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 أتوجه بالشكر والعرفان إىل األستاذ  الفاضل 

 بوزيد األزهري: الدكتور 
البحث ، على الرغم من كثرة الذي تفضل بقبوله اإلشراف على هذا 

إلتزاماته وتنقالته، غري أنه  مل يأل جهدا  يف مساعدتي ونصحي، حتى أمتمت 

 .هذا البحث 

 كما أتوجه بالشكر إىل األستاذ الفاضل

 عبدالرزاق بوبندير: الدكتور 
على ما تلقيته منه من مساعدة يف إجناز هذا العمل ، كما اليفوتين أن 

 .ناقشة الذين قبلوا مناقشة هذا البحث وتقييمه أشكر أعضاء جلنة امل

 

الباحث
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 اإلهداء
 

والدّي الكرميني رمحهما اهلل ،  كما ربياني صغريا، إىل 

 وأسكنهما فسيح  جنانه 

وكانت  إىل زوجيت املخلصة اليت حتملت عين كثريا من املتاعب،

 سندا  لي يف حياتي

 إىل إبين العزيز حممود،  وبناتي العزيزات

 إىل أحفادي 

 إىل هؤالء مجيعا أهدي مثرة جهدي املتواضع
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 ـدمةقم

لكون الظاهرة . وركيزة تقوم عليها األنظمة الدميقراطية  وخاصة النيابية تعترب األحزاب السياسية،   ضرورة هامة
وقد عرب عن ذلك الفقيه . احلزبية من الظواهر السياسية الدستورية،   فحيث تنعدم األحزاب ،   تنعدم احلريات

كما عرب ". ميقراطية األحزاب السياسية عماد الدميقراطية،   والعداء لألحزاب عداء للد: " بقوله( كلسن)النمساوي 
 .(1)"ال حرية سياسية بدون أحزاب: " بقوله ( إيزمن)عن ذلك يف نفس السياق الفقيه 

. ولذلك فإن موضوع األحزاب مرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السياسي املطبق يف كل دولة،   وهي عنصر فعال
 .بطريقة مباشرة أوغري مباشرة. ومؤثر يف أي نظام سياسي،   ومن القوى اليت تشارك يف ممارسة السلطة

فممارسة السلطة،   يف ظل نظام .  وعليه فإن أي نظام سياسي ما هو إال انعكاس للنظام احلزيب املطبق فيه
احلزب الواحد يدل على وجود نظام حكم ديكتاتوري أو مشويل ، فيه خنق للحريات ، وهدر للحقوق،  أو هناك 

 .أقلية تفرض إرادهتا على األغلبية
بينما خيتلف األمر يف ظل نظام حكم يطبق التعددية احلزبية،  اليت تفتح اجملال واسعا أمام املشاركة الشعبية 

وهو ما يدفع . وما يرتتب عن هذا النظام من صعوبات يف تشكيل حكومة أغلبية. مبختلف شرائحها ، وإيديولوجياهتا
غري أن هذا يؤثر على استمرارها  . الف وتشكيل حكومة إئتالفيةباألحزاب الفائزة يف االنتخابات الربملانية،  إىل التح

 .نظرا الختالف وتضارب مصاحل األحزاب املتحالفة،  مما يؤدي إىل سقوط احلكومة. واستقرارها
ميكن أحدمها من الفوز باألغلبية املطلقة ىف الربملان فتتشكل منه , يف حني جند أن األخذ بالثنائية احلزبية 

 .باالستقرار،  يسمح هلا بتحقيق االنسجام والتعاون،  وجتسيد أهداف احلزب املنشودة حكومة تتميز
فاألحزاب السياسية تلعب دور الوسيط بني احلكام واحملكومني،  وتتيح الفرصة لألفراد للمشاركة يف الشؤون 

وطين حول القضايا اهلامة  العامة،  وتساعد على نشر الوعي احلقوقي والسياسي لديهم،  مما يؤدي إىل خلق رأي عام
كما أهنا حتول دون استبداد . املتعلقة باألمور السياسية،  وغريها من املسائل األخرى اليت هلا عالقة حبياة اجملتمع

وتؤثر على . وذلك عن طريق مراقبتها والرتصد ألخطائها وكشفها أمام الرأي العام . احلكومات واالحنراف بالسلطة
 .خل النظام السياسي عملية صنع القرار دا

 . 7ص،  دار الفكر العريب  ، األحزاب السياسية يف العلم املعاصر : نبيلة عبد الحليم كاملـ  (1)                                                           
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ومن هنا يتبني أن اي نظام سياسي يف أي بلد دميقراطي ،  ال ميكنه أن يستهني بالدور الذي تضطلع به 
إىل . اجلماعات الضاغطة ومؤسسات اجملتمع املدين: مثل. االحزاب السياسية،  واملؤسسات غري الرمسية األخرى

 .(1)يف السلطات العامة جانب دور املؤسسات الدستورية الرمسية املتمثلة
وعلى الرغم من الدور البارز الذي تقوم به األحزاب السياسية يف األنظمة الربملانية وما حتمله من مزايا  

 .باعتبارها أداة للتعبري الدميقراطي السلمي الصحيح،  وبدونه ال وجود للدميقراطية
باط والتالزم مع الدميقراطية يف صورهتا الكاملة فقد ارتفعت أصوات تقدح األحزاب السياسية وتنكر عليها االرت

وتؤدي إىل تفتيت . حيث يرى البعض أن االحزاب ال تنسجم مع الدميقراطية( جون جاك روسو)كما تصورها . 
 .وحدة االمة وجتعلها شيعا وطوائف تصارع بعضها البعض بسبب اختالف املصاحل واالفكار وامليول

 :طرح االشكاليـــــــــــة
تأسيسا على ما تقدم يتبني أن موضوع األحزاب السياسية،  يتميز بنوع من التعقيد من الناحيتني السياسية 

حىت يف أقدم االنظمة . وهو موضوع جدال بني السلطة والفقه بسبب تعدد وجهات النظر واختالفها . والقانونية
 . الدميقراطية

األمر يف اجلزائر ال خيرج عن هذا النطاق،  ألن ظاهرة وإذا كان االمر كذلك على املستوى اخلارجي،  فإن 
مرورا مبرحلة الواحدية احلزبية ووصوال إىل مرحلة . األحزاب السياسية منذ ظهور احلركات االصالحية ،  واحلركة الوطنية

ياسية املتعلق باألحزاب الس 91/40حىت صدور القانون  9191االصالحات السياسية منذ إقرار التعددية يف دستور
جتعل الباحث يقف أمامها متحريا؛ نظرا للتطورات والتقلبات السياسية واالجتماعية اليت عرفتها اجلزائر خالل هذه . 

اليت كانت البذرة األوىل لدخول اجلزائر مرحلة  9199أكتوبر  40وعلى األخص بعد أحداث . املرحلة من تارخيها
 . جديدة يف حياهتا السياسية
ل السياسي وتصحيح مساره يفرض نفسه على أعلى املستويات،  وبدأ الكالم حول خطورة وبدأ مستقبل العم

الرأي الواحد ،  وما أدى إليه من أوضاع خطرية،  حيث تعالت أصوات تطالب بضرورة وجود الرأي اآلخر ،  وفسح 
 .اجملال للحوار بني اآلراء املختلفة ليكون سبيال إىل إقامة الدميقراطية احلقة

تتوجيا لذلك حيث أقر التعددية السياسية ،  واعرتف حبق إنشاء اجلمعيات  9191فيفري  12الدستور فجاء 
. وتضمن كذلك اصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية ،  باإلضافة إىل اجملاالت األخرى, ذات الطابع السياسي

 . 9100ا بيان أول نوفمرب كل ذلك يف إطار مقومات وثوابت األمة اجلزائرية ،  واملبادئ اليت جاء هب
الذي يسمح بإنشاء مجعيات ذات الطابع السياسي مبوجبه تأسس  99/ 91وعلى ضوء ذلك صدر القانون 

عدد كبري من هذه اجلمعيات بعضها كان ينشط يف السرية،  مث ظهر إىل العلن ،  بعد صدور هذا القانون وقد بلغ 

 ، كلية احلقوق  ، رسالة دكتوراه يف القانون ، االحزاب السياسية و دورها يف أنظمة احلكم املعاصرة  : نعمان احمد الخطيبـ  (1)                                                           
 .9ص،  9192 ، جامعة عني مشس

- Duverge . M : les parties politiques. Librairie . Armand. Colin. Paris  1973 . P 432. 

- Houriou  A . Gicquel  J. Et gelard  P : droit constitutionnel et institutions politiques. Paris 1980. P 608 -609. 
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لسياسي متفتحا على املشاركة الشعبية الواسعة ،  وبدأت مرحلة وهبذا أصبح العمل ا. مجعية 74عددها ما يقارب 
 .جديدة من مراحل العمل السياسي يف اجلزائر

غري أنه ونظرا للغموض الذي اكتنف بعض نصوص هذا القانون والتناقضات املوجودة يف نصوص أخرى،  فقد 
حلقتها استقالة رئيس  9111عيات سنة تولدت عنه فوضى سياسية عارمة أدت إىل توقيف املسار االنتخايب للتشري

وخسائر مادية جسيمة أثرت سلبا على احلياة . اجلمهورية ،  فدخلت البالد يف مأساة خلفت أحزانا ال توصف
 . االقتصادية واالجتماعية
الصادر يف  17/47الذي أسس ملرحلة تعددية ثانية جسدها قانون األحزاب رقم  9111مث جاء دستور 

غري أن هذا القانون هو اآلخر مل .  الله املشرع تفادي النقائص اليت شابت القانون الذي سبقهحاول من خ 9117
خيل من العيوب،  ومل يسلم من االنتقاد،  ملا ترتب عن تطبيقه من سلبيات بسبب السلطات اليت خوهلا لإلدارة يف 

يود عليها وصل هبا احلد غلى حل كثري مراقبة عمل االحزاب السياسية،  والتدخل يف نشاطها،  وفرض كثري من الق
 .من اجلمعيات السياسية واضطرار أخرى إىل تغيري تسمياهتا

املتعلق بإنشاء األحزاب السياسية كواحدة من االصالحات  91/40وظل األمر كذلك حىت صدر القانون 
قائص اليت كانت يف وقد حاول هذا القانون تفادي الن.  1499اليت تضمنها خطاب رئيس اجلمهورية يف أفريل 

القانونني السابقني مستفيدا من هاتني التجربتني ،  وذلك بتصحيح وتعميق املسار الدميقراطي واستجابة لطموحات 
وتقلص دور اإلدارة يف بسط . وتطلعات الشعب اجلزائري وفتح الباب واسعا أمام حرية تأسيس االحزاب السياسية 

 . رقابتها على هذه االحزاب
 : ختيــار البحـــثأسبــاب ا

فبالنسبة إىل اجلزائر فإن موضوع االحزاب السياسية مل جيد االهتمام الالزم من طرف الباحثني بسبب عدم 
توافر املقاالت والبحوث وهذا راجع إىل الفطرة السابقة من تاريخ اجلزائر حني كنا نأخذ بنظام الواحدية احلزبية لفطرة 

تايل مل تكن تسمح باحلديث عن األحزاب سواء من حيث حرية تكوينها،  أو من وبال. تزيد عن ربع قرن من الزمن
 . حيث تعددها

فجعلت من . 9191فجاءت األحداث والتطورات السياسية اليت عرفتها الدولة السيما بعد صدور دستور 
لت موضوع فحسب اطالعنا فإن الدراسات اليت تناو . األحزاب من املوضوعات اليت تستحق العناية والدراسة

حتت  1440األحزاب السياسية يف اجلزائر رسالة دكتوراه ناقشها الطالب ـ ناجي عبد النور ـ جبامعة قسنطينة سنة 
وكذلك الدراسة اليت قدمها  1440 -9191عنوان ـ تأثري التعددية احلزبية يف النظام السياسي اجلزائري يف الفرتة 

 .   السياسية اجلزائرية ـ وكذلك رسالة دكتوراه  األستاذ ـ تنيو نورالدين بعنوان ـ األحزاب
القانون  1494أما االصالحات السياسية لـ . أما بعد هذه املرحلة فإننا مل جند إال حماوالت متناثرة هنا وهناك

 .املتعلق باألحزاب السياسية فإننا مل جند شيئا هبذا الصدد 91/40
ويدفع بدراساته إىل املشرع لينري له . البحث يف هذا اجملال وعليه فقد أصبح من الواجب على الباحث اجلزائري

الطريق،  ويوجه األحزاب الناشئة ويبني هلا طبيعة األنشطة والوظائف اليت يتعني عليها ممارستها،  واهلياكل الالزمة 



 

8 

 

م،  واملستو ذلك أن واقعة األحزاب السياسية يف اجلزائر أثبت أهنا ليست على القدر الالز . لتحقيق النجاح هلا
سواء على مستوى قيادهتا أو قاعدهتا،  فأغلبها مازال يف مرحلة الطفولة . املطلوب من احلنكة والعمل السياسي

 .السياسية
ولذلك فإن دراسة األحزاب السياسية يف اجلزائر جيب أن تأخذ يف احلسبان هذه االعتبارات،  لذلك رأينا أنه 

عت بالسلطة يف اجلزائر إىل إقرار التعددية ،  والنتائج اليت ترتبت عن ذلك من من الواجب البحث يف األسباب اليت دف
الناحية السياسية واالجتماعية،  وماهي عالقة السلطة باألحزاب؟ ومدى تأثريها يف العمل السياسي؟ وهل هذه 

 .النقسامات واالنشقاقات؟األحزاب متارس الدميقراطية يف نشاطها؟ وهل هي مبنأى عن األزمات الداخلية املتمثلة يف ا
ومن مث حماولة وضع نظرية عامة لألحزاب مستفيدة من هذه التجارب ومن جتارب الدميقراطية األصيلة،  

وال شك أن التجربة . وبالتايل دراسة مدى مالءمة اإلطار القانوين األخري الذي وضعه املشرع اجلزائري لتنظيم األحزاب
 .وتفرض عليه القيام بصياغة جديدة جتعل يف احلسبان هذه االعتبارات, هتااحلزبية ستفرض على املشرع خصوصيا

 :منهج الدراسة
نظرا لكون موضوع االحزاب السياسية بصفة عامة والتجربة اجلزائرية،  من املوضوعات احلديثة النشأة،  ومل 

ولذلك سنعتمد على املنهج التارخيي ملعرفة . تظهر إال بعد تطور واتساع نظام االقرتاع العم وظهور الدميقراطية النيابية
العوامل واألسباب اليت أدت إىل ظهور األحزاب السياسية بشكل عام ويف اجلائر بشكل خاص،  مث املنهج الوصفي 

ويتمثل مجع املعلومات عن االحزاب ودورها يف النظم السياسية،  مث املنهج التحليلي وذلك حبديد موقف املشرع 
 .حزاب السياسية وأسباب إقرار التعدديةاجلزائري من األ

 :صعوبــات البحــث
 :ميكن حصر صعوبات البحث يف اآليت

وكذلك األحزاب , قلة املصادر والبحوث اليت تناولت موضوع األحزاب السياسية يف اجلزائر بشكل خاص
 .ثني الغربيني أوالعربفهذا املوضوع مل حيظ بالدراسة واالهتمام الكافيني من طرف الباح, السياسية بشكل عام
متشعب نظرا لتفرع موضوعاته بني القانون , فإن موضوع األحزاب السياسية, ومن جهة أخرى, هذا من جهة

 .الدستوري،  والعلوم  السياسية،  وعلم االجتماع السياسي
ن الظروف ويؤثر على منوها كثريا م, فإن ظاهرة األحزاب السياسية مازالت يف املهد, أما بالنسبة للجزائر

وكذلك , مثل دور اإلدارة , منها ما تعلق باألحزاب نفسها ،  ومنها ما تعلق بالنظام السياسي القائم. املوضوعية
 وصنع القرار السياسي , بعض جهات املصاحل اليت تؤثر يف العملية االنتخابية

ارتأيت تقسيم , يات املعاصرةودورها ىف أنظمة احلكم ىف الدميقراط, وبعد هذه املقدمة عن األحزاب السياسية
 :هذا البحث إىل أربعة فصول

 : الفصل التمهيدي
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يتضمن املبحث األول التعريف . ويتكون من ثالثة مباحث. نتناول فيه اخلصائص العامة لألحزاب السياسة
اب األسب, كيفية نشأة األحزاب السياسية, أما املبحث الثاين فيشمل. وهياكله,وعناصره , باحلزب السياسي

 .وعالقتها باألحزاب السياسية, وانواعها, وىف املبحث الثالث نوضح معىن مجاعات الضغط . والعوامل
 : الفصل األول 

نستعرض فيه األحزاب السياسية وعالقتها باإليديولوجيات ىف ثالثة مباحث املبحث األول يتناول األحزاب 
أما املبحث , األحزاب السياسية ىف الفكر املاركسي  واإلشرتاكىويف املبحث الثاىن . السياسية ىف الفكر الليربايل

 .الثالث فيتضمن األحزاب السياسية ىف الفكر اإلسالمي
 :الفصل الثاني 

: ىف ثالثة مباحث على التوايل, أمهية األحزاب السياسية ودورها ىف النظم السياسية الدميقراطية. نستعرض فيه
, وىف املبحث الثاىن صور النظام احلزيب وتقسيماهتا, لسياسية بني مؤيد ومعارضنظام األحزاب ا.ىف املبحث األول 

 .والعالقة بينهما, األحزاب السياسية واحلريات العامة. وىف املبحث الثالث
 : الفصل الثالث 

: وذلك ىف ثالثة مباحث املبحث األول. وإقرار التعددية السياسية, ظهور األحزاب السياسية ىف اجلزائر
فيتناول اإلنتقال من الواحدية : أما املبحث الثاين. ركات اإلصالحية واألحزاب السياسية وتبىن نظام الواحدية احلزبيةاحل

 .يتضمن تقييم جتربة التعددية السياسية ىف اجلزائر: واملبحث الثالث, إىل التعددية احلزبية
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 التمهيدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل التمهيدي

 نظام األحزاب السياسية

من البحث توضيح معىن احلزب السياسي  ومقوماته وتاريخ نشأته والعوامل اليت أدت إىل ظهور  فصلسنتناول يف هذا ال
ألحزاب السياسية يف النظام السياسي  مث نتناول دور التنظيمات الرمسية وغري الرمسية اليت تؤثر تأثريا قد يفوت تأثري. األحزاب السياسية

 .أو الكتل الضاغطة أو مجاعات الضغط. ملصاحلوهو ما يطلق عليها تسمية مجاعات ا. يف الدولة

على اعتبار أن كليها ميثل وسيلة هامة وأداة  ةغطاماعة الضاجلولذلك فان دراسة األحزاب السياسية يقودنا إىل البحث يف 
 .(1)وعمل املؤسسات الدستورية. تأثري يف صنع القرار السياسي

،  كلية احلقوق  ، رسالة دكتوراه يف القانون ,نظام األحزاب السياسية وتأثريها ىف أنظمة احلكم املعاصرة  : نعمان أحمد الخطيبـ  (1)                                                           
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 :على النحو اآليت مباحثتنقسم إىل ثالث  فصلوعليه فان دراستنا يف هذا ال

 . التعريف باحلزب السياسي وعناصره وهياكله:  األول المبحث
 .والعوامل  ، األسباب السياسية األحزاب نشأة كيفية:  الثاني المبحث
 .السياسية  باألحزاب وعالقتها أنواعها مجاعات الضغط:  الثالث المبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 
 

 المبحث األول

 التعريف بالحزب السياسي وعناصره وهياكله

ينظر إىل األحزاب السياسية بأهنا ظاهرة سياسية مركبة لذلك يصعب النظر إليها،  من زاوية واحدة،  وإعطائها تعريفا شامال،  
بدراسة هذه اجلوانب ،  ونتيجة ألن هلا مدلوالت متعددة،  ولذلك فإنه جيب دراستها من جوانب متعددة،  وال ميكن فهمها إال 

وعليه جيب املدلوالت املتنوعة اليت ميكن إعطاؤها هلذه الظاهرة سواء من . لذلك بات من الصعوبة مبكان وضع تعريف شامل لألحزاب
ا أهم مميزات الناحية التنظيمية أو من ناحية األهداف،  أو اإليديوجلية اليت يعتنقها احلزب،  أو من الناحية الوظيفية،  باعتباره

                                                                                                                                                                                           

 ، 9ص, 9192عني مشس القاهرة ،  جامعة
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كونه يسعى دائما إىل تويل السلطة،  وممارستها واإلحتفاظ هبا أو اإلشرتاك فيها،  وذلك بالوسائل املشروعة،  باإلضافة إىل    (1)احلزب
 .إخل...وظائف أخرى ال تقل أمهية عن وظيفة احلكم،  منها العمل على التقريب بني الرأي العام والسلطة 

حتول دون وضع تعريف شامل لألحزاب فإنه جيدر بنا التطرق إىل خمتلف املدلوالت اليت ميكن أن تعطى ونظرا للصعوبات اليت 
 ( .حزب سياسي ) لألحزاب وهذا بعد توضيح املعىن اللغوي واإلصطالحي هلما  

لب الثاين نتناول هياكل ولذلك سوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني ،  يف املطلب األول التعريف باحلزب السياسي وعناصره ويف املط
 .  احلزب السياسي

 المطلب األول

 التعريف بالحزب السياسي وعناصره

وعلى الرغم . تناول كثري من فقهاء القانون الدستوري والعلوم السياسية،  وعلم االجتماع السياسي تعريف األحزاب السياسية
 .(2)من اتفاقهم على عناصر احلزب،  إال أهنم يتفقوا على تعريف واحد

) وكلمة ( حزب) وقبل تناول خمتلف هذه التعريفات وحماولة إجياد تعريف عام وواضح البد من التطرق إىل املعىن اللغوي لكلمة 
 . فرعنيالذي هو موضوع دراستنا  ونوضح ذلك يف ( احلزب السياسي)مث الوصول إىل التعريف االصطالحي للكلمتني معا ( سياسي 

 

 اللغوي واالصطالحي للحزبالمعنى :  األول لفرعا

 المعنى اللغوي  : أوال 

وكل قوم تشاكلت . حزب الرجل أصحابه وجنده،  الذين على رأيه: ،  يقال(3)احلزب مجاعة من الناس،  واجلمع أحزاب
احلزب،  اجلماعة،  : قال ابن األعرايب . واحلزب الصنف من الناس. واحلزب،  النوبة يف ورد املاء. وأعماهلم فهم أحزاب قلوهبم 

َوقَاَل الَِّذي  : واألحزاب الطوائف،  اليت جتتمع على حماربة األنبياء عليهم السالم،  وقد جاء ذلك يف قوله تعاىل. واحلزب،  الطائفة
يني َأَخاُف َعَلْيُكم ميْثَل يـَْوِم اأْلَْحزَابِ آَمَن يَا قـَْوِم إِ 

(4) .   

 المعنى اللغوي لكلمة سياسة : ثانيا 

مبعىن تويلي أمر الناس وإرشادهم إىل الطريق الصاحل ،  وتفيد القيام بشؤون الرعية،  وسلوك . مصدرها ساس،  يسوس
 . علق بالعالقات مع اجملتمع الدويلويف اخلارج تت. إجراءات أو تدابري تنظيمية واختاذاحلكومات والدول ومواقفها من القضايا يف الداخل 

 المعنى االصطالحي للحزب السياسي : ثالثا 

 ، 71ص  ، (ت، د )  القاهرة ، دار الفكر العريب ، األحزاب السياسية يف العامل املعاصر : نبيلة عبد الحليم كاملـ  (1)                                                           
 ، 14ص ،   9119الطبعة الثانية  ، دار النهضة العربية القاهرة ، االحزاب السياسية فكرة و مضمون : خليل أحمد السيدـ  (2)
 ، 049ص ،   9114بريوت ،  دار صادر ،   0اجمللد ،   9ط  ، لسان العرب:  ابن منظور أبو جمال الدين محمدـ  (3)

  ، 71ص ،  9109بريوت  ، اجمللد الثاين ،  معجم متقن اللغة : الشيخ أحمد رضا ـ     
         ،  24اآلية  ، سورة غافرـ  (4)
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لقد وضعت مجلة من التعريفات للحزب السياسي واختلفت باختالف اإليديولوجية املتبعة وباختالف الزاوية اليت ينظر منها 
 : وهي كاآليت  نظيمية أو الوظيفية أو من الناحية الشكلية والقانونيةإىل احلزب،  سواء من الناحية الت

ـ فمن الناحية التنظيمية ينظر إىل احلزب السياسي على أنه تنظيم يعمل على تنظيم الناخبني أثناء العملية االنتخابية  1
أن اصطالح احلزب يستخدم للداللة على عالقات  Max Weberوتعريفهم مبرشحيه وحثهم على دعمه ولذلك يرى ماكس ويرب 

حيث جعل   M. Divergerوهو نفس الرأي الذي أخذ به موريس ديفرجيه   (1)اجتماعية تنظيمية من أجل حتقيق هدف معني
 .من التنظيم العمود الفقري للحزب

ا أخذ عليه من مالحظات أمهها نظرا مل(2)غري أن هذا الوصف وحده غري كاف إلعطاء احلزب تعريفا شامال ال غموض فيه
 .أن التنظيم يف احلزب ال ميكن أن يكون واحدا يف كل األحزاب

ـ أما من الناحية االيدلوجية فإنه ينظر إىل احلزب على أساس مبادئه وأهدافه ألن ايديولوجية احلزب هي إحدى مكوناته  2
 .األساسية وهي على ضوئها يتسىن معرفة اإلجتاه السياسي للحزب

دون برنامج ال ميكن للحزب أن يقوم باعتباره تنظيما سياسيا قادرا على :" بقوله أنه   Lénineا املعىن أكده لينني هذ
احملافظة على خطه العام ،  يف كل مرة جتد فيها ظروف غري متوقعة فبدون وضع سياسة للعمل على تنفيذ أهداف احلزب ال ميكن 

وقد أخذ على هذا (3)منا ميكن اعتبار هذا اجلمع من االفراد هو مجع من الفقهاء النظرينيالقول بأننا بصدد تنظيم سياسي فعال وإ
التعريف كسابقة بأن هناك أحزاب ال تعتنق ايديولوجية معينة،  وأخرى تتخلى على ايديولوجيتها حتت تأثري ظروف واقعية،  وهناك من 

ب العمال الربيطاين،  ولذلك فهذا التعريف مل يصنع تصورا شامال للحزب األحزاب اليت تلعب فيها االيديولوجية دورا ثانويا مثل حز 
 .السياسي 

ـ أما من الناحية الوظيفية فإن أصحاب هذا االجتاه ينظرون إىل احلزب من جانب الوظائف اليت تقوم هبا وأمهها هي وظيفة  3
  .تويل احلكم أو االستمرارية فيه ،  إىل جانب وظائف أخرى ال تقل أمهية 

 

تنظيم دائم يضم جمموعة من األفراد يعملون معا من أجل ممارسة السلطة " على أنه   A.Aronوهذا املعىن ذهب إليه آرون 
 .(4)"سواء يف ذلك على توليها أو االحتفاظ هبا 

 . (5)غري أن اجلانب الوظيفي وعلى الرغم من أمهيته ال ميكن االعتماد عليه يف تعريف احلزب السياسي

جند الفكر الليربايل يركز على اجلانب العملي أو الوظيفي واهلدف النهائي للعملية السياسية اليت يقوم هبا  وخالصة القول 
. احلزب ،  فالربنامج السياسي يف إطار هذا الفكر يلعب دورا جوهريا يف مرحلة تأسيسه إذ يعمل على حتقيق التآلف بني أفراد متفرقني

 .التنظيمية الحقامث إبراز االعتبارات 

                                                           (1)  - Max weber  ، the theory of social and economic organization New York ، The free Press 1947 ،P407 ، (2)  70ص ،  املرجع السابق  : نبيلة عبد الحليم كاملـ ، 
(3)  - Lénine  ، de la compagne électorale de la plate forme électoral – les social démocrates N°24 /18 octobre 1911 ، (4)  - A ،Aron  ، Introduction à l’étude des parties politiques  ، association Française de science politique journée 

d’études des 26 et 27 novembre 1949 ، F ،Nis Paris 1949 P2 ،   (5)  91ص ،  املرجع السابق :  نبيلة عبد الحليم كاملـ  ، 
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ويف املقابل يركز الفكر االشرتاكي واملاركسي بوجه خاص مفهوم احلزب على التكوين االجتماعي واالرتباطات االقتصادية 
 .ألعضائه واملراتب اليت حيتلوهنا يف السلم االجتماعي

أنه ويف نفس الوقت يهتم باجلانب  إالقا كامال أما الفقه العريب فانه مييل يف تعريفاته إىل الفكر الليربايل وان مل يتفق معه اتفا
 . القانوين 

وخالصة القول يتبني من خالل االجتاهات السابقة أهنا أخفقت يف وضع تعريف جامع وشامل للحزب وعليه فنه للوصول إىل 
  : هذه الغاية فال بد من حصر اخلصائص العامة املشرتكة لألحزاب اليت نستخلصها من التعريفات اآلتية 

جمموعة من األفراد تتكون لبناء سياسي لتحقيق أهداف معينة عن طريق السلطة . إبراهيم درويش احلزب السياسي بأنه ,يعرفه
 . (1)ومبا يتضمنه من سلطة صنع القرارات. السياسية وذلك وفق العقيدة اليت حتكم سلوكه

وعة من املبادئ واملصاحل وتسعى هذه اجلماعة إىل الوصول مجاعة منظمة يشرتكون يف جمم" إبراهيم أبو الفار بأنه , كما يعرفه
 .(2)" إىل السلطة هبدف املشاركة يف احلكم وحتقيق هذه املصاحل واملبادئ املختلفة

مجاعة متحدة من األفراد تعمل مبختلف الوسائل الدميقراطية للفوز باحلكم بقصد " فيقول بأنه  .سليمان الطماوي . أما العميد
 .(3)"برنامج سياسي معنيتنفيذ 

ورغبة مشرتكة يف تويل زمام  عبارة عن حمالفة والء بني مجاعات تربط بينهم مصاحل مشرتكة " حمسن خليل،  بأنه  ,ويعرفه  ـ
 .(4)"احلكم

 

 

 

مجاعة من األفراد تستعمل خمتلف الوسائل الدميقراطية للفوز باحلكم بقصد تنفيذ برنامج " رمزي الشاعر،  فيعرفه بأنه  ,أما
 .(5)"سياسي معني متفق عليه بني أعضائه

جمموعة من األفراد يتحدون يف تنظيم بغرض حتقيق أهداف معينة عن طريق استعمال " السيد خليل هيكل فريى بأنه  ,أما 
 ". وقهم السياسيةحق

تنظيم دائم يتحرك على مستوى وطين وحملي من أجل " بأنه .. أندري هوريو ـأما يف الفكر الليربايل فيعرفه الفقيه الفرنسي 
 .(1)"احلصول على الدعم الشعيب هبدف الوصول إىل ممارسة السلطة بغية حتقيق سياسة معينة

 ،  170ص ،   9170 القاهرة ، دار النهضة،  علم السياسة  : ابراهيم درويشـ  (1)                                                           
 ،  911 -910ص ،   9171القاهرة ،  دار الفكر العريب ،  علم السياسة  : ابراهيم أبو الفارـ  (2)
ص ،       9171 ، القاهرة ، دار الفكر العريب ، السلطات الثالث يف الدساتري العربية ويف الفكر االسالمي  : سليمان الطماويـ  (3)

11 ، 
 . 091ص ،  9172بريوت  ، دار النهضة  ، التنظيم السياسي والدستور اللبناين  : محسن خليلـ  (4)
 . 200ص ،   9174القاهرة ،  النظرية العامة للقانون الدستوري  : رمزى  الشاعرـ  (5)
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 .(2)"مجاعة ذات تنظيم خاص ،  واألحزاب تتميز حبسب تكوينها "بأنه (  Duverger. M)يه موريس ديفرج, ويعرفه 

 .(3)"قطاعها الطليعي يعكس مصاحلها ويقودها صوب أهدافها املنشودة  قطاع من طبقة" أما حسب تعريف ستالني 

رنامج احلزب تنظيم دائم ممثل جلزء من الرأي العام ألجل تنفيذ ب" فيقول بأن  Pierre Wiggin .( بيار فيجن) أما  
 .(4)"وطين بواسطة جهاز حكومي

عبارة عن تلك املنظمات اليت جتمع بني رجال ذوي رأي واحد لتضمن لنفسها تأثريا " فريى بأنه  Kelsen (كلسن) أما 
 .(5)"حقيقيا وفعاال يف إدارة الشؤون العامة

احلزب السياسي يعين مجاعة من األفراد  "أن: Emilio Willems" إلميليو ويليامز ( " علم االجتماع)وجاء يف قاموس 
 ."قد تكون قوية أو ضعيفة الرتابط هلا هدف مراقبة السلطة والتوسط عند توزيع الواجبات املتبادلة بني احلكام واحملكومني 

: بأنه   1491 الصادر يف يناير 91/40من قانون األحزاب السياسية رقم  (2)أما املشرع اجلزائري فقد عرفه يف املادة الثالثة 
جتمع مواطنني يتقامسون نفس األفكار لغرض وضع برنامج سياسي مشرتك حيز التنفيذ والوصول بوسائل دميقراطية وسلمية ملمارسة " 

 .(6)" السلطات واملسؤوليات يف قيادة الشؤون العمومية
لت فيما بينها عن قناعة ورضا على يتبني من التعريفات السابقة أن األحزاب السياسية هي عبارة عن مجاعات من الناس تكت

باإلضافة إىل قيامها باملراقبة الدستورية  ,وتعمل على نشرها ,درجة معينة من التنظيم واالستمرار هلا فلسفة خاصة ومبادئ تؤمن هبا
 .على احلكومة

ظيمه من أجل حتقيق طريقته وتنو    له أسلوبه يف ممارسة العمل السياسي يعرب عن فلسفته  .وعليه فان كل تنظيم سياسي
الوحدات ) وبذلك فان األحزاب السياسية ترتكز على جمموعة من  العناصر منها التنظيم واهلدف واهلياكل الداخلية . أهدافه

 .نوضحها يف املطلب املوايل( .األساسية

 عناصر الحزب السياسي:   الثاني لفرعا

  التنظيم : أوال

احلزب سواء كانوا مؤسسني أو قياديني أو أعضاء أو مناضلني أو متعاطفني معه أو يتمثل يف جمموعة األفراد الذين يكونون 
ولذلك فإننا كثريا ما جند األحزاب السياسية تقوم بتشجيع الشباب لالنضمام إليها عن طريق الربامج والنشاطات اليت  . مناصرين له

 ملمارسة األعمال السياسية،  ولكن األحزاب تسعى إىل إعدادهم تالئم ميوهلم ورغباهتم وهواياهتم ،  على الرغم من أهنم غري مؤهلني
                                                                                                                                                                                           

(1)  - Hauriou  A : Droit constitutionnel ، Et institutions Politiques1980 . P 276 . 

(2)  - Maurice Diverger :  Les Partis Politiques ، Paris 195   ، P3. 

 .091ص ،   9177القاهرة  ، دار اهلنا،  أسس التنظيم السياسي يف الدول االشرتاكية  : اسكندر غطاسـ  (3)
(4)  - Pierre wigng ، Droit constitutionnel: Principes et ، Droit Positif p 450 Etablissement mil Bruyant- Bruxelles 

1952. 

 .21 ،  ص 9114بغداد ،  االحزاب السياسية  : طارق الهاشميـ  (5)
جانفى  49اجلريدة الرمسية رقم  (2) املتعلق باألحزاب السياسية  املادة 91/40القانون رقم ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ـ  (6)

1491. 
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كما هو . فعالة يف اجملال احلزيبو ميكن االعتماد عليهم كعناصر نشطة  .وتكوينهم من هذه الناحية حىت تكون هلم ذخرا يف املستقبل
باعتبارهم ميثلون ثالث .حماولة استمالتهم إليها و جلماهري الشباب . من خالل خماطبة خمتلف األحزاب,مالحظ يف التجربة اجلزائرية 

 مما يسمح هلا باإلنتشار داخل اجلماهري الشعبية. أرباع سكان الدولة

, والدفاع عنها, كما جيب االعتقاد مببادئ احلزب  .كفي بل جيب أن يتم ذلك يف إطار تنظيم دقيقتال  ةالعددي لكثرةغري أن ا
 .هداف اليت تأسس من أجلهامن أجل حتقيق األ,والعمل على نشرها 

تتشكل من شرائح متنوعة من املواطنني لكل واحدة منها دور تقوم به  .ولذلك فان اجلماعة اليت تؤسس احلزب السياسي 
 .داخل احلزب أو خارجه 

.  تبدو فيهاشكال املختلفة اليتألملا كان احلزب السياسي يتكون من األفراد فإنه جيب دراسة هذه العالقة وبيان صورها،  واو 
ومهما يكن من أمر،  فانه البد هلذه العالقة أن تكون على قدر من التنظيم واالنضباط حىت يتمكن احلزب من مواجهة خصومه 

 .(1)فالتنظيم ضرورة ال غىن عنها يف جناح احلزب يف حياته السياسة. السياسيني

 :لصور اآلتيةوهى تتجلى يف ا( حبد املشاركة) ونقصد بالتنظيم ما أصطلح عليه 

 العضوية ـ  1

ولذلك فإننا جند احلزب يتكون من عدة شرائح . واحملافظة عليه ,يسعى كل حزب سياسي إىل كسب األعضاء حلشد التأييد له
فمنهم من يؤمن مببادئ احلزب ويعتقد أهنا األفضل الزدهار .أهدافه و وفئات اجتماعية خمتلفة انضمت إليه،  كل حسب قناعته وميوله 

ومن األعضاء من ارتبط باحلزب لتحقيق أغراض . وتنمية اجملتمع يف شىت اجملاالت ويرى أن قادته هم األجدر واألكفأ  لقيادته سياسيا 
عض العادات والتقاليد كما هو ومصاحل اقتصادية،  وب,وهناك من تدفعه عوامل اجتماعية . ومكاسب شخصية عن طريق السلطة

إال عن طريق األحزاب ملا هلا من  ,أو إكتساهبا حيث ال تزال األلقاب والرتب موجودة وال يتحقق الوصول إليها. الشأن يف بريطانيا
 .  (2)نفوذ واسع

 :أمههاو غري انه إىل جانب العامل البشري لنجاح احلزب هناك عوامل أخرى تساعد يف ذلك 

 .النشاط وتثبيت دعائم وأسس إسهامهم يف هذا ,اء واإلخالص يف أذهان أكرب عدد من اجلماهريبعث الوفـ  *

 .بعث وتقوية املسؤولية السياسية يف نفوس اجلماهري فيما يتعلق بالعملية السياسية وتأدية احلزب رسالته ـ *
هذه الربامج يف صياغة سهلة ويسرية تتقبلها مع االهتمام بوضع ,التخطيط الواضح لربامج احلزب يف اجملاالت املختلفة  ـ *

 .اجلماهري على مجيع املستويات الثقافية
 .إحكام الرقابة والدقة يف اختيار مرشحي احلزب ملختلف املناصب واملقاعد الربملانية ـ *
 .(3)مدى أحساس األعضاء بتحمل احلزب املسؤولية السياسية بأمانة ووضوح فيما يتعلق بالعملية السياسية ـ *
 

  .99ص  ، املرجع السابق :  طارق الهاشميـ  (1)                                                           
(2)  - Austin Ronny : The Governing of mcn- New Yourk.  1975 .P 225. (3)  219ص  ، املرجع السابق،  علم السياسة  : إبراهيم درويشـ.  
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وذلك كما . املناضلنيإىل املنتسبني إىل  . وعلى هذا األساس فدرجة املشاركة تتدرج قوة وضعفا من الناخبني إىل املتعاطفني
 :يأتى توضيحه 

 الناخبـــــون ـ  2

وملا كان .  االنتخابات هي اجملال الطبيعي والشرعي لألحزاب يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية يف وصوهلا إىل السلطة
فان االنتخابات هي املقياس الذي يبني قوة احلزب من ضعفه . الذين رشحتهم أحزاب معينة( النواب ) الناخبون يصوتون لألشخاص 

املقياس ليس  على الرغم من أن هذا. على مستوى الدائرة االنتخابية أو على املستوى الوطين. (1)على ضوء ما يتم كسبه من أصوات
 .(2)ع لظروف  وعوامل غري ثابتةمطلقا بل خيض

 المتعاطفون ـ  3

يعترب املتعاطف أكرب درجة يف املسامهة من الناخب،  وهو أكثر قربا وميوال للحزب،  ويتجلى ذلك من خالل الدعاية اليت 
 .واخلدمات املادية واملعنوية اليت يقدمها للحزب واإلعالن عن رأيه أمام املأل,يقوم هبا 

الصعيد االجتماعي أن عدد املتعاطفني من النساء أكثر من الرجال  والسبب يف ذلك يعود إىل استقاللية املرأة ويالحظ على 
 .وعدم اهتمامها بالشكليات أو الرمسيات

وأصعب ما يثار بشأن املتعاطفني هو عدم إمكانية حصرهم أو حتديدهم،  ما عدا االعتماد على مؤسسات استطالع الرأي 
 .(3)تقدم معطيات وأرقام أقرب إىل الواقعاليت ميكن أن 

 المنتسبـــــون ـ  4

حول وضع تعريف .لذلك فانه ال يوجد اتفاق . إن االنتساب إىل احلزب السياسي خيتلف باختالف طبيعة احلزب وتنظيمه
نفسه ويدفع االشرتاكية فعلى سبيل املثال فان االنتساب إىل حزب مجاهريي فانه يكفي أن يسجل املنتسب . يتطابق مع املصطلح

واتساع القاعدة الشعبية للحزب وهذا خيتلف عن ,واملهم هو املشاركة  ,وال يكلفه احلزب القيام بأي نشاط لصاحله. السنوية أو الدورية
 . االنتساب إىل أحزاب اللجان اليت تعتمد على النوعية والنخبة اليت تستطيع حتمل أعباء احلزب وتدعيمه ماديا ومعنويا

 

   

 المنــاضلون ـ  5

يلعب املناضلون دورا هاما يف نشاط احلزب ويأخذون على عاتقهم مسؤولية جتسيد براجمه وتنفيذها،  والتحضري للحمالت 
ومبعىن آخر فان املناضلني يقومون بتنفيذ اخلطط والربامج اليت يضعها . والتعريف باملرشحني وتقدميهم إىل مجهور الناخبني, االنتخابية

 .ضاء القياديون يف احلزباألع

 .24ص ،  املرجع السابق  : نعمان أحمد الخطيبـ  (1)                                                           
  .917ص ،  املرجع السابق  : طارق الهاشميـ  (2)
 .22ص ،  املرجع السابق :  نعمان أحمد الخطيبـ  (3)



 

19 

 

يسدد االشرتاكات اليت حيددها  ـوهبذا يتميز املناضلون عن املنتسبني فالصنف األول يعمل وينشط ميدانيا بينما الصنف الثاين 
 .النظام الداخلي للحزب

   الهدف : ا ثاني 

تستمد أمهيتها منه حسب اإلسرتاتيجية اليت و احلزب السياسي بقصد حتقيق أهداف حمددة ومتنوعة يتضمنها برناجمه العام  أينش
أو  ,جها يف سبيل الوصول إليها وال شك أن احلزب السياسي يسعى إىل االستيالء على السلطة أو على األقل املشاركة فيهاهينت

 .املشاركة كذلك يف اختاذ القرارات العامة وفرض رأيه يف مسالة وطنية أو قومية معينة بطريقة سليمة

أهداف احلزب السياسي قد تكون أهدافا قريبة وقد تكون أهدافا بعيدة وذلك حسب النشاط الذي يؤديه يف احلياة  وعليه فان
 :هوبذلك فان أهداف احلزب وهو ىف السلطة  ختتلف حني يكون خارجها  اى يف املعارضة وذلك على النحو اآليت توضيح ,السياسية

 الحزب في السلطة  ـ  1

الشك أن من األهداف األساسية لكل حزب هو الوصول إىل السلطة واالستيالء عليها أو على األقل املشاركة فيها،  ويتم 
فانه يعمل على .وعليه فان احلزب السياسي عندما يصل إىل احلكم ويستويل على السلطة . ذلك بدميقراطية عن طريق االنتخاب
. وكفاءته. حىت يثبت جلمهور الناخبني صدق وعوده ,اقع ملموس بعد أن كانت جمرد فكرة نظريةجتسيد مبادئه يف امليدان وحيوهلا إىل و 

 .وجلب أكرب عدد ممكن من املناضلني ,سعيا منه لتوسيع قاعدته الشعبية ,يف التنظيم وإدارة شؤوهنم

حتقيق مصاحله احلزبية على عمل ال يستغل احلزب احلاكم وجوده يف السلطة في. وعلى هذا ففي الدول الدميقراطية احلقيقية
 .(1)ألنه مهما يكن من أمر فان احلياة العملية هي اليت تكشف األحزاب على حقيقتها يف امليدان.ويهمل الصاحل العام .  الضيقة

ون الن ذلك خاضع إلرادة مجاهري الناخبني الذين خيتار . فاحلزب احلاكم الذي فاز باألغلبية قد يتحول  غدا إىل حزب أقلية 
ىف وهذا يعين أن األحزاب األخرى ميكنها أن تفوز باألغلبية وتصل إىل احلكم كما هو الشأن . أفضل األشخاص وأفضل الربامج

لذلك جيب عليه اذا أراد  البقاء ىف السلطة  .وغريها  ,وأملانيا ,وبريطانيا ,وفرنسا,مثل الواليات املتحدة األمريكية . لدميقراطيات الغربيةا
 .ن جيسد ذلك ىف امليدانأار فيها ان يثبت صدق نواياه و واالستمر 

 ( خارج السلطة) الحزب في المعارضة  ـ  2

وهو يضع نصب عينيه أخطاء . إن دور احلزب وهو بعيد عن السلطة يتجلى يف الرقابة والتشجيع على املمارسة السياسية
وهو يقوم هبذا الدور إمنا .سواء داخل الربملان أو خارجه  ,مساءلتها سياسياو ويرتصد هلا فينتقد تصرفاهتا ويقوم بإحراجها  ,احلكومة 

 .(2)يصل بأصواهتم إىل السلطةلكى مؤديني و من اجل كسب أنصار  

. يعمل على حتقيق أهدافه السياسية املبنية على عقيدة أو برنامج معني،  ويرى األستاذ,كما أن احلزب وهو بعيد عن السلطة 
يؤمن هبا أعضاؤه وترتفع عندهم إىل مستوى املعتقدات  ,يقوم على أساس فلسفة معينة للحياة" ،  بان احلزب  سليمان الطاوي 

 . " مثل األحزاب الشيوعية أو النازية. (3)فيعملون على حل مشكالت احلياة على ضوئها,الدينية 

  . 07ص  ، املرجع السابق : نعمان أحمد الخطيبـ  (1)                                                           
  .01ص،  املرجع السابق :  السيد خليل هيكلـ  (2)
 9171القاهرة  ، دار الفكر العريب  ،  اإلسالميالسلطات الثالث يف الدساتري العربية و يف الفكر السياسي :  سليمان الطماويـ  (3)



 

21 

 

وليست مطلقة   ,األخرى على عقيدة حمددة فتقوم هي ,أما األحزاب غري املذهبية .هذا  فيما يتعلق باألحزاب املذهبية
فهي تعمل على معاجلة أمر معني من خالل فكرة تطرحها مع الرأي العام كاألحزاب االشرتاكية الدميقراطية مثل ،  حزب  ,كسابقتها

 .املدى البعيدتعمل على حتقيقها على . (1)وهى أحزاب تدعو إىل برامج ثابتة, أو احلزب االشرتاكي الفرنسي ,العمال الربيطاين
 

 انيالمطلب الث

 الحـــزب السياسي ل هياكــــــ 

ستلزم وجود هياكل يمر ىل نشر مبادئه وحتقيق أهدافه،  ولذلك فان األإومن خالله يسعى ,ن كل حزب سياسي له نظام خاص به إ
عليها تسمية الوحدات  أطلقت ,وهي عبارة عن جمموعات بشرية. داخلية يف شكل هرم تكمل بعضها البعض من القاعدة اىل القمة

ة واخللي ـجنة لال ـ  :على سبيل املثال وهي تأخذ عدة أشكال منها, و يقل حسب التنظيم الداخلي للحزبأعددها  ادساسية يزداأل
                                  :اآلتيني فرعنيهما يف النوضحو 

 ةــــــــــــــــــــــاللجن:  األول  لفرعا

اليت  ,للجنة كأقدم وحدة أساسية لألحزاب السياسية كوهنا ظهرت مع ظهور االحزاب التقليدية يف القرن التاسع عشرتعترب ا
وهي عبارة عن جمموعات متثل من هلم سلطان ونفوذ مادي او أديب حتمل ( الليربالية) واالحزاب ( احملافظة) تسمى اآلن باألحزاب 

) او كما يطلق عليه الفقه . حسب ما جرى عليه النظام االمريكي. على عاتقها تنفيذ برامج احلزب عن طريق ملء املكاتب العامة
وهو نظام يعطي احلق حلزب االغلبية يف تويل رجاله أغلب الوظائف العامة يف .   Spolies System( نظام الغنائم

 .  Mérite System (3)االنتقادات املوجهة اىل هذا النظام والسعي اىل استبداله بنظام الكفاءةمن  رغم ال على .(2)العاصمة

ويربز . وحمركه األساسي, تعترب مبثابة قلبه النابض هىو ,ونفوذ واسع  قوية ولكنهم يتمتعون مبراكز. تتميز اللجنة بقلة عدد أعضائها
تقوم بالتنسيق مع باقي  ـنشاطها بشكل واضح وملموس يف فرتة االنتخابات حيث تتوىل االشراف على كافة العمليات االنتخابية 

لية او برملانية او رئاسية وتسند عادة احلزب وهذا حسب نوعية االنتخاب سواء كانت انتخابات حمىف الوحدات واهلياكل االخرى 
باللجان الفرعية او اللجان الفنية .وتسمى هذه اللجان . بعض االعمال الفنية اىل أشخاص متخصصني يف جمال العمل الذي يعنيهم 

 .(4)املتخصصة

 ةــــــــــــــــــــــالخلي:   الثاني فرعال

القدرة : مهها أ. وهي اليت ابتكرهتا وتبنتها ملا حتققه من مزايا ,ساسية اليت تقوم عليها االحزاب الشيوعية اخللية هي الوحدة األ
تربية كوادر قادرة على حتمل مسؤوليات وتبعات احلزب يف املستقبل ،  ففي و يتم من خالله انشاء ,جياد نظام رقابة صارم ودقيق إ على

                                                                                                                                                                                           

 ، 074ص ،  
 .النظرية العامة لألحزاب السياسية . 11ص ،   9111عدد أكتوبر ،  اجمللة املصرية للعلوم السياسية  :  محمد خيري عيسىـ  (1)
 .00ص ،  املرجع السابق : نعمان أحمد الخطيب ـ  (2)

(3)  - Hauriou m : Droit constitutionnel et  intuitions ، Politiques ouv ، Cité page   436  . 
  .190ص  ،  9191جامعة القاهرة ،  رسالة دكتوراه  ، مبدأ حرية النقابة ملنظمات العمال : محمد إسماعيل ابو راسـ  (4)
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 همجتمعو تتميز عن غريها من وحدات احلزب االخرى،  بقلة عدد االعضاء . لسوفييت قبل احنالله احلزب الشيوعي السيما يف االحتاد ا
 .(1)يف مكان عملهم دون االرتباط مبوطن إقامتهم

وبكثرة عدد  ,أخذت بنظام القسم والشعبة فتتميز بضيق جماهلا اجلغرايف ,وبعض االحزاب التقليدية,اما االحزاب االشرتاكية 
فتعمل على تثقيفهم سياسيا . وذلك باجتذاب املنتخبني واملنخرطني. وتسعى دائما اىل زيادهتم ,من كافة شرائح اجملتمع ,أعضائها 

 .وتوعيتهم من خالل التكوين املستمر

 الذكر ميكن ان جند أحزابا ترتكب من وحدات أخرى ،  كامليلشيا كما نشاهد اليوم يف األحزاب  ىتإضافة اىل الوحدتني السالف
 .و كما يف االحزاب الفاشية وبعض دول العامل الثالث ذات النظام الشمويلأاللبنانية املتصارعة 

 

 المبحث الثاني

 كيفية نشأة األحزاب السياسية 

 (األسباب والعوامل ) 

ونصف من ذا كانت األحزاب السياسية يف العصر احلديث ضرورة لكل نظام دميقراطي،  فإن الوضع مل يكن كذلك قبل قرن ا
مل يكن هناك أي نظام سياسي،  ما عدا الواليات املتحدة األمريكية يعرف ظاهرة األحزاب السياسية  9904اآلن،  أي يف عام 

بالصورة اليت هي عليها اليوم،  ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل خماوف رجال السياسة والقانون يف كون األحزاب السياسية مصدر فرقة 
ة،  وانسجامها،  نظرا للظروف السائدة يف ذلك الوقت والسيما يف الواليات املتحدة األمريكية،  وتتمثل يف وتشتيت لوحدة األم

الصراع والتنافس على السلطة يف شكل مجاعات غري منتظمة تقودها عائالت أو شخصيات هلا نفوذ يف اجملتمع نظرا ملا متلكه من 
 .إمكانيات مادية وأدبية

 .ألحزاب السياسية مل تظهر إال بظهور نظام اإلقرتاع العام وتطورت بتطورهويف واقع األمر فإن ا

وجتدر اإلشارة أن حماوالت تفسري نشأة األحزاب السياسية عديدة منها من يرى أن العوامل اإلجتماعية والسياسية هي اليت 
ني يرى فريق ثالث أن ذلك راجع إىل حتدد نشأة األحزاب،  بينما برى فريق ثان أن عامل املصلحة هو أساس كل حزب،  يف ح

 .الطبيعة البشرية اليت تعرب عن حاجات اإلنسان النظرية وأمهها املنافسة،  والنزاع،  وحب السيطرة

وعلى هذا األساس ال ميكن تغليب رأي على آخر،  وإمنا جيب النظر إىل كل حالة على حده،  تبعا للظروف املوضوعية 
دولة،  وعليه سوف نبني يف هذا املبحث يف مطلبني،  يف األول،  كيفية نشأة األحزاب السياسية،  ويف احمليطة بنشأة كل حزب يف أي 

 .الثاين نبني أسباهبا وعوامل نشأهتا

 

 المطلب األول

  كيفية نشأة األحزاب السياسية 

 .09ص ، املرجع السابق   : نعمان أحمد الخطيبـ  (1)                                                           
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والرومانية  ,اليونانية .احلضارات القدميةعرفتها . اجملتمعات السياسية املنظمة حزاب السياسية ظاهرة قدمية ظهرت بظهوراألن إ
وهي الوصول اىل  ,حزاب اليت نشأت يف العصر احلديثه األـــواملضمون الذي حتمل األهدافهنا مل تكن حتمل نفس أال إ. سالميةواإل,

وأحزاب املصاحل  ,ربرزت يف شكل أحزاب فك ,ومجعيات فكرية ,ن نواد شعبيةــالوسطى فقد كانت عبارة ع أما يف العصور. السلطة 
 .(1)بني طبقيت األغنياء والفقراء ,املتناقضة

وبتنظيمها احلايل يكاد الفقه الدستوري والعلوم السياسة ان جيمعوا باهنا ظهرت . إال أن فكرة األحزاب السياسية مبفهومها
مث انتقلت اىل   ,وظهور الدميقراطية كمذهب سياسي ,بعد ان وضعت احلرب االمريكية اوزارها ,يف بدايات القرن التاسع عشر ,حديثا 

ان تطور األحزاب يتوقف اىل حد كبري على تطور مفهوم  ,ويرى علماء االجتماع السياسي. أوروبا بعد الثورة الفرنسية والثورة الشيوعية
أو النشأة  .ما يطلق عليه بالنشأة الربملانيةوهو  ,وتطور النظام النيايب الذى لعب  دورا  هاما ىف ظهور االحزاب السياسية, الدميقراطية 

 .بالنسبة لألحزاب االشرتاكية ,أو اللجان االنتخابية.الداخلية 

وعلى ضوء ما تقدم نقسم هذا  .الالبرملانية أو. اخلارجيةغري أن هناك أحزاب نشأت خارج االطار الربملاين وهو ما يطلق عليه بالنشأة 
 (. النشأة الالبرملانية) ويف الثاين النشأة اخلارجية ( النشأة الربملانية)  لألحزابالنشأة الداخلية   نبني يف األول فرعنيإىل  طلبامل

 ( النشأة الداخلية ) النشأة البرلمانية:  األول فرعال

االوىل لنشأة ن الباحث يف تاريخ األحزاب السياسية يف أوروبا ن وخاصة يف بريطانيا جند ان الكتلة الربملانية مثلت النواة إ
 .(2)موريس ديفرجيه/ االحزاب السياسية فيها ،  حيث يرى الفقيه الفرنسي

لكن بعض فقهاء العلوم السياسية والقانون يرجعوهنا اىل  . 9904ن االحزاب السياسية مبعناها احلديث ترجع نشأهتا اىل عام إ
فأنشأ , ذا االنقسام حتول اىل صراع بني امللك والربملانه 9101 – 9110نتيجة انقسام جملس العموم يف عهد امللك جيمس االول 

أدت يف النهاية اىل القبض على امللك . مث تطور الصراع اىل حرب بني امللك والربملان ,الربملان جيشا خاصا مستقال عن جيش امللك
وكان انقسام جملس العموم بني مؤيد ومعارض حول قانون توىل  ,وبذلك أصبحت اجنلرتا مجهورية, الربملان وإعدامه طرفحماكمته من و 

 .( الثوري)وحزب ( الويك) هو أساس تكوين احلزبني السياسيني اللذين عرفا باسم حزب . باالسمولو , جيمس الثاين العرش

 

ورجال الصناعة  فكان االول يتكون من البيوتان  والتجار.حزب االحرار ،  وحزب احملافظني .ا مأصبح امسه 9924ويف 
 .(1)ضد جارلس االول والثاين يتكون من احملافظني املؤيدين للعمال ,والربجوازيني املؤيدين للثورة

                                                           

مفهوم االحزاب السياسية يف اليونان  ، 919ص   دراسات يف علم االجتماع السياسي، :   الجوهري وآخرونعبد الهادي ـ  (1)
 ، وما بعدها 299ص ،  علم النظرية السياسية:  حامد ربيع ، انظر تفصيل ذلك تأييد او معارضة القائد السياسي،   يدور حول

مرتبط باإلصالح الدستوري او فيما يتعل باملساواة والعدالة والتمييز اما يف احلضارة الرومانية كان مفهوم احلزب السياسي 
وصوال  ، اما يف التاريخ االسالمي فقد برز الصراع بني املسلمني حول السلطة بعد مقتل اخلليفة عثمان رضي اهلل عنه ، العنصري

دار الفكر  تاريخ املذاهب االسالمية، :  هعبد الحميد أبو زهر : أنظر  ، اىل االمام علي رضي اهلل عنه  و معاوية بن سفيان
  .و ما بعدها 40ص ،  القاهرة   ، العريب

 . 99ص  ، املرجع السابق :  موريس ديفرجيهـ  (2)
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واحملافظة على بقائها يف هذه اجملالس ،  وقد عمد كثري من , لقد لعبت املصلحة دورا بارزا يف قيام بعض الكتل الربملانية 
وذلك بغية تقوية كل طرف مركزه والطمع يف البقاء . وزراء الذين ميثلون الصف االول يف الدولةاىل التحالف مع ال ,هذه اللجانء أعضا

وكان ,كثرية القوية بشراء اصوات النواب ألبأن الوزراء االجنليز كانوا لفرتة طويلة يؤمنون ألنفسهم ا :حىت ليقال ,يف الوزارة او الربملان
كان يوجد يف جملس العموم بالذات شباك يأتى اليه الربملانيون لقبض مثن " يه ديفريجيه يقول الفق. (2)االمر يتم بصورة شبه رمسية

سكرتري )وكان يسمى . ليؤمن العمليات املالية, مركز السكرتري السياسي لدى اخلزينة ئانش 9790ويف سنة . أصواهتم اوقات االقرتاع
 .(3)نه كان يتحكم بالتعيينات عن طريق الرشوة أل( التعيينات

توسع مبدأ االقرتاع العام نتج عنه ازدياد عدد الناخبني مما جعل التواصل بني النواب والناخبني من الصعوبة مبكان مما بلكن 
 .(4)ومنها أنشئت االحزاب السياسية ,هذا الفراغ و   دى اىل ظهور ما يسمى باللجان االنتخابية ملواجهة هذه الصعوبة أ

على إثر موافقة العرش على . ظهور االحزاب السياسية يف بريطانيا كان يف القرن السابع عشرن جانبا من الفقه يرى ان أغري 
وهي تتشكل من األعضاء املتمتعني بثقة . القيام جبميع الشؤون التنفيذية .ومسؤولة امام اجمللس اخلاص, أن يعهد اىل جلنة حمدودة

ت هذه اللجنة فيما بعد بالوزارة،  وعلى ذلك نشأت األحزاب مع تكوين زعامة رئيس واحد،  وقد مسيحتت  ويكون أعضاؤها. الربملان
 .(5)الوزارة

جان االنتخابية  لراع وارتباطه بظهور الــاما يف القرن التاسع عشر فان تطور االحزاب السياسية يف بريطانيا كان بتطور نظام االقت
والتعديالت اليت حلقته يف عامي . Reform Bill 1832السيما بعد صدور قانون االصالح االنتخايب . كما سبقت االشارة اليه

وعليه ميكن القول بان اخلالف السياسي   واالختالف يف الرأي . (6)الذي قرر االخذ الكامل بنظام االقرتاع العام 9990و  9971
أما يف فرنسا فاألمر خيتلف ،  فان اخلالفات السياسية يف البداية مل يكن هلا أثر واضح . االحزاب السياسية يف بريطانيا هو بداية نشأة 

أن " حيث يقول موريس ديفرجيه  . بل كانت املصاحل االقليمية املتصارعة متثل قواعد شعبية عريضة. يف نشأة األحزاب السياسية 
فيما  أتنشفهى أما العقيدة ,الدفاع عن املصلحة املهنية املشرتكة كان أحيانا البداية لتكوين حزب او أحزاب احملاور اجلغرافية او إرادة 

أفضل مثال لتحول الكتل الربملانية اىل جتمعات  9791ان نشأة االحزاب داخل اجمللس التشريعي الفرنسي لسنة  :"ويقول." بعد
 ." عقائدية

لكي يدافعوا .( فرساى).فدون اىل يالفرنسية بدا نواب االرياف واملناطق املختلفة يف فرنسا  قبيل قيام الثورة 9791فريل أففي 
فاستأجروا مقهى يعقدون فيها اجتماعات دورية منتظمة وقد   Bretonوقام باملبادرة االوىل النواب الربوتون .عن مصاحلهم االقليمية 

انضمت اليهم عناصر من اقاليم اخرى فتبني هلم ان اتفاقهم يف الراي مل يتناول فقط القضايا االقليمية بل القضايا اليت متس السياسة 
 .Club Bretonما عرف بنادي بريتون  وأسسواالوطنية العامة 

القاهرة ،  دار الفكر،  التاريخ االورويب احلديث من عصر النهضة اىل مؤمتر فيينا  : عبد العزيز نوار ، عبد الحميد البطريق ـ  (1)                                                                                                                                                                                           
  .120ص ،   9170

 .17ص ،  نفس املرجع السابق :  نعمان أحمد الخطيبـ  (2)
 .0ص،  نفس املرجع :  موريس ديفرجيهـ  (3)
 .940ص ،    املرجع السابق ، االيدولوجيا  : رمزي الشاعريوكذلك  .94ص ،  نفس املرجع السالف :  محمود رمزي عيسىـ  (4)
 .11ص ، نفس املرجع  : نعمان أحمد الخطيبوكذلك   .املرجع السابق ، الطريق اىل الدميقراطية :  عبد القادر حاتمـ  (5)
 .و ما يليها 12ص ،  املرجع السابق :  كامل نبيلة عبد الحليمـ  (6)
 .92ص  ، نفس املرجع السابق :  موريس ديفرجيه ـ     
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 Lesة مقرا هلم عرفوا بامسه وهم اليعاقبة وعندما انتقلت اجلمعية الوطنية الفرنسية من فرساي اىل باريس اختذوا من احد االدير 
Jacobins     كما تأسست جمموعة اخرى على نفس املنوال عرفت باسم حضنة الكنيسةLes Girondins  وكان يالحظ ان

 .(1)وسعيها يف االستمرار يف البقاء يف هذه اجملالس ,الواضح يف قيام الكتل الربملانية تأثريهله . عنصر املصلحة

 ( النشأة الخارجية )النشأة الالبرلمانية :  نيالثا فرعال

وقد تتضمن نوعا من التحدي للجماعة . فاألحزاب اليت تنشأ بطريقة خارجية فهي تلك تظهر خارج نظام اهليئة التشريعية
 .(2)احلاكمة وتطالب بضرورة متثيلها

اجلمعية النقابية اليت قام على أفكارها   مثل  دينيةوتشكل هذه األحزاب ظاهرة حديثة جدا فهي ترتبط بأيديولوجيات  علمانية او 
.  جورج برنارد شو -ومن ابرز مؤسسيها   9992وهذه اجلمعية حركة اشرتاكية ظهرت يف اجنلرتا عام .حزب العمال الربيطاين 

 .(3)وسيدين ويب

سنة  .وحزب االخوان املسلمني ىف مصر .واحلزب الدميقراطي املسيحي  ,احلزب املسيحي يف ايطاليا. ما اجلمعيات الدينية مثلأ
احلزب و  .هو احلزب احلاكم حاليا يف مصر و , حيمل اسم حزب العدالة والتنمية 1499يناير  10الذي اصبح بعد ثورة   9120

 .اخل...املسيحي يف ايطاليا،  واحلزب الدميقراطي املسيحي يف املانيا وحزب اهلل ىف لبنان

وهي مدعمة من النقابات . وتتزعم احلركات املعادية لالستعمار,ويف البلدان النامية تسعى هذه االحزاب  اىل تدعيم الدميقراطية 
وغريها من االحزاب االشرتاكية اليت ظهرت يف اواخر . مثل احلزب الراديكايل الفرنسي واملثقفني واملنظمات الغربية ,وطالب اجلامعة 

ة نر قاكما اهنا اقل تأثرا باهليئة التشريعية بامل   اليت تزعمتها الربوليتارية،  وهي تتميز  باملركزية والتماسك  األيديولوجي القرن التاسع عشر
 .مع االحزاب الداخلية

 مقارنة بين األسلوبين البرلماني والالبرلماني في نشأة األحزاب:  الفرع الثالث 

فة باختالف الظروف املوضوعية اليت أدت إىل ظهورها فإنه من البديهي أن يكون ملا كانت صور نشأة األحزاب السياسية خمتل
بينهما اختالف يف نواح متعددة سواء من حيث السلطة املركزية أو من حيث التنظيم احلزيب ومدى تأثري اجملموعة الربملانية يف احلزب 

 : ى النحو التايل وذلك عل(4)ومدى اهتمام كل منهما باالنتخابات واملقاعد الربملانية

 
 
 

 من حيث مركزية وال مركزية السلطة  : أوال 

  .0،   2ص ،  نفس املرجع  : ديفرجيهموريس و كذلك   . 79ص  ، املرجع السابق : طارق الهاشميـ  (1)                                                           
 .192 ص ،  9171القاهرة  ، دار النهضة،  دراسات يف علم االجتماع السياسي  : محمد علي محمدـ  (2)
  .940ص  ، 9174  القاهرة ، دار النهضة العربية ،   0ط،  دراسات يف املذاهب السياسية  : علي احمد عبد القادرـ  (3)

(4)  - Duverger  N : Op  ، cit note 24 . P 113 et …. 
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 :تعترب السلطة املركزية للحزب من أهم اخلصائص اليت متيز بني النوعني من األحزاب 

فبالنسبة لألحزاب ذات النشأة الداخلية الربملانية فإن املبدأ أن اللجان االنتخابية هي اليت تنشئ السلطة املركزية للحزب كون 
هذه اللجان تعمل على مجع قواهتا يف تنظيم واحد يعمل على التنسيق بني خمتلف نشاطاهتا،  ويف نفس الوقت حتدد صالحيات اهليئة 

. ومتنحها احلد األدىن الالزم ألداء مهامها،  وبذلك فإن هذه األحزاب تتميز بنوع من الالمركزية يف ممارية السلطات( القيادية ) املركزية 
حيث جند السلطة املركزية اليت تنشئ القاعدة أي اهليئات (  الالبرملاين ) وعلى العكس من ذلك فإن األحزاب ذات التكوين اخلارجي 

فإن صالحيات هذه األخرية حتددها السلطة املركزية اليت حتتفظ لنفسها بقدر واسع من السلطات يف ولذلك  واللجان التابعة هلا
 . ،  ومن هنا فإن هذا النوع من األحزاب املركزية يف السلطة ( القاعدة ) مواجهة الفروع 

فاألحزاب العمالية تكون أقل  غري ان درجة الرتكيز تتوقف على مدى املركزية املنتجة من اهليئة اليت أنشأت احلزب ولذلك
 .مركزية من األحزاب غري العمالية

 من حيث التنظيم الحزبي  : ثانيا

فمن جهة التنظيم يالحظ أن األحزاب ذات التكوين الداخلي تعمل على إجياد الروابط بني فروعها القائمة قبل تكوين احلزب 
 ( .تكوين القيادة على القاعدة ) حلزب يتم من األعلى إىل األسفل وغالبا ما يعتمد على الروابط الشخصية باعتبار أن إنشاء ا

بينما يالحظ على األحزاب ذات النشأة اخلارجية بأهنا أكثر تنظيما وذلك يعود إىل وجود هيئة سابقة تعمل على التنسيق بني 
 .خمتلف الفروع واللجان

 من حيث نفوذ المجموعة البرلمانية  : ثالثا 

الربملانية يظهر أثره واضحا يف األحزاب ذات النشأة الداخلية حيث تلعب اجملموعة دورا أساسيا يف قيادة إن نفوذ اجملموعة 
د أحزاب باعتباره أهنم مؤسسني له  ويرتأسون معظم جلانه ويقومون بربط الصلة بني اجملموعة الربملانية واللجان االنتخابية ،  يف حني جن

ولذلك فإن ( من القاعدة إىل القمة ) البرملانية ألن نشأة احلزب متت من األسفل إىل األعلى أن هذا الدور ينعدم يف األحزاب ال
اجملموعة الربملانية ال يكاد يكون هلا نفوذ يذكر على السلطة املركزية ورقابتها ألن احلزب هو الذي أوصلهم غلى الربملان ولذلك وجب 

 .(1)عليهم أن خيضعوا له ويبقوا حتت سلطته

 من حيث الهدف : رابعا 

إن أهم ما يستدعي االنتباه يف هذا الصدد هو األهداف البعيدة اليت يسعى كل واحد من هذين النوعني إىل حتقيقها ن حيث 
جند األحزاب الربملانية جعلت من الوصول إىل الربملان والبقاء فيه هدفا أساسيا ،  يف حني جند النوع الثاين يسعى غلى حتقيق أهداف 

فمثال فإن احلزب . ذلك وهو نشر مبادئه وقيمه الفكرية دون إمهال الصراع السياسي الذي جيعل من احلزب يف مرتبة أقل ابعد من
اجلمهوري أراد احلزب الدميقراطي األمريكيني جيعل كل واحد منهما أن هدفه األساسي هو الوصول إىل احلكم بينما جند األحزاب 

 .أهدافها البعيدة  االشرتاكية تعترب ذلك وسيلة لتحقيق

 . 22 - 21ص  مرجع سايق ، :  نبيلة عبد الحليم كاملـ  (1)                                                           
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وبعد بيان أصل نشأة كل حزب ،  نستخلص أن األحزاب ذات النشأة الداخلية تنسجم مع النمط القدمي من األحزاب ألن غالبيتها 
تعترب أحزاب برامج،  يف حني أن األحزاب ذات النشأة اخلارجية تتماشى مع النمط احلديث على أساس أن هذه هي األصل يف نشأة 

 .  (1)سياسية واالستثناء هو النشأة الربملانيةاألحزاب ال

 المطلب الثاني

 أسباب وعوامل نشأة االحزاب السياسية 

إن احلزب السياسي شأنه شأن اجلمعيات اإلنسانية األخرى كون اإلنسان مدين بطبعه مييل إىل التعايش مع غريه من بين جنسه 
احمليطة به،  ونظرا لتشابك العالقات بني األفراد وتداخلها فإنه كان لزاما على ملمارسة النشاط اإلنساين حسب الظروف املوضوعية 

واألحزاب السياسية ما هي إال . السلطة أن تتدخل لتنظيم هذه العالقات حفاظا على النظام العام واملصاحل املشرتكة جلميع األفراد
واألهداف لدى جمموع أفراد اجملتمع يف سىت اجملاالت السياسية ظاهرة من الظواهر اإلجتماعية تدل على اختالف التوجهات واألفكار 

 واالجتماعية واالقتصادية والدينية والفقهية والنقابية وغريها ،  وهذه االختالفات والتناقضات إمنا هي وليدة ظروف عامة ختلقها وتؤثر
 .فيها مث تتأثر هبا

ويف املعتقدات،  بل يتعلق باخلالفات القائمة بني األغنياء والفقراء  غري أن األثر ال يتعلق فقط بالتناقضات يف االيديولوجيات
 . (2)وبني أصحاب العمل والعمال وبني املثقفني وغري املثقفني ،  وبني احملافظني وأنصار التغيري وبني املتحضرين وغري املتحضرين

كون نفسها على هذا النحو وبالتايل فإنه جيب وعليه فإن حرية إنشاء احلزب ومباشرة نشاطه هو اجلماعة اليت استطاعت أن ت
على السلطة أن توفر لألفراد الظروف املناسبة واجلو املالئم الذي ميكنهم من ممارسة هذا احلق بكل حرية وأمان ،  وهو ما أقرته أغلب 

 .دساتري األنظمة السياسية املعاصرة حيث نصت صراحة على حق االفراد يف تكوين األحزاب السياسية

حماوالت تفسر نشأة االحزاب السياسية ة منها من يرى ان نشأة االحزاب السياسية ان العوامل االجتماعية  قد ظهرت عدةو 
وآخرون يرجعون ذلك اىل .وهناك يرى ان عامل املصلحة أساس كل حزب سياسي  .والسياسية هي اليت حتدد نشأة االحزاب السياسية

 . املنافسة والنزاعحب مهها أاالنسان الفطرية الطبيعة البشرية اليت تعرب عن حاجات 

وعليه فانه ال ميكننا تغليب أساس على آخر وامنا جيب النظر اىل كل حالة على حدة تبعا للظروف املوضوعية احمليطة بنشأة  
 .كل حزب سياسي

ة،  فضال عن االختالف والتمايز االجتماعيو وتباين فئاهتم من حيث املصاحل االقتصادية  ,ان اختالف افراد اجملتمع فيما بينهم
واحتكار , واالستبداد بالسلطة , العنصر،  كما ان التعسف والظلم االجتماعيو يف املبادئ واالفكار والتقاليد وكذلك التمايز يف الدين 

كل ذلك ادى اىل   .االمتيازات وحصرها يف فئة حمدودة العدد،  باإلضافة اىل عدم مراعاة املصاحل واالنشغاالت العريضة للمواطنني
 .يهاف بقاءاو من اجل الوصول اىل السلطة وال,للدفاع عن احلرية ضد السلطة االستبدادية , ظهور التنظيمات احلزبية

 .فروع التالية وسنبني هذه العوامل واألسباب يف ال

 .77ص ،  نفس املرجع  : نعمان أحمد الخطيب ـ (1)                                                           
 .941ص ،  نفس املرجع  : نعمان أحمد الخطيب ـ (2)
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 ةـــاب التاريخيـــسبألا:  ولألا فرعال

موريس ديفرجيه  أنغري .إليه سابقا كما أشرنا  يف بريطانيا 9921لألحزاب اىل يرجع بعض املفكرين السياسيني النشأة التارخيية 
اصروهنا عويعود ذلك اىل اختالف الظروف اليت حيياها االفراد وي." 9904يف مؤلف االحزاب السياسية يرجع هذه النشأة اىل سنة 

حيث . ب كالطبقات االرضيةسوان ترت ,لتناقضات القدمية لكنها ال هتدم االختالفات وا.هي اهم العوامل اليت حتدد االنتماء احلزيب ,
 .(1)" جيالتعكس انشقاقات االجيال السابقة  يف نفوس االجيال احلاضرة وخصوصا عندما  تكشفها ظروف معينة متر هبا هذه األ

 الرأيواثره على  ,احلاضر ولكن امهيته يف الوقت,ثاره يف منتصف القرن العشرين آظهرت , فالصراع بني االشرتاكيني والليرباليني
 .(2)تتوقف على حسن او سوء احلالة االقتصادية اليت مير هبا اجملتمع ,العام

التباينات املرتبطة بتعدد واختالف االجناس و يوجد عامل الساللة العرقية الذي يشكل االختالفات .ضافة اىل العوامل التارخيية إ
 .باألرض من الناحية اخلاصةمن الناحية العامة،  او القوميات واالرتباط 

حيث يالحظ ذلك يف النظام االنتخايب يف اسرائيل،  اذ جند النزاعات املختلفة لدى املهاجرين اليهود وأبناء الوطن القدمي ،  
 .(3)االنتماء احلزيبومن مث حتديد  ,  يعكس النزعة السالليةالذى الواضح  ثالامل

يز به،  النظام احلزيب يف الواليات املتحدة االمريكية من استثناء نظرا للقيد  الصارم ننا جند عكس الفكرة السابقة ما يتمأغري 
االمريكية عرب تاريخ نضاهلا ضد االستعمار الربيطاين مع ما شهدته من توسع اقتصادي يف الوقت  لألمةالذي فرضته النواة القومية 

 .(4)احلايل

 ة ـــــاب السياسيـــاألسب:  الفرع الثاني

فقد ظهرت بعض اجلمعيات واجلماعات القائمة يف ايطاليا يف عصر النهضة،  وظهور بعض النوادي .من الناحية السياسية 
وتكونت  ,فظهرت االحزاب يف بريطانيا. مدى تأثره بالدميقراطية احلديثةو يلتقي فيها أعضاء اجلمعيات الثورية،  وكلها هتتم بالراي العام 

يف عهد  (الثاين  بت) وتكونت اول حكومة حزبية برملانية برئاسة 9921سنة (Reforme Bill)     مبوجب الئحة االصالح 
ومسي , هااالول يتمسك باألوضاع القائمة ومسي باحملافظ والثاين يعمل على تغيري  ـوانقسم الراي العام اىل قسمني  جورج الثالث

دما يصل ــفعن.والسيما اليسار التقدمي ,لكن هذين االجتاهني .لتقدمي ومنها تكون حزب اليمني احملافظ،  وحزب اليسار ا. بالتقدمي
مما يؤدي اىل .( حمافظ)بــذلك يتحول اىلو  .هو البقاء يف احلكمو تمسك مبا هو عليه  ي حيث. يتحول اىل حمافظ. احلكم وحيقق هدفه

قائم وحتافظ عليه،  وهكذا يستمر التطور وإذا وصلت اىل احلكم،  تتمسك مبا هو . ظهور جمموعة أخرى تصف نفسها بالتقدمية
 .(5)ار اىل اليمنيــويزداد عدد االحزاب نتيجة التحول من اليس

                                                           (1)  - Duverger  M :  op cit . P 264 . (2)  941ص  ، املرجع السابق : نعمان أحمد الخطيبـ. 
و  1ص ،        9199القدس  ، مجعية الدراسات العربية   ، نظرة على االحزاب و احلركات السياسية يف اسرائيل : كاميليا بدرـ  (3)

 ، ما بعدها
(4)  - Hauriou  Gicquel et Gelard : op cit P 263 . (5)  171ص ،  املرجع السابق  ، التنظيمات السياسية الشعبية :  الشافعي ابوراسـ. 
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نتيجة االختالف . اليت انبثقت عنها احزاب سياسية أخرى. كما هو الشأن بالنسبة لبعض االحزاب السياسية باجلزائر
. مثل حزب النهضة الذي انبثقت عنه حركة االصالح -قاعد يف الربملان والسيما االحزاب فازت ببعض امل ,بني قيادييهاواإلنقسامات 

كما ان الثورات السياسية . وغريمها كثريالذى انشق عن حركة جمتمع السلم  "تاج"وحزب امل اجلزائر  ـوحزب العدالة والتنمية 
 ,واليمن ,ومصر يف تونس (  يف الوقت الراهنمنها ثورات الربيع العريب)  واالصالحات اليت احدثت تغيريات جذرية داخل اجملتمعات.

وان كنا سنتناول موضوع اجلزائر الحقا  ,بعد احنالل االحتاد السوفييت ,الشرقية أورباودول  ,وقبل ذلك اجلزائر. وقريبا يف سوريا, وليبيا 
ظهور احزاب سياسية جديدة كل ذلك ادى اىل . مسحت لإلسالميني للوصول اىل احلكم.وكذلك االصالحات السياسية ىف املغرب 

 . وضمان حتقيق اهدافها بوسائلها املختلفة ,تعمل على الوصول اىل السلطة او املشاركة فيها

هذا وحياول البعض تعليق أمهية كربى على الثورات السياسية اليت ينتج عنها حتول جذري كبري داخل اجملتمعات ،  بسبب اختالف 
اجلديدة وكيفية حتقيقها،  وهذا بدوره يرتتب عنه ظهور أحزاب سياسية جديدة تعمل على الوصول الرأي يف اجملتمع حول األهداف 

 .هلذه األهداف بالوسائل املشروعة املختلفة

 ةــــــــــل النفسيــــالعوام:  لثالثا فرعال

اىل الطبيعة البشرية حيث . نشأة األحزاب السياسيةيرجع بعض علماء االجتماع السياسي والفقه الدستوري وعلم السياسة 
االحزاب السياسية هي التعبري املنظم عن  كانتو  .حاجته اىل املنافسة والنزاع  :ظهرت لتعرب عن حاجات فطرية عند االنسان امهها

 .(1)هذه احلاجة

دة فيحرك بعض القالدى هلام الذي يتحقق  وا إلأكما يذهب فريق آخر اىل تفسري االحزاب السياسية على اساس الكاريزما 
 .و ذاك ومن مث يكون دافعا لتأسيس حزب سياسيأيف اجلماهري الرغبة يف اتباع هذا 

اىل أشخاص  .ان الناس ينقسمون حبكم تكوينهم الفطري Populaire Gouvernentهنري مني يف كتابه   .ويرى 
راديكاليني لديهم نزعة التغيري،  وآخرون يتميزون باهنم حمافظني يعملون على استقرار النظام االجتماعي القائم،  وحول كل اجتاه من 

 .هذين االجتاهني تولدت اجتاهات متقاربة او أخرى متنافرة

ولو أدى ذلك اىل نوع من  ,ظ باألصالة الشخصيةن روح الفردية اليت يصطبغ هبا أعضاء اجملتمع السياسي،  وحبهم االحتفاإ 
 . (2)تعترب اىل حد ما دافعا قويا حنو التعددية احلزبية ,الفوضوية

يناير او ثورة اليامسني يف تونس،   10وبعد ثورة  9101وحىت ثورة يوليو  9112فقد ظهرت يف مصر يف ظل دستوري 
 ,استنادا اىل ميوالت  شخصية .عدد مبالغ فيه من االحزاب السياسية 9191ويف ظل دستور اجلزائر سنة  .وبعض االحزاب اللبنانية

 . او اجتماعية ,او قومية ,وليس اىل اعتبارات سياسية

إن تفسري العامل النفسي كأساس النقسام اجلماعة السياسية يربز بشكل واضح يف الدور الذي تلعبه الروح الفردية ملا حتمله من 
 .التقارب واالختالف وهي تلحق الشعور باالنتماءاجتاهات متباينة من حيث 

  .و ما بعدها 190ص  ، املرجع السابق  ، علم االجتماع السياسي : محمد علي محمدـ  (1)                                                           
  .947ص ،  املرجع السابق  : نعمان أحمد الخطيبـ  (2)
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 العوامل اإلقتصادية واالجتماعية :  الفرع الرابع

ما من اجلانب االقتصادي واالجتماعي فان التعددية السياسية يف شكلها احلديث كانت يف اجملتمعات الصناعية اليت تأثرت أ
وظهور طبقة وسطى بينهما  ( الفقراء) والعمال ( الربجوازية) وما جنم عنها من انقسام اجملتمعات اىل طبقات الرأمسالية  ,بالثورة الصناعية

 ـن كل طبقة حسب موقعها يف اجملتمع إوبدافع املصلحة ف. نظرا للدور الذي لعبته يف هذه احلضارة ,كان هلا تأثريها ووزهنا يف اجملتمع
 ,واحملافظة على مكتسباته ,والسياسة جتماعية واإل ,ىل حتقيق أهدافه االقتصاديةإكل يسعى   .جريألاو ا ,عاو الصان ,سواء التاجر

ومن كل اجتاه  , ا حمافظموثانيه .ليربايل تقدمي :أحدمها. اليت أخذت يف البداية اجتاهني .حزاب السياسيةألوهوما ادى اىل ظهور ا
 .(1)تفرقت وتعددت االحزاب

مث , كان قائما يف اجملتمعات الزراعية ،  حيث انقسمت اىل مالك االراضي وهم كبار الفالحني،  وميثلون اليمنيدون جتاهل ما  
 .(2)وهم الشيوعيون,ومنهم املتطرفون  ,وهم االشرتاكيون ,الذين منهم من يتسم باالعتدال ,وصغار الفالحني ,العمال الزراعيني

سياسية على أساس املصاحل االقتصادية واالجتماعية ولذلك فإن كل فئة تعمل  هذه الفئات اإلجتماعية مقسمة إىل مجاعات
على الدفاع على مصاحلها ،  فالتاجر والصانع واملنتج كل يدافع عن الليربالية ألن فيها مصلحتهم ن بينما يدافع األجراء والعمال على 

 .(3)االشرتاكية الهنا حتمي حقوقهم وحتفظ مصاحلهم

باإلضافة اىل عوامل أخرى قد ال تقل أمهية عنها يف , س العوامل اليت تؤدي اىل نشأة التعددية السياسية سألهذه هي أهم ا
 .(4)اخل..وأبناء الوطن  ,واملهاجرون ,والقومية والعلمانية ,والدينية  ,يديولوجيةبعض االحيان مثل العرقية،  واإل

 

 المبحث الثالث

 باألحزاب السياسيةجماعة الضغط أنواعها وعالقتها 

اىل وجود مجاعات ذات  .والقانون الدستوري ,يف علم االجتماع السياسي, نبهت كثري من الدراسات والبحوث األمريكية
تكون  قدكما . وحتقق الصاحل العام ,مصاحل مستقلة عن األحزاب السياسية هلا وظائف يف اغلب اجملتمعات احلديثة،  قد تكون مفيدة

وهي متارس تأثريا على اهليئات الدستورية يف الدولة من اجل حتقيق اهداف سياسية او اجتماعية او ،  ضارة للمجتمع
 .(5)اخل...اقتصادية

ثالن  جتمعات بشرية تعمل كل منها بوسائلها اخلاصة من اجل حتقيق متوعليه فان مجاعات الضغط واالحزاب السياسية 
 (6)ضيق عند الثانيةاهداف معينة تكرب وتتسع عند االوىل وتتحدد وت

  .940ص ،  املرجع السابق  :  نعمان أحمد الخطيبـ  (1)                                                           
(2)  - Duverger M :  op cit . P 266.   (3)  279ص ،  املرجع السابق  : ابراهيم درويشـ. 

 . 79ص ،    9170اإلسكندرية ،  منشأة املعارف ،  نظام احلكم يف اسرائيل :  عبد الحميد متوليـ  (4)
 .197ص ،   9194القاهرة ،  دار الفكر العريب  ,النظم السياسية :  انور أحمد ارسالنـ  (5)
 .وما بعدها 912ص ،  املرجع السابق  : نعمان أحمد الخطيبـ  (6)
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والذي جيمع بينهما هو ان كلتيهما تعترب مبثابة قوة مسترتة تؤثر على النظام السياسي،  وحتركه جبانب القوة الظاهرة او كما . 
 .(1)تسمى باحلكام الظاهرين

 

املعاصرة فان دراستنا وملا كانت مجاعات الضغط تساهم بشكل فعال اىل جانب االحزاب السياسية يف نشاط أنظمة احلكم 
مجاعة املطلب األول نتعرض جلماعة الضغط،  نشأهتا ماهيتها وأنواعها،  واملطلب الثاين سنتناول  :طلبني هلذا املوضوع يكون يف م

 .الضغط واألحزاب السياسية والعالقة بينهما
 

 المطلب األول

 جماعة الضغط ماهيتها وأنواعها  

السياسي لدى األفراد يف جمتمع ما،  ومجعت بينهم مصاحل وأهداف مشرتكة ،  فإهنن تتولد  إن ارتفاع مستوى الوعي احلقوقي
وذلك ( الكتل الضاغطة ) أو غري رمسية ( ألحزاب )لديهم الرغبة يف اإلحتاد فيما بينهم،  والدخول يف شكل تنظيمات قد تكون رمسية 

قيقها،  وعلى هذا األساس ظهرت ما يسمى باجلماعات الضاغطة يف من أجل محاية هذه املصاحل والدفاع عنها،  أو العمل على حت
بريطانيا ويف الواليات املتحدة األمريكية،  وتنوعت بتنوع املصاحل اليت تدافع عنها وذلك بالتأثري على املوظفني الرمسيني،  وكذلك 

 .السياسية  وذلك إىل جانب األحزاب... املنتخبني،  مبختلف الوسائل املشروعة وغري املشروعة

 .وعليه نقسم هذا املبحث إىل فرعني،  يف الفرع األول تعريف مجاعة الضغط ،  ويف الفرع الثاين نستعرض أنواع مجاعات الضغط

 تعريف جماعة الضغط :  األول فرعال

 ف تعري

. ببعضهم البعضاجلماعات الضاغطة هي تلك اجلماعات اليت تضم جمموعة من األفراد يتحدون يف عدة صفات جتمعهم 
مثل أواالستيالء على السلطة  .مصاحل معينة،  ولكنهم ال يسعون إىل حتقيق أرباح جتارية ،  كما هو احلال بالنسبة للشركات التجارية

 .(2)ولكنها هتدف من نشاطها وأعماهلا،  حتقيق ما تتطلبه مصلحة تلك اجلماعات. األحزاب السياسية

 ـمجاعات املصاحل ـ من اطلق عليها : التسميات  اليت أطلقت على هذه اجلماعات منها ومن هنا فقد تعددت االصطالحات و 
،  والبعض االخر يسميها الكتل  (ـ اللويب    ـاالروقة ) مجاعات . استنادا اىل اهلدف العام من انشطتها ،  ويطلق عليها البعض

 .(3)الضاغطة

وما نتج عنها  ,صاحل اليت نشأت للدفاع عنها السيما بعد قيام الثورة الصناعيةبتعدد امل ,لقد تعددت مجاعات الضغط يف خمتلف الدول
من تقسيم العمل والدقة يف التخصص ،  حيث بلغ عدد مجاعات الضغط يف الواليات املتحدة االمريكية على املستوى الفيدرايل اىل 

  .9ص ، القاهرة ،  9170دار النهضة العربية  ، النظم السياسية  : ثروت بدويـ  (1)                                                           
 .701ص  ، 9194 القاهرة،  دار النهضة ،  الوسيط يف القانون الدستوري  : ادمون رباطـ  (2)

  .217املرجع السابق ص ،  علم السياسة  : ابراهيم درويش ـ     
 .12 ،  صاملرجع السابق : كلينتون روسيتروكذلك  .    291ص ،  ق باملرجع السا : ابراهيم درويشـ  (3)
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ومن أجل  حتقيق أهدافها ومحاية  .(1)اخل..والتجارية  ,والصناعية ,مجاعة ضاغطة تشمل خمتلف القطاعات املهنية 1044
 .اآلتى توضيحها.فإهنا تلجأ اىل استعمال خمتلف األساليب والوسائل ,مصاحلها

 وسائل عملهــــــــا:  الفرع الثاني 
 

تتضح فاعلية مجاعة الضغط من خالل وسائل الضغط اليت تستعملها يف عملياهتا السياسية ويتوقف جناحها او فشلها على  
 :نذكر على سبيل املثال بعضا من هذه الوسائل, كيفية استعمال هذه الوسائل ومدى تقبل النظام السياسي هلا 

  االقناع أو اإلخضاع ـ  1

ويأيت هذا السلوك يف مقدمة الوسائل . حمل الضغط اجلهاتيعترب االقناع الطريق العادي اليت تسلكه مجاعات الضغط مع كافة 
 .(2)املستعملة يف عمليات الضغط

وتقدمي افكار مدعمة بكل  .(التشريعية او التنفيذية او القضائية) ويتم ذلك عن طريق احلوار واملناقشة مع السلطة املعنية 
ويعترب االقناع واملناقشة من . والتوصل اىل تطابق االفكار ,ميكن ان تؤدي اىل االستجابة اىل املطالب ,وسائل االقناع من ادلة وبراهني

 .(3)واالتصال مبمثليهم وحكامهم ,يأفراد حق ابداء الر وتعطي األ ,الوسائل الدميقراطية املشروعة اليت تضمنها الدساتري

حيانا اىل استعمال العنف،  وهذا اوقد يصل . خضاعوعند فشل اسلوب االقناع تلجأ اجلماعات اىل اسلوب التهديد او اإل
عندما ترى اجلماعة أهنا ال متلك اي وسيلة سليمة تستطيع التعبري عن مواقفها او محايتها،  بل ان بعض اجلماعات ترى يف هذه 

وبوسائل خمتلة سواء كانت مادية او  ,او مجاعي ,والتهديد يتم بشكل فردي. (4)كنها من حتقيق اهدافهاجنح الوسائل اليت متأ ,الوسيلة
 .معنوية

 دفع االموال ـ  2

ويتجلى ذلك خصوصا يف احلمالت  ,يعترب املال الركيزة االوىل واهلامة اليت تستند اليها مجاعات الضغط يف سبيل حتقيق أهدافها
 .يف فوزهم باالنتخاب فرصة لتحقيق اهدافها ترى الذين ,تدعم بعض املرتشحني,االنتخابية اليت تشارك فيها هذه اجلماعات 

بان قد انفقوا مبالغ طائلة لألا ن منتجيأ،  (ووترغيت) وعلى سبيل املثال،  فقد كشف التحقيق الذي اجري مبناسبة فضيحة 
وعلى الرغم من االنتقادات اليت وجهت هلذه اجلماعات فقد بلغ ما  .9171الرئيس نيكسون يف محلته االنتخابية يف عام  لصاحل

 .(5)ما يزيد عن ملونني ونصف مليون دوالر 9170انفقته يف احلمالت االنتخابية للكونغرس لعام 

بإنفاق أكثر من مليون دوالر يف ثالثة أشهر يف محلتها ضد التشريع الذي  ـ AMA ـكما قامت اجلمعية الطبية االمريكية 
 .(6)حول العالج يف الواليات املتحدة االمريكية (جونسون)اقرتحه الرئيس 

 .71ص  ، 9111رة ــالقاه،   0ط ،  دار النهضة العربية،  النظم السياسية : عاصم احمد عجيلة  و محمد رفعت عبد الوهابـ  (1)                                                           
  .900ص  ، نفس املرجع  : نعمان أحمد الخطيبـ  (2)
  .709ص ، املرجع السابق  : ادمون رباطـ  (3)

  cit  p 225 ، Antony Downs : Economic Theory of Democracy op . :  و كذلكـ           
  .907ص ، نفس املرجع  : نعمان أحمد الخطيبـ  (4)
  .704ص ، املرجع السابق :  ادمون رباطـ  (5)
  .19 ، ص، املرجع السابق :  اسماعيلحسن ـ  (6)
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 استمالة الرأي العامووسائل اإلعالم  ـ 3

نظرا لسهولة اتصاهلا . مجاعات الضغطتعترب وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها من أهم وسائل الضغط اليت ميكن أن تلجأ إليها 
وشبكة التواصل  ,يف االنرتنت ,والسيما يف الوقت احلاضر الذي تطورها فيه وسائل االتصال عن طريق الشبكات العنكبوتية. بالفرد

ة اىل دور باإلضاف, فرادألبني ا. من أجل االتصال ,وال تعرف حواجز. وهي وسائل ال تصدها حدود. والتويرت وغريها ,االجتماعي
فتقوم بتعبئته .  يهالالعام إلعرض مواقفها،  واستمالة الرأي  ,الىت تستعملها اجلماعة الضاغطة. واجلرائد املستقلة,قنوات الفضائية ال

 .اعاتمن خالل تأثريه على املسؤولني على املصاحل املباشرة هلذه اجلم ,ومن مث ترتكه يعمل تلقائيا لصاحلها,وتوجيهه للعمل اىل جانبها 

 أنواع جماعات الضغط: لث الثا فرعال

فان الفقه . وعلى ضوء ما تقدم يف تعريف مجاعات الضغط والوسائل اليت تستعملها يف نشاطها من اجل حتقيق اهدافها
 :الدستوري والعلوم السياسية وضع معايري لدراسة انواعها منها

 . (اهلدف) املعيار املوضوعي  ـ 
 . املعيار الزمين ـ

 . املعيار املكاين ـ

مجاعات مهنية : فيتعلق باهلدف الذى تسعى اجلماعة اىل حتقيقه،  وتبعا هلذا املعيار تنقسم اىل  : ولألما المعيار اأ
 .ومجاعات عقائدية ذات النزعة األيديولوجية ,

و من أجل محاية أساسية العمل من أجل احلصول على االمتيازات واملنافع املادية ألعضائها ألمن أهدافها ا املهنية اتاجلماعف 
ونقابات  ,او املهنة فهي تضم االحتادات العمالية ,فهي يف الغالب تتجسد على قاعدة واحدة يف العمل ,املكاسب احملصل عليها

واملهندسني ،  احتادات احلليب،  احتادات  ,واالطباء ,د احملامنيمثل احتا. وتعاونيات اإلنتاج ,النقابات املهنية ,ارباب العمل 
 .(1)العمال

منها  ,خالقية معينةأو  ,من خالل مواقف فكرية, محاية ودعم املصلحة : ىل إهتدف  اجلماعات االيديولوجية والعقائديةأما 
ومنها كذلك اجلمعيات املختصة يف الواليات املتحدة  ,(الطبيعة) ومجاعات محاية البيئة ,واالجتماعية ,والعلمية  ,اجلمعيات الدينية 

اىل غري ذلك من اجلمعيات اليت ال هتدف من نشاطها   ,االمريكية بالدفاع عن حقوق الزنوج،  ومجعيات العناية بالسجون واملسجونني
 .(2)تتبناها وحتاول اصالحها ,وامنا الدفاع عن مصاحل معنوية .او منافع مادية ,كسب ربح

واجلماعات احلديثة ،  ويتجلى ذلك واضحا يف ,فهو املعيار الزمين يظهر الفرق بني اجلماعات التقليدية   :المعيار الثانيما أ
 .(3)ويف الدول العربية,البلدان النامية 

فتربز يف  .يثةأما اجلماعات احلد ,والعشائر القروية ,هي املنظمات القدمية كالطوائف،  واألسر اإلقطاعية ,فاجلماعات التقليدية
 .والصناع واملزارعني ,ومجعيات التجار ,والبنوك,الشركات التجارية 

  ، 09ص  9177القاهرة  1دار النهضة العربية ط،  أو اجنلرتا املتحدة النظام السياسي للواليات  : حسن سيد اسماعيلـ  (1)                                                           
 .9املرجع السابق ص :  الشافعي ابو راسـ  (2)

 .120ص ،   9170،  املدخل يف علم السياسة  : و محمود خيري عيسى ، بطرس غالي  ـ     
 .919ص ،  املرجع السابق :  نعمان أحمدالخطيبـ  (3)
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ل اقليم الدولة،  اما ــوهي اليت تباشر نشاطها داخ ,مجاعات داخلية :ىلإوهو املعيار املكاين فتقسم :  أما املعيار الثالث
م هذه اجلمعيات هي اجلمعيات املاسونية ـعدة  دول واه فهي اليت ميتد نشاطها خارج حدود الدولة،  لتشمل,اجلماعات اخلارجية 

واملنظمة العاملية للدفاع عن .ومنظمة السالم االخضر. (1)وكذلك شركات البرتول العاملية   CIAومصاحل االستخبارات االمريكية
مجاعات الضغط حسب ساس برزت حماوالت كثرية لتصنيف ألوعلى هذا ا.وغريها من املنظمات غري احلكومية . حقوق االنسان

 .(2)دورها وهدفها يف احلياة السياسية

ومهما كانت التقسيمات،  فتعترب الواليات املتحدة االمريكية منوذجا للجماعات الضاغطة نظرا للدور البارز الذي تقوم به،  وقد 
كما فرض عقوبات . ويرسم هلا أصول ممارسة نشاطها ,قانون ينظم شؤون تلك اجلماعات 9101صدر يف الواليات املتحدة عام 

ففي انكلرتا . ويف اوروبا فان دور اجلماعات الضاغطة فيها ال يقل امهية عن دور مجاعات الضغط يف امريكا .على االخالل بأحكامه
قبل   بداء الرأي فيهاإل،   مثال،  فان كثريا من مشروعات القوانني احلكومية تعرض على مجاعات الضغط اليت تعنيها هذه القوانني

وذلك   ,الىت انتهجت هذا األسلوب.وحىت يف الدول النامية مثل اجلزائر. وكذلك نفس الشيء بالنسبة اىل فرنسا ,عرضها على الربملان
 .قبل أن تعرضه احلكومة على الربملان قانون خيصه بأخذ رأى قطاع معني ىف مشروع

 المطلب الثاني

  جماعات الضغط واالحزاب السياسية والعالقة  بينهما 

إن األحزاب السياسية ومجاعات الضغط متثالن تنظيمات بشرية تعمل كل منهما على حتقيق أهداف معينة،  فاألحزاب 
حل خاصة السياسية هتدف إىل الوصول إىل السلطة أو اإلشرتاك فيها عن طريق اإلنتخاب،  ومجاعات الضغط تعمل على حتقيق مصا

فالقاسم املشرتك بني التنظيمني هو أهنما يعتربان قوة خفية تؤثر على النظام السياسي وحتركه .. عن طريق التأثري على املوظفني الرمسيني
 .إىل جانب احلكام الظاهرين

منهما حملاولة التأثري على فإن العالقة بني األحزاب السياسية واجلماعات الضاغطة هلا أمهية كربى،  نظرا ملا تقوم به كل . وعليه
نستعرض يف األول : وعليه نقسم هذا املطلب إىل الفرعني اآلتيني . القرارات اليت تتخذها احلكومة،  والتحكم يف سلوك أعضائها

 .(3)مجاعات الضغط واألحزاب السياسية ويف الثاين العالقة بني مجاعة الضغط واألحزاب السياسية

 

 

 

 .919املرجع السابق ص  : نعمان أحمد الخطيبـ  (1)                                                           
 :وجد تقسيمات كثرية ومتنوعة جلماعات الضغط منها على سبيل املثالتـ  (2)

 .مجاعات الضغط شبه السياسية ـ  . مجاعات الضغط السياسيةـ 
 .مجاعات الضغط ذات املبادئ و الربامج ـ  . مجاعات الضغط االنسانية ـ
  .مجاعات منظمة و مجاعات غري منظمة ـ . مجاعات الضغط ذات املصلحة اخلاصة ـ

 .211ابراهيم درويش املرجع السابق ص  ، اللتفصيل أكثرأنظر يف اهلامش
  .912ص ،  9111لسنة ،  14العدد  ، حبث منشور يف اجمللة املصرية للعلوم السياسية  ، مجاعات الضغط :  هنري ميخائيلـ  (3)
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 الضغط واألحزاب السياسيةجماعة :  ل األو فرعال
 

عرفنا فيما تقدم ان اجلماعة الضاغطة تضم جمموعة من الناس يتحدون يف عدة صفات جتمعهم مصلحة معينة،  يظهرون يف 
او اجتماعيا،  وذلك بالتأثري على السلطات  ,او اقتصاديا ,تنظيم غري سياسي ،  ولكنهم يسعون اىل حتقيق هدفهم سواء كان سياسيا

 . الدولة،  بوسائل خمتلفة مشروعة وقد تكون غري مشروعة يف بعض االحيانالعامة يف

وتعمل  . وملا كانت االحزاب السياسية هي االخرى تنظيم سياسي يعمل على التأثري القرارات اليت تصدرها السلطات العامة
هل توجد عالقة بني احلزب السياسي والكتلة : فانه يطرح التساؤل اآليت. او املشاركة فيها,أوالبقاء  ,كذلك على الوصول اىل السلطة

 .الضاغطة ؟

يف بعض الدميقراطيات الغربية،  يتبني انه هناك تقارب بينهما ،   اتنه بدراسة نشاط هذه اجلماعإهذا التساؤل ف نولإلجابة ع
 بني اجلماعات  القائمة ل هذه العالقة حيث جند املشرع االنكليزي مل يتجاه,كما هو احلال يف بريطانيا   ,ويؤثر كل منها ويتأثر باآلخر

للنقابات بإنشاء صندوق سياسي باإلضافة اىل   فيه مسح  .9192صدار قانون بإ قامواالحزاب السياسية حيث   ,الضاغطة
ين،  يتكون من احتاد العمال الربيطا. وجند حزب العمال الربيطاين . صندوقها املايل العام،  وذلك لإلنفاق على النشاط السياسي

فهذه اجلماعات أعضاء تابعة حلزب العمال الذي يهيمن على كافة هذه االحتادات فيؤثر . وبعض النقابات  ,واحتاد العمال التجار
 197عضوا من أصل  991من أعضائه وقد مثلوا % 14تزوده مبا يزيد عن  ,فمثال جند احتادات التجار الربيطانية ,ويتأثر هبا ,فيها

 . (1)9174فاز هبم احلزب يف انتخابات من املرشحني الذين 

استقالله التام يف مواجهة األحزاب،  فقد عمل احلزب  9141أما يف فرنسا على الرغم من إعالن احتاد العام للعمال سنة 
 .(2)الشيوعي الفرنسي على استمالته حىت أصبح ملحقا به

 ـلصاحل املرشح االشرتاكي صوتوا F0 ة لالنقابيني مـن القوى العامن أ لوحـظ  9170ويف االنتخابات الرئاسية يف فرنسـا عام 
 . جيسكار ديستان  ـلصاحل مرشح اليمني والوسط ،  %   09بينما صوت  0.01بنسبة   ـفرانسوا ميرتان 

نظمات اجلماهريية يف االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف السنوات األخرية يف عهد التعددية ،  جند امل أما يف اجلزائر فنجد انه 
وما 9111رئاسيات  -ومنظمات اجملتمع املدين واالحتاد العام للعمال  اجلزائريني يصوتون لصاحل مرشح حزب جبهة التحرير الوطين  

 .بعدها

 .ورغم هذه العالقة القائمة بني الكتل الضاغطة واألحزاب السياسية فانه توجد فوارق بينهما

له دور هام يف توجيه والتأثري على الرئيس األمريكي بعد انتخابه،  إذ  ,األمريكية،  جند اللويب اليهوديففي الواليات املتحدة 
 . (3)السيما إذا تعلق األمر بالقضية الفلسطينية أو أمن إسرائيل,يقوم بنشاط كبري جيعل من القرار األمريكي دائما يف صاحل إسرائيل

 .اهلامش .929املرجع السابق ص  : نعمان أحمد الخطيبـ  (1)                                                           
(2)  - Maurice Duverger : Les partis politiques ouv ، Cite  p  ، 132. (3)  ديوان  ، النظرية العامة للدولة وطرق ممارسة السلطة،   9ج ، القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة : سعيد بوشعيرـ

 .110ص ،   9191اجلزائر  ، املطبوعات اجلامعية
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باألحزاب السياسية يف األنظمة ذات احلكم املطلق كما هو احلال يف احلزب النازي يف أملانيا يف كما قد تلتقي اجلماعات الضاغطة 
 (. احلزب الواحد) وعموما يف االنظمة السياسية ذات النظام احلزيب   ,عهد هتلر

 العالقة بين جماعة الضغط واألحزاب السياسية :  الثاني فرعال

 التنظيمني والتقائهما يف نقاط معني فانه توجد نقاط اختالف بينهما من ناحية اهلدف العالقة القائمة بني أن وعلى الرغم من
      :نوضحها ىف اآليت واإلدارةوالوسيلة وأسلوب العمل 

 من حيث الهدف  : أوال 

فاجلماعات الضاغطة تتميز عن االحزاب السياسية ،  بكوهنا ال متلك الرغبة يف االستيالء على السلطة او املشاركة ،  وامنا 
هتدف اىل حتقيق مصاحل مادية او معنوية،  اليت تعين االفراد الذين ينتمون اليها،  وال تشارك يف االنتخابات بتقدمي مرتشحني عنها،  

او املشاركة فيها عن  ,عكس اهداف االحزاب السياسية،  اليت ترمي اىل االستحواذ على السلطة.يد البعض منهم وامنا تعمل على تأي
 .(1)طريق االنتخابات وال تسعى اىل حتقيق  أهداف اجتماعية او اقتصادية

 من حيث الوسيلة :  ثانيا 

هذه  ,وعالنية للدفاع عن مصاحلها وحتقيق اهدافهاسرا  ,وغري املشروعة ,تستعمل اجلماعات الضاغطة كل الوسائل املشروعة
للحصول على  ,والتجسس ,فقد تلجأ اىل الرشوة. كما أشرنا سابقا. الوسائل ختتلف باختالف اهلدف والظروف املوضوعية الراهنة

 .الغاية عندها تربر الوسيلةف. معطيات معينة او تستعمل اسلوب الرتغيب والرتهيب 

السياسية ،  فإهنا من حيث الظاهر تستعمل الوسائل املشروعة لتحقيق أهدافها الن الوصول اىل السلطة جيب بينما االحزاب 
اذا ثبت ان احلزب قد قام بأعمال خمالة للقانون  ووصل اىل السلطة ،  فان . وهي االنتخابات  ,ان يكون بطريقة مشروعة ودميقراطية

 .(2)زوالهذلك يعود عليه بعواقب وخيمة قد تؤدي اىل 

 
 ريقة العملمن حيث ط :ا ثالث 

ثناء أفيما يتعلق بالتشريع قبل و  ,هتتم بأعمال السلطة العامة اهنأي أ ,سلوب وقائيأهو  ,سلوب عمل الكتل الضاغطةأن إ
كما . وتضغط على السلطة مبختلف الوسائل ,وتعمل على تكييفه حسب ما تقتضيه مصلحة اجلماعة وليس الصاحل العام ,مناقشته

 .مع احلكومة حول اصدار قانون جديد،  يتضمن تنظيم مهنة احملاماة( 1499)يفعل احتاد احملامني اجلزائريني حاليا 

كما تتميز كذلك اجلماعات . هتمام مبا هو قائم ومت عملهاي اإل, يف حني جند االحزاب يف الغالب تقوم بدور عالجي
وإن كانت هذه املسألة  األخرية تعترب . قلة مواردها املادية،  وحمدوديتها،  اذا ما قورنت بإمكانيات االحزاب السياسيةالضاغطة ب

 .نسبية

 من حيث االدارة والتسيير : ارابع 

 .991املرجع السابق ص  ,االيديولوجيات  : زمري الشاعرـ  (1)                                                           
 .0 ، صاملرجع السابق  : هنري مخائيلـ  (2)
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وهي ليست ,ن اجلماعات الضاغطة ال تقوم على أساس دميقراطي ،  حيث يسيطر قائد اجلماعة احيانا على أعماهلا وقراراهتا إ
وتتحمل . يف اختاذ القرار( غلب االحيان أيف ) عكس االحزاب السياسية اليت تتسم بالطابع الدميقراطي  ,مام اجلماهريأمسؤولة 

 . مجهور الناخبني حول الوفاء بوعودها،  وتنفيذ الربامج اليت عرضتها يف احلملة االنتخابية مام أ  مسؤوليتها

 

 

  ديمقراطية جماعة الضغط : الفرع الثالث 

السيما ما تعلق بالتشريع والدفاع عن . وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه اجلماعات الضاغطة يف السياسة العامة يف الدولة
 .فان الفقه انقسم بشأهنا اىل فريقني بني معارض ومؤيد,بكافة الوسائل مصاحلها املادية واملعنوية 

  لجماعات الضغط  المعارضون :أوال 

وفئات متنازعة املصاحل،  مما     ىل طبقات إتؤدي اىل تقسيم الشعب . يرى أنصار هذا االجتاه بأن اجلماعات الضاغطة  
وهي تؤثر على أعضاء السلطة التشريعية وتشل تفكريهم،  مما جيعل .هنا ال متثل مجيع فئات الشعب أيضعف الوحدة الوطنية،  كما 

 .(1)لى حتقيق مصلحة اجلماعة ألضاغطة وليس املصلحة العامةجهودهم مركزة ع

حول صدور بعض ,وتوقيع اجلزاء عليها من اي نوع  ,وحتميلها املسؤولية ,عماهلاإنه ال ميكن ممارسة الرقابة على أكما  
 .(2)واستعماهلا يف بعض االحيان وسائل غري مشروعة ,واسلوب عملها السري ,وذلك راجع اىل طبيعة تكوينها. التشريعات السيئة

باإلضافة إىل ذلك فإن مجاعات الضغط تؤدي إىل جتاهل املصلحة العامة ن فهي تتنافس من أجل التأثري على رجال احلكم  
تم حبماية واستمالتهم إليها من أجل حتقيق مصاحلها اخلاصة ،  ولذلك فإن مشكالت اجملتمع ال حتظى باهتمامها بقدر ما هت

 .مصاحلها

تؤدي مجاعات الضغط إىل إضعاف الوحدة الوطنية ،  وتقسم الكل إىل أجزاء متنافسة وال متثل مجيع فئات اجملتمع ،  فقيام 
مجاعة الضغط حلماية مصلحة معينة يكون على حساب مصلحة فئات أخرى من اجملتمع ،  مثل قيام مجاعات املنتخبني ال تقابلها 

 .ستهلكني ن وكل هذل يؤثر على مبادئ الدميقراطية اليت تقوم عليها احلكومةمجاعة ضغط امل

إن معاجلة أمور اجملتمع واالهتمام مبصاحله من طرف احلكومة والربملان ال يعرب حقيقة إرادة األمة باعتبارهم ممثلني عنها وإمنا 
هاري ترومان ) لك وصفها رئيس الواليات املتحدة األمريكية يتأثرون مبا تقدمه هلم مجاعات الضغط من إغراءات بوسائل خمتلفة ،  ولذ

 . (3)"بأهنا مدمرة للحكومات الربملانية وتعود الدولة من إسعاد اجلموع( " 

 لجماعات الضغط  المؤيدون : ثانيا 

على الرغم من سهام النقد اليت وجهت إىل مجاعات الضغط إال أن هلا مادحني ومدافعني ،  ملا تتسم به من حماسن وإجيابيات 
 : نذكر منها 

 .991ص ،  املرجع السابق :  الشاعررمزي ـ  (1)                                                           
 .992ص ،   نفس املرجع:  رمزي الشاعرـ  (2)
 .920ص ،  السابق  املرجع:  هنري ميخائيلـ  (3)
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هلا دور اجيايب يف اجملتمع،  فهي تعترب خزانات املعلومات يلجأ اليها صانعوا  ,بان اجلماعات الضاغطة : نصار هذا االجتاهأيرى 
حىت تبىن عليها التشريعات ,فأعضاء الربملان حمتاجون هلذه املؤسسات لتمدهم باملعلومات واخلدمات االرشادية . (1)كوميةالقرارات احل

 .(2)والقرارات العامة وهي كذلك مبثابة ادوات التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

ساس أيقوم على أساس مهين عكس الربملان القائم على  . (برملان آخر)يعترب اصحاب هذا الرأي اجلماعات الضاغطة مبثابة 
هي جمالس معاونة فوبذلك  ,نتخابية اليت ينعدم فيها التمثيل املهيننظمة اإلألوهي بذلك تتدارك النقص الذي يعرتي بعض ا ,جغرايف

 .(3)للسلطتني التشريعية والتنفيذية

ويبقى ضرورة وجودها من عدمه خيضع إلرادة النظام القائم يف هم مربرات املعارضني واملؤيدين للجماعات الضاغطة أهذه 
 .احلكم هبا أسلوبو  ,الدولة

ترغب يف جتهيز ( الربملان )مجاعات الضغط أداة حفظ التوازن بني السلطة التشريعية والتنفيذية ،  فإذا كانت السلطة التشريعية 
كل اجلزئية يف اجملتمع فإهنا جتد نفسها مضطرة إىل أن تتحول مبدئيا نفسها بشكل مالئم من خالل اإلطالع التام على كثري من املشا 

  إىل السلطة التنفيذية للحصول على املعلومات ،  مما ينتج عنه عدم التوازن بني الربملان والسلطة التنفيذية يف إطار العمل الدستوري ،
 . (4)التوازن الذي مييل ملصاحل السلطة التنفيذية وهلذا فالتجاء الربملان إىل مجاعات الضغط قد جينبه  هذا االختالل يف

ألنه توجد مجاعة ضغط ال تعمل على محاية  (5)مجاعات الضغط تزود العمل السياسي بروح التعاون والشعور باملسؤولية
تاز باهليبة اإلجتماعية مصاحل مهنية أو اقتصادية ،  وإمنا تسعى إىل محاية مراكز ذات طبيعة إنسانية فقط ،  وهذه األعمال اإلنسانية مت

 .والتأثري العام واإللتزام بفكرة أكثر منها يف األعمال املادية 

مجاعات الضغط هلا من اإلمكانيات الفنية ما يؤهلها ملمارسة الرقابة على املسؤولني يف احلكومة وهو ما يفقده املواطن العادي 
دأة  السياسية وذلك باالهتمام مبا سيحدث يف املستقبل يف شىت جماالت الذي ال ينتمي إىل تنظيم معني ،  فهي عنصر السبق واملبا

 .احلياة اإلجتماعية والسياسية واالقتصادية قبل أن تتحول إىل قوانني وقرارات غري مستوعبة سواء على املستوى احلكومي أو الشعيب

منها مل يتخذ موقفا صارما فيها سواء مبنعها أو هذه أهم ما قيل يف مجاعات الضغط سواء على املادحني أو القادحني ولكن أيا 
تنظيمها،  وذلك ألن احلكام يف قرارة أنفسهم يشعرون بضرورة اإلستعانة هبا يف كثري من املسائل الدقيقة اليت ميكن أن تغيب عنه وعن 

ث يف الواليات املتحدة معاونيه مما دفع ببعض األنظمة السياسية إىل إصدار تشريعات تنظيم اجلماعات الضاغطة مثل ما حد
قانون تنظيم الضغط ومع ذلك نقول فإن املسألة نسبية ختتلف باختالف األنظمة وطبيعة العالقة  9101األمريكية اليت اصدرت سنة 

 .  بني مؤسساهتا الرمسية وغري الرمسية

 وسائل تأثير جماعات الضغط :  الفرع الرابع

                                                           (1)  - W  ، milbrah : the Washington – lobbyists Chicago  P 163 Lester  . (2)  929ص ،  نفس املرجع  :  نعمان أحمد الخطيبـ. 
 .992ص ،  االيديولوجيا  ،   املرجع السابق:  الشاعررمزي ـ  (3)
 . 904ص ،   املرجع السابق:  نعمان أحمد الخطيبـ  (4)

(5)  - Gocuel  ،F et Grosser  :  la politique en France ouv ،cit P 131 
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واء على مستوى احلكومة أو الربملان يرجع إىل عدة عوامل تشكل مصدر قوة إن تأثري مجاعات الضغط يف العمل السياسي س
 :مجاعات الضغط يف أي ظرف كانت وهي 

 

 

 

 

 

 عدد األعضاء : أوال  

حيتل العنصر البشري يف مجاعات الضغط أمهية كربى يف عمل مجاعة الضغط ،  فكلما ارتفع عدد أعضائها ازدادت قوهتا يف  
الذي جيد نفسه مضطر بأن يأخذ يف احلسبان أمهية هذه اجلماعة حىت يضمن لنفسه الفوز يف (1)فشل املرتشحالتأثري على جناح أو 

اإلنتخاب ،  إىل جانب أمهية الكثرة العددية ألعضاء اجلماعة فإن نوعية األعضاء ال تقل امهية ،  فاجلماعات اليت تضم شخصيات 
" جلماعات كثرية العدد وتفتقر إىل هذه الشخصيات ومثال ذلك قوية هلا نفوذ عند رجال السلطة العامة تكون أكثر فعالية من ا

يف الواليات املتحدة األمريكية اليت (  N.R.A  National Rifle Associationاجلمعية الوطنية حلملة البناءة الصيادين 
طاعت أن توقف قانون الرقابة تضم مليون عضو موزعني على اثىن عشرة ألف ناد منتشرة يف الواليات املتحدة األمريكية ،  فقد است

 . (2)على السالح لعدة سنوات ألهنا كانت تضم كفاءات متثل مخسة وثالثني عضوا من أعضاء الكونغرس األمريكي

كما أن نوعية األعضاء تظهر أمهيتها ليس من خالل االنتخابات فقط ولكن من خالل مدى إميان العضو هبذه اجلماعة  
 .ا يف قدرة اجلماعة الضاغطةوبكفاءته اليت هلا دورا هام

 ثانيا المال 

إن طبيعة نشاط اجلماعات الضاغطة وسعيها يف الدفاع عن مصاحلها وحتقيق أهدافها فإهنا من سبيل ذلك حتتاج إىل توفري  
أو حىت ما تدفعه من  األموال لتغطية كثري من النفقات سواء ما تعلق بأجور ورواتب املوظفني واجلزاء أو ما تنفقه يف الدعاية االنتخابية

رشاوى لبعض  القائمني على السياسة واملصاحل من أجل حتقيق مصاحلها ولذلك جتد اجلماعة نفسها حباجة إىل مصادر متويل كبرية 
 ملواجهة هذه التكاليف ومن هذا حند رجال األعمال ال يرتددون يف تزويد اجلماعات باألموال الالزمة للقيام بنشاطه يقينا منه أن ما

: جاس أونرا ذلك بقوله  Jesse Unrahيدفعه اليوم هو مبثابة استثمار ن فالدوالر سيعود عليه بألف دوالر مستقبال ن وقد وصف 
 .Money is the mother’s milk of  politics  "(3)" .   " املال هو حليب األم بالنسبة للسياسة " 

 ثالثا التنظيم 

فإن أمهيته بالنسبة جلماعات الضغط  (4)تفرغ فيه اجلهود اجلماعية لتحقيق غرض حمددإذا كان التنظيم ميثل الشكل الذي  
تربز من خالل تنوع وظائفها وعدد موظفيها وضخامة ميزانيتها وإنشاء مكاتبها ،  فقوة اجلماعة تزداد باضطراد مع دقة تنظيمها القادر 

 .ادل بينهما على ربط كافة جوانبها وبالتايل إجياد نوع من التنسيق املتب

وتظهر قوهتا وتأثريها خاصة يف االنتخابات  ، عدد املنخرطني يف نقابة االحتاد العام للعمال اجلزائريني بثالثة ماليني وزيادة يقدرـ  (1)                                                           
 .الرئاسية وهي عادة ما تدعم الرئيس املوجود يف السلطة لقبول عهدة جديدة

 .914ص ،  املرجع السابق :  نعمان الخطيبـ  (2)
(3)  - Leon  P : Baradat  ، op ،cit P 141. 

 .29ص ،  املرجع السابق :  سليمان الطماويـ  (4)
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ويربط بعض الفقهاء دقة تنظيم اجلماعة بالقدرة على احملافظة على مسريهتا وبالتايل فإن قوهتا وتأثريها تبقى وتزداد بقدر ما  
تبقىى عليه أعمال هذه اجلماعة من السرية والكتمان ،  ولذلك فإن العمل العلين ميكن أن يكون له رد فعل سليب يف أوساط القائمني 

لسلطة أو يف أوساط اجلماهري ،  وعليه فإن كثريا من رجال األعمال يف الغرب يبتعدون عما يسمى بالسياسيات املنظورة على ا
 . (1)ويفضلون العمل يف الكواليس ويوجهون السياسة حسب ما تقتضيه املصلحة

 

 

 

 رابعا موقف الرأي العام 

ا الرأي العام من رضاء أو تذمر ،  فرضاه يكسبها حيوية وانتشارا إن مجاعة الضغط جتد قوهتا وضعفها من خالل ما يقدمه هل 
وتدعيا،  أما السخط فيكسبها ضعفا وتدمريا ،  فال تستطيع أن تكمل مسريهتا ويكون مآهلا الفشل ،  وكذلك فإن ما يشاع عنها بني 

 . (2)عة اوساط اجلماهري له أمهية بالغة من الناحية املعنوية من حيث استقواء أو ضعف اجلما

هذه بعض من اجلوانب العامة املتصلة بالعمليات السياسية اليت تقوم هبا اجلماعة الضاغطة بشكل عام ،  وهي بذلك حتدد  
لنا كيفية بدء الضغط والبحث عن اجلهة املراد االعتماد عليها واختيار الوسيلة املالئمة للجهة حمل الضغط وهذه املالئمة تأخذ يف 

اليت معناها مدى توافر العناصر الالزمة لعملية الضغط ،  من خربة ومال وتنظيم كاف للتنسيق بني خمتلف هذه االعتبار والقوة 
 .العناصر ألن عدم وضع ذلك يف احلسبان يؤدي إىل الفشل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .701ص ،  املرجع السابق :  ادمون رباطـ  (1)                                                           
 .707ص ،   املرجع السابق:  ادمون رباطـ  (2)
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 ولاأل
 

 

 

 الفصل األول

 األحزاب السياسية وعالقتها باإلديولوجيات

 Destut"  دي ستوت دي تراسي" إن أول ما ظهر مصطلح إيديولوجية،  كان يف فرنسا على يد الكاتب الفرنسي 
Detrasy  (9700-9921  ) للداللة على علم املعاين اليت تساعد على تكوين االفكار وإثبات أن احلياة هي املصدر الرئيسي

 . (1)للمعرفة

من األفكار األساسية اليت تنبثق من العقائد،  والقيم،  املتصلة برتاث حضاري معني،  أما يف الوقت احلاضر فيقصد به جمموعة 
 . (2)تصور بصفة شاملة ما هو كائن وما سيكون،  وترسم بذلك إطار حركة اجلماعة السياسية،  وحتدد معامل أهدافها

سياسي يتجلى من خالل اإليديولوجية العامة واستنادا إىل هذا التعريف،  فإننا جند أن دور األحزاب السياسية يف أي نظام 
 .ودينية, اليت يستمدها من عدة عوامل داخلية وخارجية،  ومن مؤثرات تارخيية،  واجتماعية،  واقتصادية

 .917ص ،  املرجع السابق : نعمان أحمد الخطيبـ  (1)                                                           
 .1ص ،  املرجع السابق  ، اإليديولوجيات :  رمزى الشاعرـ  (2)
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وعلى هذا األساس رأينا أنه من الضروري التعرض إىل اإليديولوجيات املبنية على التنظيم السياسي،  ومدى تقبلها أو رفضها 
،  والصراع املوجود بني هذه اإليديولوجيات،  وإن كان السواد األعظم من رجال الفقه والسياسة،  حيصرها يف القرن (1)حلزيبللنظام ا

 املاضي بني الفكر املاركسي والفكر الليربايل،  إال أن الصحوة اإلسالمية يف أواخر القرن العشرين وبداية القرن احلايل فرضت نفسها يف
 .وجاءت كبديل للفكرين السابقني .الساحة السياسية

وعلى هذا األساس قسمنا هذا الفصل إىل ثالثة مباحث،  املبحث األول خصصناه لأليديوجلية الليربالية،  واملبحث الثاين 
 .موقف كل فكر من األحزاب السياسية, نستعرض من خالهلا. الفكر املاركسي واإلشرتاكي،  واملبحث الثالث يتناول الفكر اإلسالمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول

 األحزاب السياسية في الفكر الليبرالي

وروبا يف شىت اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية،  قد هيأ الظروف املالئمة لظهور أعصر النهضة الذي عرفته ن إ
ن أم املطلق،  واحلد من سلطان احلكام،  السيما ــهنا وهناك،  داعية الشعوب اىل الثورة على احلك صوهتا فكار التحررية اليت ارتفعألا

ما دفع بكثري من . وليغارشية،  وحكومات ملكيةأ  أقليةوحكومات  ,عبارة عن اقطاعيات أوروبايف ذلك الوقت كانت الدول يف 
وكان من نتائج . هادعوة شعوهبم اىل النهوض ضد هذه االنظمة والعمل على تغيري  ,املفكرين والفالسفة من خالل مؤلفاهتم وأفكارهم

عدامه واعالن اجلمهورية إحيث قامت الثورة ضد امللك ومت  9109اجنلرتا سنة   هاوقبل ,مريكاأذلك قيام الثورات يف كل من فرنسا و 
 .(2)اخل... 

 .  17ص ،  املرجع السابق :  اسكندر غطاسـ  (1)                                                           
 .0ص ،  املرجع السابق :  رمزى الشاعر ـ     

 .07ص ،  املرجع السابق  : و عاصم أحمد عجمي ، محمد رفعت عبد الوهابـ  (2)
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ىل واقع ملموس على الرغم من الصعوبات اليت إحزاب السياسية وحولتها ألفكار النظرية على ظهور األوقد ساعدت هذه ا
 .(1)واجهتها

 املقصود باإليديولوجية التحررية الليربالية ،  مث موقفها من االحزاب السياسية وذلك   بحثاالساس نتناول يف هذا املهذا وعلى 
 :ىف مطلبني 

 .وعومل ظهورها وأساسها النظرى .نشأهتا. الليرباليةاملقصود باأليديولوجية  : االول مطلبال
 األيديولوجية التحررية واألحزاب السياسية:  الثانيالمطلب 

 المطلب األول

 المقصود باإليديولوجية الليبرالية 

  نشأتها وعوامل ظهورها وأساسها النظري

نادى هبا الفكر السياسي  ,اليت تدو رحول احلرية الفردية ومتجيدها,الفكر الليربايل ،  هو جمموعة املبادئ واالفكار والقيم 
حيث  . السيما يف القرن التاسع عشر . " تماعي،  الذي تبناه كثري من الفالسفة واملفكرين،  وتطور مع مرور الزمنواالقتصادي واالج

 الفرعيف : اآلتيني الفرعنيوهو ما سنوضحه يف . كان هلا أثرها الواضح يف احلياة السياسية يف امريكا ،  ويف اوروبا على وجه اخلصوص 
 .وأساسها النظري .عوامل ظهور الليربالية : الثاين  الفرعاملقصود بالليربالية نشأهتا وأساسها التارخيي،   :االول

 

 

 

 

 

 

 وأساسها التاريخي تعريف االيديولوجية الليبرالية ونشأتها:  االول فرعال

  تعريفها : أوال 

كما سبقت االشارة اليه ان الفكر الليربايل او التحرري،  تقوم فلسفته على ان الفرد هو غاية نظام احلكم،  وان السلطة 
ومن مث فان هدف اجلماعة هو اسعاد  ,عتداءإي أالسياسية ماهي اال أداة خلدمته وضمان حرياته،  وهي حارس حلقوقه وحامية هلا من 

 .(2)الفرد واطالق حرياته

ومن نشاطه،  فإمنا الغرض من ذلك هو استعمال حقوق الفرد لواجبات حتقيق . اذا وجدت قيود  حتد من حرية الفرد ماأ
فراد الذين يكونون مستقلني ال جيمعهم ألن تكون يف هناية املطاف سوى حاصل مجع مصاحل  اأمصلحة اجلماعات اليت ال تعدو 

 .911ص ، املرجع السابق  : نعمان أحمد الخطيبـ  (1)                                                           
 .991ص ،  ورفعت حممد عبد الوهاب املرجع السابق  : عاصم عجيلةـ  (2)
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وقد خلقت معه ومتتع هبا .بشخصه لكونه انسانا لصيقةس فان الفرد يتمتع حبقوق ساألوعلى هذا ا. (1)عالقة اجلوار املكاينسوى 
 .(2)ومنع التعارض الذي قد ينجم عن استخدام اآلخرين هلذه احلقوق ,اليت جاءت حلماية هذه احلقوق. قبل نشأة الدولة املنظمة

 (الخلفية التاريخية) نشأتها   :  ثانيا 

 , تكوينهإىلدت أمل يتفق الكتاب على حتديد تاريخ معني لظهور الفكر الليربايل التحرري نظرا لتعدد العوامل  واملؤثرات اليت 
يف بريطانيا مع امللك سنة ( Magna Charta)كرب  ألويستدلون على ذلك مبا جاء يف ميثاق العهد ا  ,وجتذره يف اعماق التاريخ

  9921صالح االنتخايب  حىت تغري احلال بصدور قانون اإل .ال فئة قليلة من االفرادإهذا العهد غري انه مل يستفد من  9190
Reforme Bill. 

حزب سياسي يف اسبانيا اعتنق انصاره املبادئ الدستورية  أول ىل وقت ظهورإومع ذلك فاهنم يرجعون استعمال هذا املصطلح 
وتأثرت به بعض الدول االوروبية (3)9994احلرة اليت كانت سائدة آنذاك يف بريطانيا ومسي باحلزب الليربايل ،  وكان ذلك عام 

 .االخرى وانتشر فيها تدرجييا

فقد تضمنها اعالن .اليت ظهرت يف امريكا وفرنسا بعد الثورة  وقد تطور الفكر الليربايل وبرزت معامله بقوة يف اعالنات احلقوق
مث تبناه الدستور االمريكي فيما بعد الصادر سنة . ىف مؤمتر فيالدلفيا 9771استقالل الواليات املتحدة االمريكية الصادر سنة 

ميالدهم حقوق ال تسلب ،  مثل احلق يف هلم منذ  ن كل الناس خلقوا متساويني، أ ,ن  من احلقائق الثابتةإ" الذي جاء فيه   9797
 .لضمان ممارسة هذه احلقوقال إ ومل توجد احلكومات ,احلياة،  واحلق يف ان يكونوا أحرارا،  واحلق يف التطلع اىل السيادة

أحرارا متساوين يف يولد االفراد ويظلون : " يف املادة االوىل منه 9791أوت  11أما يف فرنسا فقد جاء يف اعالن احلقوق الصادر يف 
 ,وهي احلرية ,هدف كل مجاعة سياسية هو صون حقوق االنسان الطبيعية ،  وغري القابلة للتقادم:  " ونصت املادة الثانية . " احلقوق
 عالن احلقوق،  جعل من السلطة السياسية حارسة هلذه احلقوق الطبيعية،  اليت خلقتإن أوهبذا جند " ومقاومة االضطهاد ,وامللكية

 .واحلفاظ عليها ,ومن مث فان من وظائف النظام السياسي هو محايتها ,معه

 عوامل ظهور الليبرالية وأساسها النظري:   الثاني فرعال

 ,والثامن عشر ,ىل النظرية اليت جاء هبا الكتاب والفالسفة خالل القرنني السابع عشرإصل االيديولوجية التحررية أيرجع الفقهاء 
شهر روادها أمدرسة القانون الطبيعي،  اليت من  ـوكذلك التعاليم اليت دعت اليها املسيحية،  وتبناها رجال الدين ومن هذه النظريات  

العقد "ونظرية  "آدم مسيث"واإلجنليزي "ه كيني"الىت تزعمها الكاتب الفرنسي , وكذلك مدرسة االقتصاد احلر. "جروس يوس "الفقيه  
أن مضموهنا  لدى بعض فالسفة اليونان ورجال الدين غري. ليت كانت هلا جذور وامتدادات قبل القرن السابع عشرا "االجتماعي

 .979ص ،  املرجع السابق  : نعمان أحمد الخطيبـ  (1)                                                           
،  9177اإلسكندرية  ، منشأة املعارف،  نظام احلكم يف االسالم مع املقارنة باملبادئ الدستورية احلديثة  : عبد الحميد متولي ـ     

 90ص
 900ص ،  املرجع السابق  ، الدميقراطية بني الفكر الفردي و الفكر االشرتاكي  : انور ارسالن ـ     
 . 19ص ،   9119،  املرجع السابق ، احلريات العامة  : جورج بيردو ـ     

 .919ص ،  املرجع السابق ،  و رفعت حممد عبد الوهاب  : عاصم عجيلةـ  (2)
 .971ص ،  املرجع السابق :  نعمان أحمد الخطيبـ  (3)
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نوضح هذه املدارس على سو  ،  " سوو جون جاك ر "و "جون لوك"،  و"توماس هوبز". احلقيقي جتلى بوضوح على يد الفالسفة 
 : التوايل

   مدرسة القانون الطبيعي:  أوال

حيث أعلن أن . مؤسس مدرسة القانون الطبيعي يف مفهومها احلديث خالل القرن السادس عشر. "جروسيوس "يعترب الفقيه اهلولندي 
القانون الطبيعي مستقل عن غريه من قواعد األخالق والسياسة،  بل هو أيضا مستقل عن القانون الوضعي،  الن هذا األخري من 

 .(1)"م القانون الطبيعي أالطبيعة هي  أن" لطبيعي مصدره الطبيعة،  لذلك فهو يقول  صنع البشر يف حني ان القانون ا

وهذا القانون يستمد مبادئه من طبيعة االنسان عن طريق االستنباط العقلي،  وبالتايل فاذا كانت الدولة ليست اال جمتمعا تعاقديا،  
 .رادة العامة لألفرادفان التعاقد هو اإل

سابقة على وجود الدولة،  والقانون الوضعي،  وان عدالة هذا ,وعليه فانه قانون يقوم على تقرير حقوق وحريات طبيعية لإلنسان 
 .(2)مع احلقوق واحلريات املمنوحة مبوجبه لألفراد هاالخري تقاس مبدى اقرتابه من دائرة القانون الطبيعي،  وعدم تعارض

رجال الدين املسيحيني  طرفن  الطبيعي اليت  تعود اىل  عهد االغريق  والرومان  وتبنيها من على الرغم من قدم  فكرة القانو 
وضرورة عمل اجلماعة اىل ارضاء . يف العصور الوسطى،  حىت ظهر عصر النهضة،  مث ظهور االفكار اليت دعت اىل االهتمام بالفرد

مما قلل من امهيتها والرتاجع عما  ,ن انصار املدارس التارخيية والنفعيةواجهت انتقادات ومعارضة م أهناال إ –متطلباته كفرد مستقل 
 .(3)واجلوانب املختلفة للقانون الطبيعي ,والعقل عاجلته من امور تتعلق بالفرد

  نظرية العقد االجتماعي : ثانيا

وهدفها املتمثل يف  ,السلطةالذين بينوا دورها يف . وجون جاك روسو, من أشهر رواد هذه النظرية توماس هوبز وجون لوك
وقد جعل الفالسفة الثالثة من حياة اإلنسان الفطرية مقدمة لطرح نظرياهتم،  إىل أهنم توصلوا إىل نتائج . القضاء على طغيان امللوك

لفطرة مل وإن كانت أفكارهم ارتكزت على ان حياة ا. خمتلفة اختلفت باختالف الظروف السياسية،  واملوضوعية احمليطة بكل فيلسوف
. ويضمن األمن والسالم االجتماعيني. وال بد من البديل الذي ينظم خمتلف جوانب هذا التطور. تعد قوانينها قادرة على مسايرة تطوره

 .(4)الدافع اىل ابرام العقد االجتماعي، الذى مبوجبه نشأت السلطة احلاكمة ،  وفيما يلي عرض نظرية كل واحد منهم وهو

 1761 – 1511 :توماس هوبز ـ  1

 . 999ص ،  املرجع السابق  :  نعمان أحمد الخطيبـ  (1)                                                           
 .922ص ،  نفس املرجع : انور ارسالن   ـ     
 .991ص ،  املرجع السابق :  نعمان أحمد الخطيبـ  (2)
  العدد الثاين القاهرةحبث منشور مبجلة العلوم القانونية واالقتصادية ، نشأة املذاهب الفلسفية و تطورها  : ثروت االسيوطيـ  (3)

 .292 ص،    9111
 .99ص ،  املرجع السابق ،  االيديولوجيات  : رمزي الشاعرـ  (4)

 .904ص ،  املرجع السابق :  انور ارسالن ـ                   .911ص ،  9170النظم السياسية :  ثروت بدوي ـ     
 .970ص ، املرجع السابق  : نعمان أحمد الخطيب ـ        .00ص ،  9170مبادئ التنظيم السياسي  : عبد الكريم أحمد ـ     

- Henry. J.MC.C Loskey  

- The Political philosophy .of liberalism 1973. P.Y 
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واالفكار املناهضة . اليت متيزت بالثورات واالضطرابات. توماس هوبز باألوضاع السياسية السائدة يف فرنسا وانكلرتا/ لقد تأثر
التغيريات من وذلك لتخوفه . وكان هلذه الظروف أثرها الواضح يف فكره الذي عرب عنه بتأييده للحكم املطلق. للسلطة املطلقة للحاكم

 .(1)املتالحقة يف النظام السياسي

وقانون الغاب  ,والغلبة للقوى ,وكان االنسان ذئبا ألخيه االنسان ,بدأ نظريته بان حياة الفرد االوىل كانت حياة بؤس وشقاء
 Le Vit كتابه وبني يف  . االنسان كانت حتركه االنانية والشهوة والطمع ألن ,اجلمال و هو السائد يف هذه احلياة اخلالية من اهلدوء  

han  خطر العنف الدموي يتهددهم ,ونزاع  وخوف مستمر ,ان االفراد كانوا يف حرب دائمة 9109عام. 

حيث مت االتفاق على اقامة . أدرك االفراد ضرورة االنتقال اىل حياة أخرى تكون أكثر تنظيما واستقرارا ذلكونتيجة لكل 
وهو احلاكم الذي يلتزم بتحقيق االمن والسالم االجتماعيني وهم بدورهم يلتزمون  جمتمع منظم يكون فيه االمر والنهي لشخص واحد 

وعلى هذا األساس فالعقد االجتماعي عنده يتنازل االفراد عن كافة حقوقهم وحرياهتم . باخلضوع له،  وعدم خمالفته يف أي أمر
استمرار احلرب والصراع .   الن التنازل اجلزئي معناه. وهوهذا دون ضغط او إكراه لصاحل احلاكم الذي اختار .  الطبيعية وليس بعضها

م ــويقول انه مهما كان احلاك. وال يتنازل عن اي حق من حقوقه الطبيعية. وال يلتزم بأي التزام جتاههم. واعتربه ليس طرفا يف العقد
بل ان . ل من العودة اىل احلياة البدائية االوىلفإهنا افض فان حياة االفراد حتت امرة سلطة مستبدة وسيئة . مستبدا وطاغيا يف احلكم 

 .(2)وضع اي قيد او التزام على احلاكم فان العقد االجتماعي ال يفي بالغرض الذي وضع من اجله

وبىن عليها . نسان الفردية حمور فلسفته السياسيةوجعل من طبيعة اإل. نه من مؤيدي احلكم املطلقأفكاره أويالحظ من خالل 
ساسي لنظريته،  وبالتايل كان اول من وضع اساس الفردية يف صورة مثل عندما جعل الفردية هي الطابع األالسياسي األالتنظيم 

 .(3)متكاملة،  حىت أصبحت متثل حجر الزاوية ملعظم الفكر السياسي حىت وقتنا احلاضر

 1674 - 1732:  جون لوك ـ  2

ينحدر جون لوك من عائلة اجنليزية بروتستانتية،  درس يف بداية حياته الفلسفة والدين،  مث حتول اىل دراسة الطب يف جامعة اكسفورد 
ويف نظرية العقد االجتماعي عنده،  يتفق مع . وكان لديه املام واسع يف العلوم السياسية واالقتصادية والرتبوية.  9170وخترج عام 

اال انه خيتلف معه يف وصف حياة االنسان . على ان اصل  اجملتمع السياسي هو عقد اجتماعي  ابرم بني االفراد  (هوبز) سابقه 
فقد كانت تتميز باحلرية واملساواة طبقا ألحكام  القانون الطبيعي،  فكل فرد له حقوق متساوية مع حقوق . االوىل السابقة عن العقد

 .يته وماله،  دون اخلضوع ألحدغريه،  كما ان له احلق يف محاية حر 

 .19ص  ،  9172النظم السياسية والقانون الدستوري :  فؤاد العطارـ  (1)                                                           
 .00ص ،  املرجع السابق  ، مبادئ التنظيم السياسي : عبد الكريم أحمدـ  (2)
 . 971ص ،  نفس املرجع  : نعمان  أحمدا لخطيبـ  (3)

 .  90ص ،  9171السياسية املعاصرة  االيديولوجيات وأثرها يف النظم  : رمزي الشاعر. ويراجع كذلك ـ      
 .10ص  ،  املرجع السابق : محسن خليل ـ      
 .119ص ،  املرجع السابق ،  النظم السياسية  : ثروت بدوي ـ      
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ولكن على الرغم من ان لدى الفرد هذا احلق يف حالة الفطرة اال ان  استمراره ليس مؤكدا الن احلياة كان يسودها غموض احكام 
ملخاوف كما قد يتعرض اىل اعتداءات اآلخرين وهذا ما دفعه اىل ترك هذه احلالة اململوءة با. القانون الطبيعي،  وتداخل املصاحل 

 .واألخطار

ومت ذلك عن طريق . فأنشئت اجلماعة اليت تقوم بتنظيم احلريات ووضع القواعد الالزمة والضرورية لتحقيق األمن واحملافظة على االمالك
ظ مع االحتفا. مبوجبه تنازل االفراد عن جزء من حقوقهم،  بالقدر الذي يسمح بإقامة اجملتمع السياسي. العقد بينهم وبني احلاكم

( االفراد ،  احلاكم) وبالتايل فان هذا العقد رتب على الطرفني . بباقي احلقوق اليت جيب على احلاكم محايتها وعدم املساس هبا
أما االفراد فطاملا . وعدم املساس هبا . فاحلاكم الذي ميثل السلطة جيب عليه محاية احلقوق اليت مل يتنازل عنها االفراد. التزامات 

أما اذا اعتدى على احلقوق ,تهم ورضاهم فهم ملزمون بالطاعة والوالء له،  مادام انه يقوم بواجباته املسندة اليه بالعقد اختاروه برغب
 .واستبداله،  والرجوع اىل احلالة السابقة على العقد. كان لألفراد حق عزله. واحلريات

 .(1) م الطبيعيةــيضمن لألفراد التمتع حبقوقه وبالتايل فالسلطة اليت منحت للحاكم ليست مطلقة،  وامنا مقيدة مبا

 1661 -1612: جون جاك روسو  ـ 3

يعترب روسو من اهم رواد العقد االجتماعي حيث ارتبطت النظرية بامسه وقد أقام على هذا االساس بناء نظري متكامل يتعلق بأصل 
 .وسيادة الدولة. اجملتمع السياسي وأساس السلطة

اليت تضمنها مؤلفه،  العقد االجتماعي آثارا كبرية على رجال الثورة الفرنسية،  الذين اخذوا آراءه،  خاصة ما وقد كانت ال فكاره 
وقد لقب روسو بأيب  9719،  والدستور الفرنسي لعام 9791تعلق  منها بسيادة االمة وقد سجل هذا املبدأ يف اعالن احلقوق سنة 

ان االنسان ولد حرا اال انه وجد : لقد طرح روسو يف مؤلفه سؤاال. ه إجنيل الثورة الفرنسيةالدميقراطية،  ووصف العقد االجتماعي بأن
 نفسه مكبال باألغالل يف كل مكان فلماذا هذا التغيري يا ترى؟

االفراد فوصف حياة الفطرة،  باهنا حياة خري وسعادة،  يسودها السالم،  واحلرية،  يتمتع فيها ( لوك ) ويف نظريته يتفق مع سابقة 
. فريى بان ظهور امللكية اخلاصة. اال انه اختلف معه يف أسباب العقد،  وأطرافه ومن مث النتائج اليت ترتبت عنه. االستقاللو باملساواة 

وبالتايل كان البد لألفراد من السعي للبحث عن وسيلة يستفيدون هبا من املزايا . نتج عنه ظهور اخلالفات واحلروب. وتطور الصناعة
وهي احلياة اليت مل تكن كافية إلشباع رغبات . يت كانوا يتمتعون هبا يف حياهتم الطبيعية،  دون الرجوع من جديد اىل حياة الفطرةال

تنظم االفراد وتنشر العدالة،  والطمأنينة وحتافظ على األمالك ,مما دعاه اىل التفكري يف التعاقد  واالنتقال اىل حياة أفضل , الفرد 
 .واحلقوق

لك ترك االفراد حياة العزلة اليت كانوا حييوهنا،  وانتقلوا للمجتمع املنظم الذي أصبحوا فيه أحسن حاال من حالتهم البدائية،  فتم لذ
االتفاق بني االفراد أنفسهم على ابرام عقد اجتماعي يتضمن تنازل كل فرد عن كافة حقوقه الطبيعية لصاحل اجلماعة اليت متثل االرادة 

                                                           

 .املرجع السابق  : ومؤلفه النظم السياسية.  19ص ،  املرجع السابق  ، االيديولوجيات : رمزي الشاعرـ  (1)
 . 70ص ،  املرجع السابق ،  النظم السياسية :  ثروت بدوي  ـ     
 .91ص ،  املرجع السابق ،  دراسات يف املذاهب السياسية  :أحمد عبد القادر ـ     

- Léon .p.baradt : poli tical idiologie . op.citp59. 
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صفته كعضو يف اجلماعة متعاقد مع و  ,صفة الفرد احلر املنعزل الذي يتمتع حبقوق طبيعية : بالتايل فلكل منهم له صفتانو . العامة 
 .(1)غريه

 إياهايفقدهم ال واالرادة العامة ارادة مستقلة عن ارادة االفراد واملوقعني على العقد ن وتنازهلم عن كامل حقوقهم وحرياهتم 
وبالتايل تبقى املساواة قائمة بني مجيع االفراد وال فرق بينهم وعليه فان اي . يف املقابل متنحهم اجلماعة حقوقا وحريات مدنية  ألهنم

فاجلماعة السياسية الناشئة عن العقد هي صاحبة السيادة والسلطة وتعرب . اساءة تلحق أحدهم تعترب قد مست كل واحد من اجلماعة
 . دة االغلبية املتمثلة يف القانون املفروض تطبيقه واالخذ بهعن نفسها بواسطة ارا

وله احلق يف املشاركة يف , ولذلك فاالنتقال اىل حياة اجلماعة يكون نتيجة االرادة احلرة لألفراد ،  فالشعب هو صاحب السلطة
يمة االرادة العامة،  فهذا معناه حكم لكن هذه املشاركة احيانا تؤدي اىل نزاعات استبدادية تتمثل يف الرفع من ق,شؤون احلكم 

 .االغلبية لألقلية،  وبالتايل امكانية اعتداء االغلبية على حقوق االقلية

يف نظر روسو ان اعطاء السلطة املطلقة للجماعة ال يتعارض مع حريات االفراد،  الن التنازل الكلي عن حقوقهم بإرادهتم 
كما اهنا تعترب شخص جمرد حيتكم للعقل . حدألليعين انه اعطاها  وهذاسه للكل،  يزيد يف متاسك الوحدة،  واعطاء كل واحد نف

تعترب حقوقا حقيقية لتمتعها حبماية السلطة . وما يكتسبه االفراد من حقوق مقابل تنازهلم عن حقوقهم الطبيعية. وليس للنزوات وامليول
 .العامة

اليت اكتسبت . اليت تربط  االفراد بعضهم ببعض وبالسلطة السياسية لقد سامهت نظريات العقد االجتماعية يف ابراز العالقة
وساعدت على تفسري  . ألهنا فرضت التزامات ورتبت حقوقا لكل أطرافها.   شرعيتها من ارادة االفراد ووضعت حدا للحكم املطلق

أكرب أكذوبة " بأهنا   هذه النظرية عن.قد قيل و . ها احرتام احلريات واحلقوق الفردية وتقديسهامنكثري من مبادئ الدميقراطية احلديثة 
 (2)ألهنا اهلمت النفوس واهلبت االفكار اليت مهدت للدميقراطية االصيلة" سياسية ناجحة يف التاريخ احلديث

 يكوهنا نظرية خيالية ال سند هلا يف. وعلى الرغم مما قيل يف وجاهة نظرية العقد االجتماعي اال اهنا مل تنج من سهام النقد
 .الواقع ،  ألنه بالرجوع اىل التاريخ ال جند مثاال واحدا يؤكد بان العقد ميكن ان يكون طريقا لوجود مجاعة ما

اىل غري ذلك . ولكن ينعدم استمرارا. ابتداء اذ يوجد  األفرادكما ان فكرة العقد ال ميكن تصورها الختالل عنصر الرضا لدى 
 .ريةمن االنتقادات اليت وجهت اىل هذه النظ

 (المسيحية ) الفكر الكنسي : لثا ثا

لنشر االفكار واملبادئ . ومهدت السبل. لقد حثت الديانة املسيحية على اقامة العدل،  واملساواة ونشر الرمحة بني البشر
وفصل الدين عن . الدميقراطية،  حينما دعت اىل حتديد سلطان الدولة املطلق سواء تعلق االمر بالسلطة اجلماعية او احلاكم الفرد

وقد ذهب احد كبار " فعلى الفرد ان يرتك ما هلل هلل،  وما لقيصر لقيصر. نية عن كل ماله عالقة بالدينالدولة،  وابعاد السلطة الزم

                                                           

 . 74ص ،  املرجع السابق ،  النظم السياسية :  محسن خليلـ  (1)
                       . 901ص ،  املرجع السابق :   انور ارسالن ـ     
 .999،  صاملرجع السابق :  فؤاد العطار ـ     

Duguit .Léon Traité de Droit Constitutionnel 2eme Edition . Tome 2. Paris 1923. P.17. 18- 
 .10ص ،  املرجع السابق ،  االيديولوجيات  :رمزي الشاعر  ـ (2)

 .291ص ،  املرجع السابق  :ثروت بدوي النظم السياسية  ـ     
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اال ان السلطة السياسية يف الدولة تقوم على احلقوق . وان كان هو مصدر السلطة ـ سبحانه وتعاىل ـمفكري املسيحية اىل ان اهلل 
مبا ميارسوهنا . لقوانني تكون من حق ابناء الشعب الذين يتكون منهم اجملتمع السياسيوان السيادة اليت من مظاهرها سن ا. االنسانية

 .(1)بأنفسهم او من خيتارونه ملباشرة هذه الوظيفة اهلامة

وهذه االفكار ادت اىل حترير االفراد من التبعية الدينية للحاكم،  ومن مث شعورهم باالستقالل الكايف ملنعهم من الوقوع حتت 
 .(2)املطلقة للحاكم من جديد السيطرة

 (دياالساس االقتصا) مدرسة االقتصاد الحر :  رابعا

وهذا يف منتصف القرن الثامن عشر ونادت حبرية ( آدم مسيث) واالنكليزي ( كينية  ـ الكاتب الفرنسي  )يتزعم هذه املدرسة 
املاركانتية   ( مدرسة التجاريني) التجارة واالقتصاد ملناهضة السياسة االقتصادية اليت سادت يف القرن الثامن عشر بفضل افكار 

Mercantilism حيث كان كبار . (3)كني،  وامنا حلماية مصاحل التجاراليت دعت اىل تدخل الدولة،  ليس هبدف محاية املستهل
 .بغية محاية وفرض االسعار اليت يريدوهنا. التجار الرأمساليني يفرضون ما يشاؤون من رسوم،  وضرائب على السلع املستوردة

فراد يف ألوذلك بإطالق نشاط اتطبيق فكرة احلرية الطبيعية يف اجملال االقتصادي ،  بساس نادى أصحاب هذه املدرسة  ألوعلى هذا ا
ن كل فرد أكثر دراية مبصاحله ألي تدخل من جانب الدولة،  أدون . دارة املشروعات الزراعية والصناعية،  والتجاريةإنشاء و إ

ن احلرية أل. (4)فراد يف حتقيق مصاحلهمن مصلحة اجلماعة تأيت يف النهاية كنتيجة غري مباشرة جلهود األوأ  الشخصية،  من اجلماعة 
سعار ملصلحة املستهلك بسبب املنافسة اليت ىل خفض األإنتاج وحتسينه ،  كما تؤدي ىل كثرة اإلإقتصادي تؤدي اإلىف اجملال الفردية 

وقد خلصت هذه . (5)ىل تدخل الدولةإىل حتقيق املصلحة العامة،  دون احلاجة إمما يؤدي يف النهاية . تقوم بني املنتجني والتجار
ساس قام املذهب وعلى هذا األ  Laisser Passer laisser faire  "دعه يعمل،  دعه مير " فلسفتها بالعبارة الشهرية املدرسة 

فكار يف تطورت هذه األ مثوالسياسي،  أقتصادي طالق حرياته سواء يف اجملال اإلإجل محاية الفرد و أمن (. الفكر التحرري. ) ىالفرد
 .(6)  مذهب سياسيىلإوحتولت . عهد الثورة الفرنسية

 

 

 

                                                           

 .و ما بعدها 0 ص ،  0.ط ، العدالة االجتماعية يف االصالح  : السيد قطبـ  (1)
 .001ص  ،  النظم السياسية:  محمد كامل ليله ـ     
 .01املرجع السابق ص  : عاصم عجيلة و من معه ـ     

 .220ص ،  املرجع السابق ،  مبادئ نظام احلكم يف االسالم  :عبد الحميد متوليـ  (2)
 .وما بعدها  147ص ،  املرجع السابق  ، القانون الدستوري و االنظمة السياسية :  عبد الحميد متوليـ  (3)
 .19ص ،  املرجع السابق ،  دراسات يف املذاهب السياسية  : أحمد عبد القادرـ  (4)
 .01ص ،  املرجع السابق  :  عاصم عجيلة و محمد رفعت عبد الوهابـ  (5)
 .01ص ، املرجع السابق  ، االسالم و مبادئ نظام احلكم يف املاركسية و الدميقراطيات الغربية :  عبد الحميد متوليـ  (6)

 .02ص ، املرجع السابق  :اسكندر غطاس ـ     



 

51 

 

 المطلب الثاني 

 اإليديولوجية الليبرالية واألحزاب السياسية 

ن رواده قد استماتوا يف الدفاع عن أو . ن الفكر الليربايل،  قام حلماية احلقوق واحلريات الفردية وتقديسهاأفيما سبق  رأينا
الذي دافع عن احلرية وامللكية،    Benjamin Contantمبادئ هذا الفكر ويف مقدمتهم املفكر الفرنسي بنيامني كونستانت 

ساليب ألطار،  ابتكر املفكرون الليرباليون اويف هذا اإل. (1)ستقالل والعدالةساسيني من عناصر اإلأهنما متثالن عنصرين أواعترب 
وحتديد صاحبها وبذلك مر الفكر الليربايل مبرحلتني،  االوىل أخذت مببدأ . مبدأ السيادة :منها.واهلدف املنشود . الدستورية اليت تتفق

 .(2)الثانية أخذت مببدأ سيادة الشعبو .سيادة األمة 

  :فرعني تنقسم اىل  طلبوعلى ضوء ما تقدم فان دراستنا هلذا امل

 .مة وتنكرها لألحزاب السياسيةألنظرية سيادة ا:  ولألا فرعال
 .قرارها لألحزاب السياسةإنظرية سيادة الشعب و :  الثاني فرعال

 مة وتنكرها لألحزاب السياسيةألنظرية سيادة ا:    ولألا فرعال

 ماهي نظرية سيادة االمة : والأ

اختلفت باختالف الظروف . ن قيل يف ذلك عدة نظرياتإو . وال حتديد معىن االمةأجيب . مةأللتوضيح نظرية سيادة ا
تؤدي اىل نشوء االمه . واملقومات اليت اذا اجتمعت كلها او بعضها  احمليطة بكل نظرية،  اال انه ميكن ذكر بعض الروابطاملوضوعية 

 .اخل(..م املشرتكةاآلالوحدة الدين ،  ووحدة اللغة،  ووحدة املصلحة االقتصادية ،  ووحدة اجلنس والوحدة الروحية  اآلمال و : منها 

أ ما مفهوم سيادة االمة من الناحية القانونية،  فان جانبا . ي اليت تدفع باألفراد اىل الرغبة يف العيش معاهذه الروابط املشرتكة ه
مة،  من الفقه،  اعترب سيادة االمة،  والدميقراطية وجهني لعملة واحدة ؛ فالدميقراطية تعبري عن نظام احلكم يف الدولة أما مبدأ سيادة اال

 .(3)عبارة عن التعبري القانوين

 :وتتلخص نظرية سيادة األمة يف أمرين

 .خيول لصاحبه سلطة اصدار أوامر ونواه( حق أمر)هو اعتبار السيادة :  األول

اهنا . انه ما دام هناك حق ،  فانه جيب البحث عن صاحبه،  وصاحب السيادة هي األمة،  والسيادة من خصائصها:   الثاني
او معادلة هلا وتظهر سيادة األمة ىف صورة القوانني الىت تصدرها السلطة التشريعية،  فتنظم هبا سلطة عليها فال توجد سلطة أعلى منها 

 .(4)اوضاع اجملتمع

 .00ص  ، املرجع السابق، االيديولوجيات  : رمزي الشاعرـ  (1)                                                           
 .01ص ،  املرجع السابق :  اسكندر غطاس ـ     

 .914ص ،  نفس املرجع :  نعمان أحمدا لخطيبـ  (2)
 .919ص ،  املرجع السابق  ، االسالم ومبادئ احلكم :  عبد الحميد متوليـ  (3)
 .00ص ،  املرجع السابق  : عاصم أحمد  عجيلة و محمد رفعت عبد الوهابـ  (4)
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وهي تتمتع بالشخصية املعنوية . فراد املكونني هلامة،  باعتبارها شخصا مستقال عن األألن السيادة ملك لإوفقا هلذه النظرية ف
ن السيادة إفراد املكونني هلذا الشخص اجلماعي ولذلك فقد قيل ل أن الصفة اآلمرة هي جملموع األماعة باجلو أفرد ل،  فال سيادة ل

و التنازل،  او التصرف فيها،  او متلكها بالتقادم ،  فاذا استوىل عليها احلاكم لفرتة ما مدعيا انه أ  (كلية) وحدة ال تقبل التجزئة 
 .(1)صاحبها،  فذلك يعترب اغتصابا هلا

روسو ىف العقد االجتماعي وتبنتها الثورة . ج.كان من آثار هذه النظرية اليت احتلت مكانا بارزا يف كتابات الفيلسوف جولقد  
وأصبح هلا الفضل يف ابعاد النظريات الدينية اليت جعلت من سلطة . الفرنسية فيما بعد وتأكيد الفصل بني امللك والسلطة السياسية

ومنعت احملكومني من املشاركة يف امور سياسة الدولة وهبذه االفكار ( ديين) مدها من اصل مساوي ألنه يست. احلاكم سلطة مطلقة
 . (2)انتقلت السيادة من امللك اىل االمة،  وأصبحت ارادة االمة،  هي السلطة العليا اليت ال تنافس

نية يف الفقرة الثالثة على مبدأ سيادة الذي اقرته اجلمعية الوط 9797وقد نصت وثيقة اعالن احلقوق يف فرنسا الصاد عام 
االمة هي مصدر كل سيادة،  وال جيوز ألي فرد او هيئة،  ممارسة السلطة اال على اعتبار اهنا صادرة : " حيث نصت على أن . األمة
 ".منها

ث على أن السيادة يف املادتني األوىل والثانية من الباب الثال 9719سبتمرب  42كما تضمنها الدستور الفرنسي الصادر يف 
 .(3)"مة هي مصدر مجيع السلطاتألوهى ملك لألمة وأن  ا .نقسام وال للتنازل عنها وال للتملك بالتقادموحدة واحدة غري قابلة لإل

،  وكذا الدستور الصادر يف 9112وقد تبنت هذا املبدأ كثري من الدساتري العربية يف مقدمتها الدستور املصري الصادر يف عام 
ونص يف املادة الثانية منه على  9101ن مجيع السلطات تصدرها األمة،  مث جاء دستور أ" يف كل منها  12ت املادة صإذ ن 9124

 (".السيادة لألمة) أن  

مة مصدر ألا: على أن  9101ردنية اهلامشية الصادر عام ألوكذلك نصت املادة  الرابعة والعشرين من دستور اململكة ا
 . مة سلطتها على الوجه املبني يف هذا الدستورألا،   متارس  السلطات

ستفتاء إلن السيادة لألمة متارسها مباشرة باأ" يف الفصل الثاين منه  9171كما نص دستور اململكة املغربية الصادر عام 
 ينص على املبدأ ،  فإنه وإن كان مل9111كذلك الدستور اللبناين الصادر سنة . وبصفة غري مباشرة بواسطة املؤسسات الدستورية

 .  (4)صراحة إال أنه اعرتف ضمنيا،  فيما تضمنه من أحكام دستورية تواكب هذا املبدأ

 موقفها من األحزاب السياسية:  ثانيا

                                                                                                                                                                                           

 .و ما بعدها 921ص ،  االسالم والقانون الدستوري و االنظمة السياسية :  عبد الحميد متولي ـ     
 .،  املرجع السابقالنظم السياسية : محمد كامل ليلةـ  (1)

 . املرجع السابق : محسن خليل ـ     
 .129 ،  املرجع السابق ،  صالقانون الدستوري و النظم السياسية : سعد عصفور ـ     

 .19ص ،  النظم السياسية   ، املرجع السابق  : رمزي الشاعر ـ     
Hourio (A) Droit constitutionnel. Ouvr.cit. 17 - (2)  142ص املرجع السابق،   9179. نظرية الدولة : طعيمه الجرفـ. 
(3)  - Léon baradat : Traité de Droit  constitutionnel ouv. Cit . p17. 

 .01ص ،  اإليديولوجيات املرجع السابق  : رمزي الشاعرـ  (4)
 .90ص ،  املرجع السباق ، الدستور اللبناين و املبادئ العامة للدساتري  : محسن خليل ـ     
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يعترب أنصار االيديولوجية التحررية أن األخذ بنظام األحزاب السياسية يتعارض مع النظام النيايب ألهنا تؤدي ،  اىل جتزئة 
االنسان جيب ان  إن"ن قيام هذه التجمعات مبثابة العدو املعلن للنظام النيايب فيقولأواعترب روسو . السيادة الوطنية اليت ال تقبل ذلك

الكل ،  ال على مجاعة قليلة ،  او طبقة معينة ،  فحني يعتمد االنسان على الكل او االمة،  امنا يتحد ويكون  يكون معتمدا على
 . "(1)بذلك التضامن اجلماهريي احلر

. وملا كان النائب يف الربملان ميثل االمة كلها أي لديه وكالة عامة من اجل مصلحتها ،  وبذلك فالنائب مستقل عن ناخبيه
ومن مث فالوكالة االلزامية اليت كانت سائدة قبل الثورة الفرنسية أصبحت . وال ميثل احلزب الذي ينتمي اليه. رته االنتخابيةوعن دائ
والدفاع عن أهدافها حىت ولو  . فاألحزاب السياسية تقيد من حرية النواب الىت ينتمون اليها،  وجتربهم على االحنياز هلا. (2)حمظورة

 .(3)وذلك على حساب ارادهتم ومعتقداهتم الشخصية،  او على حساب الصاحل العام. اعكانوا على غري اقتن

ملا متثله من جتمعات ( االحزاب)وهلذا فقد رأى غالبية الفقهاء بأن الفكر الليربايل يف بداياته وقف موقف الشك من هذه اجلماعات 
مستقل . ة العليا اآلمرة يف اجملتمع لشخص مجاعي واحدــوهي السلط. مة كل ال يتجزأألألن ا. (4)جزئية هتدد بناء األمة ومضموهنا

. ولذلك فإن وجود أقلية،  وأغلبية ووجود معارضة،  يتناىف مع إدارة االمة املتحدة. بأهدافه عن مصاحل وأهداف األفراد املكونني له
رادة العامة،  هي إلبينما ا. ن مصاحل فئة حمددةوتعرب ع. جيب على األقلية أال تعارضها،  ألهنا دائما خمطئة. وهى دائما صحيحة

 .(5)"مصلحة اجملموع

وتفضيل الصاحل احلزيب أو الشخصي . ن تعدد األحزاب تضييع للمصلحة العامة،  نتيجة االختالف بني هذه األحزابإولذلك ف
ومن مث عليها . معينة فتحول دون ذلكتصطدم مبعارضة احزاب . ألنه كلما ارادت احلكومة العمل على حتقيق املصلحة العامة. عليها

 .(6)ان تتجاهل األحزاب إذا ما أرادت محاية وحدهتا

وبالتايل فهم . االنتخابية. وعليه،  وفقا ملبدأ سيادة االمة فالنواب يف النظام النيايب التقليدي ميثلون كامل الشعب ،  وليس دائرهتم
وان أ ق للناخبني ان يطالبوا النائب بتقدمي حسابات دورية عن عمله يف الربملان مستقلون متام االستقالل عن ناخبيهم،  ومن مث فال حي

 .يلزموه بأي نوع من أنواع الوكالة

ه يف ذلك بعض توتبع ."ال جيوز لنائب قبول أي وكالة: "  انه  9719و دستور . 9791وقد جاء يف إعالن احلقوق الفرنسي سنة 
عضو الربملان ينوب عن االمة كلها،  وال جيوز "  منه على ان  19إذ جاء يف  9112الدساتري العربية منها الدستور املصري لعام 

عضو الربملان  -بأن   9124من دستور  91بأمر على سبيل االلزام،  وكذلك نصت املادة   توكيله, وال السلطة اليت تعينه . لناخبيه
 ."وال جيوز ان يوكل بأمر على سبيل اإللزام. األمة كلها ينوب عن

 

                                                           

(1)  - Duverger  M : ouv : cit. P 462       

-  Hauriou  A : ouv. Cit . P 262 -  276 

(2)  - La  Ferriere (J) : Manuel : Le Droit Constitutionnel. 2eme Edi paris. 1947. P 389 
 .19ص ،  الدستور اللبناين  املرجع السابق   ، النظم السياسية : محسن خليلـ  (3)
 .917ص ،  املرجع السابق  : نعمان أحمد الخطيبـ  (4)
 .109ص ،  املرجع السابق ،   9179  نظرية الدولة : طعمية الجرفـ  (5)

(6)  - Georges Burdeau : Droit Constitutionnel. Et institutions Politiques 1959. P145. 
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عضو جملس النواب أمة مجعاء،  وال جيوز ان ترتبط وكالته : " جاء فيه 9101املعدل سنة  9111أما الدستور اللبناين لعام 
 .(1)"بقيد او شرط من قبل منتخبيه

 .اوتفكريهم، يأيت من كوهنم أفراد. او مجاعة وامنا كان عملهم  وكان رجال الثورة الفرنسية يفخرون بأهنم ال ينتسبون اىل حزب
 )كوندورسية : وقد عرب عن ذلك كثري من السياسيني الفرنسيني ومنهم  . (2)وكل فرد يكون رايه السياسي بنفسه. ال مجاعات

Condorcet "  ) طلق بآرائي هو أول واجبايت إن استقاليل امل. لكى أعرض أفكاري أنا ،  ال أفكاره هو. لقد انتخبين الشعب
ان النائب هو رجل منحه مواطنوه الثقة " : الدميقراطية وفرنسا " يف كتابه    Chérerوقال شرييه " .  حنو الشعب الذي انتخبين

 .(3) "وفوضوه بأن يقرر هلم حبسب معرفته باألمور اليت تعرض عليه 

النائب يكون رأيه السياسي ،  برأسه بناءا على ما ميليه عليه " وله وقد عرب عن ذلك استاذنا الدكتور عبد احلميد متويل بق
 " .ضمريه

تأسيسا على ما تقدم يتضح جليا أن أنصار الفكر الليربايل تنكروا لألحزاب السياسية وامتنعوا عن إعطائها املكانة القانونية اليت 
يكن يسمح هلذه اجلماعات بأن تعقد جلساهتا يف قصر اجلمهورية،  ففي فرنسا،  مل . تتناسب مع الدور الذي تلعبه يف احلياة السياسية

رفض السماح بتسمية هذه اجلماعات يف اجللسات ،  حبجة ضمان  H. Bresson هنري بريسون . بل ان رئيس اجلمعية الوطنية
 .الة إلزامية آمرة من أية جهةوالدساتري السابقة له حرمت على النائب أن يتلقى أية وك 9970ألن دستور . احرتام استقالل النائب

حبيث كان ينظر إليه بأنه  ,ويف إنكلرتا فإن النظام احلزيب،  مل يكن أوفر حظا مما كان عليه يف فرنسا،  فقد لقي مقاومة عنيفة
لس تصدر بأن قرارات اجمل. للمحافظة على األسطورة القائلة. األغلبية يف جملس العموم توقد سع. حماولة للتآمر على تقسيم األمة

بعيدة عن التأثر بأي اجتاهات فردية أيا كانت طبيعتها،  وان املناقشات العامة جتري داخل اجمللس بواسطة النواب األحرار . باإلمجاع
 .(4)من كل ارتباط

  ان ذلكقانوين،  وككنظام ويف النهاية فان األحزاب السياسية فرضت نفسها يف ظل هذا املذهب،  على األقل كنظام سياسي وليس  
ولعل نظام اجمللسني جاء . نابعا من إحساس الفرد بضرورة وجود من يقوده ،  ويرسم له املستقبل من خالل ربطه باملاضي واحلاضر 

 .(5) ...األحزاب السياسية نظرا ملا يقدمه من إمكانية تفادي األهواء والنزوات العارضة ألعضاء الربملانو متوافقا مع مبدأ سيادة األمة 

(5). 
 نظرية سيادة الشعب واعترافها باألحزاب السياسية:  الثاني فرعال

 .9111املوسوعة العربية للدساتري العاملية ـ  (1)                                                           
 .190 ص،  املرجع السابق ،  الدستور اللبناين    ، النظم السياسية : محسن خليلـ  (2)
،  9117بريوت  ، اجمللس األعلى يف لبنان و سائر البالد العربية  ، القضاء السياسي يف احلكومات الدميقراطية :  انور الخطيبـ  (3)

 .01ص 
 . 994ص ،  املرجع السابق  ، ازمة االنظمة الدميقراطية :  عبد الحميد متوليـ  (4)
 .149ص ،  املرجع السابق :   نعمان أحمد الخطيبـ  (5)
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يف أن األوىل .ولكنهما ختتلفان . تتفق هذه النظرية مع سابقتها يف كوهنما جتعالن السيادة ملكا للجماعة ،  وليست للحكام
 .أفراد الشعب أيا كانت صفتهمتسندها جملموع األفراد كوحدة واحدة ال تقبل التجزئة،  أما الثانية،  فهي توزعها على كل 

 .مت حمتوى هذه النظرية وبعد ذلك عالقتها باألحزاب السياسية( الشعب) ولتوضيح ذلك جيب أوال حتديد مفهوم كلمة 

 مفهوم كلمة الشعب:  أوال

وكذلك اإليديولوجية املتبعة يف كل نظام،  انطالقا  ,اختلف مدلول هذه الكلمة باختالف األنظمة السياسية على مر العصور
 .(1)حىت ظهور الدميقراطيات الغربية،  والفكر املاركسي. من احلضارة اإلغريقية مرورا باإلسالم

 :واآلخر سياسي  ,أحدمها اجتماعي.ن اوأيا كان االختالف الزماين ،  واملكاين ،  فان له مفهوم

يشمل كل االفراد الذي حيملون جنسية الدولة ،  سواء كانوا مقيمني يف اقليمها،  أم   فالشعب االجتماعي له معىن واسع،
سواء كانوا مواطنني،  أم . اليت تعين كل االفراد املقيمني فوق إقليم الدولة( السكان) خارجه،  وبذلك اختلف معناه عن مدلول كلمة 

 .أجانب

عن طريق . الذين يتمتعون باحلقوق السياسية،  وهلم حق املشاركة فيهاأما الشعب السياسي فمعناه أضيق ويقصد به األشخاص 
 .الرتشح أو االنتخاب دون سواهم من املواطنني

يقول جون جاك  –حيث يقول . وعلى ضوء هذا املفهوم فان نظرية سيادة الشعب هتدف اىل جعل السلطة يف يد الشعب احلقيقي
لنفرتض ان الدولة تتألف من عشرة آالف مواطن،  . " ل االول من الكتاب الثالثروسو،  يف مؤلفه العقد االجتماعي،  يف الفص

 . (2)فالسلطات ال ميكن أن تعترب إال مجاعية،  ولكل شخص حبكم مواطنته كفرد تكون له نسبة سيادة كنسبة واحد اىل عشرة آالف

ة،  وما طرأ من تغيري على املبادئ اليت ـيديولوجية التحرريونظرا النتقادات اليت وجهت اىل نظرية سيادة االمة والتطور الذي عرفته اال
. ألهنا فكرة خاطئة. قامت عليها الدميقراطيات الكالسيكية،  فان الفقه الدستوري والسياسي غري من فكرة اسناد السيادة اىل االمة

جملرد كوحدة متجانسة مستقلة عن االفراد منظورا اليه يف حقيقته،  وتكونه بوصف ا. ودعا اىل الرغبة يف التمثيل احلقيقي للشعب
 (.سيادة الشعب) فظهرت نظرية . (3)املكونني له

. فقد تبنتها الدساتري الفرنسية املتالحقة بعد الثورة بأربع سنوات. ونظرا النسجام هذه النظرية،  مع املنطق الدميقراطي الصحيح   
حيث جاء يف الفقرة االوىل من .  9109ودستور  9101دها دستور ومن بع 9970،  ودستور السنة الثالثة  9712انطالقا من 
سعيا  ـاالمة  والشعب  ـويالحظ ان النص مجع بني املصطلحني "  سيادة االمة ملك الشعب الفرنسي " أن  . يف كليهما. املادة الثالثة

 .  بكونه شعب وأمة حول تركيبة اجملتمع الفرنسي. من املشرع الفرنسي،  التوفيق بني خمتلف وجهات النظر

                                                           

 .79ص ،  املرجع السابق . التنظيم السياسي : رمزي الشاعرـ  (1)
 .12ص ،  املرجع السابق   :  عاصم أحمد عجيلة  ومحمد رفعت عبد الوهاب ـ     

(2)  - Hauriou  A et Gicquel  J  et Gilard  P :  ouv. Cit . P 376.. 

 .141ص ،  املرجع السابق  :  نعمان أحمد الخطيبـ  (3)
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فعلى سبيل املثال الدستور التونسي . وكذلك مملكة البحرين, وهذه النظرية اخذت هبا أغلب الدساتري العربية ذات النظام اجلمهوري
الشعب التونسي صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي " جاء يف الباب االول الفصل الثالث على أن    9101الصادر عام 
 " .الدستور  يضبطه هذا

السيادة للشعب " املعدل ،  حيث نص يف املادة الثالثة على أن   9179،  ودستور  9110واخذ هبا الدستور املصري املؤقت سنة 
. ويصون الوحدة الوطنية على الوجه املبني يف الدستور. وحده،  وهو مصدر السلطات،  وميارس الشعب هذه السلطة وحيميها

 .ىف املادة اخلامسة منه  1491 در ىف ديسمربوكرسها الدستور الصا"

 ".الشعب مصدر السلطات" اذ نص يف املادة الرابعة على ان    9174كما اخذ هبا دستور اجلمهورية العربية اليمنية سنة 

 

الوجه املبني يف  السيادة للشعب ميارس سلطاته على" نص يف املادة الثانية الفقرة الثانية   9172وجند كذلك الدستور السوري لسنة 
 ."الدستور

. على ان نظام احلكم يف البحرين دميقراطي( د)مصت املادة االوىل فقرة  9172اما دستور مملكة البحرية الصادر يف سنة 
 .(1)السيادة فيه للشعب مصدر السلطات

لك للشعب ميارسها عن طريق ـــالسيادة الوطنية م: " يف املادة اخلامسة على ان  9171ويف اجلزائر فقد أخذت هبا دستور 
 .وما تاله من تعديالت 9191 ايرفرب   12مث تبناها دستور " االستفتاء او بواسطة ممثليه املنتخبني

حيث نصت املادة اخلامسة منه  1440كانون الثاين لسنة   24وهناك دساتري أخرى منها دستور العراق الدائم الصادر ىف 
ودستور . وشرعيتها ميارسها باالقرتاع السري العام املباشر وعرب مؤسساته الدستورية.لطات السيادة للقانون   مصدر الس. على أن

 .اخل.. 1499وكذلك املادة   األوىل من االعالن الدستوري اجلديد ىف ليبيا لسنة  9172السودان سنة 

 نظرية سيادة الشعب  واالعتراف باألحزاب السياسية:  ثانيا

حيث أصبح مجهور الناخبني يؤثرون بشكل . الشعب،  فقد عرف النظام النيايب تطورا معتربا نتيجة االخذ بنظرية سيادة 
كان   ,وجتاوز حدود الوكالة االلزامية. حبيث يباشرون عليهم سلطة الرقابة والتوجيه ،  وان خالف النائب توجيهاهتم.واضح على نواهبم 

هلم حق تنحيته،  وانتخاب آخر بدال عنه،   غري أن االفراد بصفتهم اجملردة،  ال يستطيعون مباشرة هذه الرقابة والتوجيه من الناحية 
 وبالتايل جاءت االحزاب للقيام هبذا الدور الرقايب والتوجيهي نظرا ملا متلكه من امكانيات مادية وفنية،  وعليه فالنائب الذي العملية،  

افكاره واال فقد ثقة حزبه،  وحرم من مساعدته يف و والدفاع عن برناجمه , ينتمي اىل احلزب جمرب على اخلضوع اىل تعليمات حزبه
 .(2)وذلك بإعادة انتخابه وهلذا يصبح النائب ممثال للحزب قبل ان يكون ممثال لالمة. االنتخاب

                                                           

و لعل . االيديولوجيات و أثرها يف االنظمة السياسية املعاصرة  ـ انظر رمزي الشاعر ـ ان هذا املبدأ مل يرتب آثاره يف النظام امللكيـ  (1)
 .يف مملكة البحرين ألكرب دليل على ذلك ( 1491. 1499)ما هو واقع اليوم 

 .املرجع السابق:  أنور الخطيبـ  (2)
 .191ص ،  املرجع السابق  ،  النظم السياسية  :  ثروت بدوي ـ     
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جون جاك / الذي كان سائدا قبل الثورة الفرنسية اليت نادى اليها الفيلسوف وهبذا مت الرجوع اىل االخذ مبفهوم الوكالة االلزامية 
 .روسو،  على الرغم من معارضته الشديدة لألحزاب السياسية

تتدخل قبل املعركة االنتخابية إلعداد قوائم املرشحني،  ,ان االحزاب السياسية  Kelsenيرى كلسن . وللتوفيق بني الفكرتني
بة املنتخبني،  وإذا خرج النائب من احلزب الذي انتخب حتت رايته فيجب اعطاء السلطة للحزب إلسقاط وبعد االنتخاب ملراق

 . (1)وكالته

ألن التصويت امنا يتم للربنامج وليس . بل ذهب اىل ابعد من ذلك عندما قال ان الناخب جيب عليه اال يصوت اال للحزب 
وضع  عندما حاول. 1499 ري يف االصالحات السياسية اليت شرع فيها منذولعل هذا ما ذهب اليه املشرع اجلزائ. (2)للشخص

هذا .وسنتناول هذا املوضوع يف القسم املوايل من البحث عند احلديث عن قانون االحزاب يف اجلزائر . نع التجوال السياسيمي قانون
د ممكن من أفراد الشعب للمسامهة يف احلياة يتيح الفرصة ألكرب عد,فان االخذ مببدأ سيادة الشعب  ,من جهة ،  ومن جهة اخرى

 .السياسية عن طريق املؤسسات الرمسية

السيما األحزاب االشرتاكية الىت أثبتت فعاليتها،  وجناعتها .ومن مث فان االحزاب السياسية تعترب من اهم هذه املؤسسات 
الذي . يف بدايات الفكر الليربايل. الذي كان منعدما هذا التوازن . وحققت التوازن بني فيئيت الشعب السياسي والشعب االجتماعي

 .(3)وعليه فان الغاء اي حزب ميكن فئة معينة من أن تطغى على االخرى. سيطرت على كل اجملاالت. خلق فئات احتكارية

ا ومتثيلها يف يف التعبري عن ارادهت. وقد أدى هذا اىل ظهور فكرة التمثيل النسيب اليت دعت اىل حق كافة الفئات واالقليات
اليت تتميز . (4)هذا ال يتحقق اال عن طريق االحزاب السياسيةو الربملان عن طريق توزيع املقاعد النيابية حسب الدوائر االنتخابية 

الرتشيحات ويعترب من االسباب الرئيسية اليت دعت اىل االعرتاف رمسيا باألحزاب السياسية وااللتجاء اليها لتحظري قوائم . بالتنظيم 
 .(5)واالشراف على العمليات االنتخابية

وأصبحت وسيطا بني احلكام . وحلت حملها الدميقراطية النيابية. وهبذا جاءت االحزاب السياسية كبديل للدميقراطية املباشرة
 . واحملكومني

                                                                                                                                                                                           

 .09ص ،    1املرجع السابق ج  ،  النظم السياسية و الدستور اللبناين  : محسن خليل ـ     
 .70ص ،  املرجع السابق   ،  اإليديولوجيات  : رمزي الشاعر ـ     
 .141املرجع السابق ص :   نعمان أحمد الخطيب ـ     

La Ferrière (J) :  Manuel de droit Constitutionnel. Ouvr.cit. p 425 -  
 .194ص ،  نفس املرجع  :   نعمان أحمد الخطيبـ  (1)
 .00ص ،  املرجع السابق   ،  االجتاهات املعاصرة يف التنظيم السياسي   :  محمد عبد السالم الزياتـ  (2)
 .914ص ،  املرجع السابق   ،  الدميقراطية بني الفكر الفردي و الفكر االشرتاكي  :   انور ارسالنـ  (3)

(G) Burdeau.(G) : Traite de Science politique. Tome. 8 p 255. - (4)  1ص ،   ،  املرجع السابقالقانون الدستوري و النظم السياسية:  عبد الحميد متوليـ. 
 .114 ص،  املرجع السابق   ، النظم السياسية :  ثروت بدوي ـ     

 .77ص ،  املرجع السابق   ، اإليديولوجيات : رمزي الشاعرـ  (5)
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من مراقبة وتوجيه ونقد القائمني على وحتقق قدرا كبريا من املشاركة الشعبية يف احلكم ومتكنهم . تعرب عن االرادات املتشاهبة 
 .(1)السلطة

 

باألحزاب السياسية وقد أقر ذلك صراحة الدستور الفرنسي للجمهورية (2)كل ذلك أدى اىل االعرتاف بشكل تدرجيي
القرتاع،  تسهم االحزاب السياسية واجلماعات السياسية يف التعبري عن ا" عندما نص يف املادة الرابعة  بقوله  9109اخلامسة سنة 

 .(3)"وهي تتكون  وتباشر نشاطها حبرية،  وجيب ان تلتزم مببادئ السيادة الوطنية والدميقراطية 

وعلى هذا فإن مبدأ سيادة الشعب أدى إىل االعرتاف الفعلي والرمسي باألحزاب واعتبارها أداة للتعبري عن الرأي ودعامة 
 . (4)أساسية لألنظمة الدميقراطية احلديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1)  - Hauriou  A et Gicquel  J  et Gilard  P :  ouv. Cit . P 376. 
سلطة تنظيم املنشآت و التصويت وإعداد  ، بدأت اجلمعية الوطنية  الفرنسية متنح بعض اجلماعات و التنظيمات 9194منذ عام ـ  (2)

   ... قوائم املرتشحني
يف أكثر من  9101و أشار إىل ذلك صراحة دستور    Duverger les parties politique ouv cit P.6:ملزيد من التفاصيل راجع        

 .موضوع اىل أمهية هذه اجلماعات و هو اعرتاف ضمين منه باألحزاب
 .999ص ،  املرجع السابق  ،  املوسوعة العربية للدساتري العاملية ـ  (3)
 .  190ص ،  نفس املرجع  :  نعمان أحمد الخطيب ـ  (4)

 .941ص ،  املرجع السابق   ، اإليديولوجيات:  رمزي الشاعر ـ     
 .190ص ،    9171النظم السياسية يف  العامل املعاصر :  سعاد الشرقاوي ـ     
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 المبحث الثاني

  األحزاب السياسية في الفكر الماركسي واإلشتراكي 

وما نتج . جاء الفكر املاركسي واالشرتاكي كبديل للنظام الرأمسايل الذي كان سائدا خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر
الناس بسبب عدم قدرة هذا النظام الليربايل على حتقيق آمال  عنه من مساوئ يف احلياة االقتصادية واالجتماعية،  وتردي أحوال

على احلياة االقتصادية . وسيطرة الطبقة الربجوازية االقلية. نتيجة االحتكار الطبقي. وطموحات أغلب طبقات الشعب احملرومة
 .والسياسية يف اجملتمع

. كن أن جتسد آمال الطبقات احملرومة وهي األغلبيةوعلى هذا االساس جاء الفكر املاركسي مقدما احللول واألفكار اليت مي
 :طلبني اىل م بحثوعلى ضوء ذلك نقسم دراستنا يف هذا امل.وجتنب مساوى النظام الذى كان قائما 

 .املاركسية وعوامل ظهورها وخصائصها  باإليديولوجيةملقصود  انتناول فيها :  االول طلبالم
                    .املاركسية  واالشرتاكية باألحزاب السياسية اليهانتناول عالقة :   الثانيطلب الم

 المطلب األول

 المقصود باأليديولوجية الماركسية  

 وعوامل ظهورها وخصائصها 

عاصروا املقصود باأليديولوجية املاركسية تلك االفكار الفلسفية اليت نادى هبا كارل ماركس وأجنلز وغريمها من الفالسفة والكتاب الذي 
خالل القرنني الثامن عشر والتاسع . الثورة الصناعية والتطور االقتصادي الذي عرفته أوروبا وما نتج عنه من أزمات اقتصادية واجتماعية

اول واخلصائص والسياسية  فرعتعريف االيديولوجية املاركسية وأساسها النظري يف  طلبوملزيد من التوضيح فسنتناول يف هذا امل. عشر
 .ثان فرعي ىف  ــر املاركسللفك

 التعريف باإليديولوجية الماركسية وعوامل ظهورها :   األول لفرعا

 وأساسها النظري 

 التعريف بالماركسية : أوال

منها املذهب االقتصادي واملذهب السياسي : املذهب املاركسي،  هو نوع من الفلسفة اليت تتضمن يف داخلها عدة مذاهب
 (.الديين) واملذهب االحلادي   واملذهب االجتماعي ،.



 

59 

 

 .دولة ،  وال سلطة سياسية حيث ال. هتدف يف جمملها اىل حتويل اجملتمع من الرأمسالية اىل االشرتاكية مث اىل الشيوعية

وقد أطلق على هذه األيديولوجية،  اسم االشرتاكية .  (1)ويقدم ماركس فكره هذا املتعدد اجلوانب على اعتبار انه تطور حتمي تارخيي
. العلمية الثورية،  فهي علمية جاءت نتيجة دراسة استقرائية للنظم االجتماعية،  واالقتصادية والسياسية السائدة يف ذلك الوقت

ام اليت تدعو اليها تتميز هبا عن الن أساليب العمل الع. وهي ثورية .(2)وبالتايل هي تتميز عن االشرتاكية املثالية اليت سبقتها
 .االشرتاكية االصالحية او املعتدلة

بناء على طلب مجعية سرية بغرض الدعوة اىل  9107وقد خلص ماركس وانكلز مذهبهما يف االعالن الشيوعي الذي أعداه يف سنة 
يف تاريخ الفكر االشرتاكي الذي طبقته كثري من تكتل العمال يف جمهود لقلب النظم القائمة يف اوروبا واعترب البيان من اهم الوثائق 

 .(3)الدول يف أوروبا الشرقية،  ويف امريكا الالتينية ويف بعض الدول االفريقية

ويهدف الفكر املاركسي اىل القضاء على النظام الرأمسايل واالنقسام الطبقي الذي هو سبب الصراع القائم بينهما،  ويظل بينهما اىل 
 . ملستغلة  وتسيطر الطبقة االخرى ويستمر الصراع حىت يظهر اجملتمع الالطبقيان تسقط الطبقة ا

 عوامل ظهورها:  ثانـيا

،  وبعد ظهور ( األقنان) ويبين ماركس فكره على ان النظام االقطاعي،  كان قائما على استغالل أمالك االراضي االقطاعيني ألتباعهم 
املشكلة من أصحاب رؤوس األموال،  والتجار والصناعيني فاستطاعت أن تقضى على الثورة الصناعية تكونت الطبقة الربجوازية 

يف استغالل طبقة العمال الكادحني،  وعن طريق استيالئها على فائض القيمة،  ( الرأمسالية) الطبقة االقطاعية،  وبدأت الطبقة اجلديدة 
 .(4)والطبقة العمالية الفقرية الكثرية العدد  وهو ما يؤدي اىل نشوب الصراع بني طبقة األغنياء القيلة العدد،

 .وتتمكن الطبق الكادحة من القضاء على الربجوازيني والرأمساليني ،  وهذا نتيجة احتاد العمال والعمل الثوري العنيف

تمع الذي تنعدم فيه فينشأ اجمل. ويرتتب على ذلك قيام دكتاتورية الطبقة الكادحة اليت تواصل نضاهلا حىت تقضي على جذور الربجوازية
 . الطبقية ،  وينعدم فيه الصراع وتزول احلاجة اىل الدولة

 .زة السياسيةـــويظهر مما سبق ان الفكر املاركسي يقوم على عدة ركائز أمهها الركيزة االقتصادية والركي

نتيجة امللكية اخلاصة لوسائل . واالستغاللفمن الناحية االقتصادية،  يبني مساوئ وعيوب الرأمسالية املبنية على االحتكار 
 .وهو ما جعله يدعو اىل ضرورة اهنائها،  واستبداهلا بامللكية اجلماعية هلذه الوسائل. االنتاج الرئيسية

                                                           

 .209ص ،  املرجع السابق   :  محمد رعت عبد الوهاب  ، عاصم أحمد عجيلة ـ  (1)
 .197ص ،  نفس املرجع   : نعمان أحمد  الخطيب ـ  (2)
 .907ص ،  قــــاملرجع الساب ،  االسالم و مبادئ و نظام احلكم يف املاركسية و الدميقراطيات الغربية  : عبد الحميد متولي ـ  (3)

  .11ص ،  املاركسية و الثورة البلشفية    : عبد الحميد حشيش
Léon P Bardat : Poli tical .Idiologies op cit. P 147. - 

 .041ص ،  ( بدون تاريخ) ترمجه شعبان بركات بريوت  ،  أصول الفلسفة املاركسية   : جورج بولتيز ـ  (4)
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فع فيقوم على حتمية تغيري اجملتمع من خالل تفاقم املتناقضات اليت يعيشها اجملتمع الرأمسايل،  مما يد. أما من الناحية السياسية
 .(1)وأداء رسالتها يف اهناء استغالل االنسان لإلنسان واهناء احلاجة للدولة. بالربوليتاريا اىل االستيالء على السلطة

ن ماركس يربط اجلانب االقتصادي باجلانب السياسي،  حيث يرى ان احلياة السياسية والقانونية واالجتماعية خالل أويالحظ 
 .ل اسلوب االنتاج الشائع يف تلك الفرتة التارخيية الىت مير هبا اجملتمعفرتة تارخيية معينة تتحدد من خال

وبالتايل . ومصدر ما يقوم بينها من منازعات. وتلك العوامل هي أساس تكوين االحزاب السياسية. كما اهنا مصدر الصراع  الطبقي
 .(2)فإن العامل االقتصادي يسيطر على التاريخ السياسي

 النظرية لاليديولوجية الماركسيةوالخلفية الفكرية  : ثالثــا
 النظريةوالخلفية الفكرية  ـ   1 

حيث ذهب البعض إىل اعتبار فلسفة جون جاك روسو من . لقد تأثرت املاركسية بعدة مدارس فكرية وفلسفية سبقتها يف هذا اجملال
. إىل جدلية ابن رشد،  ومادية ابن خلدون. ر إىل ابعد من ذلك يف حني أرجعها البعض اآلخ. أهم املصادر الرئيسية للفكر املاركسي 

 .(3)ومنهجه االجتماعي

الفلسفة األملانية،  . " أهنا الوريث الشرعي خلري ما ابتدعته اإلنسانية يف القرن التاسع عشر: " وقد وصف لينني املاركسية بقوله 
 .(4)الفرنسية االجنليزيةجنليزي واملدارس االشرتاكية واالقتصاد السياسي اإل

 .املنطق القائم على القضية ونقيضها. هيجل مبنطقه اجلديل/ فمن املدرسة األملانية،  تأثر ماركس بأفكار الفيلسوف 

حيث يرى أن أي تغيري يف املادة واالقتصاد يتبعه تغيري يف . وطبقها يف جمال االقتصاد والسياسة. وقد تبىن ماركس هذه الفلسفة
وهذا . وهنا يالحظ أن  اجلدلية املاركسية تقوم على أساس مادي،  وعليه فان اجملتمع الرأمسايل حيمل يف ثناياه بذور فنائه .السياسة

 . عكس اجلدلية اهليجلية املبنية على الفكر والروح

والذين تناولوا بالبحث  .اوغريمه   وبنتام  جنليزي الذي كان من أشهر كتابه،  آدم مسيث ،  وريكاردقتصادي اإلإلأما الفكر ا
 ".فائض القيمة" على ضوء هذه األفكار،  صاغ ماركس نظريته املعروفة بنظرية  ,يف القيمة،  واملنفعة،  وتقسيم العمل

 

 . 191ص ،  املرجع السابق :  نعمان أحمد الخطيب ـ  (1)                                                           
 210ص ،  مبادئ القانون الدستوري و النظم السياسية املرجع السابق  :  كمال الغالي ـ      
 .217ص ،  النظم السياسية و القانون الدستوري املرجع السابق  :  فؤاد العطار ـ     

Hauriou (A) cicquel (J). Et Gerald (P) :  op cit p 576.-  

 .25ص ،  املاركسية و الثورة البلشفية   : عبد الحميد حشيش ـ     
 
 .902ص ،  نفس املرجع  ،  اإلسالم و مبادئ و نظام احلكم   :  عبد الحميد متولي ـ  (2)

 .19ص  ،    املرجع السابق،  مبادئ التنظيم السياسي   :  عبد الكريم أحمد ـ     
 .91ص  ،    أسس التنظيم السياسي يف الدول االشرتاكية:  اسكندر الغطاس ـ     

 .101ص ،  املرجع السابق   ،  النظم السياسية و القانون الدستوري   :  فؤاد العطار ـ  (3)
 .12نفس املرجع ،  ص  :  إسكندر الغطاس ـ  (4)
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فقد ظهرت يف القرن الثامن عشر عدة اجتاهات تدعو إىل حل املشكالت . أما من حيث الفكر الفرنسي يف فرنسا واجنلرتا
اللذان  "وفوريه .شارل " الفيلسوف . وكان من أشهر روادها. عن طريق تغيري النظام االقتصادي واالجتماعي جذريااالجتماعية،  

الذي  ـ(1)ن اختلفا يف الكيفيةإو  ـ يعتربان من مشاهري االشرتاكية احلديثة،  حيث بنيا أفكارمها على ضرورة حماربة مجيع أنواع االستغالل
 .يف فرنسا. نتيجة امللكية اخلاصة . تتعرض له الطبقة الكادحة

لوقف الظلم االجتماعي وحتسني أحوال . ،  الذي قاد كفاحا عماليا"روبرت أوين"جنلرتا ظهرت دعوة أخرى يتزعمها أأما يف 
 .العمال

التناقض املوجود بني ومل تربز . ولكن ما يالحظ على هذه املدارس أهنا مل تقدم احللول العملية لتحقيق األهداف اليت نادت إليها
 .(2)حىت جاء ماركس وبني ذلك يف نظريته ,العمال وأصحاب رؤوس االموال

 الخصائص العامة والسياسية للفكر الماركسي:   الثاني فرعال

املادية يف ترتكز اإليديولوجية املاركسية على عدة أسس،  منها ما يتعلق بالتطور التارخيي للمجتمعات البشرية،  من خالل التناقضات 
الوجود،  ومنها ما يتعلق بالتحليل واالقتصادي السياسي للنظام الرأمسايل،  وبيان املتناقضات املوجودة بداخله والنتائج اليت تؤدي 

 :إليها،  وسنوضح هذه األسس على النحو اآليت

 األسس العامة للماركسية:  أوال

يرى ماركس أنصاره بأن مذهبهم مذهب علمي يقوم على التحليل العلمي للوقائع  ـمذهب علمي  ـاإليديولوجية املاركسية 
التارخيية ونستنتج من تلك الوقائع احملددة التطور الذي سيكون والذي يتمثل يف انقالب أوضاع الرأمسالية وقيام العمال بالثورة ألخذ 

 .(1)مقاليد احلكم يف أيديهم،  وتأميم وسائل االنتاج
                                                           

ان . بينما يرى فورييه صراع الطبقات. يرى سان سيمون ان احلل الشامل يكون باملشروعات الضخمة اليت تشرف عليها السلطة ـ  (1)
 .توفر ألعضائها حياة بسيطة تقوم على أساس الزراعة. احلل ميكن يف تكوين جمتمعات حملية صغرية نسبيا

 . نظاما طبيعيا متأصال يف االنسان  فورييهبينما يعتربه  دعو اىل الغاء حق امللكية اخلاصة، ي سان سيمون      
 .911ص ،  املرجع السابق   ،  مبادئ التنظيم السياسي  : عبد الكريم  أحمد.  راجع د:  ملزيد من التفصيل ـ    
 .110املرجع السابق ص  :  نعمان أحمد الخطيب ـ    
 104ص ،  املرجع السابق   : و محمد علي محمد. علي عبد المعطي ـ    

 .219ص ،  املرجع السابق  ،  أصول الفلسفة املاركسية   :جورج بوليسترز ـ  (2)
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أن النظم االجتماعية والسياسية القائمة يف فرتة  تارخيية معينة ما هي إال نتيجة وانعكاس . ركس يف كتاباته وقد أوضح ما
ألسلوب اإلنتاج ونظام امللكية لذات الفرتة،   وأن النظام الرأمسايل ال جيدي فيه إصالح أو عالج نظري خيايل مثلما حاولت 

التارخيي،  احلتمية ستفضي حتما إىل فناء هذا النظام الرأمسايل،  ملا فيه من تناقضات داخلية  االشرتاكية املثالية،  وإمنا عوامل التطور
 .(3)تعتمد على التحليل العلمي،  وليست من اخرتاع التأمل النظري. وتلك حقيقة تارخيية. (2)وأزمات دورية

 المادية الجدلية ـ  1

املادة هي أساس التغيري وأن القوى املتصارعة هي قوى مادية،  وهذه القوى يتميز الفكر املاركسي بأنه مادي ،  حيث يعترب 
اليت تدير حركة عجلة التاريخ،  فالظواهر الفكرية تنشأ من الظواهر املادية ،  فاألفكار والعواطف وكذلك الطبقات االجتماعية اليت 

وليس الوجدان اإلنساين وهبذا خيتلف . ظروف املادية تبقى خاضعة لل(   ،  قانون..أخالق ،  دين ) تتجسد فيها هذه األفكار 
 .(4)الذي جعل من الروح والفكر أساس التغيري والتطور يف العامل. ماركس عن هيجل

 المادية التاريخية ـ  2

هو أساس ما يسميه بالتكوين القاعدي أو التحيت،  أما اجلوانب . أن وسائل اإلنتاج والعالقات اإلنتاجية" يرى ماركس 
لفكرية والروحية واالجتماعية والسياسية،  هي جمرد انعكاس للعوامل اإلنتاجية،  فحني حيصل األفراد على قوى إنتاجية جديدة،  ا

وبالتايل يكون لكل نظام إنتاج . يغريون أسلوب إنتاجهم،  وبتغيريهم ألسلوب اإلنتاج وكيفية كسب قوهتم يغريون روابطهم االقتصادية
فان اإلنتاج اآليل مع . شكل ونظام معني للمجتمع،  فبينما نظام اإلنتاج اليدوي يقابله النظام اإلقطاعي. ة معني يف مرحلة معين

قائم . ذي طبيعة اقتصادية ، تقوم على أساس. هلذا فاملادية التارخيية. حتما للنظام الرأمسايل الذي بدأ يزهر منذ بداية القرن التاسع عشر امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج يؤدي

فكل نظام اجتماعي تسوده عالقات . األخالق والفكرو على أساس استغالل موارد الطبيعة الالزمة إلشباع حاجات اإلنسان الذي يرتتب عليه صراع أعلى منه ميثل السياسة والقانون 

وهكذا تتكون حلقات . األمر الذي يؤدي إىل التطور إىل األعلى حنو نظام جديد ، تتصارع فيما بينهاو أ داخله نتيجة التناقضات اليت تنش. فنائهو إنتاجية معينة حتمل يف طياهتا عوامل هدمه 

التاريخ
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يرى ماركس أن امللكية اخلاصة لوسائل جنم عنها انقسام اجملتمع إىل طبقتني متعارضتني مها الطبقة الرأمسالية الربجوازية،  وطبقة 
وانه باستقراء حوادث التاريخ فان نتيجة الصراع تكون يف صاحل الطبقة األكثر عددا واألسوأ حاال،  ( العمال الصناعيني) وليتاريا الرب 

واملضطهدة يف نفس الوقت فهي اليت ستنتصر يف الصراع على طبقة الربجوازية،  مما . وطاملا أن الربوليتارية وهي الطبقة األكرب عدد
 .وإعالء اجملتمع االشرتاكي. الرأمساليةيؤدي إىل فناء 

من الناحية االقتصادية،  ففي كل مرحلة . الصراع موجود منذ القدم وهو مرتبط بتباين مستوى األفراد, وعليه فإنه عند ماركس
وأن . يؤدي أسلوب اإلنتاج إىل قيام طبقة مستغلة وطبقة مستغلة،  وبتطور اإلنتاج تتغري العالقات بني الناس. من مراحل التاريخ

وبالتايل فالصراع بني هاتني الطبقتني صراع اقتصادي . ناء العلوي ،  والبناء السفلي يؤدي إىل عدم تطابقهاإخالل يف التوازن بني الب
 .(1)وبني ذلك من خالل رؤيته االقتصادية اليت تقوم على أساس نظرية فائض القيمة. لألخرى  إحدامهانشأ عن استغالل 

  الحتمية الثوريةـ   4

أو تصاحل مع الرأمساليني ولذلك فهو يطالب طبقة العمال وهي األغلبية أن تدرك املهمة  يرى ماركس عدم جدوى أي اتفاق
وتنهي سيطرة الربجوازية . وان تساعد بالثورة وباألسلوب الثوري على سرعة تطور أحداث التاريخ. احملدد هلا بواسطة التطور التارخيي

 .(2)ازينيوالدولة الربجوازية اليت هي أداة قمع وقهر يف يد الربجو 

هي إال استجابة ملنطق التاريخ ولكنها حتتاج إىل إعداد إيديولوجي طويل خيلق  وحسب هذه النظرية فان حتمية الثورة،  ما
 .الشعور عند العمال بعدم إمكانية التوازن بني سيطرهتم وبقاء املؤسسات الرمسية وغري الرمسية اليت تستخدمها الدميقراطيات الغربية

فال بد أن ترتكز املاركسية على أمهية الدور الذي تقوم به التنظيمات . الثورة أما للمجتمع اجلديد الذي ختلقهولكى تكون 
مل تصل أي طبقة إىل القوة دون قادهتا السياسيني وممثليها البارزين القادرين على : " السياسية،  كما جاء يف قول لينني واألحزاب

 .(3)"تنظيم احلركات وقيادهتا 

 األسس والمبادئ السياسية في الفكر الماركسي:  ياثان

 :تتناول اإليديولوجية املاركسية من ناحية املبادئ السياسية والدستورية جانبني

 :  الجانب األول

انتقاد الدميقراطيات الغربية ومكوناهتا من ناحية السلطة السياسية واحلرية واملساواة،  حيث ينتقد ماركس هذه الدميقراطيات 
ية بأهنا دميقراطية زائفة،  ومهية وهى دميقراطية األقلية الربجوازية على حساب غالبية الشعب الذين ميثلون طبقة العمال،   ويرى أن احلر 

 .وما بعدها 209ص ،  املرجع السابق   ،  النظم السياسية و القانون الدستوري     : فؤاد العطار ـ  (1)                                                           
 .201ص ،  املرجع السابق    : د حممد رفعت عبد الوهاب. 224ص ،  املرجع السابق     : نعمان أحمد الخطيب ـ     
 .202ص  ،  املرجع السابق    :  محمد رفعت عبد الوهاب.  عاصم احمد عجيلة ـ     
 .211ص ،  الدميقراطية بني الفكر الفردي والفكر االشرتاكي املرجع السابق :  أنور أرسالن ـ  (2)
 233ص ،  د حممد رفعت عبد الوهاب املرجع السابق  . 122املرجع السابق ص :  نعمان أحمد الخطيب ـ  (3)
 .153ص ،  املرجع السابق   ،  اإلسالم و مبادئ و نظام احلكم   :  عبد الحميد متولي ـ     
 .990ص  ،  يوليو من بني الثورات   12ثورة :  سليمان الطماوي ـ     

- N. Lénine :  l’etat  et l a revolution. Ouv. Cit .P. 40. 
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كما ينتقد مبدأ الفصل بني السلطات اتساقا مع  أخذها . واملساواة اليت تنادي هبا ،  هي حرية ومساواة غري حقيقية،  وغري واقعية
 .(1)سلطة،  وجتاهلها للرأي املعارض مع أخذها بفكرة االمجاعبوحدة ال

فالدميقراطية التقليدية إذا كانت تعرتف باملعارضة والرأي اآلخر،  فان هذا االعرتاف دليل على الصراع الطبقي املوجود يف 
لضمان إلغاء التفرقة بني الطبقة اليت .نتاج وسيطرهتا على كل وسائل اإل. اجملتمع الرأمسايل الذي ال ينتهي إال بانتصار الطبقة الكادحة

 .(2)متلك ،  واليت ال متلك

 :  الجانب الثاني

للسلطة،  وكيفية حتقيق احلرية واملساواة يف ظل  ـ طبقة العمال ـحياول ماركس إبراز عناصر دميقراطيته من حيث ممارسة الشعب 
ولذلك فانه عندما تكون السلطة بيد اجلماعة وليس بيد الفرد فإهنا،  تضع حدا لالستبداد . اجملتمع الشيوعي الذي تنعدم فيه الطبقية

ليس له من السلطة إال . رفياوعليه فان وجد رئيس هلذه اجلماعة،  فان يكون رئيسا ش. وعدم الفصل بينهما. وحتافظ على الوحدة
) وقد أخذ هبذا النوع من القيادة اجلماعية . دعوة اجلماعة لالنعقاد،  وإدارة اجللسات،  وتوقيع بعض القرارات اليت تصدرها ،  اجلماعة

قبل  9179ة سنة وكذلك دستور االحتادى للجمهوريات العربي( احمللول) االحتاد السويسري واالحتاد السوفيييت (.السلطة التنفيذية
وعليه فان السلطة هلا .وكذلك اليمن الشمالية،  واجلنوبية،   قبل دخوهلا يف احتاد فعلي . ودولة اإلمارات العربية املتحدة" احنالله،  

وإقامة  وذلك بعد القضاء على الدولة، . من أجل حتقيق احلرية لكل األفراد واملساواة الفعلية بينهم. حق التدخل يف كافة اجملاالت 
 .(3)ديكتاتورية الربوليتاريا

وسيطرة الطبقة الربجوازية . حيث يرى أهنا ظاهرة مؤقتة متثل انعكاسا لتكوين الطبقات. وأخريا يوضح ماركس تطور فكرة الدولة
دماء اجملتمع   ويصفها ماركس الدولة بأهنا ظاهرة طفيلية متتص. من أجل محاية مصاحلها االقتصادية واالجتماعية والسياسية. عليها

وتشل حركته ويكون احلكام فيها مبثابة سلطة مستقلة عن الشعب،  ومسخرة خلدمة الطبقة الربجوازية على حساب مصاحل الطبقات 
 .(4)االخرى

على  وذلك بانتصار الطبقة الكادحة. وهوما أدى اىل خلق صراع بني هاتني الطبقتني ،  وبالتايل فان الدولة تزول بزوال أسباب نشأهتا
كمرحلة ثانية عندما تصل اىل . فتتحول إىل دكتاتورية العمال كمرحلة أوىل مث تزول هنائيا. الطبقة الربجوازية وتستويل على السلطة

 .الشيوعية،  حيث ال طبقات،  وال قهر،  وال جرمية،  وال تعارض مصاحل وبالتايل تنقص احلاجة إىل وجود الدولة

 المطلب الثاني

 اإليديولوجية الماركسية واالشتراكية 

 وعالقتهما باألحزاب السياسية 
 .207ص  ،  املرجع السابق  :   محمد رفعت عبد الوهاب.  عاصم احمد عجيلة  ـ  (1)                                                           

 .121ص ،  املرجع السابق  :    نعمان الخطيب ـ     
 211ص ،  والفكر االشرتاكي املرجع السابق  ، الدميقراطية الفكر الفردي:  أنور أرسالن ـ  (2)
 .11ص ،  املرجع السابق   ،    القانون الدستوري و النظم السياسية :  محسن خليل ـ     
 .219ص ،  املرجع السابق ،  النظم السياسية   : محمد كامل ليلة ـ  (3)
 .200ص ،  املرجع السابق   ،  النظم السياسية و القانون الدستوري    : فؤاد العطار ـ  (4)

 .099ص،  املرجع السابق  ،  مبادئ القانون الدستوري و النظم السياسية    :  كمال غالي ـ      



 

65 

 

يعرتف ماركس بان الدميقراطية السياسية تقوم على مبدأ السيادة الشعبية،  واحلرية واملساواة ولكنه ينتقد هذه الدميقراطية نظرا 
وما تأخذ به من أشكال خمتلفة للحياة النيابية . إليها ملا حتمله من عيوب جتعلها غري قادرة على حتقيق املبادئ املثالية اليت تدعو

واالقرتاع العام،  وتعدد األحزاب وحرية الصحافة،  ووجود معارضة برملانية والعالقة بني السلطات فكل هذه مظاهر شكلية،  وصورية 
قوق االجتماعية واالقتصادية لغالبية وال تعبأ باحل. سياسيةالقوق احلالن الدميقراطية السياسية تضمن جمرد . الن الواقع غري ذلك

املواطنني الذين يعيشون حياة البؤس االقتصادي والشقاء االجتماعي،  وهم العمال الذين استعبدهتم الطبقة الرأمسالية اليت تستويل على 
فهي توحي مبساواة قانونية . خرىوبالتايل فان هذه الدميقراطية هلا طابع مزدوج،  فهي دميقراطية طبقة وديكتاتورية الطبقات األ. السلطة

 .لتصل يف احلقيقة إىل حتقيق امتيازاهتا ومحاية مصاحلها االقتصادية. اليت هي يف الواقع أداة قهر وإذالل. مزيفة،  وحياد ومهي للدولة

س،  نه ال ميكن ضمان احلريات واحلقوق إال عن طريق إقامة نظام اقتصادي اجتماعي يكون متحررا من األساإوعليه ف
 .وتكون السياسة انعكاسا له ,واهلدف

منعها وإمنا تتحقق من خالل الشكل  فالدميقراطية ال تتحقق بوجود حزب أو أحزاب أو ممارسة املعارضة يف الربملان أو
 .السياسي لنظام احلكم الذي ميثل البناء العلوي الذي ينعكس على عالقات اإلنتاج السائدة يف اجملتمع

ازية ديكتاتوريتها خالل أنظمة احلكم القائمة على مبادئ الفكر الليربايل فال بد للربوليتاريا أن متارس دكتا وكما مارست الربجو 
 .(1)توريتها يف ظل سلطة اشرتاكية وهو ما يعرف بدكتاتورية الربوليتارية

الديناميكية السياسية ألنظمة  لتوضيح موقف الفكر املاركسي من األحزاب السياسية باعتبارها أساس فإنه.وبناء على ما تقدم 
جيدر بنا التعرض إىل ماهية دكتاتورية الربوليتارية وأسلوب عملها السياسي اليت يعتربها أنصار الفكر . احلكم يف العصر احلديث

إىل  طلبا املاملاركسي الوسيلة الوحيدة اليت تصل باجملتمعات السياسية إىل الشيوعية اليت نادي هبا الفكر املاركسي وعليه نقسم هذ
 :فرعني 

 .ماهيتها تعريفها ديكتاتورية الربوليتارية:  األول فرعال
 .األحزاب السياسية وأسلوب العمل السياسي للربوليتاريا:  الثاني فرعال

 البروليتارية تعريفها وماهيتهاديكتاتورية :   األول فرعال

 تعريف البروليتارية:  أوال

وتفيد معىن الذرية أو    Prolesإن مصطلح الربوليتاريا استعمله اليونان والرومان قدميا،  فهو مشتق من اللفظ اليوناين برولس 
"  النسل،  أما الرومان فكانوا يطلقونه على الرجل الفقري،  الذي ينحصر عمله يف إجناب األطفال ولذلك كان يسمى بصانع األطفال

 .(2)وما حىت من أداء األعمال اليدوية اليت كانت تسند إىل العبيدوبالتايل فقد كان حمر 

 .(3)ليشري هبا إىل أولئك الذين ال ميلكون أي شيء من الثروة.  "سان سيمون "ويف العصر احلديث استعملها الفيلسوف 

 .  120ص،  املرجع السابق  : نعمان أحمد الخطيب ـ  (1)                                                           
 .209ص ،  املرجع السابق   :  محمد رفعت عبد الوهاب.  عاصم احمد عجيلة ـ     

 .  109ص ،  املرجع السابق   :   نعمان أحمد الخطيب ـ  (2)
 .901ص ،  املرجع السابق   :  اسكندر الغطاس ـ  (3)
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طة الشعبية أي الربوليتاريا حيث جعلها مرادفة للسل. أما ماركس فيعترب أول مفكر اشرتاكي أعطى مفهوما شعبيا هلذا املصطلح
 .سلطة الدولة خلدمة مصاحلهم( الربوليتارية) اليت متثل القاعدة العريضة يف مقابل ديكتاتورية الربجوازية،  ومن مث إعطائها 

 ماهية البروليتاريا:  ثانيا

اليت قامت بالثورة على الرأمسالية،  مث ألهنا هي  .فمن الطبيعي أن يسند ماركس وأتباعه السلطة إىل الطبقة العاملة الربوليتاريا
وهي الزمة للتخلص . وسيطرة الربوليتاريا على احلكم هلا طابع ديكتاتوري  هي صاحبة املصلحة الوحيدة يف إقامة اجملتمع االشرتاكي

جيب أن تفرض النظام الصارم  وبذلك فهي مؤقتة. من االستغالل الطبقي ،  وأداة لكفالة احلرية واملساواة يف املرحلة األوىل االنتقالية
وقيام اجملتمع . ويف نفس الوقت القيام مبهام احلكم ،  وال تلبث ان تزول بزوال أسباب نشوئها( الربجوازيني) على أعدائها 

 .(1)الالطبقي

ن أ الربولتاريا فان من مصلحة ( اللينيني)  كما تتميز بأهنا عادلة لكوهنا دكتاتورية األغلبية تعمل خلريها ضد األقلية وحسب 
 .(2)تظلم األقلية املمثلة يف الطبقة الربجوازية

وعندما يتحقق اهلدف من مرحلة ديكتاتورية الربوليتارية وهو القضاء وإزالة كل بقايا النظام الرأمسايل،  وإلغاء امللكية اخلاصة 
ة أو للمجتمع متهيدا لالنتقال باالشرتاكية إىل لألراضي واملصانع والبنوك وتأميم وسائل النقل واملواصالت ،  وتصبح ملكا للدول

وبذلك يزول كل وجود طبقي وتفىن الدول كتنظيم ،  وسلطة . مرحلتها األخرية وهي الشيوعية وتنتهي مرحلة ديكتاتورية  الربوليتاريا
القانون وهتديداته وختتفي  فيختفي" تزول حكومة األشخاص ،  وترتك مكاهنا إدارة اقتصادية لألشياء" جنلز أسياسية،  حيث يقول 

 .(3)احملاكم والسجون

انه ال مانع من األخذ بأسلوب التدرج ومراعاة ظروف كل ثورة  "ماركس واجنلز"ويف كل ما تقدم يرى البعض من أنصار 
يف الفكر السياسي وهذا ما يزيدها ذيوعا وانتشارا . يــاشرتاكية وحالة كل دولة،  مما يعين األخذ بأسلوب التطور الدميقراطي السلم

 .وهؤالء هم أنصار اإليديولوجية االشرتاكية الدميقراطية (4)العاملي

بينما يرى البعض اآلخر أن أسلوب العمل الثوري العنيف هو الذي حيقق أهداف ديكتاتورية الربوليتارية وهي حتمية الشيوعية 
تبعا لظروف كل . واجناز إىل التصريح بإمكانية التطور السلميوقد تزعم  هذا االجتاه لينني الذي يرى أن الظروف اليت دعت ماركس 

وعليه فان الثورة الربولتارية غري ممكنة بدون حتطيم الدولة الربجوازية بالعنف،  وإبداله جبهاز . فإهنا مل تعد الظروف السائدة اآلن. بلد

 .971ص ،  املرجع السابق  ،  أسس اللينينية   :  ستالين ـ  (1)                                                           
 .170ص ،  املرجع السابق   ،  الدميقراطية بني الفكر   :   اسكندر الغطاس ـ     

- Leon P BARDAT : Political .Idiologies op cit p 165. 

 .941املرجع السابق ،  املاركسية و الثورة البلشفية    :  عبد الحميد حشيش ـ    
 .11ص ،  املرجع السابق ،  اسس اللينينية    :   ستالين ـ  (2)
 .219ص ،  املرجع السابق   ،  اإلسالم و مبادئ و نظام احلكم    :  عبد الحميد متولي ـ  (3)

- (G) Burdeou : La Démocratie  ouv.p.cit p .125. 

- Lachariere ( r ) : ouv . cit p  176. 
 .997ص ،  املرجع السابق   ،  يوليو  12ثورة  :   محمد سليمان الطماوي ـ  (4)
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ولكنه اشرتط أن تكون القيادة . (2)الدولة الربجوازية وأن الشرط األول لكل ثورة شعبية حقيقية هو هدم ،  وحتطيم آلة. (1)"جديد 
 .يف يد احلزب

 األحزاب السياسية واألسلوب الدستوري للبروليتاريا:  الثاني فرعال

ىف مسألة الوسيلة اليت جيب إتباعها من اجل حتقيق .كما سبقت إليه اإلشارة أن مؤسسي الفكر املاركسي انقسموا إىل فريقني 
وسنوضح . بني متزعم للعنف الثوري،  وبني مؤيد للتطور الدميقراطي السلمي،  ومن مث للتعددية احلزبية،  ومؤيد هلا. الشيوعيةاحلتمية 

 .ذلك على النحو اآليت

 

 المعارضون للتعددية الحزبية في الفكر الماركسي:  أوال

ة،  واألحزاب األممية  بصفة خاصة،  حبيث يصف يتزعم هذا االجتاه لينني،  الذي وجه انتقادات عديدة لألحزاب بصفة عام
 .األوىل بأهنا جمرد أجهزة

وال هي أحزاب كفاح تقود . وأما األحزاب األممية،  فهي ليست صاحلة لنضال الربوليتاريا. يف يد الربجوازية حلماية مصاحلها
 . (3)الربملانية،  والنضال الربملاينالعمال إىل االستيالء على احلكم،  بل هو جهاز انتخايب يتكيف وفقا لالنتخابات 

البد من . هلذا فان لينني يؤكد انه يف مرحلة كهذه من مراحل تطور اجملتمع،  وما حيويه من مصادمات مكشوفة بني الطبقات 
 . (4)إجياد حزب جديد مكافح وثوري ،  ليقود الربوليتاريني إىل نضال يف سبيل احلكم متخطيا كافة الصعوبات اليت تواجهه

 :وهذا احلزب جيب أن يتصف بعدة خصائص منها

متلك التجربة واخلربة حىت تستطيع قيادة احلزب ألنه  انه حزب طالئعي أي انه يضم أفضل العناصر من الطبقة العاملة اليت ـ 1
 .(5)هو القائد السياسي للطبقة العاملة،  وهو أركان حرب لكفاح الربوليتاريا

ن أن حيصل تناقض أو تعارض بني اطارت احلزب املنتخبة احملدودة العدد وبني مصاحل الطبقة ويرى املاركسيون انه ال ميك
واإلنسان االشرتاكي تغريت طبيعته وأصبح رجال جديدا ،  واجملتمع يسري يف . العاملة،  الن التناقض زال بزوال االستغالل الرأمسايل

 .إىل أقلية اجتاه واحد دون صراع ولكن ممارسة السيادة الفعلية آلت

وبدوهنا  فال ميكنه مواجهة حتديات الرأمسالية أو أداء مهامه يف قيادة . انه يتحلى بروح االنضباط الصارم،  والتنظيم احملكم ـ 2
 .كما أنه ميثل وحدة االرادة ىف اختاذ القرار. الطبقة العاملة

 .12ص ،   املرجع السابق  :    ستالين أسس اللينينية ـ  (1)                                                           
 .990أسس التنظيم السياسي يف الدول االشرتاكية املرجع السابق ص  :    اسكندر الغطاس ـ  (2)
 .192املرجع السابق ص  :   شافعي ابو راس ـ  (3)

- Mikhail sukhanov : Lenine .novosti press agency 1981 . P 17. 
 .  107ص ،  املرجع السابق  :    نعمان أحمد الخطيب ـ  (4)

(5)  - L.I. Brezhnev : Documents – and. Resolutions. Nuvosti. 1981. P 90. 

- M .sukhanov : Lenine op cit .p 18 
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ساسي لنجاح ديكتاتورية الربوليتاريا اليت تسعى إىل بني فصيلة الطليعة اليت تقود وظيفة الربوليتاريا وهذه الوحدة شرط أ
: ويف ذلك يقول لينني . مث العمل على االحتفاظ هبا وترسيخها حىت تضمن االنتصار التام لالشرتاكية. االستيالء على السلطة واحلكم

نتصارها ميكن أن يؤدي إىل ضياع كل ن اقل تردد يف قلب احلزب على أعقاب الثورة ،  ويف حلظة النضال الشديد احلامي يف سبيل اإ" 
 .(1)"شيء

ويتضح مما تقدم أن لينني يعارض قيام أحزاب أخرى إىل جانب احلزب الشيوعي الذي يقود الربوليتاريا ،  يف كفاحها وأن كافة 
ذات صبغة برجوازية أو كما األحزاب األخرى مضادة للثورة وبالتايل منعها من الظهور وعليه فانه ال يقر بالربملانية كنظام حكم ألهنا 

 .(2)يصفها ماركس باالحتالل الربملاين

 المؤيدون للتعددية الحزبية في الفكر الماركسي:  ثانيا

إن أنصار هذا االجتاه يف اإليديولوجية املاركسية فسروا أفكاره على حنو مييل إىل األخذ باألسلوب الدميقراطي كطريق للتحول 
وبذلك يفسرون تعبري دكتاتورية الربوليتاريا بأهنا سيطرة الطبقة العاملة ىف مقابل . يم السياسي للمجتمعاالشرتاكي وأفضل طريقة للتنظ

 .(3)مما جيعلهما حتمالن معىن واحد. السيطرة الىت كانت حتوزها الطبقة الربجوازية

ومها من زعماء احلزب الدميقراطي  -"سكيكاوت"وقد ندد الزعيم االشرتاكي االملاين ادوارد برنشتاين باملفهوم الثوري عند زميله 
وبالتايل نبذ ديكتاتورية الربوليتاريا،  حيث يرى . جتماعي االملاين مبينا خطأ التمسك بالنظرية املاركسية القائمة على العنف والثورةإلا

صبح من مسات الفكر االشرتاكي أنه إذا كان العنف ضروريا للتخلص من نظام االقطاع،  فان إمكانية استخدام التصويت الدميقراطي أ
 .الدميقراطي مما جيعل التحالف ممكنا مع االحزاب الربجوازية ذات االجتاه اليساري لتحقيق االصالح االجتماعي

ولذلك يرى أنصار هذا االجتاه وهم االشرتاكيون التقدميون انه لضمان انتصار الطبقة العاملة،  هو االخنراط يف حزب سياسي 
 .(4)جهودها يف ظل التنظيم الدميقراطي القدمييقودها ويوحد 

وأهم هذه االجتاهات تلك اليت متثل األحزاب الدميقراطية االشرتاكية يف دول أوروبا،  وخباصة احلزب الدميقراطي االشرتاكي 
وهذه . شرتاكي الفرنسيواحلزب اال. األملاين واحلزب الدميقراطي االشرتاكي النمساوي والسويدي والدمناركي وحزب العمال االجنليزي

 .(5)اآلحزاب حققت انتصارات ملموسة ىف املعارك االنتخابية على مقاعد الربملان

وعلى ضوء يتبني أن أنصار هذا االجتاه يؤكدون الصلة الوثيقة بني االشرتاكية والدميقراطية من خالل ربطهم بني حتقيق 
وهذا بدوره،  حيول الصراع بني الطبقات إىل صراع بني األحزاب من . التقليديةاألهداف االشرتاكية وتعميق أهم مباد ئ الدميقراطية 

 .(1)أجل االستيالء على السلطة او املشاركة فيها

 .971ص ،  املرجع السابق  ،  اإلسالم و مبادئ و نظام احلكم   : عبد الحميد متولي ـ  (1)                                                           
 .102ص ،  املرجع السابق  :  شافعي ابو راس ـ     

 .210ص ،  املرجع السابق  ،  يف العامل املعاصر  . النظم السياسية  :  الشرقاوي ـ     
 .101ص ،  املرجع السابق   :  نعمان أحمد الخطيب ـ     

 .909ص ،  املرجع السابق   ،  أسس اللينيينية   :  ستالين ـ  (2)
 .970ص ،  املرجع السابق    : اسكندر الغطاس ـ  (3)
 .109ص ،   املرجع السابق   :  عمان أحمد الخطيب ـ  (4)
.(. 219. 104. 101ص  د بطرس غالي. جمموعة حبوث ومقاالت نشرهتا مؤسسة االهرام تقدمي ) االشرتاكية الدميقراطية  ـ  (5)

 .909ص ،  املرجع السابق  :  عبد الكريم أحمد وكذلك
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اليت اندلعت يف بعض دول أوروبا سنة . 9909ولعل ما دفع بأصحاب هذا االجتاه إىل اعتناق هذا الرأي هو فشل ثورات 
يع من اجملتمع الرأمسايل إىل اجملتمع االشرتاكي وهذا ملا يتطلبه هذا التحول من إعداد طويل وتيقنهم من صعوبة التحول السر  9909

 .(2)ومسبق لنشر الوعي الطبقي عند العمال وخلق الروابط املعنوية بينهم على الصعيد القومي والدويل

ال نتيجة الصراع بني املاركسيني ولكنها مل تعمر طوي 9971 – 9910وقد مت إنشاء منظمة دولية لالشرتاكيني بني سنيت 
والفوضويني،  وأعيد إحياؤها من جديد باالشرتاك بني املنظمات االشرتاكية مع احتاد العمال الدويل لألحزاب االشرتاكية من سنة 

ي سيطر لكن احلزب الشيوع. (3)كما أسس لينني االشرتاكية الدولية الثالثة من اجل حتقيق الوحدة العمالية  9112اىل  -  9991
كونت بعض األحزاب االشرتاكية الدميقراطية دولية اشرتاكية يف   9109ومل حتقق اهلدف الذي أنشئت من أجله ويف سنة . عليها 

 .(4)أوروبا خاصة هبا ضمت كال من النمسا،  وأملانيا الغربية والسويد ،  والنرويج والدمنارك

حول السلمي إىل االشرتاكية وحتقيق جمتمع الرفاهية والوفرة وتعزيز دور وقد تأسست األحزاب السياسية االشرتاكية من أجل الت 
الدولة يف توجيه االقتصاد الوطين وانتهاج سياسة التأميم ،  مع إمكانية األخذ بنظام امللكية اخلاصة واهلدف من كل ذلك هو محاية 

 .(5)األغلبية من االستغالل االقلية

حلماية احلقوق االجتماعية واالقتصادية لكل طبقات اجملتمع عن طريق وضع القوانني وعليه فان األحزاب االشرتاكية جاءت 
الالزمة حلماية،  العمال وتأمينهم ضد البطالة والشيخوخة،  واملرض وحتديد ساعات العمل ووضع حد أدىن لألجور هذا كله  من 

 .(6)اجل حتقيق منو اقتصادي سريع وحتسني املستوى املعيشي للعمال

كما هو احلال يف . اجل حتقيق اهدافها تتبىن االحزاب االشرتاكية أسلوب العمل الدميقراطي عن طريق احلرية واملساواةومن  
ولذلك ان االحزاب االشرتاكية يف اوروبا هلا موقف عدائي للشيوعية كإيديولوجية بسبب تبنيها العنف الثوري . الدميقراطية التقليدية

القات مباشرة مع االحتاد السوفيييت آنذاك ويف املقابل قد كان هلذه االحزاب دورا فعاال يف دعم االقتصاد ومن مث فإهنا جتنبت اقامة ع
 .االمريكي وتدعيم قوته العسكرية 

تعتمد على العمال وتقوم على التنظيم القاعدي وهلا ايديولوجية تتميز باملرونة . ويالحظ ان االحزاب االشرتاكية باهنا أحزاب مجاهرية 
 .(7)واالعتدال وترى انه ال ضرورة للثورة مادامت هناك فرصة لتصحيح االخطاء واملظامل االجتماعية بشكل دميقراطي

 

 

                                                                                                                                                                                           

(1)  - Houriou (A) cicquel (J). Et Gerald (P)   :   op cit p 579. 
 .11ص ،  املرجع السابق ،  اسس اللينينية   : ستالين  ـ  (2)

 .991ص ،  املرجع السابق   ،  مبادئ التنظيم السياسي :    عبد الكريم احمد ـ     
 .01ص ،  املرجع السابق ،  االشرتاكية الدميقراطية دار اهلالل  :    محمد العويني ـ  (3)
 .01ص ،  املرجع السابق ،    9177الغزو الفكري للتيارات املعادية لإلسالم :   عبد الحميد متولي ـ  (4)
 .090ص ،  املرجع السابق  ،  الوجيز يف النظريات و االنظمة السياسية  :    عبد الحميد متولي ـ  (5)
 .101ص،  املرجع السابق  : نعمان أحمد الخطيب ـ  (6)
 .101 ص،  املرجع السابق  : نعمان أحمد الخطيب ـ  (7)
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 المبحث الثالث

 األحزاب السياسية في الفكر اإلسالمي

فقد يقتصر دور بعضها يف تنظيم املسائل  .ختتلف األديان فيما تأيت به أحكام ،  وتشريعات وهذا باختالف الزمان واملكان
هتم البتنظيم حياة األفراد يف معام. العقائدية والروحية ،  واألخالقية كالدين املسيحي  وقد يقوم البعض اآلخر منها زيادة على ذلك 

 .(1)الدنيوية وضبط العالقات االجتماعية فيما بينهم مثل الدين اإلسالمي

لشريعة اإلسالمية السمحة،  املصدر األساسي والوحيد للقانون بكل فروعه يف مجيع  الدول وعلى هذا األساس فقد كانت ا
إىل عليها ملدة ثالثة عشرة قرنا من الزمن،  قبل أن ختضع لالستعمار الغريب الذي فرض قوانينه عليها ،  وترك آثاره بادية . اإلسالمية 

أن تستمد بعض تشريعاهتا  من أحكام الشريعة اإلسالمية ،  السيما ما تعلق  .ومع ذلك حاولت بعض النظم السياسية العربية. اليوم
ونصت دساتريها  على أن الدين اإلسالمي هو دين الدولة ، واللغة  .والقانون املدين. مبسائل األحوال الشخصية وقضايا املواريث

 .اتريها املتتاليةيف خمتلف دسالىت نصت على ذلك العربية هي اللغة الرمسية،  ومنها اجلزائر 

نتناول يف األول بعضا من املبادئ األساسية اليت يقوم عليها نظام احلكم يف اإلسالم ويف  مطلبنيإىل  بحثوعليه سوف نقسم هذا امل
 . الثاين  موقف الفقه اإلسالمي من األحزاب السياسية

 المطلب االول

 المبادئ األساسية للنظام السياسي في اإلسالم 

 .22ص ،   9190ة ـــسن ، مجهورية مصر العربية  ، الدار اجلامعية  ، املبادئ العامة للقانون الدستوري  : عبد الغني بسيوني ـ  (1)                                                           
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هذا املبحث أهم املبادئ اليت فرضها القرآن الكرمي ،  وقررهتا السنة النبوية املطهرة يف تنظيم شؤون احلكم وهي ستعرض يف ن
سس عليها الدولة أو ( لى اهلل عليه وسلمص)يقوم عليها نظام احلكم منذ جميء النيب حممد  لذىطار العام امبادئ كلية ،  حتدد اإل

تركت . منا إتطبقيها ،  و تفاصيل مل تتضمن . ه املبادئ هذن أغري . (1)تطبيقا سليما همن بعد لفاء الراشدوناالسالمية وطبقها اخل
 .أمة كلعية املختلفة باختالف الزمان واملكان ولتتكيف معها وفقا لظروف كل جمتمع و و وضذلك للظروف امل

 :اآلتيني  فرعنيذلك يف ال ونوضحاحلقوق  الشورى والعدالة واملساواة وكفالة أمبد: ومن هذه املبادئ  العامة الدستورية  

 ورىــــــــــــــدأ الشـــــمب:   ولألا فرعال

وطبقها . ية من آياته الكرميةآكثر من أليه القرآن يف إشار أسالم و يف اإلالسياسي مبدأ الشورى من أهم املبادئ اليت يقوم عليها النظام 
ن أواحلكمة يف ذلك .دارة أمور املسلمني إكثر من مناسبة وسار على هنجه اخللفاء الراشدون يف أالرسول صلى اهلل عليه وسلم يف 

 :  يف قوله تعاىلكما جاء ذلك  و  , مور كلهاألأساس تصريف ا ألهناالشورى من أهم الصفات اليت جيب ان يتحلى هبا الفرد املسلم 
نَـُهْم َوممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقونَ  َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِرهبيِْم َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

" شورى بينهم أمرهم"   قاعدةن أقال املفسرون  (2)
ولذلك لكي تتحقق الشورى جيب . عز وجل ي اهنا مرتبطة بالطاعة هلل أ. والزكاة  ركان االسالم ومها الصالة أجاءت بني ركنني بني 

 : هيو  ن تتوافر هلا مخسة شروط أ

 .مصاحلهم و  ن ينال الناس احلرية الكاملة يف التعبري عن آرائهم يف كل ما يتعلق حبقوقهم أ ـ 1
 .احلرة بإرادهتمن يضطلع هبا من خيتاره الناس أدارهتا يف اجملتمع ال بد إمور و ألن مسؤولية تصريف اأ ـ 2

شخاص الذين حيصلون على ثقة الشعب بكل حرية ألا. و القائدأللتشاور مع احلاكم ( لنائبا)ن يكون من ميثل الناس  أ ـ 3
 .بعيدا عن وسائل الرتغيب والرتهيب والتزوير. 

 .يق احلاكمنمت وأاهنة دبآرائهم بكل حرية ،  ومبا متليه عليهم ضمائرهم ودون م( النواب ) ن يشري هؤالء أ ـ 4
راء مث اختار مبفرده ما آلىل اإمر ألذا استمع ويل اإال معىن للشورى  ألنهو أكثرهم  أالتسليم مبا جيمع عليه أهل الشورى  ـ 5

 .والوقوع يف الضالل بالرأيىل االستبداد إن ذلك يؤدي أل. (3)يراه مفيدا له

الوسيلة املثلى الختاذ  القرار يف كل ما يتعلق  ىالشورى هن تكون أمر اهلل عز وجل رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم أولذلك فقد 
ُهْم  املسلمني وذلك يف قوله تعاىل   بأمور فَِبَما َرمْحٍَة ميَن الّلِه لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

 . (4)اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكيِلنيَ َواْستَـْغِفْر هَلُْم َوَشاوِْرُهْم يِف 

. مر مبلكة سبأألاحلكم منذ آالف السنني يف املمالك القدمية ويتعلق ا ممارسةوقد قدم لنا القران الكرمي صورة تطبيقية ملبدأ الشورى يف 
واملشورة  الرأيسالم فجمعت قومها تطلب منهم اإل ىلإالنيب سليمان عليه السالم كتابا يدعوها  ليهاإيف اليمن ،  حني أرسل   بلقيس

 .12ص ،    9119دار الفكر بريوت  ، نظام احلكم االسالمي  : محمد عبد اهلل العربي ـ  (1)                                                           
 .29اآلية :  الشورىسورة  ـ  (2)
 .(د ت )  00ص ،  رة ــــالقاه : أحمد ادريس المختار االسالميترمجة االستاذ  ، احلكومة االسالمية : ابو علي المودودي ـ  (3)
 .901اآلية :  سورة ال عمران ـ  (4)
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أَلُ أَفْـُتوين يف أَْمرِي  فجاء يف سورة النمل قوله تعاىل  . ن تتخذ القرار والرد على كتاب النيب سليمان عليه السالم قبل أ
َ
قَاَلْت يَا أَيُـَّها امل

قَاُلوا حَنُْن أُْوُلوا قـُوٍَّة َوأُوُلوا بَْأٍس َشِديٍد َواأْلَْمُر إِلَْيِك فَانظُرِي َماَذا تَْأُمرِينَ , ْمراً َحىتَّ َتْشَهُدونِ َما ُكنُت قَاِطَعًة أَ 
 (1). 

 أن  وتبني لنا.مور كلها ألن يستشري يف اأمنا عليه إسالمي ال ينفرد باختاذ القرار و رئيس الدولة  يف النظام اإلأن ية تدل على آلوهذه ا
" الشورى فقد نزلت يف القرآن الكرمي سورة باسم  ألمهيةرا ــونظ ,يف وقتنا هذانظمة الربملانية ألنظام الشورى تلتقي معه الدميقراطية يف ا

نَـُهْم  الكرمية   اآليةوردت فيها " الشورى  َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
(2). 

مور اليت ختص املسلمني دون حتديد موضوع معني بذاته حيث كان ألالشورى يتسع لكل ان جمال ات أيات الكرميآلىن ااويؤخذ من مع
. ومل يرد فيها نص  ,وحي بشأهناصحابه يف كل املسائل الدنيوية اليت مل ينزل أالرسول صلى اهلل عليه وسلم وهو القدوة يستشري 

بو بكر أحني أشار . سرىألة األاملشركني ،  وكذلك يف مس ةالقاممثلة على ذلك كثرية منها ما حدث يف غزوة بدر حول مكان ألوا
عمر رضي اهلل  رأىيف حني . طالق سراحهمإداء يف مقابل فال يأخذن أب ,على الرسول صلى اهلل عليه وسلمرضى اهلل عنه الصديق 

 .قبكر الصدي ىبأ رأيىل إال الرسول صلى اهلل عليه وسلم  مف , ن يقتلواأعنه 

. صلى اهلل عليه وسلم طبق اخللفاء الراشدون املبدأ يف مناسبات عديدة حيث كان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهوبعد وفاة الرسول 
 " .يها الناس أشريوا علي أ"   :قوله هوقد ورد عن , فيه رأيهمبعد مشاورهتم ،  ومعرفة  إالمر خيص املسلمني أيف  اال يتخذ قرار 

ىل إانقسم الفقهاء  الشأنفي هذا ف؟  و الأنتخاب خذ بنظام اإلألت الشورى تتضمن اذا كانإويف هذا الصدد يطرح السؤال ما 
 .اجتاهني 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر    : يقر ذلك ويستدلون عليه بقوله تعاىل :األولتجاه اإل َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُكنُتْم َخيـْ
(3) 

باملعروف والنهي  باألمر ية آلن اخلطاب يف األنتخاب خذ بنظام اإلألالشورى يرتتب عليه ا أبدم نأ. بو علي املودودي أستاذ ألفريى ا
 .(4)مة املسلمةألفراد اأوعليه فالشورى تكون لكل . سالميةمة اإلألفراد اأخطاب عام موجه لكل  ,عن املنكر

 .نتخاب خيضع لشروط معينةن ممارسة اإلأي أ ,نتخاب املقيد وحدهخذ بنظام اإلألا ن الشورى تتضمنأجتاه يرى البعض بويف نفس اإل
 .واحلكمة الرأيمانة والعدالة و ألممن توافرت فيهم شروط ا إالن الشورى ال تؤخذ أل ،   غريها من الشروطاىل ,ثقافية ومالية

نتخاب خذ بنظام اإلألالكرمية السابقة ال ينطوي على ا باآليةستدالل اإل بأن: حيث يقولون سابقهفريى عكس :  الثاني اإلتجاهما أ
َوْلَتُكن مينُكْم أُمٌَّة    :قولهمنا فيها التبعيض الذي يفهم من إال تفيد العمومية و  ألهنااملعروف يف الدميقراطية الغربية 

ابن   :وقال (5)
 .(6)هم خاصة الصحابة والرواة وحدهم دون سواهم باآليةن املقصود أكثري يف تفسريه 

 .22. 21اآليتني  : سورة النمل ـ  (1)                                                           
 .29اآلية :  الشورىسورة  ـ  (2)
 .994اآلية :  آل عمرانسورة  ـ  (3)
 . 992ص ،  املرجع السابق   : محمد رفعت عبد الوهاب  ،  عاصم احمد عجيلة ـ  (4)
 .940اآلية :  آل عمرانسورة  ـ  (5)
االسكندرية  ، نشأة املعارف،   0ط  ، مبادئ احلكم يف االسالم مع املقارنة باملبادئ الدستورية احلديثة:  عبد الحميد متولي ـ  (6)

 . 100ص ،   9179



 

73 

 

دنيوية واإلنتخاب مسألة  ,  واالنتخاب املقيد بشروط.التبعيض  لة أيف مس يتفقانيان أما دام الر  ,ني ال خيتلفانجتاهن اإلأوتقديرنا 
 .نظام سياسي يف أيليها إدعت احلاجة  مىتخذ هبا ألميكن ا.

 والمساواةالعدالة  مبدأ:  الثاني فرعال

سالم ،  وال تقتصر العدالة على القضاء والفصل حدى الركائز اليت يقوم عليها نظام احلكم يف اإلإميثل مبدأ العدالة واملساواة 
 .العدالة مبفهومها الواسع،  وتشمل كافة اجملاالت ومجيع الشؤون العامة بيقصد  امنإيف املنازعات واخلصومات اليت تقوم بني الناس و 

نَّ إ:  من الدين فجاءت يف قوله تعاىل  يتجزأقرآنية عديدة وحثت على تطبيقها باعتبارها جزءا ال  آيات بشأهنازلت ن قدو 
ُرونَ ُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ الّلَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلُقْرىَب َويـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعظُ 

ِإنَّ الّلَه  وقوله  .   (1)
لّلَه نِِعمَّا يَِعُظُكم بِِه ِإنَّ الّلَه َكاَن مسَِيعاً َبِصرياً يَْأُمرُُكْم أَن تُؤدُّواْ اأَلَمانَاِت ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بـَنْيَ النَّاِس أَن حَتُْكُمواْ بِاْلَعْدِل ِإنَّ ا

 
(2). 

الَّ تـَْعِدُلواْ اْعِدُلواْ ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكونُواْ قـَوَّاِمنَي لِّلِه ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى أَ  : وقوله 
َواتَـُّقواْ الّلَه ِإنَّ الّلَه َخِبرٌي مبَا تـَْعَمُلونَ 

(3).  

و عدم أ على ظلمهم  ,عداء حبيث ال حيمل البعض الكراهية لقوم من الناسألالكرمية بتحقيق العدالة مع ا يةاآل تأمرحيث 
 .(4)العدل يف معاملتهم

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ   : ه تعاىل ــقربني يف قولألىل قمتها وذلك بتحقيقها حىت مع النفس ومع الوالدين واإكما تصل العدالة 
 .(5) ...قـَوَّاِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداء لِّلِه َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواألَقْـرَِبنيَ  ُكونُواْ 

املتعلقة مببدأ العدالة وحثت عليها وقد روى ابو هريرة رضي اهلل عنه ان النيب صلى اهلل  باألحاديثكما ان السنة النبوية غنية 
بو ذر الغفاري  رضي اهلل عنه عن أكما روى , (6)مام العادلاإل ..ال ظله إسبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل : " عليه وسلم قال 

ين حرمت الظلم على نفسي وجعلته حمرما بينكم فال إيا عبادي : "  ه قالنإوجل  عزالنيب صلى اهلل عليه وسلم فيما يرويه عن ربه 
 .من يتوىل القضاء للحكم بني الناس حد الشروط السبعة يفأومتثل العدالة  ,(7).. " تظاملوا

كم من الغايات اليت حيرصون على حتقيقها يف شؤون  احل ةومن هنا جند اخللفاء الراشدين قد أخذوا من هذا املبدأ كواحد
فهم  ,  حلرصه الشديد على حتقيق العدالة واملساواة بني الناس"  بالعادل" واشتهر هبا اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حىت مسي

 ..بالتقوى والعمل الصاحل إالسود أبيض على ألعجمي وال فضل أال فرق بني عريب و  كأسنان املشط

 .14اآلية  :  سورة النحل ـ  (1)                                                           
 .09اآلية  :  النساءسورة  ـ  (2)
 .9اآلية  :  المائدةسورة  ـ  (3)
 .02ص ،  املرجع السابق  : عبد الغني بسيوني ـ  (4)
 .920اآلية  :  النساءسورة  ـ  (5)
 .صحيح البخاري و مسلم ـ  (6)
 .19ص  ،  9219القاهرة   ، دار الطباعة االمريية  ، لإلمام النووي   : االربعين النووية ـ  (7)
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ساسية اليت تطلب يف كل من يتوىل منصبا من املناصب العامة يف الدولة األحد الشروط أن يكون شرط العدالة أوهلذا كان من الطبيعي 
 .بالعدالة واملساواة وضمان احلقوق واحلريات إالال يقوم وال يستقر " ساس امللك أالعدل " ن ألسالمية اإل

 المطلب الثاني

 الفكر اإلسالمي واألحزاب السياسية

م أ حزاب السياسيةألسالم يستوعب اذا كان اإلإعما  ,حزاب السياسيةألسالمي من افقه اإلىل موقف الإ طلبسنتعرض يف هذا امل
نظمة أيف و  ,أكثر من كوهنا معارضة باملفهوم احلديث يف الدميقراطية الغربية ,ن املعارضة يف االسالم هي نوع من التناصحأم تنكر هلا؟ أي

ن السلطة السياسية ألمرا مشروعا أتعترب  املعارضةن إسالمية فللنظرية السياسية اإلوفقا ف. حزاب السياسيةألبنظام ا تأخذاليت  كماحل
ميكن جتنبه ،  ولعل أوضح صورة على ذلك  حىت اخلطأهنا تقوم بتبصريها بعيوهبا ،  وتكشف هلا مواطن إال أن كانت سلطة مسلمة إو 

على حق  رأيتموينن إين وليت عليكم ولست خبريكم فإ" سلمني بكر الصديق رضي اهلل عنه عند توليه خالفة امل ىبأما جاء يف خطبة 
 . " ن عصيته فال طاعة يل عليكم إطعت اهلل فيكم ،  و أما  أطيعوين. فقوموين أعلى خط رأيتموينن إو  فأعينوين

 اْسِتْبَداَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوٍج َوِإْن أََردمتُُّ   : بقوله تعاىل هعارضت امرأةراد حتديد مهور النساء فقامت أن عمر رضي اهلل عنه ورد أوقد 
َوآتـَْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَاراً َفالَ تَْأُخُذواْ ِمْنُه َشْيئاً أَتَْأُخُذونَُه بـُْهَتاناً َوِإمْثاً مُِّبيناً 

 (1)  

ىف . فرعنيا يف منوضحههلا  معارض و ىل فريقني بني مؤيد إسالمي حزاب السياسية ،  فقد انقسم الفقه اإلألنه بشان نظام اأغري 
  .أما ىف الثاىن موقف املؤيدين وأدلتهم ومربراهتم , األول موقف املعارضني وأدلتهم ومربراهتم

 السياسية في االسالم لألحزابالمعارضون : فرع األول ال

نظرا ملا حيمل هذا النظام من ن النظام السياسي االسالمي ينفر من االحزاب السياسية وال حيبذها أ (2)نصار هذا االجتاهأيرى 
ختالف ر من الفرقة واالذويستندون يف موقفهم على نصوص تؤكد وحدة األمة وحت. على ابناء االمة الواحدة تأثريهامساوئ وعيوب و 

 :  منها اآليات

  ُْم ِإْذ ُكنُتْم أَْعَداء فَأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواناً َواْعَتِصُمواْ حِبَْبِل الّلِه مجَِيعاً َوالَ تـََفرَُّقواْ َواذُْكُرواْ نِْعَمَت الّلِه َعَلْيك
 

(3)   ، َا أَْمُرُهْم ِإىَل الّلِه مُثَّ يُـ ُهْم يِف َشْيٍء ِإمنَّ يـَْفَعُلونَ َنبيئُـُهم مبَا َكانُواْ ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقواْ ِدينَـُهْم وََكانُواْ ِشَيعاً لَّْسَت ِمنـْ
 (4)  ، َوأَِطيُعواْ الّلَه

الّلَه َوَرُسوَلُه َوالَ تـََناَزُعواْ فـَتَـْفَشُلواْ َوَتْذَهَب رحُِيُكْم َواْصربُواْ ِإنَّ الّلَه َمَع الصَّابِرِينَ 
 (5). 

 . 14اآلية  : سورة النساء ـ  (1)                                                           
 . 11ص ،   9102طبعة دمشق  ، دار الفكر،  تدوين الدستور اإلسالمي :أبو علي المودودي  ـ  (2)

 .و ما بعدها  999 ص،   9177ط . مصنفة النظم اإلسالمية   :مصطفى كمال وصفي  ـ     
 .و ما بعدها      ص ،  9171.ط ،  واء على النظم اإلسالمية أض  :  أحمد سويلم العمري ـ     
 . 942اآلية   : سورة آل عمران ـ  (3)
 . 901اآلية   : سورة األنعام ـ  (4)
 . 01اآلية   :  سورة األنفال ـ  (5)
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 .(1)ةأن األمة مأمورة شرعا بالتوحد ونبذ اإلختالف املؤدي إىل الفرق ,يفهم من سياق اآليات الكرميات

منها قوله  ,يف الدنيا واآلخرة ,والتشيع وبيان سوء عاقبتها على األمة االنقسامأوردوا نصوصا من القرآن تنهى صراحة عن كما 
ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  َكانُواِنيِبنَي إِلَْيِه َواتَـُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم َو مُُ   :تعاىل

 
َعَث َعَلْيُكْم َعَذاباً مين فـَْوِقُكْم أَْو ِمن حَتِْت أَْرُجِلُكْم أَْو يـَْلِبَسُكْم شِ   :وقوله (2) َيعاً َويُِذيَق بـَْعَضُكم بَْأَس ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى أَن يـَبـْ

اِت َلَعلَُّهْم يـَْفَقُهونَ بـَْعٍض انظُْر َكْيَف ُنَصريُف اآليَ 
ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل يف اأْلَْرِض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشَيعاً َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة  :وقوله تعاىل (3) 

ُهْم يَُذبيُح أَبـَْناءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهْم إِنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ  مينـْ
 (4). 

ألن ذلك يؤدي إىل الفنت .(5)واجلماعات اهلل سبحانه وتعاىل حذر من التفرق يف الدين والتشيع للفرق يستفاد من هذه اآليات أن
ولذلك جيب جتنب اإلنضمام إىل اجلماعات واألحزاب اليت ختلق  ,ِيؤدي إىل الشرك والردة يف اإلسالم, اعة املسلمةمواإلقتتال بني اجل

 .ة الفرق

اليت ظهرت يف , بقياس األحزاب السياسية بالفرق اإلسالمية, جواز النظام احلزيب يف اإلسالم ويستدل أصحاب هذا اإلجتاه على عدم
حيث وصل اإلختالف . نتيجة تبين آراء ومواقف واجتاهات متناقضة, وما اعرتاها من سلبيات ومساوئ, الصدر األول من اإلسالم
وحلت حمل . فأصبحت القوة أداة حلل اخلالفات, التكفري بينهم حيث ساد منطق. تسببت يف تشتت األمة, بينها إىل مسائل عقائدية

: وقالوا. الذين خرجوا عن اإلمام علي رضي اهلل عنه بعد حادثة التحكيم, فعلى سبيل املثال اخلوارج. واحلوار اهلادئ, الدليل والربهان
بل  , مع مجاعة خرجوا عليه,  معىن لقبول التحكيمفال , بويع بيعة صحيحة, وكانوا يعتقدون أن عليا رضي اهلل عنه, ال حكم إال هلل

 . (6)كان عليه أن ميضي يف حرهبم حىت يدخلوا فيما دخل فيه الناس

, فلما رفض قاتلوه, ويرتاجع عن ما أبرمه مع معاوية من شروط, أن يعلن علّي عن خطئه الذي جعلوه كفرا, وقد كان من رأي اخلوارج
 . (7) من طرف أحد اخلارجني عليه وهو ـ إبن ملجم ـ,   ـ النهروان ـ مث دبروا له مؤامرة قتلهحيث خرجوا عليه يف, يف أماكن عديدة

خالفة اإلمام علي للرسول : منها. يف كثري من املسائل, قد ساد بني الشيعة والسنة, والتكفري, والتعصب, وهكذا فإن منطق القوة
 . لكن الصحابة اغتصبوها منهو , حيث يقولون بأنه أوصى له هبا, صلى اهلل عليه وسلم

العتزاهلم حلقة , وقد أطلقت عليهم هذه التسمية.(1)إىل الفرق الكالمية مثل املعتزلة, وقد امتد هذا السلوك وهو فرض الرأي بالقوة
اليت كانت هلا , مؤسس هذه الفرقة" واصل بن عطاء " ويقصد" واصل"اعتزلنا : درس اإلمام ـ احلسن البصري ـ الذي قال قولته املشهورة

 :تضمنت على وجه اخلصوص مخس مسائل هي, آراء فكرية يف جمال العقيدة
 . 91املرجع السابق   : عاصم أحمد عجيلة ـ  (1)                                                           

 . 21،   29اآلية  :  سورة الروم ـ  (2)
 . 10اآلية   : سورة األنعام ـ  (3)
 . 4اآلية  :  سورة القصص ـ  (4)
 . 11ص ،  9197اصدار رابطة اجلامعات اإلسالمية  ، األحزاب السياسية يف اإلسالم  : صافي الرحمن ـ  (5)
  019ص . املرجع السابق:   علي قريشي ـ  (6)
 . 00 – 01ص ،  9111 مصر ، دار املعارف   ، 0ط  ،  النظريات السياسية يف اإلسالم :  محمد ضياء الدين الرمسي ـ     
دار . محمد محي الدين عبد الحميدحتقيق   ، قْ رَ بني الفِ  قُ رْ الفَ  :  أبو منصر عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ـ  (7)

 .بريوت لبنان ، املعرفة للطباعة والنشر
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 ـ الوعد والوعيد  2ـ العدل                    1ـ التوحيد                      9
 . ـ األمر باملعروف والنهي عن املنكر 0ـ املنزلة بني املنزلتني            0

( خلق القرآن)مسألة : منها. فرض أفكار هذه الفرقة على علماء عهده بالقوة واإلكراه" املأمون"وقد حاول اخلليفة العباسي 
 .(2)فكانت سببا يف ضربه وسجنه, اليت رفض أن يقول هبا" أمحد بن حنبل"اليت عاىن منها اإلمام 

 :واضافة ملا تقدم يقدمون املربرات واحلجج اآلتية

س أوينقسمون اىل شيع يذيق بعضهم ب مةفراد األأىل تشتت إتؤدي  ألهنادين االسالمي ن انشاء االحزاب السياسية خمالف للأ
 .نتخابيةالسيما عند املواعيد اإل. و الدولة الناميةأستقالل نقسام يف الدول احلديثة العهد باإلوتظهر خطورة هذا اإل ,بعضهم

وجتمعها عقيدة واحدة  مة يسودها روح التضامن أسالمية وهي مة اإلبناء األأهم . سالمية القاعدة الشعبية يف الدول اإل
ن اختلفوا يف إو . ن اجلميع جمتمعون على هدف واحد ألولذلك فال مكان للتعددية احلزبية . ن الدينأعالء شإوهدف واحد وهو 

 .الوسيلة

 قولهلىل الوحدة وعدم التفرقة ن تدعو اآالقر  آياتحزاب السياسية يتعارض مع صريح النصوص يف القران والسنة و ألنظام ا
لََّف بـَنْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواناً َواْعَتِصُمواْ حِبَْبِل الّلِه مجَِيعاً َوالَ تـََفرَُّقواْ َواذُْكُرواْ نِْعَمَت الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم أَْعَداء فَأَ  :   تعاىل

 
فاملسلمون بينهم عقد واحد هو عقد االسالم جيمعهم وال "  سالم نه ال حلف يف اإلأ" وكذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم   (3)

 . (4)يفرقهم

يتحررون  ألهنمسالمية حزاب السياسية وصراعاهتا يباعد بينها وبني الطريق السوي يف الدعوة اإلبناء املسلمني يف األأخنراط إن إ
 .سالميسالمية وهو ما يهدد قضية التوازن والشمولية يف التوجيه اإلمن قيود الرتبية اإل

                                                                                                                                                                                           

 وهو أول من قال( علم الكالم) كان من أئمة البلغاء و املتكلمني(  هـ929 هـ 94 ) أسسها واصل بن عطاء  كالميةاملعتزلة فرقة   ـ  (1)
 ."باملنزلة بني املنزلتني" :

 .وما بعدها 999 - 979ص ،  (ت.د) بريوت لبنان ، دار الكتاب العريب ، 94ط  ، 2ج ،  ضحى اإلسالم :أحمد أمين  ـ  (2)
 . 942اآلية   : آل عمران سورة ـ  (3)
 ص  ،  110 بريوت ، ينيدار العلم للمال  ،  1ط  ، ترمجة منصور حممد ماضي ،  منهاج اإلسالم يف احلكم : محمد أسد ـ  (4)

991. 
 - 70ص  ،  9111األردن   ،  ســدار النفائ  ،  9ط  ،  حكم املعارضة وإقامة األحزاب السياسية يف اإلسالم :  أحمد العوضي ـ

71. 
 .وما بعدها 70 ص ، مصر  ،  9179مكتب قليوب للطبع والنشر   ، اإلسالم واألحزاب السياسية  : عبد السالم فاروق ـ 
 دار الفكر العريب القاهرة  ،  دراسة مقارنة  ،  احلريات العامة يف الفكر والنظام السياسي يف اإلسالم  : عبد الحكيم حسن ـ 

 . 117- 111ص  ،  9192
 . 177 – 112ص  ،  9192الكويت   ،  دار القلم  ،  1ط   ،  احلرية السياسية يف اإلسالم  : الفنجري أحمد شوقي ـ 
 . 200 - 201 ص   ، 9110رة ــــــاملنصورة القاه  ،  دار الوفاء للطباعة و التوزيع.  1ط . الشورى واالستشارة  : توفيق الشاوي ـ 
      . 944 ص. 1444  ،  مكتبة النهضة املصرية  ،   9ط    ،  السياسة يف الفكر اإلسالمي  : أحمد شلبي ـ 
 . 211-219ص  ،   9199القاهرة   ،  الزهراء لإلعالم العريب ،   9ط   ،  مسيع احلرية السياسية  : صالح حسن ـ 
اجلزائر   ،  مؤسسة اإلسراء للنشر و التوزيع  ،  9ط   ،  قواعد نظام احلكم يف اإلسالم  : محمود عبد الحكيم الخالدي ـ 

 .   141 - 140ص  ،   9119
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أيا كانت صورة هذا  ,بنفسه الدميقراطية هي حكم الشعب نفسه كون ,حزاب السياسيةن الدميقراطية ال تستوجب وجود األإ
العدالة واملساواة اإلجتماعي و املتمثلة  يف التكافل  ومبادئهسالم و إلن يف اإل. السياسية  لألحزابولذلك فليست هناك ضرورة . احلكم 

مر أخذ هبذا النظام و لذلك فان األ. بتعاد عن الصراعات داخل اجملتمعواإل. حزاب السياسيةيغين عن إنشاء األ ،  ما وكفالة احلقوق
خالقية اليت تقوم سالمي يقوم على املبادئ األالنظام اإل لة نسبية وأمستبقى . و فشلها أجناحها  ألن لةأبعمق يف املس يتطلب التبصر

 .النفوس و هتذهبا

واستنادا إىل كل ما تقدم يرى أنصار هذا االجتاه بأن النظام احلزيب يف اإلسالم غري جائز نظرا ملا حيمل هذا النظام من مساوئ 
 .والدين اإلسالمي جيمع و ال يفرق. هلا تأثريها على وحدة األمة, وسلبيات

 المؤيدون لألحزاب السياسية في اإلسالم:  الثاني  فرعال

 ,حزاب السياسية بوجه عامألجمموعة من احلجج و املربرات اليت تدعم موقفهم و ذلك بسرد مزايا ا  جتاهنصار هذا اإلأيقدم 
نصو ص  من الكتاب ويستندون السياسية إىل حزاب ألاوجود هذه دراكها بدون إهداف يصعب أنظرا ملا حتققه من غايات و 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَـِئَك هُ  قوله تعاىل :  وهى . والسنة رْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ ْلَتُكن مينُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإىَل اخلَْ ُم اْلُمْفِلُحونَ َُ
 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس : وقوله .(1) َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْياً ُكنُتْم َخيـْ  تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقونَ  هلَُّم مينـْ

ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا  ِعَن الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلىل  :وقوله  (2) 
وضوح النزعة , يفهم من سياق اآليات املتقدمة,  (3) َكانُواْ الَ يـَتَـَناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُواْ يـَْفَعُلونَ  َعَصوا وََّكانُواْ يـَْعَتُدونَ 

وهذا لن يتم إال بوجود مجاعة متحدة , والنهى عن املنكر, واألمر باملعروف, بالدعوة إىل اخلرياجلماعية ىف تكليف األمة بواجب القيام 
 .(4)تضطلع هبذه الفريضة, وقوية

: عن النيب  صلى اهلل عليه وسلم قال. ومن السنة يستدلون باحلديث الذى رواه البخاري عن النعمان بن بشري رضى اهلل عنهما
وكان الذين ىف أسفلها , وبعضهم أسفلها, فصار بعضهم أعالها, كمثل قوم استهموا سفينة, والواقع فيها ,مثل القائم ىف حدود اهلل"

, هلكوا مجيعا, فإن تركوهم وما أرادوا. ومل نؤذ من فوقنا, لو أنا خرقنا ىف نصيبنا خرقا: فقالوا, إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم 
 .(5)عاوجنوا مجي, وإن أخذوا بيدهم جنوا

بل ميتد إىل غريه من أفراد اجملتمع إذا مل يتم , أن اخلروج عن احلق خطر ال يقتصر على صاحبه, يؤخذ من احلديث الشريف
, وبناء على ذلك تكون املعارضة اجلماعية هى األداة املثلى القادرة على جتنيب اجملتمعات األخطار احملدقة هبا, والتصدى له, ردعه

 :إلضافة إىل هذه النصوص يقدمون املربرات اآلتية وهىوبا. ومحايتها منها

 .قبل استفحاهلا لآلخرينكشف عيوب ومساوئ احلكم القائم وعرضها ـ  

 . 940اآلية   : سورة آل عمران ـ  (1)                                                           
 .994اآلية  :  سورة آل عمران ـ  (2)
 . 71 - 79اآليتان :  سورة المائدة ـ  (3)
 . 010ص،  املرجع السابق  :  على قريشى ـ  (4)
 . 220ص،  احلسني عبد اجمليد هاشم , شرح وحتقيق،  رياض الصاحلني  : اإلمام النووى ـ  (5)
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مة من استخدام حقها يف حماسبة احلكام على تصرفاهتم وسياستهم  ألحزاب السياسية هي الوسيلة املثلى اليت متكن األا ـ
رْيِ    باآليةويستدلون على هذا  ىل إقامة مجاعة تدعو إتعرض على مجيع  املسلمني  اآليةفهذه .   ...َوْلَتُكن مينُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإىَل اخلَْ

    . باملعروف وتنهى عن املنكر تأمراخلري و 

فور وجود  أشمنا تنوإ    بإنشائهاىل ترخيص إحزاب السياسية وهي ال حتتاج ألهذه اجلماعة يف العصر احلديث هي ا ةوصور 
ات لكان دن فقهاء املسلمني اهتموا بالفقه السياسي،  اهتمامهم بفقه العباأجتاه لو نصار هذا اإلأويقول , رابطة بني مجاعة املسلمني

هداف أن ال تكون ذات أ  بشرط ,تعدد االحزاب السياسية مببدأ ىل االميانإذلك مبعث تطور ونضج كبري يصل  هبم قبل غريهم 
 .(1)حزاب الشيوعية والعلمانيةألسالمي مثل املبادئ الدين اإلمنافية 

, قليات الدينية والسياسية ألصلها للمسلمني لكنه حيفظ وحيمي اأكانت أحكامه موجهة يف إن  و , سالم دين عاملي ن اإلإ
 . (2)عن طريق األحزاب السياسية وال يتسىن هلا ذلك إال, وممارسة النشاط السياسي, فيمنح هلا حق التعبري, داخل الدولة االسالمية

ولذلك فانه من األجدر باجملتمع اإلسالمي أن ينظم هذا االختالف . من طبيعة البشر.كما يرون أن االختالف يف الرأي 
 .ويستفيد منه إلصالح املسلمني

 

 

 

 
 .هـ9049،  جملة االسالم اليوم ،  موقف الفكر اإلسالمي من األحزاب السياسية  :  أحمد الخطيب ـ  (1)                                                           

 .90ص ،  املرجع السابق :   محمد رفعت عبد الوهاب  ، عاصم عجيلة  ـ  (2)
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 الفصل الثاني
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 أهمية األحزاب السياسية ودورها 

 والديمقراطيةفي النظم السياسية 

،  وهذا تبعا للنظام  حزاب السياسية خيتلف باختالف الظروف املوضوعية ،  والوسط الذي تباشر فيه نشاطهاألن دور اإ
 .السياسي والدستوري املطبق يف كل دولة
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ائر قبل دستور الذي يسيطر فيه احلزب على العمل السياسي وحيتكر السلطة كما كان عليه احلال يف اجلز . فنظام احلزب الواحد
،    العام الرأي،  خيتلف عن نظام تعدد االحزاب الذي يربز تعدد وجهات النظر السياسية يف اجملتمع مما ينتج عنه انقسام يف 9191

 .واجلزائر ,اآلن يف فرنسا مطبق ،  وتدافع عنه وتعمل على حتقيق أهدافها مثل ما هو رأيهاويؤدي اىل خلق تنظيمات تعرب عن 

ترتب عنه استقرار يف  هو نظامهناك من اخذ بنظام احلزبني ،  وهو مطبق يف بريطانيا ،  والواليات املتحدة االمريكية و كما ان 
 .منهمايف هاتني الدولتني ،  رغم اختالف ظروف كل  ,احلياة السياسية

 : مباحث ةيف ثالث الفصلولذلك سنتناول هذا 

 .مؤيد ومعارض ،  ووظيفتها يف النظام السياسي حزاب السياسية بنيألنظام ا : ول ألا مبحثال
  السياسية وتقسيماهتا صورا ألحزاب:    الثاني مبحثال
 .واحلريات العامة االحزاب السياسية : الثالث مبحثال

 االول المبحث

 نظام األحزاب السياسية بين مؤيد 

 ومعارض ووظيفتها في النظام السياسي

عن مواقف الطبقات السياسية يف اجملتمع الدميقراطي وتسعى اىل حتقيق أهدافها ،  ولذلك  انت االحزاب السياسية تعبرياملا ك
وعلى الرغم من اهنا ضرورية يف النظام الدميقراطي حسب االجتاه الغالب . فانه بدون هذه االحزاب ال ميكن هلذه الطبقات حتقيق ذلك
وكل الظواهر . يعارض وجود هذه  االحزاب واعتبارها ظاهرة سياسية  يف الفقه الدستوري والعلوم السياسية ،  فقد ظهر فريق آخر

 .فإهنا ال ختلو من املزايا والعيوب. السياسية مادامت تنظيما بشريا

الثاين  املطلب ،  ويف ألحزاب السياسية بني مؤيد ومعارضنتعرض فيه لول األ املطلب،  طلبني اىل م بحثاملهذا وعليه سوف نقسم 
 .حزاب يف النظم السياسيةدور ووظائف األ

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب االول

  األحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض
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ان هناك من ينفى  إالالنيابية  خاصة الربملانية و حزاب السياسية ركيزة هامة تقوم عليها االنظمة ألن اأكما سبقت االشارة اليه ب
بل ان جانبا من الفقه يرى بان الدميقراطية الكاملة اليت نادى هبا . (1)الدميقراطيةو املتالزم والضروري بني االحزاب السياسية . االرتباط 

يف ظل نظام  إالال تنسجم مع اجملتمعات احلزبية يف حني يرى البعض اآلخر عكس ذلك حبيث ال ميكن تصور الدميقراطية ( روسو) 
 : ني فرعوعليه سوف نبني هذين الرأيني ومربراهتما يف . االحزاب السياسية

 .املعارضون لألحزاب السياسية ومربراهتم : ولألا فرعال 
 .املؤيدون لألحزاب السياسية ومربراهتم  : الثاني فرعال 

 مبررات المعارضين لألحزاب السياسية:  االول فرعال

ضرار ومساوئ كثرية تؤدي اىل عدم االستقرار يف أحزاب السياسية تنجم عنه ألخذ بنظام األن اأب ,نصار هذا االجتاه املعارضأيرى 
 :ومن هذه املساوئ .وتؤثر على تقدمها,الدولة 

ومن مث ينقسم افراد اجملتمع  ,االيديولوجياتو تفتيت وحدة االمة وتقسيمها  داخليا اىل فرق ومجاعات متعددة بتعدد املصاحل ـ   1
اليت مل تتعود على معارضة ,السيما ىف الدول النامية حديثة العهد بالدميقراطية وينتج عنه الصراع والتنافس  ,ويتباعد بعضهم عن البعض

مة اىل شيع وفرق تسعى كل منها اىل االستيالء على ألمما يؤدي يف النهاية اىل انقسام ا. فيسود االخضاع بدل االقناع ,الفكرة بالفكرة
 .(2)لصاحلهاواإلستحواذ عليه احلكم 

اعتربها البعض امتدادا للجماعات ,،  ألنه يف بداية ظهور االحزاب السياسية  يرجع اىل اعتبارات تارخييةالتخوف  ولعل مبعث هذا
ولذلك حذر كثري من رجال احلكم والسياسة شعوهبم  ,أثيناو  ,السيما يف روماو   يف اهنيار الدميقراطيات القدمية  تاليت تسبب ,الضاغطة

وال خري تنعم . فرقها شيعا،  وأحزابا,ال شر حييق مبدينة أكرب من ذلك الذي إذا نزل هبا "ون  كما يقول أفالط. من االخذ هبذا النظام
حذر رئيس الواليات كما   (3)" به مدينة أعظم من ذلك الذي إذا حل فيها ربط أجزاءها بعضها ببعض وجعل منها وحدة متماسكة

 .(4)من ذلكجورج واشنطن يف خطاب الوداع مواطنيه  -املتحدة االمريكية  

 ( العام الرأيأداة تزييف ) حزاب السياسية األـ    2

بان تتضمن براجمها  ,وهي تعمل على تزييفه. ،  واجتاهات الرأي العام  حزاب السياسية  ال تعكس بصدق احاسيس وميولألا
ا هب،  ورمبا يصل  وتستعمل كل  وسائل الدعاية املتاحة ,،  وشعارات براقة من أجل استمالة الرأي العام اليها االنتخابية برامج قوية

ولذلك فان الفرد عندما مينح صوته  , لتلفت االنظار وتكسب تعاطف مجهور الناخبني ,االمر اىل استعمال الوسائل غري املشروعة

                                                           

 .78ص،  املرجع السابق :   نعمان أحمد الخطيب ـ  (1)
 . 70ص ،  املرجع السابق  ،  أزمة األنظمة الدميقراطية  :   عبد الحميد متولي ـ  (2)

  00ص ،  املرجع السابق    :   طارق الهاشمي ـ     
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 .71ص ،   املرجع السابق الدميقراطية ،   أزمة األنظمة :  عبد الحميد متولي ـ  (3)
 . 27ص ،  . املرجع السابق :   نبيلة عبد الحليم كامل ـ  (4)
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خرى ال عالقة هلا مببادئ هذا يعتنق آراء هذا احلزب ويؤمن هبا ،  ولكن قد يرجع ذلك اىل دوافع ا هالضرورة انبليس ف ,حلزب ما
،  او تقلد مكانة  او لتحقيق مآرب شخصية كالوصول اىل منصب حكومي األخرىلبقية االحزاب   مثل كراهيتهم وأفكارهاحلزب و 
 .(1)اجتماعية

, ن درجة املشاركة تقوي وتضعفأي ،  .يعود اىل طبيعة احلزب ومدى ارتباطه به ,ولعل الفرد الذي مينح صوته حلزب ما
،  وتضعف عند  حيث ترتفع املشاركة عند الناخبني واملتعاطفني. ومبدى تأثري الدعاية احلزبية ,بسبب العالقة املوجودة بني الفرد واحلزب

ة ،  فال يؤثر على موقفهم اية دعاي ميان حبزهبم ،  ومببادئهمبثابة أشخاص يؤمنون متام اإل ألهنم .اىل ان تنعدم عند املناضلني,املنتسبني 
 .(2)حزبية خارجية مهما كانت قوهتا

وهذا يعود اىل الثقافة . العام أسهل يف احزاب اللجان منها على أحزا اجلماهري  الرأيطبيعة احلزب يكون هلا التأثري على و 
 .واحلزب الذي ينتمي اليه. السياسية ،  ومدى االحتكاك الفعلي بني العضو مبعناه العام

 ل حكم االقليةاالحزاب السياسية تمثـ    3

 ,ام غري ذلك  سواء كان نظام احلكم دميقراطيا( وليغارشيةألا) ن قيام االحزاب السياسية على تنظيم قوامه حكم االقلية ,
يؤدي اىل سيطرة فئة قليلة من االفراد على احلزب واحلكومة اليت تتشكل منه اذا فاز يف االنتخابات التشريعية ،  وهذا يؤدي اىل حرمان 

 .وهذا يتعارض مع املبادئ الدميقراطية اليت تستوجب خضوع االقلية لألغلبية وليس العكس ,الشعب من حق املسامهة يف احلكم

هذا سيسهل االمر و ،   وكذلك نوعية الكثرة احملكومة.ع نطاق دائرة احلزب ا على االحزاب يزداد اتس كلما سيطرت االقلية
 .(3)فرض رقابة صارمة وفعالة على هذه القلةل وذلك ,نظرا لعدم وجود روابط قوية بني االعضاء ,بالنسبة لتحكم القلة يف الكثرة

،  وكذلك من خالل  خالل سيطرهتا على املؤسسات الدستورية العامة تستمد مشروعيتها من (وليغارشيةألا) األقلية نأكما 
بل وصلت يف بعض االحيان اىل ,  بأمسائهماليت مسى الكثري منها  .أساليبها يف الرتشح والقوائم اليت يتحكم فيها قادة وزعماء االحزاب

يف فرنسا نسبة اىل ديغول ( (Les Golistes  درجة تقديسهم مثل حزب املاركسيني نسبة اىل ماركس يف روسيا وحزب الديغوليني
 .....والسعديني نسبة اىل سعد زغلول يف مصر وهكذا

فرض وجهة نظره على بقية األعضاء الذي و  . ويف هذا تفسري لتحكم زعيم احلزب اوقلة قليلة من قادته يف امور احلزب وقراراته
 ,وبالتايل عدم قدرهتم على تفهم االمور العامة. وخاصة عندما ال يتوفر الوعي السياسي الالزم عند هؤالء األفراد  ,يشكلون األغلبية

وعندما تصل هذه االحزاب اىل احلكم تكون لديها نزعة استبدادية  ,وتنفيذ السياسة العامة للبالد ,وحماسبة القائمني على التخطيط
وتصبح الربملانات ذات طابع استبدادي يف ظل نظام االحزاب السياسية ،  وهو ما  ,ني املعارضنيمتيل اىل اضطهاد خصومها السياسي
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وهذا ما يشكل خطرا على الدميقراطية ،  حيث أثبتت املمارسات احلزبية يف كثري من الدول . (1)مساه البعض بدكتاتورية الربملانات
قراطية ،  فإهنا متيل اىل االستبداد ،  ويظهر ذلك واضحا يف سلوك احلزب جتاه املتقدمة ،  انه بدال من ان تقوم برتسيخ مفهوم الدمي

ويدفعه اىل . وهذا يؤدي اىل تقييد حرية النائب يف ابداء رأيه . وذلك بتوجيههم للتصويت حسبما يوصيهم به . نوابه املنتخبني 
ليس باعتبارهم ممثلني و  ,مبين على انتمائهم احلزيب. الربملانيف النواب  وبالتايل فان تصويت. االنصياع التام ألوامر وقرارات احلزب

ىل خطب عظيمة غريت من رأيي ولكنها مل تغري إ. لقد مسعت يف جملس العموم" وقد قال أحد النواب الربيطانيني   ,للشعب بأكمله
 .(2)"مطلقا من صويت

ن املواقف اليت يتخذها الربملان ال تنبع من أملان ،  طاملا ومن هذا فان النظام احلزيب يؤدي اىل تقليص املكانة اليت حيتلها الرب 
 .وإمنا متثل رأي احلزب, االقتناع الشخصي للنائب

وهذه الظاهرة يؤكدها . اىل ممثل للحزب ,لألمةوهبذا يتحول النائب من ممثل  ,القائد او الزعيم رأيعادة ما يكون  الرأيوهذا 
،  ومن مث فان يفقد استقالليته  طمعا يف إعادة ترشيحه ,الربملانية لكسب ثقة قيادته احلزبية سلوك النائب ،  الذي يعمل خالل العهدة

فإن سيطرة االحزاب على احلياة السياسية ،  تؤدي  ,هذا من جهة ،  ومن جهة اخرى. ويتحول اىل موظف برملاين. يف مواجهة حزبه
ن املواطن عندما مينح صوته حلزب معني ،  فان ذلك أل،   احلياة السياسيةشاركة يف املو ,اىل اضعاف دور املواطن يف ممارسة السلطة 

حتت ظرف ما من الظروف . ن يقوم احلزبأ,وقد حيدث بعد الفوز يف االنتخابات .  يدل على اقتناعه وتأييده لربنامج هذا احلزب 
وبالتبعية فان مؤدي ذلك هو حرمان . تخبوا عليه بتغيري اوتعديل برناجمه ،  وقد يكون ذلك ال يتفق مع رغبات املواطنني الذي ان

،  اليت غالبا ما يتوىل احلكم  وخاصة يف الدول اليت تأخذ بنظام التعددية احلزبية. املواطنني من حقهم يف املشاركة يف احلياة السياسية 
بتنازل كل حزب عن جزء من برناجمه او وهذا يتطلب التنسيق بني الربامج وذلك . ،  لكل منها برناجمه االنتخايب فيها حتالف حزيب

وبالتايل . (3)وهنا فاألحزاب وهي تقوم بذلك فإهنا ال تستشري القاعدة اليت انتخبتها. حىت يتمكنوا من الوصول اىل االئتالف ,تعديله
ب عنه ابعاد املواطن بني ،  وأهدافه مما يرتت ورهينة مصلحته ,فان الثقة اليت أعطاها الناخبون للحزب قد اصبحت عرضة ألهواء احلزب

 .،  ويسري بذلك يف االجتاه العكسي للدميقراطية وبني حقه يف اختاذ القرار السياسي احلزب

 تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة العامة  ـ    4

بصرف ,تعمل دائما على تقدمي املصلحة احلزبية على املصلحة العامة ،  ولو كانت تتعارض معها ,ن االحزاب السياسية إ 
فتقوم بتزويد افراد . داء رسالتها اليت وجدت من اجلهاأوبذلك فهي تنحرف عن  ,النظر عن اهلدف العام الذي تسعى لتحقيقه

نتصار والفوز سعي وراء حتقيق اإلهى تو  ,حىت يظلوا ملتفني حوهلا ,وبث الطمأنينة الزائفة يف نفوسهم, الشعب بالبيانات اخلاطئة 
 .بالسلطة
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 .072ص  ،  املرجع السابق ،  السلطات الثالث  : سليمان الطماوي ـ  (2)
 .وما بعدها 00ص ،  املرجع السابق :  نبيلة عبد الحليم كامل ـ  (3)
 .90ص ،  املرجع السابق  :   نعمان أحمد الخطيب ـ     
 .919ص ،  املرجع السابق   :   السيد خليل هيكل ـ     
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-  Clinton Rossiter : Démocratie et républicains ( Vent d’ ouest) Tiolition    sécher Paris 1965. 
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من ألمل تتوقف األحزاب السياسية يف فرنسا عن الدعاية وبث روح ا, فمنذ تويل هتلر حكم أملانيا  .ما حدث يف فرنسا وهذا
ن معاهدة أساس أعلى  ,املتوقع من املانيا ألجنيباوتقلل من اخلطر الذي يتهدد فرنسا من االعتداء  , واالطمئنان يف نفوس الفرنسيني

اليت اقرت مجلة من  ,اإلشرتاكية( ليون بلوم) اىل مهامجة حكومة  ,باألحزاب اليمينية األمربل وصل . فرساي اقرت نظرية الوضع القائم
ضرورة تغليب املصلحة الوطنية  متناسية يف ذلك" هتلر خري لنا من بلوم" ن  أوقالوا عنها ب 9121 ـ 9127بني عامي . صالحاتاإل

 .(1)على املصلحة احلزبية الضيقة

) ،  حيث عربت امللكة  فإهنا مل ختل من هذه الظاهرة. وحىت يف بريطانيا اليت متثل منبت النظام الربملاين ،  ومنوذجه املثايل
وهذا عندما كان الربملان بصدد النظر يف ."حزاب السياسية فقدت الروح الوطنية ألن اأب :"بقوهلا 9990عن ذلك سنة ( فكتوريا 

وقد جاء كذلك . .the party Will run the country" احلزبية ستدمر البالد " مشروع قانون ،  وقالت عبارهتا الشهرية  
مبناسبة احتفال حزب (  Clément Atly).نت أتليو كليم:املسرت. 9109رئيس الوزراء يف اجنلرتا ىف أول ماي ب يف خطا 

 .(2)صاحل اجنلرتامبأكثر اهتماما مبصاحل روسيا منهم ,ن الشيوعيني الربيطانيني أب,مال الع

حضان املؤسسات أيدفعها بان تلقي بنفسها يف  ,اب املالية إلدارة انشطتهاحز باإلضافة اىل ما تقدم فان احتياجات األ
فإهنا تقوم  ,عندما تقدم املساعدة للحزب,ملالية والصناعية وهذه املؤسسات ا. والدعم طلبا للمساعدات ,واملالية الكربى ,االقتصادية

،  ولو كانت متعارضة مع  والرضوخ ملطالبها. وتلزمه بالدفاع عن مصاحلها ,بالضغط عليه من خالل السيطرة على االجهزة احلكم فيه
 .(3)اليت قام عليها. وبذلك حييد احلزب عن كثري من مبادئه. املصلحة القومية

 استقرار االدارة عدم ـ    5

عن طريق الفوز يف  ,حزاب على احلكموذلك بسبب تداول األ. دائهاأان النظام احلزيب يؤثر تأثريا سلبيا على استقرار االدارة و 
والسيما العليا  .يف الوظائف , يقوم بتعيني مؤيديه وخاصة من قادوا احلملة االنتخابية ,فاحلزب الفائز ىف االنتخابات , االنتخابات

 ,وقد سادت هذه الظاهرة يف الواليات املتحدة االمريكية. وتطبيق برناجمه ,ضمانا لتنفيذ سياسته. ويف نفس الوقت  ,مكافأة هلم. منها
،  حيث اعترب ان الوظائف كلها وظائف Jacksonوكرسها الرئيس جاكسون   Spolies System مبا يعرف بنظام الغنائم 

 .(4)ويتوىل السلطة,وختضع إلرادة وسلطة احلزب اليت يفوز يف االنتخابات  حزبية مؤقتة ، 

عليها التغيري ،   يطرأفان االدارة . وامنا يتغري بتغري نتيجة االنتخابات. نه ال يوجد حزب يستمر يف السلطة بصفة دائمة ونظرا أل
 ,وحيل حملهم رجال احلزب الفائز يف االنتخاب ,ألحزاب املعارضةبعاد القادة االداريني يف املناصب العليا التابعني إو أحيث يتم عزل 

يتم  ,يف بعض االنظمة السياسية ,خرى فانه توجد وظائفأومن جهة ,هذا من جهة . دائها أتفقد االدارة االنسجام يف . وهكذا

 .921ص ،  املرجع السابق   :  السيد خليل هيكل ـ  (1)                                                           
 ،  منشور يف اجمللة املصرية للعلوم السياسية ، " وحدة التنظيم الشعيب يف الوطن العريب"  :  بعنوان :   محمد عبد اهلل العربي ـ     

 .11ص ،   9110ديسمرب ،  القاهرة
 .70 - 72ص ،  املرجع السابق ،  ازمة االنظمة الدميقراطية   :  عبد الحميد متولي ـ  (2)
 .90ص ،  املرجع السابق   :  نعمان أحمد الخطيب ـ  (3)
 .79ص ،  املرجع السابق  ،  التنظيمات السياسية الشعبية   :   الشافعي ابوراس ـ     
 .09ص ،   9179الدميقراطية بني الفكر الفردى و الفكر االشرتاكي :   انور ارسالن ـ     
 .920ص ،  املرجع السابق   :  السيد خليل هيكل ـ  (4)
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مما جيعل تويل الوظائف  .املناصب فيقوم احلزب احلاكم بدعم مؤيديه بكل الوسائل من أجل الفوز هبذه. توليها عن طريق االنتخاب
 .(1)،  وليس ملعيار الكفاءة خيضع للمعيار احلزيب

 عدم استقرار الحكومات ـ   6

خاصة يف تلك االنظمة السياسية اليت ال يوجد هبا  ,يؤدي اىل عدم استقرار احلكومات. حزاب السياسية يف الدولة ألن تعدد اإ
فتقوم ,تقتسم مقاعد الربملان , فراد ألوامنا يكون الربملان عبارة عن فسيفساء من ا,حزب قوي حيصل على االغلبية املطلقة يف الربملان 

،  فتضطر  ن جانب االحزاب االخرىم ,ولكنها غالبا ما تتعرض اىل سحب الثقة  , ائتالفيهلتشكيل حكومة  ,بالتحالف فيما بينها
وتكون هي االخرى معرضة لنفس املصري،  بسبب تضارب املصاحل , وتبدأ مفاوضات أخرى لتشكيل حكومة جديدة ,اىل االستقالة

 .ىاحلزبية،  واختالف الرؤ 

من هذه  ,وفرنسا ,وقد عانت كل من ايطاليا ,السياسي واالداري ,أثار سلبية يف اجملالني ,يرتتب على عدم االستقرار احلكومي
بينها . اليت تعاقبت فيها اربعة وعشرون حكومة ,حيث كانت احد اهم االسباب اليت ادت اىل سقوط اجلمهورية الرابعة ,الظاهرة

ير من عودة اىل التحذ( ديغول) بـ مما دفع   9109 - 9101يف الفرتة املمتدة بني سنة  ,حكومات مل تستمر سوى ايام معدودات
 .(2)ستكون كارثة على فرنسا على حد تعبريه إالو , كما كانت عليه سابقا,االحزاب اىل امليدان السياسي 

 السياسية لألحزابالمؤيدين مبررات :  الثاني فرعال

النظام  عكوهنا تتعارض م  ,وان كانت على قدر من الصواب يف جمملها. ان االنتقادات اليت وجهت لألحزاب السياسية
غري ان االمر خيتلف . روسو. ج.ويف مقدمتهم ج . عشر السيما ذلك النظام الذي نادى به فالسفة وفقهاء القرن الثامن ,الدميقراطي

وبالتايل فان   اليت تنتهجها اغلب النظم السياسية املعاصرة،  ,خاصة الدميقراطية النيابيةو ،   لتغري مفهوم الدميقراطية ,يف عصرنا هذا
يف غياب  ,نه ال ميكن احلديث عن هذه الدميقراطية أل. ،  ال ميكن جتاهلها او االنتقاص من قيمتها د االحزاب ضرورة ملحةوجو 

مثل  ,والرفاهية املادية ,وتربز هذه االمهية بصورة واضحة يف الدول اليت حققت تطورا كبريا يف مستوى املعيشة ,حزاب السياسيةألا
اليت مسحت للشعب  ,بتطور نظام االحزاب السياسية ,اليت ارتبط فيها تقرير احلريات. وروبا الغربيةأودول  ,ية الواليات املتحدة االمريك

يف  هوبواسطة ممثلي ,وغري املباشر ,عن طريق االقرتاع العام املباشر. بكل شرائحه باملشاركة يف كل املؤسسات السياسية والدستورية
ظاهرة ال ميكن االستغناء عنها يف النظم الدميقراطية  وأصبحت. وشعبية ,كل تنظيمات سياسيةولذلك جاءت االحزاب يف ش. الربملان

فان هذا يعين ان .اذا كان القول بان الدميقراطية تتعارض ونظام األحزاب  قوال صحيحا : "  بقوله( ديفرجيه)وقد عرب عنها الفقيه ,
فقد تبىن كثري من الفقهاء هذه الفكرة .واىل جانب هذا الفقيه (3) ." ايلالدميقراطية تتعارض والظروف اليت نعيشها يف العصر احل

 : مههاأواستندوا اىل عدة مربرات نذكر 

                                                           

 .01ص ،  املرجع السابق  ،  ازمة االنظمة الدميقراطية   :  عبد الحميد متولي ـ  (1)
 .702ص ،  الوسيط يف القانون الدستوري  :  ادمون رباط ـ  (2)

- Pierre .pactel :  Droit Constitutionnel.et institutions politiques paris 1974. P 125 
 .17ص ،  املرجع السابق   :   نبيلة عبد الحليم كامل ـ  (3)

- Duverger  M : .OP .cit Note 24 .p 268. 
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 :العام الرأيحزاب السياسية تكون األ ـ  1

هي اليت تستطيع ان تؤثر فيه  ألهنا .حزاب السياسيةألبوجود ا إال ,عام يف نظام سياسي معني رأيال ميكن احلديث عن وجود 
ويربز دور االحزاب يف هذا اجملال كعامل مؤثر وفعال يف ترتيب وتنظيم املبادئ .   وخترجه صائبا هادفا اىل حتقيق املصلحة العامة

حىت  .جيهرشاد والتو إلوتساعد مجهور الناخبني على تكوين ارادهتم العامة عن طريق ا. و سياسيةأ ,واالفكار سواء كانت اجتماعية
بذلك يعم االستقرار يف و  .نفسهم مستعدين ملواجهتهاأفيجدون . يصبحوا قادرين على تفهم ما يدور حوهلم من مشكالت وعقبات

 .(1)اجملتمع

،  ميكن ان يؤثر فيها خطيب قدير ميلك من الفصاحة ما جيعل هذه اجلماهري  بان اجلماهري الفقرية,وقد اثبتت التجارب 
وهنا تربز امهية اختاذ القرار على  ,قد ال ختدم مصلحتها. عشوائية و تنساق حتت تأثري العاطفة واحلماس اىل اختاذ قرارات ارجتالية 

 .(2)ألعضائهاتتيحه االحزاب  هو املناخ الذى ،  و  ألهنا تكون أكثر اتزانا وتبصرا. ،  وحمدودة عدديا مستوى مجاعات منظمة

 :االحزاب السياسية أداة رقابة على أعمال الحكومةـ  2

وبذلك , والرتصد ألخطائه  ,وتعمل على كشف مساوئ احلزب احلاكم ,حزاب السياسية حتول دون استبداد احلكوماتألان ا
حزاب ألولذلك فان وجود ا. وعوده اليت التزم هبا اثناء احلملة االنتخابية فهي تقف موقف املعارض اذا ما احنرف او ختلى عن تنفيذ 

 ,مما يؤدى اىل فقدان الثقة هبا ,العام عليها الرأيوتأليب  ,السياسية جيعل احلكومة تضع يف احلسبان وجود معارضة تقوم مبحاسبتها
,  وعن كل األعمال اليت قام هبا أثناء فرتة حكمه,  تكبهاعن األخطاء الىت ار ,ال أمام الشعب و وهبذا جيد احلزب احلاكم نفسه مسؤ 

 .ناهيك عن مسؤوليته اجلنائية اذا توافرت أركاهنا,  ومن مث ترتاجع فرص اعادة انتخابه والفوز بالسلطة

. ب االقليةوجيرب احلكومة على االستجابة ملطال ,يف النظام الدميقراطي ,مر الزم لضمان احلريات العامةأ ,ولذلك فان املعارضة
نفسهم أفراد جيدون ألفان االحزاب وا ,واملعارضني هلا ,حزاب معارضة قوية تنظم الساخطني على السلطةأوالواقع انه حيث ال توجد 
. (3)نفجار ويف هذا عدم استقرارما الثورة واإلإو .،  ويف هذا استبداد  ما التسليم واخلضوع لألمر الواقعإ: امام خيارين ال ثالث هلما 

 ,وليبيا, مث اليمن ,بدأت يف تونس وانتقلت اىل مصرالىت . و ما يسمي بالربيع العريب ألعل اكرب دليل على ذلك الثورات العربية  و 
 .اخل. .وحيتمل ىف دولة البحرين . وسوريا

 االحزاب السياسية اداة استقرار في الدولةـ   3

 .10ص ،  املرجع السابق  :  نعمان أحمد الخطيب ـ  (1)                                                           
 .19ص ،  املرجع الساق  :   نبيلة عبد الحليم كامل ـ  (2)

 .901ص ،  املرجع السابق  ،  أزمة األنظمة الدميقراطية :   عبد الحميد متولي ـ     
 .01ص ،  املرجع السابق  :   الشافعي ابوراس ـ  (3)

 .74ص ،  نفس املرجع  :  نبيلة عبد الحليم كامل ـ     
Burdeau ( G ) :  op cit.not 99 p. 569    
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 ,والسلمي ,يقدم الطرق السلمية الكافية لضمان االنتقال الشرعينه ان أووجود املعارضة من ش ,ان وجود االحزاب السياسية
مما خيلق جوا من  ,تستوعب معظم االجتاهات السياسية ,حزاب السياسيةألن األ،   للسلطة ،  وتغيري القيادات عن طريق االنتخابات

حبيث يعمل كل حزب على   ,السياسية وتكون عامال أساسيا وهاما يف تنشيط احلياة. (1)االستقرار السياسي يف كافة املؤسسات
وصيانته . والتماسك بني اعضائه. ويف نفس الوقت حيرص على وحدة الصف  ,ودعم صفوفه. كسب املزيد من املناضلني واملؤيدين 

 .من التشتت واالنقسام

،  وكذلك بعض املزايا اليت وصفت هبا ،  وهذا امر طبيعي طاملا  هم بعض العيوب اليت اسندت اىل األحزاب السياسيةأهذه 
تتعلق  ,غري انه يالحظ ان االنتقادات املوجه اىل االحزاب ,خصومو ان االحزاب ظاهرة سياسية والظواهر السياسية ،  هلا أنصار 

" ديفرجيه" وىف ذلك يقول . اهدافهامن اجل حتقيق مصاحلها والوصول اىل , واالساليب اليت تتبعها تلك االحزاب . باملمارسات
Duverger  " او  , ولكن اخلطر يأيت من الطبيعة الديكتاتورية. ليست هي اليت هتدد النظام الدميقراطي. حزاب يف حد ذاهتاألان ا

ي يف املانيا حزاب يف بعض احلاالت مثل احلزب الفاشي يف ايطاليا واحلزب الناز ألاليت تتخذها ا,والطائفية الدينية  , العسكرية
نتيجة االطماع واالهواء . والتخلي عن مسؤوليتها األساسية ,وهذا ما يؤدي هبا اىل االحنراف عن مسارها. (2)"واملليشيات يف لبنان

به يف مساعدة املواطن على عنظرا للدور الذي تل. ومع ذلك فان االحزاب السياسية ضرورة هامة يف النظم الدميقراطية. الشخصية
جهزة أ،  كما تقوم بكافة أعمال الرقابة على  بني السلطة واجلماهري. وهي مهزة وصل. ،  وتكوين آرائه السياسية قوقهممارسة ح

 .احلكومة وتعمل على كشف أخطائها

،  ومدى  متوقف على مدى انتشار وارتفاع الوعي السياسي واحلقوقي لدى اجلماهري ,ولذلك فان فشل او جناح االحزاب السياسية
 .(3)زعماء االحزاب يف املشاركة يف تطوير النظام السياسي واستقراره قدرة

 المطلب الثاني

  دور ووظائف االحزاب في النظم السياسية

ختتلف باختالف طبيعة كل حزب ف ولكن هذا الدور وهذه الوظائ ,تقوم االحزاب بدور هام وحيوي يف اجملتمع السياسي
تقوم   السياسية يف ظل الدميقراطية الغربية  فاألحزاب. الوصول اليها و  واالهداف اليت يعمل من اجل حتقيقها  ,واملبادئ اليت يعتنقها

اما يف النظم  ,واحليلولة دون احنرافها بالسلطة ,وتعمل على رقابة احلكومة . بدور احلارس على حقوق الفرد السياسية واألساسية
 .(4)ومتارس رقابتها على االفراد لصاحل النظام ,محاية النظام القائمفهي تقوم حبماية الدولة و  ,املاركسية

. يف املعارضة وهو ي إ ,وهو بعيد عنها  فان دور احلزب وهو يف السلطة خيتلف عن دوره ,هذا من جهة ،  ومن جهة أخرى
كان يف السلطة يعمل حتقيق ما وعد به مجهور الناخبني وتقوية فرص بقائه يف السلطة ،  فانه حني يكون يف املعارضة يعمل على   فإذا

 .(5)الرقابة والتشجيع على ممارسة العمل السياسي
 .11ص ،  املرجع الساق :  نعمان أحمد الخطيب ـ  (1)                                                           

 .74ص ،  نفس املرجع  :  نبيلة عبد الحليم كامل ـ  (2)
 .944ص ،  املرجع الساق :   نعمان أحمد الخطيب ـ  (3)
 .00ص ،  املرجع السابق  :  خليل هيكل السيد ـ  (4)
 .91ص  ،   11أكتوبر ،  اجمللة املصرية للعلوم السياسية  ،  النظرية العامة لألحزاب السياسية  :  محمد عيسى ـ  (5)
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مهما كانت . اه اجملتمع ال غىن عنها جت وظائف معينة و ويف دراستنا هذه نركز على االحزاب باعتبارها مؤسسة سياسية تؤدي دورا  
و التأثري على أ,العمل على الوصول اىل السلطة : هم هذه الوظائفإلعل و وهو النظام الذي تباشر فيه نشاطها  ,طبيعة هذه االحزاب

ىل جانب وظائف أخرى نوضحها يف إ هذا. (1)وتنظيم املعارضة. وذلك بالضغط على السلطة  ,ةالشعبيعبئة عن طريق الت قراراهتا
 : اآلتية فروعلا

 تكوين االطارات السياسيةلحزاب مدارس األ: لفرع األول ا

وتعليمهم ممارسة الدميقراطية وتزويدهم بالثقافة السياسية اليت متكنهم من املشاركة . تعترب االحزاب السياسية مدارس لرتبية الشعوب 
الفعالة يف املسائل العامة وذلك عن طريق توجيههم ومساعدهتم يف تكوين آرائهم ،  كما اهنا تساهم يف تكوين النخبة واالطارات ،  

. درة على تويل املهام السياسية يف املستقبل،  ولذلك فانه ينبغي على رجل السياسة ان يكون على قدر من الثقافة العامةاليت تكون قا
من خالل  ,عن طريق العمل احلزيب املستمر إالوهذا ال يتأتى  ,وسرعة البديهة ,وبالغة احلجة, وقوة الشخصية  , األمووحسن تقدير 

 .(2)احلزب من نشاط يقوم بهما 

اليت  ,والثقافة ويتضح هذا الدور من خالل ما تقوم به األحزاب االشرتاكية من فتح معاهد لتكوين اطارات على قدر عال من الكفاءة
وكذلك فإننا جند العضو يف  ,من فتح اجلامعات الصيفية  ,وهوما تقوم به بعض االحزاب يف اجلزائر تؤهلها لتقلد املناصب القيادية، 

العمل و والرد على ادعاءات اخلصوم  ,ومعرفة االخبار ,شاط دؤوب من خالل سعيه على االطالع على املشاكل العامة،  يف ن احلزب
،  والقدرة  وهذا كله يتطلب فصاحة اللسان. عن طريق الدعاية ألفكاره,وتوسيع القاعدة الشعبية حلزبه  ,على جذب انتباه املواطنني

للشخص الذي بذل حياته  إالوال تتوفر هذه الصفات  .مبا يقدمه احلزب من تكوين هلذا العضووجناح كل ذلك مرهون , على االقناع
 .السياسية كلها يف أحضان احلزب وتدرج يف صفوفه وتعلم على يد رؤسائه حىت اكتسب مهارات وفنيات العمل السياسي

ن جند رجل دولة قد جاء من مدرسة أحبيث ال يتصور .  ،  بل حيتاج اىل اخلربة والتدريب العمل السياسي ،  ال يتأتى بالفطرة ألن 
تعرتضه  لذلك قدو , سيواجه طبقة سياسية مترست يف املدارس احلزبية , ن هذا الرجل مهما كانت صفاته الشخصية أل،   احلياة وحدها

 .كل سالحيف موقف املدافع اجملرد من   ,مامهمأ وجتعله يقف ,مصاعب تعيقه على التغلب على خصومه السياسيني

السالفة صفات على التوفر يو  ,البد ان يكون ممثال للجماعة اليت تنتمي اىل هذا احلزب ,عندما يقدم مرشحا ,ولذلك فان احلزب
  .الىت تعلمها ىف احلزب, الذكر

نا أ: "  بقولهوقد عرب عن ذلك امللك احلسن الثاين  . حزاب تلعب دورا اساسيا يف حياة الشعوب يف شىت اجملاالت األوعليه فان 
 . (3)" نين اعتربها أفضل املدارس السياسية املتاحةأذلك . كرب والتقدير لألحزاب السياسية ألشخصيا أكن االحرتام ا

 لمعارضةا تنظيم األحزاب:  الثانـــي فرعال

 .90ص ،  نفس املرجع  :   نبيلة عبد الحليم كامل ـ  (1)                                                           
 . 11ص ،  نفس املرجع  :   نعمان أحمد الخطيب ـ  (2)

 .941ص ،  نفس املرجع :   نبيلة عبد الحليم كامل ـ     
 . 19ص ،   9194سنة ،   77العدد ،  بريوت   ، حوار مع امللك احلسن الثاىن السنة الرابعة ،  جملة الوطن العريب  ـ  (3)
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نتقد ييف تنفيذ احلكم و   ,أعماهلان بوجودها تشعر احلكومة دائما بوجود رقيب يرتصد أل ,حزابألهم وظائف اأان تنظيم املعارضة من 
ال  , غري ان قيام االحزاب مبعارضة احلكومة ,يف أدائها ألعماهلا حساس باملسؤولية إولذلك فان احلكومة يتولد لديها دائما . تصرفاهتا

خطاء فقط ألالذي ال يكشف العيوب وا ,ان تقوم بالنقد البناء,وامنا يقتضي عمل املعارضة  ,يعين فقط املواجهة بني االقلية واالغلبية
لكن هذا يتوقف على مدى .عملية  ن ترتجم اىل قراراتأيضا تقدمي احللول واالقرتاحات البديلة عن طريق برامج متكاملة ميكن أبل ,

 , وحرية التجمعات ,وحرية الصحافة واالعالم ,الرأيمن حرية التعبري عن , او السلطة احلاكمة للمعارضة  ,ما يكفله النظام السياسي
متوقف على مدى احرتامها . داء دورها أويف نفس الوقت فان جناح املعارضة يف . وحق الربملان يف مساءلة احلكومة وسحب الثقة منها

قابلة وتكون  ,واحرتام الشرعية الدستورية ،  وتقدمي البدائل اليت تتماشى مع طبيعة اجملتمع يف شىت اجملاالت ,لقواعد اللعبة السياسية
واالستحواذ على الناقمني على  ,اليت هتدف اىل كسب أصوات الناخبني ,والدعاية الرباقة  ,،  وبعيدا عن الشعارات اجلوفاء للتجسيد

 .واملتمردين عليها ,السلطة احلاكمة

 ,نب كل مظاهر الفوضىوجت ,وبقاء مؤسساهتا اذا وصلت احلكم ,ن تتحمل مسؤولياهتا يف استمرارية الدولةأكما جيب على املعارضة 
اهنا مل تنجح يف فرض االستقرار  إال ,واالضطراب ،  كما هو حاصل اليوم يف دول الثورات العربية اليت أطاحت باألنظمة الديكتاتورية

اسية ومسؤولياهتا عظيمة إلقامة أنظمة سي,ان هذه املعارضة تنتظرها مهام ثقيلة  إال ,ان كانت يف بدايتهاو واالجتماعي  ,السياسي
الن املعارضة يف حد ذاهتا تتأثر بظروف موضوعية تتوقف على  ,واالقتصادي ,واالجتماعي ,تتميز باالستقرار السياسي ,دميقراطية

 . ىف الدولة طبيعة النظام احلزيب والسياسي املطبق

دوار يف كل فرتة ألتأخذ طابعا خاصا يتميز باالعتدال طاملا ان الصراع ينحصر بني حزبني يتبادالن ا ,فاملعارضة يف النظم احلزبية الثنائية
حيث حيصل رئيس حزب , تأخذ شكال شبه رمسي  اما يف بريطانيا تكاد املعارضة . الواليات املتحدة االمريكية  مثل.انتخابية 

 ".معارضة حكومة صاحب اجلاللة  رئيس"   إسم  املعارضة على راتب من الدولة يطلق عليه

ولذلك فان . تباعدها من حيث القوة واحلجمو ،    وتباين براجمها ,حزابألفاألمر خيتلف نظرا لكثرة ا ,حزابألما يف النظم املتعددة اأ
أو . د احلزب احلاكممما جيعلها ال ترتدد يف استخدام كل الوسائل  املتاحة النقا ,مثل هذا النظام خيلق التنافس احلاد بني األحزاب

يعكس رؤية سياسية واضحة مما يسمح  العام الوطين ألنه ال الرأياالختالف له تأثري أساسي على و  وهذا التباين .التهجم عليه 
 .(1)بتوحيد صفوف اجلماهري يف املعارضة

جود حزب مسيطر على السلطة ملدة فو , واملعارضة يؤثر على جناح أحزاب املعارضة  ,يالحظ ان ميزان القوى بني االحزاب احلاكمة
شعورا لدى املواطنني بعدم  ويتولد, مما يرتتب عنه ما يسمى بالعزوف السياسي, يؤدي اىل إضعاف املعارضة ويقلل من شأهنا, طويلة 

يف ظل بقاء الظروف السياسية  احلاكم رار سيطرة احلزبم،  مما يؤدي اىل است ،  وأنه ال تأثري هلم على نتائج االنتخابات مهية دورهمأ
 .       (2)إذا تغريت هذه الظروف تغريا جوهريا إالحبيث ال ميكن للمعارضة ان تلعب دورا . على حاهلا 
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 االحزاب وسيط بين الحكام والمحكومين:   ث الثال لفرعا

فان الدميقراطية املعاصرة تفرض وجود وسيط .  إذا كانت الدميقراطية الكالسيكية ،  تقوم على العالقة املباشرة بني السلطة والشعب
من خالل تقدمي مرشحني . حزاب السياسية ،  وعليه فان احلزب ميكن اجملتمع من الدخول يف الدولةأل،  وهذا الوسيط هو ا بينهما

وبذلك تعترب االحزاب أداة وصل بني الشعب  ,وحىت القضائية يف بعض الدول ,والتنفيذية ,لتقلد الوظائف العامة الربملانية منها
 .ألهنا نقلت أعضاء كانوا عاديني اىل كراسي احلكم عن طريق االنتخاب ,والسلطة

يضا مراقبة هذا الشعب لنشاط احلزب احلاكم ،  أبل يشمل  ,مر على ربط الشعب مبمثليه عن طريق الرتشيح واالنتخابألوال يقتصر ا
حزاب ألاذا توفرت االجهزة املنظمة وهي ا إاللقيام هبذا العمل وال يستطيع ان يقدم سياسة بديلة والشعب بطبيعته ال يستطيع ا

 .(1)ن تؤدي هذا العمل بكفاءةأملا تتوفر عليه من امكانيات ومعلومات تسمح هلا , السياسية

االفكار السياسية يف منطقة من خزان اجتماعي جملموعة من  Sir Ernest. Barkerفاألحزاب كما يقول عنها سري ارنست باركر 
،  فتدير عجلتها  هذا باإلضافة اىل ما تؤديه كقناة سياسية تتجمع فيها هذه االفكار فتنساب اىل داخل نظام الدولة.  (2)اجملتمع

 .(3)السياسية يف ذلك النظام

وحتويل   ,عمل على خلق االرادة العامةت حزاب السياسية ال ميكن  االستغناء عنها باعتبارها مؤسسة دستوريةألن اأوبذلك يتضح  
غلبية يف ألحىت وان كان ال ميثل  ا ,فاحلزب يقوم باستغالل القوى الكامنة يف اجلماهري , االفكار واملبادئ اىل برامج واضحة وحمددة

يعرب عن فكرة سياسية  , على الرغم من ذلك يبقى مؤشرا يف هذا االجتاه ،  فاحلزب مبا يقوم به من وظائف وتوجيه هفان ,اجتاه معني
 .(4)وال جتدها طريقا اىل آذان السلطة احلاكمة, وبدونه تبقى هذه الفكرة حبيسة املناقشات النظرية  ,ةاجتماعية معينو 
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 المبحث الثاني

 وتقسيماتهـام الحزبــي ور النظـص

إحدى الضرورات اليت تقضى هبا طبائع األشياء،  طبيعة إن األحزاب السياسية إحدى الضرورات اليت تفرضها الدميقراطية،  بل هي 
ولكن األخذ بنظام األحزاب السياسية ثار حوله نقاش يتعلق بتقسيم هذه  (1)النفس البشرية،  وطبيعة األنظمة الدميقراطية النيابية

ونظام تعدد األحزاب،  بينما حيصرها نظام احلزب الواحد،  ونظام الثنائية احلزبية،  : النظم،  فمنهم من قسمه إىل ثالث صور وهي 
ألن إقحام نظام احلزب الواحد يف النظام احلزيب فيه تناقض مع الواقع على أساس أن احلزب .فريق آخر يف الصورتني األخريتني فقط 

،  يعمل على جزء من كل،  مبعىن وجود أحزاب أخرى،  لكن هذا ينعدم يف األنظمة الديكتاتورية اليت ال يوجد هبا سوى حزب واحد
خدمة النظام احلاكم،  وحيتكر السلطة هبا،  ولذلك فإنه يوجد فارق كبري بني األنظمة الديكتاتورية ،  واألنظمة الدميقراطية اليت ال 

 .(2)يوجد هبا أكثر من حزب واحد

ين نبني فيه تقسيمات األحزاب وعليه سوف نتعرض يف هذا املبحث إىل مطلبني ،  يف األول نبني فيه صور النظام احلزيب،  ويف الثا
 .السياسية

 المطلب االول

 ـــــــي ــــام الحزبور النظـــــــــص
 

. ،  وبه تصنف األنظمة السياسية  معيار لتحديد القوى املؤثرة يف صنع القرار السياسي هوو , النظام احلزيب من ركائز الدميقراطية 
 , آو أحزاب سياسية هلا تأثري يف السياسة العامة يف الدولة ,بدون وجود حزب احلديث وبالتايل ال ميكن تصور نظام سياسي يف العصر

نظام احلزب الواحد ،  : جند فريقا من الكتاب يقسمون النظم احلزبية إىل ثالث صور  هذا األساسوعلى . وتشارك يف صدور القرارات
  (.نظام احلزب الواحد ) -الفقه اىل استبعاد الصورة األوىل   بينما يذهب جانب آخر من. ونظام احلزبني ،  ونظام تعدد األحزاب
ول ألىف ا: فرعني وفيما يلي توضيح هذه الصور يف  .وتقضي على التنافس على مقاعد احلكم   ,ألهنا تتعارض مع الدميقراطية احلقيقية

 .وىف الثاىن النظام الثنائي والتعددي,  نظام احلزب الواحد
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 نظـام الحزب الواحـــد :  األول فرعال

وجيعل من مجيع  , تتميز هذه الصورة بوجود حزب واحد يسيطر على السلطة السياسية ويهيمن على مظاهر العمل السياسي
وبعث  ,والعمل على تعبئة اجلماهري  ,ونشر أفكاره يستعمله للدعاية  مؤسسات الدولة عبارة عن أجهزة وأدوات يف يد النظام احلاكم 

،  تسعى للوصول  ،  وإقناعهم بشرعية السلطة اليت حتكمهم،  وبذلك ال يسمح بوجود أحزاب أخرى منافسة له وطنية فيهمالروح ال
 .(1)إىل السلطة اواملشاركة فيها

وهى الفرتة الىت  .9191اىل  9111النظام ىف البلدان االشرتاكية ،  ودول العامل الثالث وأخذت به اجلزائر من سنة  هذا وقد ظهر
واحلزب االشرتاكي . قبل احنالله ىف االحتاد السوفيييت, احلزب الشيوعي السوفيييت كذلكو .حزب جبهة التحرير الوطين  حكم فيها

 . وحزب البعث يف العراق اىل غاية سقوط نظام صدام حسني واألمثلة كثرية,  الناصر العريب يف مصر أثناء حكم مجال عبد

والتصدي  ,ىل احلفاظ على الوحدة الوطنيةا،  ترجع ذلك  هذه األسلوب وتبنت هذه الصورة ن األنظمة السياسية اليت انتهجتإ
 .والقضاء على كل املظاهر اليت تؤثر على استقرار الدولة واهنيارها ,للصراعات الداخلية

ارهم على أساس يختا يتم  عن طريق مرتشحني ,يتميز هذا النظام باالحتكار السياسي  والرتكيز اإلداري ،  والسيطرة على الربملان
 .فان ارادة مجهور الناخبني ال تقرر وإمنا توافق ألنه ليس بإمكاهنا أن تفعل غري ذلك ىف هذه احلالة و , انتمائهم إىل احلزب 

فإهنا تسمح بوجود  , ومع ذلك توجد بعض األنظمة السياسية ذات احلزب الواحد عندما يكون دائما هو املسيطر على احلكم
كما كان الشأن يف مصر أيام احلزب   ,دون ان تتمكن من الوصول إىل احلكم. (2)سياسية أخرى تباشر العمل السياسي جتمعات

مثل حزب الوفد وحزب التجمع . وسقوط نظام حسىن مبارك  1499يناير  10حىت ثورة  9194الوطين الدميقراطي احلاكم من 
،  ألنه ال  تربون نظام الواحد إحدى خصائص ومميزات األنظمة الديكتاتوريةوحزب الناصري وعلى هذا األساس فان اغلب الكتاب يع

 .(3)لذلك يستبعدونه من صور النظم احلزبية" يواجه مشكلة املنافسة على احلكم  
 نظام تعدد األحــــــــزاب:  الثاني لفرعا

 نظام الثنائية الحزبية:  أوال 

جامعة قسنطينة ،   اجملالس الشعبية احمللية ىف ظل نظام التعددية  ىف التشريع اجلزائرى ،   رسالة دكتواة بعنوان  : مزياني فريدة ـ  (1)                                                           
 .71ص ،    1440

 .990ص  ،     9110القاهرة    ،   دار النهضة،   النظم السياسية   :  محمد أنس قاسم جعفر ـ  (2)
 .911ص ،  ( ط.س.ب) ،  اتـــمركز الريادة للمعلومات و الدراس: معايري تصنيف االحزاب السياسية االردن :  أحمد نوفل ـ     

،  9194الدار البيضاء  ، دار النشر املغربية ،  الوجيز يف النظم السياسية و القانون الدستوري العريب :  الحليم كاملنبيلة عبد  ـ  (3)
 .919ص 

 .17ص ،  املرجع السابق  :  محمود صبري عيسى ـ     
- Duverger :  op . Cit.note 24p 286. 
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وان املقصود بذلك وجود حزبني كبريين يتبادالن . فقط داخل الدولة ,حزبني سياسيني إن إطالق هذه التسمية ال يعين بالضرورة وجود
الالزمني  ومن مث يتداوالن على السلطة وإىل جانبهما تظهر أحزاب،  لكن ال متلك األمهية والوزن السياسي ,األغلبية على الربملان

املثال التقليدي هلذه الصورة وإن   .انكلرتا والواليات املتحدة األمريكية  وتعترب ,،  واالنتشار يف أوساط اجلماهري للمنافسة  على السلطة
 : كانت التجربة فيهما خمتلفة 

حتقيق هذه الصورة عندما يتداول و  الثانية حزب اجلمهوريني وحزب الدميقراطيني ىفو  ,فاألوىل يوجد هبا حزب العمال وحزب احملافظني
دون أن تتمكن األحزاب الصغرية من تويل احلكم , تنحصر اللعبة السياسية بينهما فقط  احلزبان على احلكم لسنوات طويلة وبذلك

وهذا النظام يفرتض احنصار املنافسة على مقاعد الربملان بينهما دون وجود طرف ثالث يأمل يف ذلك وجيب أن . والفوز باألغلبية
 .من طرف حزب ثالث دون حاجة إىل مساندة. يتمكن أحدمها من الفوز باألغلبية الالزمة 

 : وعلى هذا األساس فإن نظام الثنائية احلزبية يتحقق إذا توافرت له ثالث شروط 

 .أن ال يوجد حزب ثالث او أكثر يطمع يف تويل السلطة يف أي وقت  ـ 1
 .أن يتمكن أحد احلزبني من احلصول على األكثرية الالزمة للوصول إىل احلكم أو البناء فيه دون مساندة من حزب ثالث ـ 2

 .أن يتداول هذان احلزبان السلطة لفرتة زمنية طويلة  ـ 3

ذين تنحصر بينهم املنافسة فهي تعرتف بوجود أحزاب صغرية غلى جانب احلزبني الكبريين الل (1)فهذه الشروط الثالثة واقعية سياسيا
 .السياسية من الناحية العملية

وهذه الشروط قد تتحقق لصاحل حزب آخر ثالث ينشأ حديثا إذا تراجع أحد احلزبني القدميني فيحل حمله،  وهو ما حدث فعال يف 
 .9111بريطانيا عندما حل حزب العمال حمل حزب األحرار سنة 

 .ام احلزبني البسيط ونظام احلزبني الفعلي ويقارن الفقهاء يف هذا الصدد بني نظ

نظام احلزبني البسيط يكون حيث يوجد حزبان متعادالن يف القوة يتنازعان األصوات بنسب متقاربة،  كما هو احلال يف نيوزلندا  ـ 1
حيول ذلك دون أحد من مقاعد الربملان وال  %1إىل  9وكذلك بريطانيا حيث ال ينجح حزب األحرار إال يف احلصول على أكثر من 

 .احلزبني الكبريين على احلصول على األغلبية الربملانية

إن نظام احلزبني الفعلي يكون حيث تستطيع األحزاب الصغرية أن ترغم أحد احلزبني الكبريين على احلصول على األغلبية وميكن  ـ 2
نظام احلزبني : الكتاب هذا النوع من نظام احلزبني  احلزب الصغري بذلك على إجبار أحدمها على الدخول معه يف ائتالف ،  ويطلق

  .   (2)والنصف كما هو الشأن يف أسرتاليا وكندا وأيرلندا

 .إن نظام احلزبني يبني احلاجة يف األنظمة الدميقراطية إىل ممارسة الرقابة على عمل السلطة وحاجته أيضا إىل إجياد معارضة منظمة 

 : لنقد بني الذم واملدح نذكر بعضا منها فيما يأيت إال أن هذا النظام مل يسلم من ا
 . 940ص ،  املرجع السابق  : نبيلة عبد الحليم كامل ـ  (1)                                                           

(2)  - Jean Claude colliard : les régimes parlementaire contemporains . presse de la fondation nationale de sciences 

politiques . paris 1978 PP 76-77-78. 

- Jean Bradat : op cit note 170 pp 773 et ss. 

 .941ص ،  املرجع السابق   :  نبيلة عبد الحليم كامل ـ     
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 مزايا نظام الحزبين : أوال  

أنه ميكن مجهور الناخبني من اختيار أعضاء الربملان وأعضاء احلكومة يف عملية انتخابية واحدة وبالتايل حيقق الدميقراطية  ـ 1
 . على حنو أفضل وحيول دون حتول الربملان إىل حكم لألقلية

 .يضمن الثبات للحكومات واالستقرار الوزاري ألطول فرتة ممكنة ألنه يتجنب تشكيل احلكومات االئتالفية  ـ 2

 .إن هذا االستقرار احلكومي يضمن وضوحا على سياستها ،  وتكون مفهومة لدى الناخبني ـ 3

 عيوب نظام الحزبين: ثانيا 

الربملان ال يعرب عن اجتاهات كل أفراد الشعب ألنه توجد اجتاهات جانبية لطوائف إن متثيل الرأي العام داخل الربملان يكون ناقصا ألن  
 .من الشعب ال جتد من يعرب عنها يف ظل هذا النظام

جيحف هذا النظام باألحزاب الصغرية نتيجة األخذ بنظام االقرتاع باألغلبية وبالتايل فإن األحزاب الصغرية وإن حتصلت على عدد مميز 
 .(1)اخبني غري أن ذلك ال يؤهلها للدخول إىل الربملانمن أصوات الن

 نظام تعدد األحزاب: الثا ث

وهذه الصور والتقسيمات  , ألنه يف داخل كل نظام من أنظمة احلكم صور متعددة , خيتلف نظام تعدد األحزاب من دولة إىل أخرى
مشاركتها يف االئتالف احلزيب وطبيعة هذا االئتالف  ودرجة بالنظر إىل طبيعة األحزاب املكونة للنظام من حيث عدد ختتلف بدورها 

 .(2)استقرار احلكومة

نظام ىف . من الناحية السياسية  .السياسة كثريا من الصراعات واخلالفات ،  واالختالف يف الرؤى  النظم يف لقأن تعدد األحزاب خي
وحىت اجلانب العقائدي بني التيارات الدينية  ,والثقايف ,قتصادياالو مهوري ،  وكذلك يف اجلانب االجتماعي اجل و،  أ لكياملاحلكم 

 .مثل ما هو واقع بني الشيعة والسنة. أو بني التيارات الدينية نفسها ,أو الكاثوليكية ,،  وهكذا يف الدول اإلسالمية ةوالعلماني

 ,االجتماعية من عدة مجاعات خمتلفة من حيث العرق قائمة على العصبيات يف الدول اليت تتكون تركيبتهاالعرقية الالفات اخلوقد تؤثر 
 ,والفالحون والوالون يف بلجيكا ,يف اجنلرتا الشمالية وايرلندا. الكاتاالنو  ,مثل ما هو الشأن يف اسبانيا مع إقليم الباسك,واجلنس 

 .وكورسيكا يف فرنسا

 .(3)ب ويقسموهنا إىل ثالث صور على النحو اآليتووفق هذه االختالفات يفرق الكتاب بني مناذج خمتلفة لنظام تعدد األحزا

 النظام الحزبي الثالثي ـأ 

 . 71ص ،  املرجع السابق :  عاصم أحمد عجيلة ومحمد رفعت عبد الوهاب ـ  (1)                                                           
(2)  - Jean Claude col liard : les régimes parlementaires contemporains. Presse de la fondation nationale de 

sciences politique Paris 1978 p70 etss 

- A .Aron op cit N° 133 p 110 etss 

- Lipson op cit N° 62 p 157 etss  

- Diverger op cit p 259 

    .  909ص ،  نفس املرجع ،   األحزاب السياسية:  نبيلة عبد الحليم كامل ـ        

مركز االردن  ، يف كتاب املرشد اىل احلزب السياسي ،  احلزب السياسي يف ظل النظام الدميقراطي:  نظام بركات و آخرون ـ  (3)
 .124ص  ،    9110.دار سندباد للنشر األردن ،   اجلديدي للدراسات 
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ألن النظام فيها يتأرجح بني  ,و تشكل هذه الصورة وضعا استثنائيا ,كل من بلجيكا،  ولكسمبورغ،  وسويسرا  ,ةأخذت هبذه الصور 
أطول ازمة وزارية  1494خاصة يف بلجيكا حيث عرفت يف سنة و  ,وعدم االستقرار ويتوقف ذلك على نتائج االنتخابات ,االعتدال

ولذلك فان .يوما كادت ان تؤدي باالحتاد اىل التفتت واالحنالل  004يف تاريخ اململكة نتج عنها فراغ حكومي ملدة زادت عن 
 .البعض يربط نظام االحزاب الثالثة بالنظام االنتخايب ومن هنا فإن النظام الثالثي يصبح مؤقتا

يظل مؤقتا كذلك يف حالة األخذ بنظام و فهو يؤدي إىل األخذ بنظام احلزبني " االنتخاب الفردي باألغلبية"  حالة األخذ بنظام يف
الن التمثيل النسيب يشجع األحزاب الصغرية ويساعد على زيادة ( أكثر من ثالثة) التمثيل النسيب فيؤدي إىل التعدد احلزيب  

 .(1)عددها

 نظام التعدد الحزبي مع وجود حزب مسيطر  ـب    

نظرا لتمتعه بقوة   ,ةيتصف هذا النظام بوجود عدد كبري من األحزاب ،  ولكن أحدها هوالذي يسيطر على احلياة السياسية يف الدول
صل على ألنه حي( Parti Dominant)   ".احلزب املسيطر" كبرية تفوق قوة األحزاب األخرى ولذلك يطلق عليه البعض اسم  

حىت وإن تشكلت األحزاب األخرى يف . أغلبية كبرية من األصوات يف االنتخابات العامة وبالتايل يكون دائما موجودا يف احلكم 
 .حتالف فيما بينهما فإهنا ال تستطيع أن تكون له بديال

( األحزاب الدميقراطية ،  االشرتاكية) منارك ، مثل هذه الصورة موجود يف كثري من دول أوروبا الغربية ،  مثل السويد،  والنرويج ،  الد
 .اخل.. وإيسلندا 

وهو ما حدث حلزب االشرتاكيني . إال أن ذلك ال يعين أن هذا احلزب يبقى قويا دائما بل ميكن ان جيد نفسه يف املعارضة 
ومتكنت  ,صل على األغلبية الساحقةمل حيو  9194ىف سنة . عندما خسر االنتخابات العامة, والدمنارك  ,الدميقراطيني يف النرويج

 .بعدما تآلفت فيما بينها. األخرى من االنتصار عليه

 نظام التعدد المطلق     ـج 

هذا النظام يقر بوجود عدد . وتعد لبنان منوذجا ملثل هذه الصورة ,يتميز هذا النظام بعدم  وضع قيود على تشكيل األحزاب السياسية
تبعا  ,،  ترتاوح بني القوة والضعف ة تتنافس كلها على الربملان وتفوز يف االنتخابات بنسب متفاوتةغري حمدود من األحزاب السياسي

ومثل هذه الصورة جندها يف دول الربيع العريب وبعض د ول أوروبا مثل فنلندا وفرنسا  ,للظروف املوضوعية احمليطة بالعملية االنتخابية
املتعلق باألحزاب . 1491يناير  شهرالصادر يف  91/40القانون  مث ىف 9111ودستور . 9191وأخذت هبا اجلزائر يف دستور 

 20القانون مثال يف اجلزائر وهى  املئوية اليت حددها هذافالنسبة .نادرا ما حيصل احلزب على األغلبية ىف هذه الصورة السياسية ،  و 
لذلك تلجا مضطرة يف مثل هذا . جتعل من الصعوبة مبكان أن حتصل األحزاب عليها. من جمموع األصوات واملقاعد الربملانية. باملائة 

 .(2)النظام اىل التحالف فيما بينها لتشكيل احلكومة

 : وهي   Gabriel Almondهناك يف صور أخرى قال هبا البعض مثل الذي ما جاء به  ان إالهذه أهم صور النظام احلزيب  
                                                           (1)  - Duvergen   M  :  op . Cit .note 21 p 175 et 55 1   

- Colliard :  op . Cit .note  264  .P 79. 

 
(2)  - Jacques.L. Et Cuy  L : Trois Fédérations  de Partie –a  politique- Rev de Fr de 5eme pal.N° 03 Juin 1974 Vol 

24 pp 559 et 55  

- Duverger   M :  Op . cit .Note 24 p 274 et 55 . 
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 .نظام  حزيب فاشي ـ
 .نظام احلزب املسيطر غري الفاشي ـ
 نظام احلزبني املتنافسني ـ
 .نظام األحزاب املتنافسة ـ

 .(1)غري ان هذه التقسيمات ال خترج عن إطار التقسيمات اليت سبقت اإلشارة اليها

, اإلطار القانوين الذي تعمل فيه األحزابو تتمثل يف الوسط السياسي  ,ن جناح النظام احلزيب متوقف على كثري من العوامللك فإولذ
 .وما يقدمه املشرع من وسائل تساعد على القيام بنشاطها على أحسن وجه ،  بعيدا عن تدخل اإلدارة وتعسفها 

 

 

 المطلب الثاني

 تقسيمــات األحـزاب السياسيــة 

وكذلك اختالف األنظمة  , اأهدافهو ب احز وذلك راجع إىل اختالف طبيعة األ ,تقسم األحزاب السياسية إىل تقسيمات خمتلفة
ليه وع ,أو عدد املقاعد املتحصل عليها يف الربملان. ومن حيث مواالهتا للحكومة ,واإليديولوجية اليت يعتنقها كل حزب , السياسية

 :والثاين يعتمد على معايري حمددة وهي كاآليت.وضع تقسيمان لألحزاب أحدمها عام 

 ةــــــات العامــــالتقسيم:  االول لفرعا

 أحزاب اليمين وأحزاب اليسار:  أوال

واملعيار الذي مييز بينهما ،  هو مدى تأثر كل منهما بالروح  ,هذا التقسيم يقوم أساسا على نوع املذهب السياسي الذي يعتنقه احلزب
الثورة  مبادئهاألهنا تأخذ مببادئ الدميقراطية الغربية اليت أرست , فنجد أحزاب اليمني توصف باألحزاب الربجوازية . الدميقراطية 

كنيسة ،  وهذه األحزاب ميكن أن ينبثق عنها نوع وتناهض تعاليم ال ,فهي تأخذ باملبادئ االشرتاكية ,،  أما أحزاب اليسار الفرنسية
كما ميكن أن . إذا تغلبت عليه فلسفته. وقد مييل إىل أحدمها. هو حزب الوسط جيمع يف فلسفته بني مذهب اليمني واليسارو , ثالث 

 .(2)ينقسم احلزب نفسه إىل هذه األجنحة الثالث ،  طبقا النقسام اآلراء يف قراراته

 الحكومة وأحزاب المعارضةأحزاب :  ثانيا  

يتوقف ذلك على موقف احلزب من النظام احلاكم ،  فإذا كان احلزب يتخذ موقفا مؤيدا لسياسة احلكومة،  ويستخدم أصوات نوابه 
سي يف الربملان لتأييد قراراهتا فهو حزب احلكومة وهو غالبا ما يكون له ممثلني يف احلكومة كما كان الشأن بالنسبة للتحالف الرئا

يف العهدتني التشريعيتني  ,وحركة جمتمع السلم ,واحلزب الوطين الدميقراطي , باجلزائر ،  املتمثل يف حزب جبهة التحرير الوطين
    .أما إذا كان احلزب غري ذلك فهو يف املعارضة،   1491السابقتني على العهدة احلالية 

 .97ص ،  املرجع السابق  : السيد خليل هيكل ـ  (1)                                                           
 .71ص ،  املرجع السابق  : السيد خليل هيكل ـ  (2)

- Paul maraboute : Les partis politiques et les mouvements sociaux la4emerépublique 1948 . P  13. 
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 أحزاب األقلية وأحزاب األغلبية:  ثالثا

خيضع هذا التقسيم إىل النتائج املتحصل عليها يف االنتخابات ،  فاحلزب الذي يشغل أعضاؤها أغلبية املقاعد يف الربملان يوصف بأنه 
ينفرد حزب األغلبية بتشكيل احلكومة اليت تكون من , والذي يتحصل على عدد قليل من املقاعد فهو حزب األقلية , حزب األغلبية 

يف املشاركة يف صنع  األخرى دور األحزاب  من مث فإنو  ,يسرية بكل سهولة و سسلطة إصدار القرارات السيا فتملك. بني أعضائه 
إال إذا كانت احلكومة حتوز أغلبية بسيطة يف الربملان وهذا يتيح لألحزاب  فرصة . ال يكاد يكون له تأثري . القرار يصبح ضئيال

 .التحالف ضدها مما يؤدي إىل إسقاطها

 :أحزاب تقدمية وأحزاب رجعية : رابعا

ويوصف واستبداله بوضع جديد،   .وإزالة الوضع القائم ,إذا كان يهدف إىل التغيري والتجديد ,يوصف احلزب،  بالتقدمي أو الثوري
 .(1)واحلفاظ على التقاليد واإلبقاء على الوضع القائم ,إذا كان متمسكا بالقدمي ,بأنه رجعي أو حمافظ

 .ملكية ،  وأحزاب جمهوريةأحزاب :  خامسا

يف حني تسمى  ,لتمسكها بالنظم التقليدية. وكثريا ما توصف بأهنا أحزاب رجعية ,تسمى األحزاب على أساس دعمها للنظام امللكي
 .األحزاب مجهورية ،  وتوصف بأهنا تقدمية أو ثورية لكوهنا تدافع عن النظام اجلمهوري وتقوم بتدعيمه 

 .ة وأحزاب اشتراكية وأحزاب شيوعيةأحزاب رأسمالي:  سادسا

 , واالقتصادي الذي يأخذه احلزب واإليديولوجي هذا التقسيم يرجع إىل اختالف املذهب السياسي 

وتأخذ حرية التجارة والصناعة وعدم تدخل الدولة يف نشاط  ,تأخذ بنظام الدميقراطية الغربية كمذهب سياسي , فاألحزاب الرأمسالية
 .. Etat Gendarmeيقتصر على أهنا دولة حارس فقط  جتعل دور الدولةو ,كمبدأ األفراد  

،  أى حتقيق جمتمع الوفرة أو  وتنتهج نظام الدميقراطية االجتماعية ,فتأخذ باملذهب املاركسي,والشيوعية , أما األحزاب االشرتاكية 
 .يعد ضرورة ملحة ال مفر منها ,واجتماعيا ,وسياسيا ,يف توجيه نشاط األفراد اقتصاديايتمثل وبالتايل فإن تدخل الدولة  ,الرفاهية

 األحزاب حسب معايير محددة:  الثاني لفرعا

وفقا ملعايري مضبوطة تندرج حتتها األحزاب  ,،  حاول بعض الفقهاء وضع تقسيم شامل وحمدد إىل جانب التقسيمات السابقة
 :وهي كاآليت  (2)السياسية

 (.العضوية) املشاركة يف نشاط احلزب  ـ 1
 .التنظيم ـ 2
 .القاعدة االجتماعية ـ 3
 

 تقسيم ديفرجيه : أوال 

من أشهر الكتاب الذين صنفوا األحزاب  هوو فقد قام الفقيه موريس ديفريجيه بتقسيم األحزاب السياسة  , على ضوء املعايري السابقة
 : فقسمها إىل السياسية على أساس معياري العضوية،  والرتكيب االجتماعي

                                                           (1)  - Paul marabout : op cit  . P 45 (2)  101ص ،   9119. رـــديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائ ، القانون الدستوري و املؤسسات السياسية املقارنة :  لمين شريط ـ. 
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 .على أساس العضوية:  ،  وأحزاب غري مباشرة أحزاب مباشرة

 ( معيار العضوية)   PARTIS DIRECTS:   فاألحزاب المباشرة

ويرتبط الفرد باحلزب باستمارة العضوية اليت يقدمها  ,،  وتقبل االنضمام إليها كأعضاء مباشرة هي تكون فيها العضوية مفتوحة لألفراد
 .،  ويقوم بعد ذلك بدفع االشرتاكات السنوية اليت يفرضها احلزب على أعضائه مباشرة طالبا االنضمام إليه

واألحزاب  ,زائريةويعترب األسلوب املباشر هو الوسيلة املتبعة يف األحزاب السياسية املعاصرة،  كما هو الشأن يف األحزاب السياسية اجل
 .اإليطاليةو  ,الفرنسية،  واألمريكية

 PARTIES INDIRECTS: أما األحزاب غير المباشرة

هي تلك األحزاب اليت تستند يف بنائها  العام إىل النقابات واجلمعيات ومؤسسات خارج تنظيم احلزب،  فالعضوية يف احلزب تتم عن 
 .(1)،  وليست مباشرة  بالتبعيةيتفالعضوية هنا تأ. له عالقة معها,احلزب  طريق هذه التنظيمات الرمسية اليت يعرتف هبا

 .حزب العمال الربيطاين ،  وحزب العمال البلجيكي،  واحلزب الشعيب النمساوي. ومن أمثلة ذلك

 :سببني مها ويرجع ذلك اىل ؟  وهنا يثور لتساؤل حول أسباب األخذ هبذا األسلوب
 كالنقاباتى  يد جيعل األحزاب تستعني باجلماعات األخر قامل عفاألخذ بنظام االقرتا .   بلد ماالنظام االنتخايب املطبق يف  ـ 1
 .والفوز يف املعركة االنتخابية زهذا احلاج لتجاوز اجلمعياتو 

التوجيه وفرض رقابتها على  تفضل األخذ هبذا األسلوب وذلك لكي تتمكن من.  األحزاب اجلامدة امرونة األحزاب ومجوده ـ 2
 .(2)عكس األحزاب املرنة اليت تسعى إىل توسيع قاعدهتا الشعبية داخل اإلطار العام للحزب ,أعضائها بدقة وصرامة

 :أما من حيث معيار الرتكيب االجتماعي فيقسمها إىل قسمني 

    Partie des cadresحزب الكوادر .  أ

املؤثرة يف اجملتمع وجذب الشخصيات املعروفة اليت هلا وزن ال يستهان به،  فهم خيتارون من رجال يتكون من جمموعة من الشخصيات 
السياسة ورجال القانون ،  ومدراء الصحف وغريهم ممن ميكن االعتماد عليهم ،  لضمان الدخل املادي من خالل اهلبات 

وهذا . من اجل أداء مهامها ,اليت متدها بالدعم املايل ,ىومجاعات الضغط األخر  ,من طرف رجال األعمال والبنوك ,واملساعدات
 .مثل احلزب الراديكايل يف اجلمهورية الثالثة يف فرنسا ,ولديه جلان حملية تربطه بالناخبني ,احلزب ال يظهر يف اجملموعات الربملانية

 Partie de masseحزب الجماهير  –ب 

وينتهج يف عمله أسلوب الرقابة  ,نه يعمل على جلب أكرب عدد من األفرادأته وواضح من تسمي ,هنقيض من سابقالهذا احلزب على 
،  ولديهم تأثري ونفوذ على املناضلني وقد ظهرت هذه ية والطاعة لقادته الذين يتميزون باالستقاللية عن اجملموعة الربملان ,الصارم

أو اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ قبل حلها ىف ظل  .احلزب الواحد األحزاب يف الدول االشرتاكية ودول العامل الثالث منها اجلزائر أيام
 .التعددية احلزبية

                                                           

 .29ص  ،  املرجع السابق  : نعمان أحمد الخطيب ـ  (1)
 .190ص  ،  املرجع السابق  ،  مبدأ احلريات النقابية ملنظمات العمال   :  محمد أحمد اسماعيل  ـ     

 .901ص ،  املرجع السابق   :  شافعي أبو راس ـ  (2)
 .990ص  ، 9177،  القاهرة  ،  دار النهضة العربية ،   9ط ،  علم االجتماع السياسي   :  سعاد الشرقاوي  ـ     
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 تقسيم  جان شارلو:  ثانيا

مثل األحزاب  ,ديفريجيه -بأنه توجد أحزاب أخرى ال ميكن إدراجها ضمن أي قسم من األقسام اليت وضعها  .شارلو ج يرى 
تقسيما ثالثيا  9179ولذلك وضع يف كتابه الصادر عام . واحلزب الدميقراطي املسيحي ،  واألحزاب االشرتاكية  ,الكاثوليكية

 :لألحزاب على النحو اآليت

 .وتقوم على الشخصيات املعروفة  Les Notablesأحزاب الوجهاء النخبة  ـ 1
 .هلاوتعتمد على األعضاء املؤيدين    Militantsاألحزاب املناضلة   ـ 2
 .(1)وتعتمد على جتميع الناخبني   les partis de rassemblement( التجمع) األحزاب اجلماهريية  ـ 3

 تقسيم جورج بيردو:  ثالثا

 .إىل أحزاب الرأي وأحزاب اإليديولوجية .حزاب أليصنف الفقيه جورج بريدو ا

،  وتتمثل فلسفته  يف مجع أراء  بكونه ال ميلك أيديولوجية معينة أو مذهبا سياسيا حمددا  Partis d’opinionsيتميز حزب الرأي
 .،  وقلة التنظيم  أعضائه لذلك فهو يتصف بضعف االنضباط

 ,فهى تقوم على مذهب عقائدي معني له تصور حمدد حول ما هو كائنles partis Idéologiques أما أحزاب اإليديولوجية 
 .(2)فلسفة متكاملة حول العامل واالنسان له ,وما سيكون

 تقسيم  إبراهيم درويش:  رابعا

 :كمعيار ميتاز به احلزب عن غريه من األحزاب األخرى ،  فالعقيدة يف نظره تنقسم إىل نوعني  ,يقوم هذا التقسيم على أساس العقيدة

 : قسمنيوطبقا هلذا املعيار تنقسم األحزاب إىل . وعقيدة حمددة. عقيدة مطلقة 

 Partis  Bolcheviques:أحزاب بلشفية : األول 

ألهنا تفرض نظاما صارما يف مجيع . ،  وتوصف بأهنا أحزاب حتكمية أو شيوعية كوهنا تعتنق عقيدة مطلقةبهذه األحزاب تتميز 
حيث حيدد احلزب للفرد كيف ينظم  .والنازية , والفاشية, مثل األحزاب الشيوعية  ,واالجتماعية ,واالقتصادية ,جوانب احلياة السياسية

 .(3)وحىت سلوكه مع زوجته واوالده. تصرفاته يف كل مكان يتواجد فيه

 Partis non  Bolcheviquesأحزاب غير بلشفية  : ثانيا 

 .(4)،  وهذا النوع من األحزاب متعددة وختتلف يف طبيعتها باختالف عقيدهتا احملددة تتميز بأهنا تعتنق عقيدة حمددة  فهي

 نظام بركات م  تقسي:  خامسا

 :يقسم الدكتور نظام بركات األحزاب السياسية إىل أربعة أقسام وهي 

  أحزاب العقيدة ـ 1

                                                           (1)  - J.charlot  :  les partis politiques collection u.2 Paris A colin 1971.  P 158. (2)  - Burdeau ( G ) Droit constitutionnel , et Institutions Politiques Libraires Générale du Droit et jurisprudence 

Paris 1959. P 146. (3)  91ص ،  نفس املرجع  :  السيد خليل هيكل ـ. 
 .192ص ،   املرجع السابق  :إبراهيم درويش  ـ  (4)
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،  تقدم تصورا واضحا للواقع االجتماعي املعيشي ،  والواقع املستقبلي  أفراد يؤمنون بعقيدة حمددة , ينضوي حتت لواء هذا احلزب 
 .خالل برامج احلزب وأهدافهتجسيد ذلك من يو  ,املنشود

  أحزاب البرامج ـ 2

تتمسك بعقيدة حمددة  وال ,وتتأثر بنوعيه واجتاهات قيادهتا وزعمائها ,مع الظروف احمليطة هبا هذه األحزاب تتميز بقدرهتا على التكيف
 .ولذلك فهي تتمتع بالقدرة على التحرك بني كافة فئات اجملتمع ,كيتهار ح تقيد 

 

 أحزاب المصالح ـ 3

وقد أدى , من خالل املشاركة يف احلكومة  ,يعملون على خدمة مصاحلهم,كبرية منظمة من األفراد حمددة جلماعة  وهي متثل مبصاحل 
. ،  وإىل أحزاب االنتخابات أخريا وإىل أحزاب الفرصة. إىل أحزاب اجلماهري ,حتول اجتاه األحزاب يف الغرب تارخييا من أحزاب النخبة

 .(1)السياسية   األحزاب يف إدراج املواطنني يف احلياة هايف اجلزائر وهبذا تراجع دور , و شأن األحزاب السياسية ه
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 المبحث الثالث

 الحريات العامة مفهومها وتقسيماتها

 وعالقتها باألحزاب السياسية

وذلك وذلك حسب الزاوية الىت ينظر من خالهلا إىل هذه . عليها عدة تسميات إن احلقوق واحلريات اليت يتمتع هبا األفراد ،  تطلق
فهي هبذا تسمى باحلقوق , املساس هبا ( الدولة)ال حيق للسلطة العامة   ,فإذا نظرنا اليها ،  بأهنا مبثابة إمتياز للفرد. احلقوق واحلريات
اليت سيتأثر هبا املواطنون دون غريهم من االجانب املقيمني بالدولة  ,سيةوذلك للتمييز بينها   وبني احلقوق السيا, واحلريات الفردية 

وقد يطلق على . الذي ميجد الفرد ويقدسه. والفكر الليربايل ,وهذه التسمية جاءت نتيجة ارتباط هذه احلقوق بنشأة املذهب الفردي,
وهذا متييزا هلا عن احلقوق اليت . مجاعة مدنية منظمة اليت تتقرر للفرد بوصفه عضوا يف" احلقوق املدنية  "  هذه احلقوق تسمية 

 .خلقت معه  اويتمتع هبا الفرد لكونه إنسان ,مصدرها القانون الطبيعي

عليها وصف  حيث أدخلت, تطلق عليها وصف احلقوق واحلريات العامة, وكذلك معظم الدساتري,  الفقهجند  ,ويف العصر احلديث
 .(1)تتقرر لكل األفراد،  ويتساوون فيها مجيعا سواء أكانوا وطنيني أم أجانب األهن. العمومية

األحزاب السياسية  : وىف الثاين. تقسيماهتاو   مفهوم احلريات العامة : نستعرض يف األول : وعليه نقسم هذا الفصل إىل مبحثني
 .واملمارسة الدميقراطية وعالقتها باحلريات العامة

 المطلب االول

  الحريات العامة وتقسيماتهامفهوم 

ال  ,على الرغم من أنه يعتربها من أهم الركائز اليت يقوم عليها النظام السياسي ,الفقه حول حتديد مفهوم احلرية السياسية اختلف لقد
ون احلكم ،  وذلك وتعطي الفرد حق املشاركة يف شؤ  ,ولكوهنا تعرب عن إرادة اجملتمع الساسي,هنا تؤدي اىل قيام نظام دميقراطي سليم 

إىل  غري ذلك  .واالنضمام اليها  , وحق تكوين  األحزاب السياسية, عن طريق تكوين السلطة احلاكمة بواسطة االنتخاب والرتشح 
نا ومن ه,والعدالة  ,اإلدارةو , تتجسد يف مسامهة املواطنني يف احلكم ,ولذلك فان احلرية السياسية,من مظاهر الدميقراطية شبه املباشرة 

 .911املرجع السابق   : عجيلة وآخرعاصم أحمد  ـ  (1)                                                           
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كما . ين حكم الشعبـهي الدميقراطية اليت تع ,واحلرية السياسية. هي احلرية السياسية  ,بأن مصطلح  الدميقراطية : فإن البعض يرى
 . (1)" حكم الشعب بالشعب وللشعب"بأهنا " ابراهام لنكولن".  عرفها الرئيس  األمريكي األسبق 

حتقيق للدميقراطية الكاملة ، ألهنا تعمل على جتسيد املعىن  , ملبدأ حق االقرتاع العاموعليه فإن النظم السياسية املعاصرة وتطبيقها 
آخذة  . (2)أو االجتماعي،  وهدفها ىف ذلك  توسيع قاعدهتا الشعبية, وتقريبه من مفهومه احلقيقي, السياسي للشعب مبفهومه الواسع

 ,واإلقتصادي وما أحدثه من إختالل يف البنية االجتماعية ,ني الساسيمببادئ املذهب الفردي وما أفرزه من حقوق وحريات يف اجملال
 .   حتول إىل صراع بينها الحقا, وانقسام اجملتمعات إىل طبقات

مصطلح الدميقراطية  "وظهر ,فاجتهت إجتاها اجتماعيا.  واإلجتماعية  ,واالقتصادية ,هبذه التغيريات السياسية,وقد تأثرت الدميقراطية 
السيما  , وهبذا أصبحت احلريات العامة متعددة ومتنوعة,وذلك بتقريرها جمموعة من احلريات واحلقوق اإلجتماعية " ةاإلجتماعي

وتطورت يف عالقة وثيقة مع تطور احلقوق واحلريات العامة , اليت ارتبط معناها باملفهوم احلزيب كحقيقة سياسية,احلريات السياسية 
 .دون احلديث عن الدين اإلسالمي واإلشرتاكية،  ,أو األنظمة املاركسية ,نظمة الليرباليةسواء يف األ , املمنوحة لألفراد

  : وذلك كما سيأيت توضيحه  .تقسيماهتا : نتناول يف األول مفهوم احلريات العامة ،  وىف الثاىن :فرعني اىل  طلبقسم هذا املنوعليه  

 مفهوم الحريات العامة  :  االول لفرعا

ولذلك وجدت عدة معايري لتحديد مفهوم . إختلف الفقه بشأن حتديد مفهوم احلريات العامة باختالف الزاوية اليت ينظر منها إليها
 :نذكر منها ما يأيت ,احلريات العامة 

اطار العالقات  وتدخل يف,هي تلك احلريات اليت يعرتف هبا قانون الدولة . (3)يرى جانب من الفقه أن احلريات اليت توصف بالعامة
وتتدخل الدولة حلمايتها وتنظيمها ،  عن ....( مثل حرية الرأي ،  والتعليم ،  والتنقل ،  والتجمع)  .وأجهزة الدولة  ,بني املواطنني
 ومع.  تتعلق بالفرد مستقال عن الدولة , ويف املقابل توجد حريات خاصة . قوانني وسن التشريعات املختلفة لضماهنا الطرق وضع 

جمال  ولذلك فإنه ال. وبذلك تصبح طرفا غري مباشر فيها. عن طريق التشريع , ذلك فإن الدولة تلعب دورا يف ضبط هذه احلريات
. يف أية عالقة هلا صلة مبوضوع احلريات  ,مادامت الدولة طرفا أساسيا.واحلريات اخلاصة  ,عن التفرقة بني احلريات العامة, للحديث 
أن احلريات العامة هى جمموعة من احلقوق املعرتف هبا ،  واليت تعترب أساسية عند مستوى حضاري " يس هوريو مور "قيه  فإذ يرى ال

 .(4)"وتبني وسائل محايتها . تكفلها الدولة وتضمن عدم التعرض هلا ,مما جيعل من الواجب محايتها محاية قانونية خاصة ,معني

هي ذلك اجلزء من حقوق اإلنسان الذي جتاوز القانون الطبيعي ،  : "    Jean  Rivero "جان ريقريو -بينما يرى الفقيه   
 .(5)ودخل يف نطاق القانون الوضعي

 .22ص ،  املرجع السابق    :  أنور أحمد أرسالن ـ  (1)                                                           
 .99ص ،  ابق الس جع ر امل :  علي قريشى ـ  (2)

(3)  - Jean Roche. André Pouille : Libertés politiques mamontos Dalloz 1990. P 56 . (4)  974ص ،  املرجع السابق   :  موريس هوريو ـ. 
(5)  - Jean  Rivero :  Les. Libertés politiques op.citi. P.16 .    
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ليست بالضرورة من  ,أي أن ليس كل حقوق االنسان ،  حىت ولو أقرها القانون الوضعي, غري أنه يف نظره أن هذا ليس قاعدة عامة  
مثل احلق يف األمن . وتضمنت حقوقا ذات طابع إجتماعي ,سان يف العصر احلديث أصبحت متنوعةألن حقوق االن. احلريات العامة

 .(1)دولة حبمايتهال باملعىن القانوين الدقيق الذي تلتزم ,فإهنا ال تعترب من احلريات العامة. وغريها ,والسكن  ,اإلجتماعي 

ومتارس بكيفية ليس فيها مساس حبريات اآلخرين . كوهنا ممنوحة للجميع  تتمثل يف ,اىل إعتبار احلريات العامة ,يف حني ذهب فريق آخر
ألنه توجد حريات وحقوق خاصة تشكل إلتزامات على . بأنه ليس دقيقا يف حتديد مفهوم احلريات العامة. ويؤخذ على هذا اإلجتاه. 

 .(2)عاتق الدولة

تتدخل  يف اطار قانوين منظم , يربز يف العالقة املوجودة بينها وبني الدولة , يتضح أن مفهوم احلريات العامة .وإستنادا اىل ما تقدم 
احلرية "اىل مرتبة " احلرية اجملردة " مما جيعلها  ترتقي من مرتبة , وتعرتف هبا . وضماهنا مبوجب هذه القوانني  ,دائما حلمايتها 

 .(3)"العامة

 تقسيمات الحريات العامة:  الثاني لفرعا

وبذلك جاءت هذه التقسيمات . فإن الفقه مل يتوصل اىل إمجاع يضع تقسيما موحدا هلا  ,احلقوق واحلريات العامة وتعددهانظرا لتنوع 
 :نذكر منها ما يأيت  .وهذا حسب املدارس الفقهية ,متباينة وخمتلفة

 المدرسة  التقليدية: أوال 

  ( :Léon Duguit ) تقسيم ليون دوجي  .1

هي تلك اليت تطلب عدم تدخل  :السلبية أما احلريات  .وحريات إجيابية , حريات سلبية: احلريات قسمان أن " دوجي " يرى العميد 
 .ومن مث فإن دور الدولة يكون سلبيا, وتسمى باحلريات التقليدية. الدولة إال يف إطار توفري احلماية هلا

أي تستوجب تدخل الدولة وتأمني ممارستها وذلك عن طريق تقدمي اخلدمات لألفراد مثل .فهي عكس سابقتها  :أما احلريات اإلجيابية 
 ...والعالج  ,التعليم 

  :تقسيم موريس هوريو   .2

 : يفرق  هذه الفقيه بني ثالثة أنواع من احلريات

 .رية العائلية ،  وحرية املسكن ،  والعملواحل ,احلرية الفردية: احلريات اللصيقة بشخص االنسان وتشمل :  النوع األول

 .والصحافة ,واملعتقد ,مثل حرية الدين,وتشمل احلريات  املعنوية :   النوع الثاني

 .11ص ،     1440 ،  املرجع السابق   : علي قريش ـ  (1)                                                           
،    9112تونس  ، شركة أوربيس للطباعة و النشر  ، حقوق االنسان و احلريات العامة يف القانون التونسي:  عبد اهلل االحمدي ـ  (2)

 .12ص 
 .74ص ،  املرجع السابق    :  علي قريش ـ  (3)

 .79ص ،  املرجع السابق    :  علي قريش ـ     
 .41ص ،    9191لبنان ،  طرابلس ،  جروس برس ،   9ط،  احلريات العمة و حقوق االنسان :  محمد السعيد مجدوب ـ     
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 .واإلقتصادية والثقافية وتكوين اجلمعيات ,احلريات املنشئة ألنظمة إجتماعية ،  وتتجسد يف احلريات االجتماعية:  لنوع الثالثا

واملشكلة النقابية،  كما أن التفرقة بني  ,مييز بني احلريات متييزا مصطنعا ويشتت بني حرية العمل ,م بأنهويؤخذ على هذا التقسي
 .(1)هي تفرقة غري دقيقة, احلريات املنشئة لنظم إجتماعية،  وعن غريها من احلريات

  Esmeinتقسيم إيزمان  .3

 : هذا الفقيه بدوره يقسمها اىل قسمني مها 

 : المساواة الفردية وتتفرع الى  ـأ 
 .املساواة أمام القانون ـ 
 .املساواة أمام القضاء ـ
 .املساواة يف تقلد الوظائف العامة ـ
 .املساواة أمام الضرائب ـ

 : الحرية الفردية وهو نوعان ـب 
وحرية , واألمن الشخصي ,البدنيةوتشمل احلرية , احلريات ذات املضمون املادي اليت هلا صلة باملصاحل املادية للفرد ـ

 .والصناعة, والعمل, وحرية التجارة, وحرية املسكن وحرمته،  وحق امللكية الفردية, التنقل

وتكوين اجلمعيات ،  واإلجتماع , وحرية الصحافة , والعبادة, وتشمل حرية العقيدة :  احلريات ذات املضمون املعنوي ـ
واملعنوي  ,ىحيث أن التمييز بني املضمون املاد. هو اآلخرمل يسلم من النقد , لكن  هذا التقسيم. ،  وحرية التعليم

 .ليست له نتائج قانونية،  أو عملية, للحريات

باإلضافة اىل أن هذا التقسيم يتجاهل  .يف نفس الوقت كحق األمن مثال ,وجانبا ماديا ,كما أن بعض هذه احلريات متثل جانبا معنويا
 .(2)وحق الـتأمني الصحي, وحق اإلضراب, مثل حق الضمان االجتماعي ,احلقوق اإلجتماعية

 المدرسة الحديثة : ثانيا 

الذي تبنته معظم دساتري األنظمة . لقد تعددت التقسيمات للحقوق واحلريات نظرا ملا تضمنه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
 :لدى بعض الفقهاء يف العصر احلديث ومنهم  ونذكر فيما يأيت بعض التقسيمات الشائعة. السياسية احلديثة

   Burdeauجورج بيردو   ـ 1

 :على هذا النحو على أربع جمموعات, يوزع احلريات العامة

 .واملراسالت, اليت تشمل حرمة املسكن. وحرية احلياة اخلاصة, ،  منها حرية التنقل :احلريات الشخصية البدنيةـ 

 .وحرية اإلجتماع, وتشمل حق االشرتاك يف اجلمعيات ،  وحرية التظاهر : احلريات اجلماعية ـ

 .وحرية اإلذاعة والتلفزيون, والعقائدية وحرية التعليم, واحلرية الدينية, وحرية الصحافة, وهي حرية الرأي : احلريات الفكرية ـ
 .119ص ،  9179،   الفكر القاهرةدار ،  يف النظرية العامة للحريات الفردية   :  عيم عطية ـ  (1)                                                           

 .79ص ،  املرجع السابق    :  علي قريش ـ  (2)
 .وما بعدها  090املرجغ السابق،  ص :  ثروت بدوي  ـ     
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 .(1)والصناعة, التجارةوحرية , وحق امللكية, وتشمل حرية العمل :احلريات اإلقتصادية واإلجتماعية ـ

 Houriouتقسيم أندريه هوريه   ـ  2

 .وحريات احلياة العامة, حريات احلياة املدنية : يقسمها هذا الفقيه اىل 

 . واحلريات الثانية ,مسامها ،  احلريات األوىل. فتضم جمموعتني:  أما حريات الحياة المدنية ـأ 

 الحريات األولى : 

أي حرية . وحرية املقاولة, التنقل ،  وحق األمن واحلريات العائلية،  وحق امللكية اخلاصة،  وحرية التعاقد وتشمل احلرية الطبيعية يف
 .التجارة والصناعة

  أما الحريات الثانية : 

 .حلرية النقابيةوا, واإلذاعة ،  وحرية اإلجتماع ،  وحرية التعاقد, وتشمل حرية املعتقد ،  والعبادة ،  وحرية التعليم ،  وحرية الصحافة 

وحق االنتساب اىل حمكمة , مثل احلق يف تقلد الوظائف العامة.تشمل احلقوق املدنية والسياسية ف:   أما الحريات العامة ـب 
 .(2)وحق التصويت واملشاركة يف االستفتاء, وكذلك حق املشاركة يف التعبري عن السيادة الوطنية ,والقبول للشهادة, احمللفني

 تقسيم ثروت بدوي  ـ  3

والقسم الثاين يشمل . القسم األول يتضمن  احلقوق واحلريات الفردية والتقليدية: هذا الفقيه بدوره يقسم احلريات اىل قسمني رئيسيني
 .احلقوق اإلجتماعية 

واحلرية االقتصادية ،  وهذه ،  وحرية الفكر ،  وحرية التجمع،  ةاحلقوق واحلريات التقليدية ،  وتشمل احلريات الشخصي:  أوال 
 .سبقت اإلشارة اليها يف التقسيمات السابقةقد احلريات تتفرع اىل عدة فروع و 

والراحة , وساعات العمل, كاألجر. وكل ما يتعلق به من عناصر, حق العمل. وأهم هذه احلقوق:  احلقوق اإلجتماعية: ثانيا
 .غري ذلك  اىل, (3)واحلماية،  وحق اإلضراب وتكوين النقابات,

 منعلى أن هذه احلقوق , أنه يستبعد طائفة  من احلقوق واحلريات السياسية من احلريات العامة الفردية. ويؤخذ على هذا التقسيم
فهي الىت تتضمن وضع السلطة يف :أما احلقوق السياسية . وهي إمتيازات خاصة باألفراد،  ال حيق للسلطة التعرض هلا , احلريات العامة

. غري أن هذا التربير ليس مقنعا لدى البعض،  على كون احلريات السياسية،  هي نوع من احلقوق واحلريات العامة الفردية. الشعبيد 
يف , واملشاركة, وحق الرتشح. وهو ما ينطبق على حق اإلنتخاب  ,حيتج به يف مواجهة الكافة. واحلق  يفرتض أن له صاحب

 .االستفتاءات العامة

 محمد عاطف البنا تقسيم  ـ  4

 :يرى بأن احلريات العامة جيب النظر اليها حسب طبيعة املصلحة اليت هتدف اىل حتقيقها وعلى ذلك فهي أربعة أصناف هي 
                                                           (1)  - Burdeau. (G) : Les Libertés publiques 4eme  L.G.D. J Paris 1972 . P 97. (2)  و ما بعدها 970ص ،  املرجع السابق  :أندريه هوريو   ـ. 

 .090ص ،  املرجع السابق   : ثروت بدوي ـ  (3)
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وحق املشاركة يف اإلستفتاءات العامة،  وحق إنشاء  ,وهي احلريات السياسية،  وتتمثل يف حق اإلنتخاب الصنف األولـ 
 .األحزاب السياسية

 .وهي احلريات الشخصية،  وتشمل حق األمن ،  وحرية التنقل ،  وحرية احلياة اخلاصة نف الثانيالص ـ

 .وحرية التعليم, وحرية الصحافة, وحرية الرأي ,والعبادة, وهي احلريات الفكرية،  وتتمثل يف حرية العقيدة الصنف الثالث ـ

 .(1)احلريات اإلقتصادية واإلجتماعية الصنف الرابع ـ

إال أهنا يف . على الرغم من وجود بعض اإلختالف يف تصنيفها وتوزيعهاالسابقة  وبناءا على ما تقدم يالحظ على كل التقسيمات 
. واإلجتماعي  ,النهاية ال خترج عن نطاق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  وما عرفته اإلنسانية من تطور يف اجملالني اإلقتصادي

اليت جيب عليها التدخل لضمان هذه , ت تقررت لألفراد بوصفهم أعضاء يف مجاعة منظمة داخل الدولةولذلك فاحلقوق واحلريا
حلقوق مصدرها فا. واحلريات ,غري أنه جيب عدم اخللط بني احلقوق. وتنظيمها ,واحلريات ،  ويف نفس الوقت االلتزام حبمايتها ,احلقوق

 . القانون  اولكن كلتيهما كرسه. أى القانون الوضعي  ـ البشرـ ريات العامة من صنع بينما احل , والشرائع السماوية ,القانون الطبيعي

 المطلب الثاني

 الحريات العامة واألحزاب السياسية والديمقراطية

وتطورت بتطور احلقوق واحلريات العامة املمنوحة .   ظهرت يف األنظمة الليربالية, إن االحزاب السياسية ظاهرة وحقيقة سياسية 
وتنص عليها يف الدستور ،  ومع ذلك فإن . اليت ختتلف باختالف اإليديولوجية اليت ينبين عليها النظام السياسي يف أي دولة, لألفراد

را صادقا،  وصورة صحيحة تربز ما يتمتع به األفراد من حقوق إال أنه ال يعترب معيا, الدستور إن تضمن هذه احلقوق واحلريات 
إقرار هذه احلريات يف الدستور،  يعد مبثابة ضمانة هامة لألحزاب السياسية ملباشرة نشاطها على  لكن. وحريات مبختلف صورها

له ولغريه األمن الكامل،  الذي بدونه ال  والدفاع عنه يف اإلجتماعات إذا مل يتوفر. فالفرد ال يتسىن  له إبداء رأيه صراحة. أحسن وجه
 . اآلتيني فرعنياحلريات واألحزاب السياسية يف ال. وعليه نتناول ىف هذا املبحث. التيار الذى ينتمى إليهالو  ,يستطيع اجلهر به

 . األحزاب السياسية واحلريات العامة:  األول فرعال
 .األحزاب السياسية ضمان ملمارسة الدميقراطية : الثاني فرعال

 األحزاب السياسية والحريات العامة:  األول لفرعا

إن حلرية الرأي والتجمع أثر كبري فيما يتعلق باألحزاب السياسية ألن احلزب السياسي،  ما هو إال  جتمع ألصحاب رأي واحد،  ،  
اليه من خالل جتمع األفراد،  وليقنعهم به،  وجيعلهم يعتنقونه،  على أمل أن يصل هذا فإذا مل يكن للفرد حق إبداء الرأي ،  والدعوة 

 .010ص ،  9110القاهرة ،  دار الفكر العريب ،   1ط  ،  الوسيط يف النظم السياسية:  محمد عاطف البنا ـ  (1)                                                           
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الرأي اىل القوة اليت تسمح بظهوره على املسرح السياسي،  فإنه بدون ذلك لن تقوم أحزاب قوية قادرة على حتمل مسؤوليتها  
 .(1)كاملة

لتحقيق أهدافه بطريقة غري  ,دي اىل التجمع السري،  والعمل يف اخلفاءوحترتمه فإن ذلك يؤ , ألنه إذا مل تعرتف السلطة هبذا احلق
 .والسيما يف األنظمة الديكتاتورية. مشروعة،  قد متس بأمن وإستقرار الدولة

  ,وعليه فإن أي قيد يفرض عليها  .وثيقا باحلريات العامة  وممارسة احلقوق السياسية  إرتباطا  ولذلك فإن األحزاب السياسية مرتبطة
كما كان الشأن بالنسبة . (2)ويعترب مساسا بالدميقراطية ,وممارسة نشاطها, يعد مبثابة حاجز أمام حرية إنشاء األحزاب السياسية

ملواطين اإلحتاد السوفيييت ،  وفقا " منه على أنه  09حيث نصت املادة  9177أكتوبر  47لدستور اإلحتاد السوفيييت  الصادر يف  
 اهتماماهتموتلبية , تساعد يف تطوير النشاط السياسي واملبادرة  ,احلق يف اإلحتاد يف منظمات إجتماعية .يوعيألهداف البناء الش

يرى  ".(3)الظروف الالزمة لكي تقوم بنجاح مبهامها املنصوص عليها يف أنظمتها الداخلية  ,املتنوعة،  وتضمن للمنظمات اإلجتماعية
وإمنا فقط حق اإللتحاق , ومنها األحزاب السياسية   ,بأهنا ال تعطي احلق يف تكوين اجلمعياترجال الفقه يف تفسري هذه املادة ، 

احلزب الشيوعي هو الذي حيتكر املمارسة السياسية يف فإن , ألنه يف الواقع. (4)وإمنا تكوينها تتواله اهليئات احلكومية. باجلمعيات
 .احلريات والعن الدميقراطية ال حديث عن. وعليه فإنه بدون أحزاب سياسية, الدولة

 األحزاب السياسية ضمانة لممارسة الديمقراطية:  الثاني الفرع

ولذلك فقد ذهبت كثري من الدول اىل احلث . إن أمهية األحزاب السياسية ودورها يف تكوين إرادة عامة حقيقة ال ينكرها إال جاحد
من خالل حق كل فرد يف , الغىن عنها لضمان احلياة الدميقراطية مؤسسات باعتبارها ,والتشجيع على إنشاء األحزاب السياسية

 .ه مىت شاءواإلنسحاب من إىل أى حزب سياسي اإلنتماء

 ,ألنه منذ نشأة األحزاب السياسية يف هاتني الدولتني ,خري مثال يقتدى به يف هذا الصدد,واألمريكية  ,ولعل التجربتني االنكليزية
بأن الدميقراطية اليت تسعى اليها تلك املؤسسات السياسية  ,عملت على تعميق كافة جوانب احلياة الدميقراطية،  وهي مؤمنة إميانا تاما

ال . وحرية احلديث وحرية اإلجتماع . وإذا مل يتمتع أفراد الشعب باحلرية الشخصية  ,تعين أوال وأخريا وضع السلطة يف يد الشعب
 .السلطةهذه  ارسة ينشأ له حق مم

متكني األفراد من اإلختيار بني أحزاب سياسية متنافسة ،   .هي أوال وقبل كل شيء ,ولذلك فإن من متطلبات هذه الدميقراطية
عثمان خليل عثمان،  والعميد األستاذ . وقد عرب عن ذلك.  (5)واإلدالء بأصواهتم يف إنتخابات حرة،  وبطريق اإلقرتاع السري

 .و ما بعدها 991ص ،  املرجع السابق  :  نعمان أحمد الخطيب ـ  (1)                                                           
 .11ص ،  املرجع السابق   :الشافعي ابو راس   ـ  (2)
 .941ص ،  املرجع السابق    :  نعمان أحمد الخطيب ـ  (3)
 .290ص ،  املرجع السابق   :  فؤاد العطار ـ  (4)
 .941ص ،  املرجع السابق   :  نعمان أحمد الخطيب ـ  (5)

- D.m. Scott and D.Korbin : British. Constitution 3rd Edition Butter worthes London 1979 . P 18. 
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ربيبة الدميقراطية،  اليت تقدس احلريات , ظاهرة حديثة. األحزاب هبذا املعىن"بأن  919القانون الدستوري ص  مامؤلفه يف. اويمالط
 " .كحرية الرأي ،  واإلجتماع ،  والنقد وغريها مما ال حياة لألحزاب بدوهنا   . العامة

إال يف ظل  .والدستوري ,املستوى الرفيع من السلوك السياسيمل تنشأ وتعمل هبذا  ,وعليه فإن األحزاب السياسية يف هاتني الدولتني
 .احلريات العامة اليت يتمتع هبا الشعبان االنكليزي واألمريكي

مرهون وتطورها . خاصة السياسية منها, وتأسيسا على ذلك فإن ضمان  توافر احلريات ،  وأمهها حرية الرأي والتعبري عن املشاعر
املناخ الذي يساعد ويضمن نشأة األحزاب ،  واتصاهلا  وهى,بتطور تلك اجلماعات السياسية،  اليت يطلق عليها األحزاب السياسية 

بأهنا أجهزة تصنيع املشاعر " لتظهر كما يصفها أحد الكتاب . وتنظيم أفكارها . بأكرب حشد من اجلماهري  وضمها اليها 
 .(1)"العامة

 

 

 

 

 

                                                           (1)  - Houriou et Gicquel. Et Gelard : OPT . cit P 27. 
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واالصالحات املختلفة اليت عرفتها الدولة اجلزائرية بعد  السياسة يف اجلزائر ال ميكن حصره يف التطوراتالتعددية ن البحث يف أصول إ
صول التارخيية للتعددية السياسية ألىل اإالبحث والرجوع ابل يتوجب علينا .  9191،  وصدور دستور  9199أحداث شهر اكتوبر 

،  والتنظيمات اإلصالحية  دت اىل ظهور احلركة الوطنيةأالعوامل اليت تأثرت هبا النخبة اجلزائرية اليت و ،   ستعماريةبان احلقبة اإلإ
،   الشخصية اجلزائريةو فاظ على اهلوية الوطنية ،  وعملت على احل الفرنسي اإلستعمار،  اليت قاومت  وكذلك خمتلف التيارات السياسية

 .ضطهادواإل وكافحت من أجل حترير البالد من الظلم

. كان جيمعها هدف واحد  اهنأفكار واأليديولوجيات إال ألعلى الرغم من اختالفها يف ا. ولذلك فقد كانت هذه التنظيمات 
 .وبناء دولة عصرية. وهواستقالل اجلزائر

 : مباحث ةلقسم ثالثوعليه يشمل هذا ا

،  وتبين نظام احلزب  9112صالحية والسياسية يف عهد  االستعمار حىت سنة يتناول التنظيمات اإل:  االول مبحثال
 .9191حىت صدور دستور . الواحد

 91/40  حىت صدور القانون 9191يتضمن التحول من الواحدية اىل التعددية احلزبية انطالقا من دستور  : الثاني مبحثال
 .املتعلق باألحزاب السياسية 1491يف يناير 

 .نتناول فيه تقييم جتربة التعددية السياسية يف اجلزائر:  الثالث مبحثال
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الثاين من القرن العشرين بعد انتهاء املقاومة الشعبية اليت دامت أكثر من إن تاريخ األحزاب السياسية يف اجلزائر يعود إىل بداية العقد 
سبعني سنة،  وحتول النضال الوطين من السالح إىل السياسة،  نتيجة ظهور حركات اإلصالح الديين يف العامل اإلسالمي،  وتأثر 

ملية األوىل مع اجليش الفرنسي،  واحتكاكهم مبختلف النخبة اجلزائرية هبا،  وكذلك تأثر اجلزائريون الذين شاركوا يف احلرب العا
اإلجتاهات الفكرية والسياسية العاملية،  مما رفع من مستوى وعيهم السياسي ورجعوا متشبعني بأفكار مقاومة اإلستعمار والنضال من 

األحزاب السياسية واحلركات  يف املطلب األول نتعرض إىل ظهور: سنوضحه يف املطلبني اآلتيني  أجل احلرية واالستقالل وهو ما
  .نظام احلزب الواحد وعالقته مبيكانيزم احلكماإلصالحية،  ويف املطلب الثاين نتناول 

 المطلب االول

 ظهور  االحزاب السياسية والحركات االصالحية 

ووقفت يف وجهه مطالبة حزاب السياسية يف اجلزائر مرتبط بظهور احلركة الوطنية اليت قاومت االستعمار الفرنسي ألن ظهور اإ
و أ ,ستمرار بسبب نفي بعض مناضليهالكن هذه احلركة الوطنية مل يكتب هلا النجاح واإل. وبناء دولة عصرية, باالستقالل

 .ستشهادهمإ

ملمارسات االستعمارية بوسائل اصالحي أو السياسي تقاوم فق بعض التنظيمات ذات طابع اإلألونتيجة لذلك بدأت تظهر يف ا
املساواة يف املعاملة مع ب املطالبةو  ,صالحات االجتماعية واالقتصاديةدخال جمموعة من اإلإو  ,وتطالب بالتغيري ,منظمةعصرية 

نتناول ىف أوهلما احلركة : وهو ما سنوضحه ىف الفرعني اآلتيني . وهذه التنظيمات تتمثل يف التيارات االصالحية والسياسية. الفرنسيني
 .9111اىل  9191األحزاب السياسية ىف اجلزائر من سنة .اإلصالحية وىف ثانيهما

 ةالحركة االصالحية والسياسي:  االول لفرعا

كلها كانت ,النوادي الثقافية واالجتماعية و ظهور العديد من اجلمعيات  ,صالحية والسياسية ىف اجلزائرلقد سبق ظهور احلركات اإل
 ,ونشر الثقافة االسالمية ,وتطوير الفكر العلمي, حماربة التخلف واجلهلو زائري وساط اجملتمع اجلأهتدف اىل نشر الوعي والثقافة يف 

 9910ومن أشهر هذه اجلمعيات ،  اجلمعية الراشدية اليت تأسست يف  .للحفاظ على اهلوية العربية االسالمية للمجتمع اجلزائري
ويالحظ على هذه التنظيمات اهنا يغلب عليها  . اخل.  9147ونادي صاحل باي الذي أنشئ سنة  .9149اجلمعية  التوفيقية سنة و 

وكنتيجة . وحتمل يف نفس الوقت بوادر التنظيم والرتبية السياسية اليت متهد لنشأة االحزاب السياسية ,صالحيإلجتماعي  واإلالطابع ا
 :فيما يأتى مههاأ ورداليت ن.هلذه املقدمات ظهرت احلركات السياسية 

 السياسية صالحيةالحركة اإل:  أوال

 ,وذلك على خليفة انقسام حركة الشباب اجلزائري 9191حفيد االمري عبد القادر سنة . االمير خالدظهرت هذه احلركة على يد 
للمطالبة حبق املشاركة يف  , ذوي التكوين الثقايف الفرنسي ,من طرف جمموعة من الشباب اجلزائريني 9191اليت تأسست يف  

ورغم اتفاقهم يف . والسياسية ,واالقتصادية ,ىل غري ذلك من املطالب االجتماعيةإ .مع الفرنسيني التوظيف االنتخابات واملساواة يف
 :املطالب لكنهم اختلفوا يف األهداف فانقسموا اىل فريقني 
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كانت حركته تعمل على نشر   الذى. مري خالدألوفريق ينادي  باملساواة ويقوده ا "بن  التهامي "فريق يطالب باإلدماج يقوده الدكتور 
قناع إمل على تعخرى أومن جهة .حقوقهم املسلوبة  اسرتجاعجل أحىت يناضلوا من . وساط الشعب أالوعي احلقوقي والسياسي يف 

وذلك عن طريق تقرير املصري الذي نادى به الرئيس . ستقالل إلا على اخلصوصو  ,وعدالة مطالب اجلزائريني الفرنسيني بشرعية
" أول منظمة سياسية مساها  األمري خالد أسس حيث . خبصوص اجلزائر   ـ  Willson    Wodrow "ويلسون" ـي  االمريك

 .(1)" قداماإل" تبعها بتأسيس جريدة  أو " تحاد النواب المسلمينإ

النيايب للجزائريني يف الربملان حتقيق التمثيل و دماج اجلزائريني بدون شرط إو  ,مام القانونأكما طالب السلطات الفرنسية باملساواة 
لكن فرنسا واجهت هذه املطالب . والسياسية ,واالقتصادية  ,ىل غري ذلك من املطالب االجتماعيةإ. ومساواهتم باألوروبيني ,الفرنسي
 .9112مري خالد اىل فرنسا سنة ألبنفي ا

 الحزب الليبرالي :  ثانيا

مع جمموعة من املثقفني " بن التهامي "الشباب اجلزائري بزعامة الدكتور   بعد انقسام حركة 9191ظهرت هذه احلركة يف سنة 
الناطق الرمسي باسم احلركة " التقدم " فأسسوا جريدة    .اخل.. اجلزائريني ذوي التكوين الفرنسي كاألطباء والصيادلة واملعلمني واحملامني 

طار الدولة إصالحات اجتماعية للجزائريني يف إمع املطالبة بإحداث  ,الكلي للجزائريني مع فرنسا لإلندماجوكانوا من املؤيدين ,
والقضاء على كل أشكال التمييز اليت كانت متارسها السلطات الفرنسية على ,واملساواة بينهم وبني الفرنسيني يف احلقوق  ,الفرنسية
 .(2)اجلزائريني

 جمعية العلماء المسلمين:  ثالثا

عبد الحميد ابن باديس والشيخ البشير االبراهيمي برئاسة الشيخ  9129ماي  40زائريني يف أسسها جمموعة من العلماء اجل
صالحية ذات طابع ديين متشبع بالروح والقيم إوهي حركة . وغريهم  والشيخ العربي التبسي،  والطيب  العقبي ومبارك الميلي

،   بقيادة مجال الدين االفغاين ,امتداد للحركات االصالحية اليت ظهرت يف املشرق العريب بأهنااعتربها البعض حيث سالمية ،  اإل
كما قاومت .،  وحماربة البدع واخلرافات كان من بني أهدافها نشر الثقافة العربية االسالمية. وحممد عبده , وعبد الرمحن الكواكيب

 .واستعملت كل الوسائل ملنع نشاطها  .قاومة عنيفة من سلطات االستعمارغري أهنا لقيت م,والتبعية للمستعمر  ,االدماج والتجنس

احلركة " مثل الكشافة االسالمية اجلزائرية و , واالهتمام باحلركة الشبابية, النوادي الثقافية و  ,تأسيس اجلمعيات اخلرييةوقد عملت على 
 ".الطالبية 

مة ألواعتربت ا ,ودافعت عنها" مةاجلزائريةألا"االندماج ،  وروجت لفكرة ،  و  فكار اليت تنادي بالتجنيسألكما قاومت اجلمعية ا
اىل غري ذلك من املبادئ السياسية  .واحلاكم يتوىل تنفيذها ,تصنع القواننيالىت وهي حتكم نفسها بنفسها وهي  , لكل سلطة امصدر 

 .(3)جل قيام دولة جزائرية معاصرة أاليت كانت تدافع عنها اجلمعية من 

                                                           

 .97ص  ،   املرجع السابق : مزياني فريدة ـ  (1)
 .09ص ،   املرجع السابق  ،   مجعية العلماء املسلمني و أثرها االصالحي  : أحمد الخطيب ـ  (2)

 .09ص ،   املرجع السابق  ،   ..تأثري التعددية احلزبية يف النظام السياسي  : ناجي عبد النور ـ     
العدد االول  ، جامعة اجلزائر  ، جملة  حوليات اجلزائر،  " الفكر السياسي عند ابن باديس و حممد عبده"  :  عبد اهلل شريط ـ  (3)

 .17ص ،   9197
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 1172  - 1111االحزاب السياسية في الجزائر :  الثاني لفرعا

ثر الواضح يف نضج ألاليت كان هلا ا. حزاب السياسية يف اجلزائر بدأت تربز بشكل واضح بعد انتهاء احلرب العاملية االوىلألن ظاهرة اإ
مببادئ الدميقراطية  تشبعاملتمع االورويب ،  حتكاك اجلزائريني الذين شاركوا يف  هذه احلرب باجملإالفكر السياسي اجلزائري بسبب 

كل هذه . واحلرية،  باإلضافة اىل حركة النهضة يف العامل العريب وازدهار الصحافة السياسية خاصة  وظهور احلركات االصالحية 
 : ما يأيت (1)ألحزابومن هذه ا ,ومنضبط متثل برامج وطنية ,حزاب السياسية يف اجلزائر يف شكل منظمألرهاصات مهدت لظهور ااإل

 جمعية نجم شمال افريقيا:  أوال

على يد احلاج علي عبد القادر يف باريس هدفها الدفاع على مصاحل العمال املهاجرين يف فرنسا  9110تأسست هذه اجلمعية سنة 
جل استقالل أللنضال من  . 9111سنة " أمحد مصايل احلاج " مث تطورت لتتحول اىل حزب سياسي بزعامة   . من املغرب العريب 

،  وتعريفه بعدالة القضية  العام العاملي الرأيكما عمل على خماطبة   ,اليت كانت حتت السيطرة االستعمارية ,بلدان املغرب العريب
 .اجلزائرية

 ,لى مبادئهمع لكن مناضليه ظلوا.حبل احلزب  ابفرنسا قرار " اجلبهة الشعبية " صدرت حكومة أاين  9127ستمر نضاله حىت سنة ا
 .(2)وحريتها من أجل استقالل اجلزائر ,واستمروا يف نشاطهم ونضاهلم

 حزب الشعب الجزائري:  ثانيا

  .بباريس "نانتز" مة ىف أليف اجتماع ألحباب ا. بعد حل حزب جنم مشال افريقيا 9127تأسس هذا احلزب بقيادة مصايل احلاج سنة 
" نفصال ،  وإمنا حترير إدماج ،  وال إال " نادى بتحرير اجلزائر فرفع شعار و ومل تكن أهدافه ختتلف عن سابقه حيث عارض االندماج 

 خالقي كما عمل على رفع مستوى الوعي السياسي األورفع مستواه املادي و  ,مع العمل على حتسني ظروف الشعب اجلزائري
،  " الشعب " ،   " مة ألا" منها  الىت واصدار اجلرائد  ,وإقامة املهرجانات ,عن طريق توزيع املنشورات. اجلزائري احلقوقي لدى الفردو 

 ". الربملان اجلزائري" 

قرار بكل احلريات الدميقراطية منها فيه على مبدأ الفصل بني السلطات واإل امة برناجمه كامال مركز ألنشر يف جريدة ا 9129ويف سنة 
 .(3)اخل . واالجتماع,الصحافة و  ,والنقابة ,وانشاء اجلمعيات  ,حرية التعبري

 وعلى الرغم من ذلك. االضطهاد حىت مت حلهو ،  وتعرض للمضايقات  هذا احلزب مل ينج من مقاومة وقمع املستعمر الفرنسيلكن 
 .اح من أجل القضية الوطنيةطارات حزبية ومناضلني ملتزمني  ومصممني على الكفإواصل نشاطه يف السرية ،  وجنح يف تكوين 

 الحزب الشيوعي الجزائري:  ثالثا

،   جل جزائر حرة سيدةأمن أهداف برناجمه العمل من . 9121ول يف اكتوبر ألوعقد مؤمتره ا 9120تأسس هبذا االسم سنة 
الذي كان ينشط باجلزائر منذ  وأحد فروعه لحزب الشيوعي الفرنسيل امتداد  ن احلزب كان يعترب نفسهأل. متحدة احتادا قويا مع فرنسا

 .01ص ،  املرجع السابق   :  عبد النور ناجى ـ  (1)                                                           
 .01ص ،   رــاجلزائ،   9197املؤسسة الوطنية للكتاب ،   9100 - 9144املقاومة السياسية : جياللي صاري ، محفوظ قداش  ـ  (2)
 ،   اجلزائر،  9190اب ــللكتاملؤسسة الوطنية ،  9121  -9191اهلجرة و دورها يف احلركة الوطنية بني احلربني   :  عبد الحميد زوز ـ  (3)

 .70ص 
 .90ص ،  9119ة ـــسن ، ديوان املطبوعات اجلامعية،  9111 - 9191التعددية احلزبية يف جتربة احلركة الوطنية :  لمين شريط ـ     
 .و ما بعدها  97ص . املرجع السابق:  مزياني فريدة ـ     
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ألهنا مل تتناول , ومطالبه كلها كانت مطالب شكلية,احلزب كانت تدافع عن  مصاحل فرنسا هذا يديولوجية إولذلك فان  9119 سنة 
،   9127سنة  ويتجلى ذلك بوضوح من خالل مشروع القانون االساسي الذي قدمه  ,قضية االستقالل وحترير اجلزائر من االستعمار

وقد مت . (1)وحرية العبادة وانشاء حكومة جزائرية ذات استقالل داخلي ,الدولة نوفصل الدين ع,حيث اقرتح احتاد اجلزائر مع فرنسا 
بإقامة  فطالب,  وتصحيح مساره, خطائهأحاول تدارك بعض  9100ماي  49وبعد احداث . حله يف بداية احلرب العاملية الثانية 

 غريأنه. له كامل السيادة يف اطار حكومة ومجهورية جزائرية دميقراطية, ضد السيطرة الفرنسية ،  وانتخاب برملان جزائريجبهة وطنية 
 .على مستوى األفكار السياسية فانه ظل على حاله مل يتغري

 حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية:  رابعا

كبديل لنشاط حزب الشعب احملظور بغرض املشاركة يف االنتخابات التشريعية لسنة  على يد مصايل احلاج   9101تأسست سنة 
وقد مسح له ذلك باملطالبة بإنشاء جملس تأسيسي ,اليت حققت له جناحا ملحوظا مسحت له بالعودة اىل العمل يف الشرعية  9107

وبذلك مل خيتلف يف .  ن ارادة الشعب وميارس السيادة بامسهيعرب ع ,جزائري كامل السيادة يتم انتخابه عن طريق االقرتاع العام املباشر
 .قامة مؤسسات سياسية جزائرية منتخبةإوهو ( جنم مشال افريقيا  ،  وحزب الشعب) هدفه عن التنظيمني السابقني  

 جبهة التحرير الوطني:   خامسا

مت فيه االتفاق على انطالق الثورة التحريرية   الذي 9100شخصية سياسية يف جوان  11تأسست جبهة التحرير الوطين يف اجتماع  
جمموعة من العوامل الداخلية على ظهورها  وقد ساعدت  .نسانرض واإلألاليت كانت هتدف اىل حترير ا 9100ثورة أول نوفمرب .

 . (2)واخلارجية

التحريرية  وانقسام اجملتمع الدويل اىل فعلى املستوى اخلارجي بروز كثري من املنظمات الدولية اليت ساعدت على ظهور احلركات      
وكذلك خروج . حرب باردة بينهما قيامدى اىل أ،  مما  ا يف مناطق خمتلفة من الكرة االرضيةمعسكرين متنافسني من أجل بسط نفوذمه

 . هنزامها يف احلرب ىف اهلند الصينيةإباإلضافة  كذلك اىل  ,،  واقتصاديا،  وعسكريا فرنسا من احلرب العاملية الثانية مهلهلة سياسيا

وتباين  ,فتتمثل يف الصراعات اليت كانت موجودة بني خمتلف قادة التنظيمات السياسية واحلركة االصالحية:  أما من الناحية الداخلية
 .مما أدى اىل فشل املقاومة الوطنية يف حتقيق أهدافها ,االهداف وااليديولوجيات

الذي طرحت فيه  9102 أفريلبعد انعقاد مؤمترها الثاين يف " حركة انتصار احلريات الدميقراطية "  عرفتها  زمة اليتألباإلضافة اىل ا
الذي كان املصدر الوحيد للقرار يف . حيث برز تيار يرفض متركز السلطات يف يد مصايل احلاج . مسالة الدميقراطية يف احلزب بإحلاح

ن مصايل احلاج رفض أغري  ,،  وخبضوع األقلية لألغلبية اللجنة املركزية بدميقراطية التسيريأعضاء  حيث طالب. تنظيم وتسيري احلزب 
فقام هؤالء بدورهم بعقد مؤمتر  ,جنة املركزية من احلزبلعضاء الأفصل  فيه قرر 9100،  فنظم مؤمترا يف بلجيكا سنة  هذا الطرح

 .47ص ،  رــاجلزائ،   9191ديوان املطبوعات اجلامعية  " ،  االيديولوجيات السياسية للحركة الوطنية اجلزائرية:  يحي بوعزيز ـ  (1)                                                           
 .09ص ،   اجلزائر،  9194. 1العدد ،  جملة التاريخ  يف اجلزائر،  9121احلركات السياسية خالل سنة :  أنيسة بركات ـ     

 ، واالقتصادية والثقافية  يف كتاب االزمة اجلزائرية اخللفيات السياسية واالجتماعية احلركة الوطنيةايديولوجية  :  صالح فياللي ـ  (2)
 .11ص ،   9191 بريوت،  الوحدة العربية  ، مركز الدراسات 

 .و ما بعدها 194ص ،   9190 ، اجلزائر ، طنية للكتابو الاملؤسسة ،   الكفاح القومي و السياسي:  عبد الرحمن العقون ـ     
- Kaddache  M  : Histoire de nationalisme Algérie . Alger SNED.TZ 1978.  P 761 . 
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تيار : "ومها . فانقسم احلزب اىل تيارين متصارعني. اج ومساعديه نتج عنه عزل مصايل احل 9100وت أاستثنائي باجلزائر خالل 
 .(1)نسبة اىل اللجنة املركزية " ملركزيني ا تيار" و"    مصايل احلاج 

كتيار توفيقي على يد جمموعة من الشباب "  اللجنة الثورية للوحدة والعمل" ونتيجة هلذه االزمة واالنقسام الذي عرفه احلزب تأسست 
يف ضرورة املبادرة بالقيام بعمل ثوري متجاوزين بذلك سياسة مصايل احلاج اليت  ماهتمامه واوحصر  ,منظمة شبه عسكرية  ء من قدما

ن أ،  وكذلك جتاوزوا طرح املركزيني الذين يرون  قبل البدء يف اي عمل عسكري. اىل حل اخلالفات السياسية داخل احلركة تدعو
 .  الوقت مل حين بعد للقيام بالثورة

ومتكنت من االنتشار . حتت لوائها الشعب اجلزائري سرعان ما انضوى 11وقرار تشكيل جلنة جبهة التحرير الوطين اليت اختذته مجاعة 
كني فيها اىل اكثر حيث ارتفع عدد املشرت   ,جنحت يف تعميق فكرة الكفاح املسلحو ،   وطنيا واستقطبت يف صفوفها الطالئع الواعية

 شخصا  994.444من 

وتدعيم ما هو عسكري على ,ولوية الداخل على اخلارج أ:  اساس مبدأين ومهأثورة  بقيادة جبهة التحرير الوطين على الفاندلعت 
ات ىل خلق صراعإدى أمما  ,ي تنظيم اوهيكلة مؤسساتية حمددة عند بدايتهاأ،  ولذلك مل تعرف اجلبهة  حساب ما هو سياسي

يف ظهور حركة تقوميية داخل اللجنة املركزية للحزب جنحت  تمتثلآخرها . وظلت هذه الصراعات تالحقها اىل يومنا هذا ,داخلية فيها
 900مقابل  "نعم"صوتا  914بنسبة   1492وسحب الثقة منه يف شهر يناير ( عبد العزيز بلخادم ) يف عزل االمني العام للحزب 

عندما قرر االمني العام السابق علي بن فليس دخول االنتخابات الرئاسية يف مواجهة عبد  1440مماثلة يف  وقبلها شهد ازمة. "ال"
،  قاده عبد العزيز بلخادم عرف باسم احلركة التصحيحية ،  وانتهت باستالم بلخادم  ،   حينها برز تيار معارض العزيز بوتفليقة

 . مقاليد إدارة احلزب

ماى  14فري إحياء لذكرى هجومات الشمال القسنطيين بتاريخ إبقرية  9101أوت  14ي الصومام بتاريخ وملا انعقد مؤمتر واد
مما مسح بتسجيل القضية اجلزائرية يف  , العام العاملي الرأياستقطب و . الذي قضى على عقدة التفوق العسكري الفرنسي  9104
 .عمال االمم املتحدةأجدول 

هو و  ,ليهاإأحزاب احلركة الوطنية أمام النضمام ا،  وفتح الباب  التنظيم السياسي والعسكري للجبهة فجاء مؤمتر الصومام الذى وضع
. مناصب قيادية الىت انضمت إليهاحزاب ألوأعطت ملسؤويل ا ,زودها بقيادة وطنية موحدة  ،  وحدت الضوابط االيديولوجيةما 

كذلك املركزيون ب و  ه اىل احلز و انضمامه هو ومناضل"  االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري" زعيم  ( فرحات عباس ) وبذلك أعلن  
يف بيان نشرته يف جريدة  9101كما لقيت اجلبهة تأييدا صرحيا من مجعية العلماء املسلمني سنة   ."بن يوسف بن خدة " ومنهم  
 .(2)،  وتعرتف هبا كممثل شرعي ووحيد للشعب اجلزائري تؤيد فيه اجلبهة .البصائر

منا أكثر ألنظرا ملوقعها االسرتاتيجي  ا ,فري مبنطقة القبائل مشال اجلزائريإبقرية  . مؤمتر وادي الصومامانعقد   9101 اوت  14يف و 
وزيغود يوسف ،  وكرمي بلقاسم ،  واالخضر بن طوبال ،   دعا اليه كل من عبان رمضان ،  العريب بن مهيدي ،  وعمر أمقران ، .  

 .منيةأوتغيب  عنه بعض القادة البارزين يف الداخل واخلارج ألسباب 
 .74ص ،  املرجع السابق   :  ناجي عبد النور ـ  (1)                                                           

 .70 - 70املرجع السابق ص   :  ناجي عبد النور ـ  (2)
بريوت املؤسسة العربية  ، الدولة ، اجليش  ، احلزب ،  صراعات النخبة السياسية و العسكرية يف اجلزائر  : رياض صيداوي ـ     

 .0ص ،   1444للدراسات و النشر 
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ىل انعقاده هو ضرورة تقييم املرحلة االوىل من الثورة املسلحة وبوضع اخلطوط العريضة ملواصلة الكفاح إسباب اليت دفعت ألومن ا
. وتسيري الكفاح املسلح ,جل تزويد الثورة بقيادة مركزية موحدة تتوىل تنظيمأالسيادة الوطنية ،  وكذلك من جل اسرتجاع  أاملسلح من 

وتوجيهها ،  وكذلك تدارك  الثورةاليت تتحكم يف مسار  ,اإليديولوجيةوحتديد املنطلقات السياسية و  ,وتوحيد التنظيم العسكري
بعد عشرة أيام  ,وكان من أهم نتائج املؤمتر .،  وضعف االتصال بني املناطق وقلة التمويل ,النقائص خاصة فيما يتعلق بنقص التموين

ثراؤها،  ومتت صياغتها يف قرارات سياسية وعسكرية إطر التنظيمية املهمة اليت جيب ألعن حتديد ا  هجلسات أسفرتمن املناقشات،  
 .يأتى طر فيماألوتتمثل هذه ا, وفكريا, واجتماعيا, وعسكريا,سياسيا  . مست خمتلف اجلوانب التنظيمية للثورة اجلزائرية,مصريية 

 .االستقاللحتدد منهجية الثورة مرفقة بتصور مستقبلي للدولة اجلزائرية بعد  تعتمد إيديولوجية، إصدار وثيقة سياسية شاملة ـ  

باإلضافة اىل  .القسم بالناحيةو   ال الناحية باملنطقة،  كما مت استبد(. بدال تسمية املنطقة) تقسيم الرتاب الوطين اىل ست واليات ـ   
 .احتاديات جبهة التحرير يف فرنسا واملغرب وتونس وإنشاء،   إحداث القسمة ،  وجعل منطقة العاصمة مستقلة

التعريف  :سيالسياالتنظيم و  .اهليكلةو حيث وضعت الرتب العسكرية واملخططات والرتتيبات واملهام :  توحيد التنظيم العسكري  ـ
 .،  واجملالس الشعبية واختصاصاهتا مبهام احملافظني السياسيني

عمال أ،  وجلنة التنسيق كهيئة تنفيذية لتسيري  مبثابة اهليئة التشريعية جمسدة يف اجمللس الوطين للثورة وهو:  موحد للثورةقيادة تشكيل  ـ
 .(1)الثورة

 .ولوية للسياسي على العسكريألا وإعطاءعالقة جيش التحرير جببهة التحرير  ـ

 20وقد اختذ املؤمتر قرارا بإقامة اجمللس الوطين للثورة يتكون من . رادة املشرتكةولوية للداخل على اخلارج مع مراعاة مبدأ اإلألاعطاء ا ـ
اآلخرين للسماح للقادة  9107أوت  91عضوا بعد اجتماع  00مساعدين مث ارتفع العدد اىل   97رؤوسا و  97عضوا بينهم 

أعضاء مث توسعت  40كما مت انشاء جلنة التنسيق والتنفيذ ضمت يف البداية .  باالشرتاك يف عملية اختاذ القرارات السياسية والعسكرية
وتنسيق العمليات , وامر التنشيط أ،  مهمتها القيام بإصدار تعليمات و  عضاء اجمللس الوطين للثورةأعضوا خيتارون من بني  90اىل 

هبدف  ,،  وكذلك ربط النشاط العسكري بالنشاط السياسي يف اخلارج وتنظيم وتوزيع جيش التحرير على الرتاب الوطين للثورة ,ةاحلربي
كان من بني نقاط االختالف يف هذا االجتماع الذي صار حيمل اسم  . النشاط السياسيو ضمان االنسجام بني  العمليات العسكرية 

،  هل من سيكون مسؤوال عن اجلناح السياسي للثورة ؟ هل يكون من جيش  الوطين ،  وبعد االستقاللاملؤمتر األول جلبهة التحرير 
 .(2)التحرير ؟ أم من جبهة التحرير ؟ واستمر اخلالف بني زعماء الداخل واخلارج وظل كذلك حىت بعد االستقالل

،   وتنظيم  تعمل على تطويق نظام االحتالل. برملان و كومة هو جتهيز جبهة التحرير الوطين حب ,ول ملؤمتر الصومامأللقد كان اهلدف ا
للتحرك سياسيا ،  "  فرحات عباس "  تشكيل احلكومة اجلزائرية املؤقتة باملنفى بقيادة  مت 9109سبتمرب  91،  ويف  أبناء الشعب

تنفيذ وأخذت مهامها اليت انصهرت يف حزاب والتيارات السياسية وحلت حمل جلنة التنسيق والألتضم اثنيت عشرة وزارة من خمتلف ا
 .بوتقة جبهة التحرير الوطين

 .وما بعدها 71ص ،   املرجع السابق  :  ناجي عبد النور ـ  (1)                                                           
،  اجلزائر،   9110املتحف الوطين للمجاهد ،  9101 - 9100اسرتاتيجية الثورة اجلزائرية يف مرحلتها االوىل   :  أحسن بومالي  ـ     

 209ص 
،   9العدد ،  السنة االوىل ،  جملة الذاكرة للدراسات التارخيية  ،   املؤسسات السياسية للثورة اجلزائرية  :  الطاهر بن طرف اهلل ـ  (2)

 .و ما بعدها 04ص ،  اجلزائر ،   9110سنة 
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, اىل مرحلة التنظيم ,ويتبني من خالل القرارات والنتائج اليت متخضت عن مؤمتر الصومام ،  أن الثورة انتقلت من مرحلة املبادرة الفردية
وكان اجمللس . مل يكونوا من صناع بيان أول نوفمرب. جهزة ضمت ممثلني مبختلف التيارات السياسية الوطنية أوتأسيس مؤسسات و 

 .(1)طات يف الدولة ،  ويعترب أعلى هيئة يف اجلبهةلالوطين للثورة يتمتع بكامل الس

نزال الشعب اجلزائري اىل الشارع،  لدعم العمل العسكري،  إ ,قرر اجمللس الوطين للثورة املنعقد يف طرابلس  9114ويف مطلع سنة 
اكتوبر  97يف اجلزائر و 9114ديسمرب  99ا مظاهرات ــيف تنظيم مسريات شعبية ضخمة يف سائر املدن والقرى،  منهوجنحت اجلبهة 

حيث . مع اجلبهةوانصاعت فرنسا للتفاوض . سوستل ،  والكوست " وخمططات   اإلستعماريـةفشلت احملاوالت و يف باريس  9119
من  ابتداءووقف اطالق النار  9111مارس  99يف  " يفيان إ" اتفاقيات  عدة مراحل قبل الوصول اىل التوقيع على  مر على

 .9112مارس  91منتصف هنار 

لتحديد املسار السياسي  ,9111جوان   40مارس اىل  17ستثنائي للجبهة يف ليبيا ما بني انعقد املؤمتر اإل ,عالن االستقاللإبعد 
بسبب النقاشات الساخنة بني  ,ؤمتر فشل يف الفصل يف مسألة تعيني القيادة السياسيةن املأ إالوالبناء املؤسسايت للدولة اجلزائرية ،  

بسبب مغادرة . ،  ومل يتم التصويت لتعيني أعضاء املكتب السياسي للجبهة مما أدى اىل تعليق الدورة. للمؤمتر 01االعضاء ال 
 ,بعد أن أشتد الصراع بني حكومته,ل من احلكومة املؤقتة الذي استقا" بن يوسف بن خدة " املؤمترين طرابلس السيما بعد مغادرة 

عن . عضو اجمللس الوطين للثورة  بصفته علن   اىل اجلزائر أ   ".أمحد بن بلة "وعند عودة  ,بقيادة هواري بومدين األركانوقيادة 
ن منطقة أصوات اجمللس الوطين للثورة ،  مع العلم أنه حصل على ثلثي أ،  الذي قيل  تشكيل املكتب السياسي  جلبهة التحرير الوطين

يف   أدى اىل االقتتال بينهم ,القبائل منطقةوهران،  و  ةمنطق: دى ذلك اىل نزاع بني جمموعيتأو . القبائل كانت قد عارضت هذا التعيني
اجلزائر العاصمة بشكل  ستقرار يفومتكن املكتب السياسي من اإل 9111سبتمرب  0ومت إعالن توقيف القتال يف  .9111أوت 
 .(2)هنائي

يرى يف نفسه شخصيته  , الن كل طرف من أطراف الصراع ,وأزمة شرعية ,هي أزمة سلطة 9111يتبني أن أزمة  من خالل ما سبقو 
 .لة السلطةأاجتاهات حول مس ةظهرت ثالث" ايفيان " فانه بعد اتفاقية ( حممد  حريب) الشرعية وحسب 

 .نتقال الطبيعي للسلطة من فرنسا إليهاستفادة من عملية اإلواإل" ايفيان" ة املتمثل يف العمل على احرتام اتفاقية  اجتاه احلكومة املؤقت ـ

 .اجتاه قيادة األركان املتمثل يف معارضة اتفاقية ايفيان واحلكومة املؤقتة باعتبارها صاحبة امللف ـ

  

 . وكان االجتاه الذي فرض نفسه. (3)نشاء مكتب سياسيإاجتاه امحد بن بلة الذي يؤيد قيادة االركان ويتفق معها يف ضرورة  ـ

دت اىل اضعافها ويف املقابل برز جيش التحرير الوطين كقوة أونتيجة للصراعات الثقافية والسياسية داخل جبهة التحرير الوطين اليت  
ومت التخلي عن فكرة  ,وزيرا للدفاع" هواري بومدين " ول حكومة ترأسها امحد بن بلة ،  وعني فيها  أت تتمتع بوزن كبري فتشكل

 . 77املرجع السابق ص   :  ناجي عبد النور ـ  (1)                                                           
 . 9119جوان ،   بطرابلس  ،   تشريع ازمة اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية   :  االستاذ علي هارون ـ  (2)

حماضرة القاها خالل الندوة اليت نظمتها مؤسسة سليمان عمريات بقصر الثقافة  ،  1492جانفي  92االحرار  : جريدة صوت ـ     
 .1492جانفي  99يوم    مفدي زكرياء

(3)  - Harbi  M  : le fln mirage et realite paris ed . Jeune afrique 1980 . P 325  -  326 . 
.و ما بعدها 997ص ،  املرجع السابق ،   التعددية احلزبية  :  االمين  شريط ـ            
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عن الدميقراطية احلقيقية ويتضح ذلك جليا  ,ممارسة السلطة السياسيةىف وبذلك مت االحنراف  ,األغلبية برأيااللتزام و القيادة اجلماعية 
 .(1)وكان هذا متهيدا لتبين نظام الواحدية احلزبية ,لغيت فكرة التعدديةأحلزب وهبذا دماج  حتت تأطري امن  خالل عملية اإل

 المطلب الثاني

  نظام الحزب الواحد وعالقته بميكانيزم الحكم

اليت كانت . صالحيةاإلو  اإليديولوجيةتفتحت على كل التيارات السياسية و  9100عندما تأسست جبهة التحرير الوطين يف سنة 
كانوا مجيعا جيمعهم هدف واحد ،  وهو مقاومة االستعمار   ألهنممتارس نشاطها ،  فانصهرت يف بوتقة جبهة التحرير الوطين 

ستقالل وبعد اإل. وقد قادت جبهة التحرير الوطين هذا الكفاح املسلح ونالت اجلزائر استقالهلا  .من أجل استقالل اجلزائر  ,الفرنسي
تأثريات خارجية و وذلك راجع اىل عدة عوامل . صبحت احلزب الواحد والوحيد الشرعي يف اجلزائرأو  ,اىل حزب طالئعي حتولت

فاخلارجية منها املد القومي العريب الناصري ،   بزعامة مجال عبد الناصر يف مصر ،  الذي كان يؤمن بأن احلزب الواحد هو . وعقائدية
 وعاءالبان الثورة ووجدوا فيه إمربيالية فتأثر به القادة السياسيون اجلزائريون املوجودون مبصر مقاومة اإلو . ن حيقق التنميةأالذي ميكنه 

 .لثورة اجلزائريةاحتوى ا الذى

املعادية . تشكل من طليعة الطبقة الكادحةتالفكر  املاركسي الذي جمد الواحدية احلزبية اليت كان . ىل جانب الفكر الناصريإ
 . للربجوازية االستغاللية

اما العامل العقائدي فيتمثل يف التوجه االسالمي الذي يتنكر لألحزاب السياسية ،  نظرا ملا فيها من عيوب ومساوئ وتناقض مع 
 .(2)عة االسالميةيمبادئ الشر 

وتبين نظام  ,االختالفات والصراعات السياسية املوجودة يف اجملتمع اجلزائري وقد جتاهل النظام السياسي الذي أسس غداة االستقالل
بزعامة  ـجبهة القوى االشرتاكية :  ومعارضة النظام منها ,احلزب الواحد مما دفع بالتيارات السياسية االخرى اىل العمل يف السرية

كانت كلها تدعو اىل   وهى أحزاب"حممد بوضياف " سه واحلزب الثوري االشرتاكي الذي اس ,احلزب الشيوعيـ و حسني آيت أمحد 
 . التعددية احلزبية والسياسية

،  واالختالفات يف  من حيث املمارسة السياسية 9100ولكن ونظرا العتبارات تارخيية والسيما التجربة اليت سبقت ثورة نوفمرب 
هو . خذ بنظام احلزب الواحدألن اأ ,ة اجلزائرية بعد االستقالللدى النخبة اجلزائرية تأكد للقياد , يديولوجيةالتوجهات الفكرية واإل

ما  وبذلك مت وضع الدستور الذي يؤسس  هلذا النظام وهو. (3)مثل الذي يستجيب لإلرادة الشعبية وبناء دولة عصريةألالنظام ا
 :اآلتيني الفرعنينوضحه يف 

القاهرة   ،  جامعة عني مشس، رسالة ماجستري كلية اآلداب ، نشوء و تطور بريوقراطية الدولة يف اجلزائر  : عبد الوهاب بوخنوفة ـ  (1)                                                           
 .و ما بعدها  929ص  ،   9114

 ،   مركز دراسات الوحدة العربية،   بريوت ،   "العريب املستقبل " ،  االزمة اجلزائرية الوقع و اآلفاق  : عبد الحميد مهري ـ  (2)
 .0ص ،   9117ديسمرب   11،  بتاريخ  1العدد 

 .77ص  ،  املرجع السابق  :  ناجي عبد النور ـ     
 .91ص،  املرجع السابق  : ناجي عبد النور ـ  (3)
،  10العدد ،   97السنة ،  جملة السياسة الدولية ،  النظرية و التطبيقمفهوم احلزب الواحد يف اجلزائر بني ":   نبيه االصفهاني ـ     
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 وترسيخ نظام احلزب الواحد 9171 وبداية الواحدية مث دستور 9112دستور :     األول فرعال
 .عالقة احلزب الواحد مبيكانيزم احلكم  :   الثاني فرعال

 دــــزب الواحـــام الحـــنظ:   ولاأل لفرعا

 1173سبتمبر  1دستور : أوال 

اليه مهمة سند ت أ .نائبا 911كان يتكون من و . 9111سبتمرب  14عالن االستقالل مت انتخاب اجمللس الوطين التأسيسي يف إبعد 
ففي  . مؤقتا باسم الشعب اجلزائري  ,القيام مبهمة السلطة التشريعيةو عداد مشروع الدستور إو  ,تأسيس حكومة للجمهورية اجلزائرية

 .بلة رئيسا للحكومة وكلف بتشكيلها وتقدمي برناجمه أمام اجمللس بن مت تعيني أمحد  9111سبتمرب  11
وهو  ,وبرنامج ميثاق طرابلس ,ر غري أن اجلو الذي كان سائدا مل يكن يعرب عن مبادئ الثورة,عداد مشروع الدستوإعمل اجمللس على 

 19ولذلك قام املكتب السياسي بتكليف جلنة إلعداد مشروع الدستور الذي أقره اجمللس الوطين التأسيسي يف  ,رساء دميقراطية شعبيةإ
سبتمرب ،  وبذلك أعلن أول  94وصدر يف اجلريدة الرمسية يوم   9112سبتمرب  49،  ومت االستفتاء الشعيب عليه يوم  9112اوت 

جبهة التحرير الوطين هو حزب الطليعة الواحد يف " ن  أ على, همن 12،  الذي نص يف املادة  دستوريف تاريخ الدولة اجلزائرية احلديثة
احد قرارا تارخييا يستجيب لإلرادة العميقة للجماهري احلزب الو  مبدأالذي اعترب  9110سنة لأكد ذلك ميثاق اجلزائر مث " اجلزائر  

الكادحة،   يف احملافظة على مكاسب الثورة التحريرية ،  وضمان مواصلتها ،  فاحلزب هو التعبري الصادق عن الشعب واالخنراط فيه 
،   ن خيلق تصورا جديدا للدميقراطيةأ ميكن وبالتايل ,طار الدميقراطية احلقيقية ووسيلة حتقيقهاإوهو  ,مرهون باإلميان بالتوجه االشرتاكي

 .(1)نفسهمأوميكن اجلميع من التعبري عن 

الذى كرس الواحدية ومن بعده الدستور الصادر يف  9171جوان  17وجاء امليثاق الوطين الذي صادق عليه الشعب يف استفتاء 
ونصت املادة "  يقوم النظام التأسيسي اجلزائري على مبدأ احلزب الواحد " نه  أعلى  10حيث نص يف املادة  9171نوفمرب  11
 .9191مث أكد ذلك امليثاق الوطين لسنة . (2)" جبهة التحرير الوطين  هي احلزب الواحد للبالد"ن  أعلى  10

 عالقة الحزب الواحد بميكانيزم الحكم:  الثاني فرعال

متارس فيه السلطة . على أساس النظام اجلمهوري يف ظل الدميقراطية الشعبية  9112ظل دستور يقوم النظام السياسي يف اجلزائر يف 
والعمال ،  ويعتمد االشرتاكية أسلوبا  ,والفالحني ,من طرف الشعب عن طريق ممثليه من الطليعة اليت تتكون من املثقفني الثوريني

وهو احلزب الطليعة الوحيد ،  الذي يتوىل حتديد سياسة االمة   ,داة ذلك حزب جبهة التحرير الوطينوأللتنمية وترقية الشعب 
لكل ،  ويظهر ذلك من خالل مناقشة مشروع الدستور داخل احلزب بدال من اجمللس التأسيسي تفاديا  ومراقبة املؤسسات ,وتوجهها

اصبحت جبهة التحرير الوطين مصدرا لكل بذلك و وبدعم من اجليش , لرئاسة الدولة كمرت شح  خلالفات ،  مث تقدميه أمحد بن بلة ا
 .(3)شرعية

                                                                                                                                                                                           

 .9190أفريل 
 .94ص ،  اجلزائر  ،  9110ميثاق اجلزائر  ، حزب جبهة التحرير الوطين  ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  ـ  (1)
 .9171نوفمرب  11دستور  ،  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  ـ  (2)
نوفمرب  ، 110العدد ،   14السنة  ،  املستقبل العريب ،  الدولة و طبيعة احلكم يف اجلزائر :  دبلة عبد العالي  ، علي بوعناقة  ـ  (3)
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جهزة أوكذلك لكون مؤسسات الدولة و  ,ن يلعب دوره الطالئعي ،  بسبب انعدام التوافق بني عناصره القياديةأومل يستطيع احلزب  
 .(1)وذلك باسم الشرعية الثورية  والشرعية الشعبية. وهو رئيس الدولة . احلزب تتمركز يف يد شخص واحد

 ,ومؤسسات اجملتمع املدين ,داة تعبئة الشرائح االجتماعيةأكما سامهت اخلالفات الداخلية يف جعل احلزب وسيلة لرتكيز السلطات و 
 .(2)للحد من سلطة اجليش املتزايدة يف احلياة السياسية ويف تقوية وجود السلطة التنفيذية

ىل مستوى التنظيم إزب جبهة التحرير الوطين فانه مل يستطيع أن يرقى ن ما يالحظ على هذه الفرتة على الرغم من مبادرات حأغري 
 .(3)السياسي الذي يعتمد على حتليل النظام احلاكم لوضع أسس الدولة املعاصرة نظرا الختالف التوازنات يف هياكل الدولة

،  حيث أصدروا بيانا  بومدينالذي قام به جمموعة من الضباط تزعمهم هواري  9110جوان  91وظل االمر كذلك حىت انقالب 
 . جويلية حيدد كيفية ممارسة السلطة 47ضحوا فيه أسباب االنقالب مث تبعه قرار بتاريخ و أ

 ,السيما التشريعية,كافة السلطات   ه ستة وعشرين عضوا جيمع بني يدي 11ذلك عن طريق جملس الثورة الذي يتكون من يتم و 
كما مت إنشاء بعض اهليئات االستشارية كاجمللس االقتصادي   ,يتوىل تعيني احلكومة اليت يرأسها رئيس جملس الثورة  ,والتنفيذية

يدعمه يف ذلك احلزب الوحيد  ,،  وتركز احلكم يف يد الفرد الواحد وبذلك حلت الشرعية الثورية حمل الشرعية الدستورية ,واالجتماعي
 .(4)يف النظام

. أعلن الرئيس هواري بومدين نيته يف العودة إىل الشرعية الدستورية ,الذكرى احلادية عشرة للتصحيح الثوري 9171جوان  91ويف 
مث صدر  ,ذكرى استقالل اجلزائر ومت االستفتاء عليه من طرف الشعب باملوافقة 9171جويلية  40فتم إصدار امليثاق الوطين يف 

وظيفة السياسية إىل حزب جبهة التحرير الوطين ،  وميارسها عن طريق املكتب سند الأالذي .  9171نوفمرب   11يف  الدستور
 .فيتوالها اجمللس الشعيب الوطين ,التشريعيةأما الوظيفة  ,و املؤمترأالسياسي أو اللجنة املركزية 

كما أكد تبعية املنظمات . ةن فيه املراكز احلساسة يف الدولو على واحدية احلزب الذي يتوىل األعضاء القيادي 9171وقد أكد ميثاق 
وسيطرة هذه األخرية عليها،  وذلك ما يبني أن اهلدف من تأسيس هذه املنظمات هو إعادة إنتاج  ,اجلماهريية جلبهة التحرير الوطين

 .(5)أفكاره،  وهذا ال جيسد الدميقراطية،  وال خيدمهاو تأييد توجيهاته،  و  ,النظام

باعتباره األمني  ,جيعل الرئيس حمور النظام السياسيو   ر الوطين مصدرا تستمد منه الشرعية ، ويف هذه الفرتة ظل حزب جبهة التحري
وهذه املكانة اليت حيتلها الرئيس يف النظام  ,ورئيس السلطة التنفيذية, والقائد األعلى للقوات املسلحة ووزير الدفاع  ,العام للحزب

دون ما انفرادية و ختاذ القرارات وإصدار التوجيهات بصورة إمكنته من . السياسي املتمثلة يف تركيز أهم وظائف احلزب والدولة يف يده
 ,على هذه املمارسات. اسيةوالسي االجتماعيةوهو ما أثار سخط  بعض الفئات  ,و جملس احلكومةأ ,حاجة إىل استشارة جملس الثورة

،  أمام إصرار النظام  وتكوين أحزاب معارضة, وهو ما دفعها إىل العمل يف السرية ,رافضة جتاوز النسق الثقايف واالجتماعي املتعدد

                                                                                                                                                                                           

 .01ص ،    9117
(1)  - M.T. Ben Salah : le Régime Politique Algérien Alger. Enal 1995 . P.59. (2)  90ص ،  املرجع السابق   : ناجي عبد النور ـ. 

 .01ص ،  9117نوفمرب  14السنة  ،  املستقبل العريب ، الدولة و طبيعة احلكم يف اجلزائر  : دبلة عبد العالي ، علي بوعناقة ـ  (3)
 .94ص ،  املرجع السابق    :  ناجي عبد النور ـ  (4)
 .91ص ،  جلزائر ،  ا 9171اجبهة التحرير الوطىن  ، 9171امليثاق الوطين  ،  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ـ  (5)



 

121 

 

و  " يوسف بن خدة" صدره كل من  أااللتماس الذي . برز مثال على ذلك أولعل . (1)احلاكم على التمسك بنظام الواحدية احلزبية
الذي نشر ىف الصحافة ،  نددوا فيه بنظام احلكم الفردي هلواري "  حممد ضراوي " و  " حسني كول  " و  " فرحات عباس  " 

 .(2)ىل نظام دميقراطيإبومدين ودعوا 

 

وظهرت كثري ,  والعامةدى اىل خنق احلريات الفردية  أمما . احلزب احملتكر للسلطة السياسية ,صبح حزب جبهة التحرير الوطينأوهكذا 
وعدم قدرة اجلهاز االداري الذي يتميز  ,يف أداء االجهزة احلكومية ،   كالتعسف يف استعمال السلطة. من املمارسات السلبية

. وغري ذلك من السلوكات اليت أحدثت شرخا بني السلطة والشعب . يف جتسيد الربامج واملخططاته فشلو ،   بالبريوقراطية املتعفنة
 .د اتساعا كل يوميزدا

بان إداه أمؤسساته نظرا للدور الطالئعي الذي و حد اجهزة النظام السياسي أو  ,حزب السلطة ,لقد كان حزب جبهة التحرير الوطين
اشرتاكية  ،  فهو الذي أنشأ الدولة ويراقبها ويقودها حنو بناء دولة مستندا يف ذلك اىل الشرعية التارخيية والثورية ,الثورة التحريرية وبعدها

االمني ) لكن يف واقع االمر فقد كان دوره حمدودا الرتباطه برئيس اجلمهورية . ومن ناحية النصوص التوثيقية  ,هذا يف الظاهر. معاصرة
حيث كان الرئيس بن بلة مستأثرا بالسلطة ومنفردا هبا ،  مما . جلي ذلك يف عهد الرئيس أمحد بن بلة ،  وهواري بومدين توي ,(العام

 .(3)قيادة االركان جليش التحرير الوطين انتهى بإضعاف احلزبو ىل الدخول يف صراع مع املكتب السياسي إدى به أ

وأصبح جمرد جهاز يف يد الفئة املسيطرة مترر . ضعف احلزب وفقد سلطاته لصاحل اجلهاز التنفيذي   إزدادويف عهد الرئيس بومدين  
. (4)كانت بيد غريه  وإمنافإن السلطة الفعلية مل تكن بيده  من مثو . واجهة جلهاز احلكم صبحأو , قراراهتا من خالله لكسب الشرعية

 . وبذلك مل يكن حزبا حقيقيا فهو حزب تابع للدولة وليس العكس

من أثر يف عملية االنتقال السلمي للسلطة على الرغم , ترك فراغا سياسيا وعسكريا 9179ديسمرب  17وملا تويف الرئيس بومدين يف  
فربز . وبذلك طرحت مسألة السلطة من جديد يف النظام اجلزائري . من الدستور حددت الكيفيات  اليت تضمن ذلك 997أن املادة 

،  وتبىن قانون السوق ،  أما االجتاه اآلخر  قتصاديالداعي اىل االنفتاح اإل" عبد العزيز بوتفليقة " اجتاهان رئيسيان أحدمها يتزعمه  
 .جتاه االشرتاكي ومحاية مكتسبات الثورةاإلىل تقوية احلزب ودعم إويدعو . ول ىف احلزب ألاملسؤول ا" د الصاحل حيياوي حمم" فيقوده  

الشاذيل بن " مل يكن اختيارها مطروحا  متثلت يف  . وبسبب هذه الصراعات تدخلت املؤسسة العسكرية وفرضت شخصيه عسكرية 
 . (5)مما مسح للجيش يف التحكم  يف حياة احلزب والدولة ,وعضو جبهة التحرير الوطين. ية قائد الناحية العسكرية الثان"  جديد 

فاستعان . رئيسا للحزب قام بتقويته ليستخدمه يف صراعه ضد مراكز القوى يف اجليش " الشاذيل بن جديد " وبعد ان أصبح   
 9199 -  9194) صبح أمينا عاما للجنة املركزية من  أ الذي"   هحممد الشريف مساعدي" باجلناح السياسي للحزب فقام بدعم  

                                                           

(1)  - Tan Claude . Vatin. Chronique d Algérie Dans L annuaire de L’Afrique du Nord 1976 . paris Edition du 

Cnrs. Pp 336 .337. (2)  ومابعدها  190ص ،  املرجع السابق   ،  نشوء الطبقات يف اجلزائر  : مغنية لزرق ـ. 
 .90ص ،  املرجع السابق  : ناجي عبد النور ـ  (3)

(4)  - Mar .Carlier. Symbolique du pouvoir et Pratique de Gouvernement Gestuelle du pouvoir et modèle de 

souveraineté : les Figures  Présidentielles de l’autorité en Algérie indépendante – 1962 . 1988  . L’annuaire de 

L’Afrique du Nord Tome XXVIII (28) édition du CNRS 1989 . P 106. (5)  91ص ،  املرجع السابق  : ناجي عبد النور ـ. 
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 اجلماهرييةكما تقرر الزام كل اطارات املنظمات . تأطري احلزب وشكل املكتب السياسي ،  واللجنة املركزية قام بإعادة   ىف عهده( 
جزءا ال يتجزأ  أصبحه داخل اجلبهة و كما حافظ اجليش على موقع. ىل جبهة التحرير الوطينإنضمام وأعضاء اجلمعيات املنتخبني باإل

حداث التوازن إ هوعشرين  باملائة من أعضائه ىف اللجنة املركزية واهلدف من كل ذلك %  14من احلزب ،  يشكل ضباطه السامون  
 .حىت يتمكن من تقوية سلطاته والسيطرة على الدولة ,بني املؤسسة السياسية واجليش

بان حتتل مراكز ( جمموعات املصاحل  )مما مسح لبعض اجملموعات  . السيطرة على جزء من الدولة وبذلك استطاعت هياكل احلزب 
متيازات املادية مستغلة يف ذلك التسهيالت واإل ,ن تبسط نفوذها على مواطن صنع القرارأمؤثرة يف اجملال السياسي واالداري و 
 .هلم واالقتصادية اليت كانت الدولة توفرها

 ,مهامه ن احلزب مل يعد يؤدي أاليت كشفت عن عدم التطابق بني النصوص واملمارسة السياسية للحكم،  بينت هى  هذه املمارسات
. ،  وتشك يف مصداقيته مما جعل اجلماهري تفقد ثقتها يف مشروعه السياسي. وفعاليةأبدون تأثري  ,ىل جمرد جهاز سياسيإنه حتول أو 

وهو . تشكيل التوازنات السياسة إعادة النظر ىففرضت  .نافسة له على اخلريطة السياسية مر الذي مسح بظهور قوى جديدة مألوهو ا
 .نتقال اىل التعددية السياسيةمن احلكم وهى اإل .(1)ىل دخول النظام السياسي اجلزائري يف مرحلة جديدةإما مهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 .  74ص  ،  9119اجلزائر  ،   دار القصبة للنشر ، الدولة و اجملتمع  ، االنتخابات  : عبد الناصر جابي ـ  (1)                                                           
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 الحزبيةاإلنتقال من الواحدية إلى التعددية 

ىل القيام إاليت دفعت بالسلطة احلاكمة يف اجلزائر ( الدولية واالقليمية ) االسباب والعوامل الداخلية واخلارجية   بحثامل انبني يف هذ
وكذلك بروز  ,(مجعيات ذات طابع سياسي ) السيما ما تعلق بإقرار التعددية السياسية يف شكل , دستوريةالسياسية و الصالحات اإلب

صالحات من آثار يف ممارسة ،  وما ترتب على هذه اإل ام السياسي اجلزائري اجلديدـجديد من اجلماعات الضاغطة داخل النظنوع 
نستعرض :  وذلك ىف مطلبني .وأمناط العالقات والتفاعالت بني أطراف العملية السياسية ,وصنع القرار السياسي ,السلطة يف اجلزائر

 .وىف الثاىن التعددية السياسية ىف النظــــام السياسي اجلزائري. حات السياسية والدستوريةىف األول أسباب وعوامل االصال

 المطلب االول

 اسباب وعوامل االصالحات السياسية والدستورية 

مل تعد السلطة القائمة يف اجلزائر قادرة على  ,و اخلارجيأسباب سواء على املستوى الداخلي أللقد تشكلت جمموعة من العوامل وا
قرار إوالتملص من تأثريها على أدائها واستمرارها فشكلت هذه العوامل والظروف ضغطا قويا على السلطة أجربهتا على  ,مواجهتها
االنتقال من الواحدية اىل وسنوضح هذه العوامل الداخلية واخلارجية ومدى تأثريها على عملية . صالحات الدستورية والسياسيةهذه اإل

 :فرعني التعددية يف 

 والخارجية الداخلية األسباب:  ولفرع االال

طار إحادية احلزبية اىل التعددية السياسية يف األثرت يف عملية التحول السياسي يف اجلزائر من أميكن حصر األسباب والعوامل اليت 
يف جو من التعايش السلمي بعيدا عن الصراعات اليت قد هتدد سالمة اجملتمع قانوين يسمح بوجود قوى سياسية وآراء تعرب عن نفسها 

 : سباب والعوامل نذكرها على التوايلألوهذه ا. وبقاء الدولة

 العوامل الداخلية :   النوع االول
  االسباب السياسية  :  أوال

أقلية سياسية .  ساس احلزب الواحدأقام على  , ان النظام السياسي يف اجلزائر منذ االستقالل نتج عنه احتكار السلطة من طرف ٌ
ومن . طار قانوىن منظمإحرماهنا من املشاركة يف العملية السياسية يف و نتج  عنها إقصاء القوى السياسية املوجودة يف الساحة  ,عسكرية

لى اجليش يف ممارسة السلطة باعتباره القوة حادية املتغطرسة باإلضافة اىل االعتماد عألوتكريس ا ,اجلماعيةو مث القضاء احلريات الفردية 
ومن بعده الشاذيل بن . وتوىل هواري بومدين احلكم  9110جوان  91وذلك منذ االنقالب العسكري  يف  ,الوحيدة املنظمة للبالد

هة التحرير ضعاف دور حزب جبإىل إدى أمما . صبح يؤدي دورا سياسيا أخري الذي ألهذا  ,جديد الذي مت تعيينه من طرف اجليش
قل خلق نوع من التوازن يف ألوعلى اأ. جديد عمل على تقويته يف مواجهة املؤسسة العسكرية  بن  ن الشاذيلأعلى الرغم من  ,الوطين

وقد ترتب عن هذه . حالت دون حتقيق ذلك ,وعدم قدرته على جتاوزها ,لكن الصراعات الداخلية يف احلزب , السلطة بينهما
وتوجيه العملية السياسية حنو احداث تغيريات تنظيمية  ,تعمل على تنظيم احلكم ,غياب سلطة سياسية قوية موحدة ,املمارسات

خرى من املشاركة يف العملية األدى اىل اقصاء القوى أ ,باإلضافة اىل حتالف املؤسسة الرئاسية مع اجليش. وسياسية يف البالد 
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او اجتماعي واضح  ,او اقتصادي,مشروع سياسي  بأييف سدة احلكم مل يكن مصحوبا كما ان وجود الشاذيل بن جديد . السياسية
ومتيز  ,جوف مل يكن يف مستوى طموحات الشعب اجلزائريألكنه كان شعارا " جل حياة افضل أمن " واكتفى برفع شعار  . املعامل

باإلضافة اىل . الالمباالةو  ,هدار املال العامإو  ,ختالسواإل ,وةواجلهوية والرش,واحملسوبية  ,وتفشي الوساطة ,وسوء املعاملة ,بالبريوقراطية
 .(1)ساليب املنهجية املعاصرة يف التنظيم االداري اجلزائريألوا, غياب القواعد العملية

تذمر عنها  نتج ,الزمن وخلقت فجوة بينها تزداد اتساعا مبرور ,دت اىل فقدان السلطة ملصداقيتها مع افراد الشعبأكل هذه العوامل   
 .والفوضى السياسية االجتماعي مهدت للدخول يف مرحلة متيزت بعدم االستقرار ,وسخط الشعب بكل شرائحه

 

 

 االسباب االقتصادية:   ثانيا

وخلق  ,،   وذلك برتتيب األولويات صالح مسار االقتصاد اجلزائريإعمل على  ,عندما توىل الرئيس الشاذيل بن جديد رئاسة الدولة
 ىلإوتقسيمها  ,عادة هيكلة املؤسساتإكما عمل على   ,والسكن ,عادة االعتبار لقطاع الزراعةإو  ,التوازن بني القطاعات نوع من

" حتت شعار( .  9190 – 9194) طار املخطط اخلماسي إكل ذلك يف . مؤسسات صغرية حىت تسهل عملية تسيريها ومراقبتها 
ن الدولة تعتمد أطاملا . املال العام  تبديد وإهدارو  ,ستريادوتشجيع اإل ,البذخ والرتفالذي انتهج اسلوب ،  " جل حياة افضل من أ

 .على عائدات البرتول من العملة الصعبة

نتيجة تزايد مستوى االنفاق . زمة اقتصادية أدخلت اجلزائر يف  9192ية بدءا من سنة ملعاسعار البرتول يف االسواق الأوباهنيار 
مليار  104بلغ . وبسبب التسيري البريوقراطي لالقتصاد ترتب عنه عجز مايل يف املؤسسات االقتصادية العمومية،   احلكومي والفردي

 .(2)دينار جزائري

اىل  ,وليةألنتيجة االعتماد على اخلارج يف استرياد املادة ا ,فانه من جانبه عرف ركودا واضحا ,اما يف قطاع الفالحة والصناعة الزراعية
مياه االمطار كلها تذهب اىل  حيث كانت. املتمثلة يف عدم استغالل مياه االمطار عن طريق بناء السدود. وارد املائيةجانب نقص امل

 .وزادت من تبعية االقتصاد اجلزائري باخلارج, مشكلة غذائية ،  زادت يف تعقيد الوضع االجتماعي تخلقلعوامل ا هكل هذ. البحر

التكيف مع هذه  نظرا لبطء عمليةولكن . لة بسلسلة من االصالحات االقتصادية واهليكلية قامت الدو  ,وملواجهة هذه املشكالت
من الناتج %  92.7حيث بلغ عجز امليزانية العامة اىل . اخلارجية و اختالل املوازين االقتصادية الداخلية  ترتب عنها ,االصالحات

وتراكم الدين  ,وكان يتم متويل عجز املوازنة عن طريق االصدار النقدي ,نتيجة االخنفاض يف االنفاق 9199احمللي االمجايل سنة 
 .(3)%24ال يزيد عن  9190بعد ان كان يف سنة % 09الذي ارتفع معدله باملقارنة اىل الناتج احمللي االمجايل اىل نسبة   ,اخلارجي

 .91ص ،  املرجع السابق  : ناجي عبد النور ـ  (1)                                                           
جامعة  ، معهد العلوم السياسية و العالقات الدولية ،  رسالة دكتوراه  ، اسرتاتيجية التنمية االدارية يف اجلزائر : منصور بلرنب ـ     

 .97ص،   9199اجلزائر 
  29/47/9119" الشعب " عرض احلكومة على  الوضعية االقتصادية و املالية و االجتماعية يف البالد   ،   "  يومية الشعب"  ـ  (2)

 .2ص ،  
 .992املرجع ااسابق ،  ص :  ناجي عبد النور ـ  (3)
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وارتفاع نسبة التضخم  ,زمة االقتصاديةألال ازادت من استفح 9190سنة % 00.2كما ان الديون اخلارجية وخدماهتا اليت بلغت  
ر و وظه ,وفقدان الثقة بالسلطة ,وساط اجلماهري الشعبيةأتذمر يف ال زاد منوجتميد االجور مما  ,الذي مس مجيع املواد االستهالكية

 .(1)صالح والتغيريأصوات تنادي بضرورة اإل

 االسباب االجتماعية:  ثالثا

سنويا خالل الثمينات اي بزيادة قدرها % 2.1اذ تقدر بنسبة  ,كان  بصورة واضحة  ,الدميوغرايف يف اجلزائران ارتفاع نسبة النمو 
 ,كالشغل  ,،  والطلبات االجتماعية خلال يف ميزان التناسب بني النمو االقتصادي تأحدث ,مثامنائة ألف نسمة سنويا 944.444

السيما . ،  واستيعاب كل الطاقات  ذه املطالبهل اإلستجابةة عاجزة عن صبحت الدولأاخل حيث ...والتعليم ,والصحة ,والسكن
بينما الدولة مل توفر سوى  9.194.444اىل  9114وسنة  9190حيث قدرت سنة بني  ,تلك اليت متثل القوة العاملة والنشيطة

حيث قدر عدد . من قوة العمل % 14 ت الرمسية  بـهافارتفعت نسبة البطالة بشكل كبري قدرهتا اجل. مثامنائة الف  فرصة عمل
 .(2)مليوين شخص  (1)اىل   9.0العاطلني على العمل بني 

مما دفع  ,ىل خرجيي املدارس واملعاهد وحاملي الشهادات اجلامعيةإوامتدت  ,و غري املؤهلنيأمشلت كل شرائح اجملتمع سواء املؤهلني 
 .وكندا والواليات املتحدة االمريكية ,الغربيةوروبا أىل أو إهبؤالء اىل اهلجرة حنو دول اخلليج 

مل  ,والنزوح الريفي اىل اتساع النسيج العمراين للمدن الكربى بشكل فوضوي وعشوائي ,اىل جانب ذلك ادى النمو الدميوغرايف
والتفاوت  ,أحست بالتهميش. وفئات اجتماعية جديدة يف هذه االوساط ظهور شرائح نتج عنهتستطيع الدولة التحكم فيه مما 

وقد قدرت نسبتهم اىل عدد السكان  9191سنة  11  -  91وساط الشباب الذين ترتاوح اعمارهم بني أالسيما يف . االجتماعي 
ومن ,سياسته و والسخط على النظام  ,واالجتماعية ,مما ساعد على ظهور نوع من الرفض هلذه االوضاع السياسية. (3)% 91.1بـ 

 .(4)مث البحث عن التغيري

 االسباب الثقافية   :  رابعا

وفرض اللغة . القضاء على هويته العربية االسالمية و ان االستعمار الفرنسي وسياسته اليت عملت على حمو الشخصية الوطنية اجلزائرية 
،  والصراع بني  ية،  نتج عنها ازدواج يف الشخصية الوطن من الثقافات داخل اجملتمع اجلزائري اأمناط خلقت, الفرنسية ابان االحتالل 

كما ظهر مطلب الثقافة واللغة االمازيغية كحقيقة موجودة وخاصة يف . التعريب ودعاة احملافظة على الفرنسية واستمرارهانصار أ
كرب دليل على أ" الربيع االمازيغي " حداث أولعل  ,وبروز حركات طالبية تطالب باالعرتاف هبذا املطلب. الثمانينات بشكل واضح 

وغريه من املطالب  ,على النظام من الداخل اجربته على البحث على اجياد حلول هلذا املطلب ضغوطاتال زاد من حدةما  وهو ,ذلك
 .(5)دائه السياسيأاملتعلقة باهلوية اجلزائرية حىت ال تنعكس سلبا على . الثقافية االخرى

 1111أكتوبر  75أحداث   :مسا  اخ

                                                           

 .و ما بعدها 29ص ،  9112مطبعة حلب  ، اجلزائر بني االزمة االقتصادية و االزمة السياسية :  محمد بلقاسم حسن بهلول ـ  (1)
(2)  - Ahmed Ben Bitour :  L’ Algérie au Troisièmes millénaires Défis et potentialités . Alger .éditions .Marimoor 

1988. P 86 ET  87 . (3)  مركز الدراسات  الوحدة ،  بريوت ،   املغرب العريب يف مفرتق الطرق يف ظل التحوالت العاملية :  الحميد االبراهيميعبد  ـ
 .924ص ،    9111العريب  

 .924ص ،  اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية  ، دراسات نظرية و تطبيقية  ، حنو علم اجتماع نقدي  :  العياشي عنصر ـ  (4)
 . 994ص ،  املرجع السابق  :   ناجي عبد النور ـ     

 .910ص ،  املرجع السابق  :   عمار بلحسن ـ  (5)
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متثلت يف املظاهرات اليت  ,التحول يف تاريخ اجلزائر السياسي ومهدت لتبين نظام التعددية السياسيةبداية  9199تعترب أحداث اكتوبر 
استهدفت بالتكسري والتخريب كل مؤسسات  9199أكتوبر  40تالميذ املدارس وبعض الشباب يف اجلزائر العاصمة مساء يوم  بدأها

ومواجهة  دت عنفا وختريبا على مرأى ومسمع النظام الذى مل يسع اىل التهدئةوازدا ,أكتوبر 40مث توسعت يوم . الدولة وما يرمز اليها
بناءا على  ,ونزول اجليش اىل الشارع احلصار حالة عالنإأكتوبر حيث مت  41يوم  إالومل يتدخل إليقافها  ,أعمال الشغب والتخريب
 .(1)ب املواطنني باحلوار واالقناعوهو ما يفسر ضعف النظام وفشله يف مواجهة مطال, قرار من رئيس اجلمهورية 

 :فظهر يف  هذا الصدد اجتاهان رئيسيان ,حداثألسباب هذه اأوقد اختلفت اآلراء حول خلفيات و 

 : االتجاه االول

وضعف  ,وارتفاع اسعار املواد االولية ,متثلت يف ضعف القدرة الشرائية ,سباب اجتماعية واقتصاديةأىل إكتوبر أحداث أسباب أيرجع 
مليار دوالر  سنة  91وساط الشباب ،  وكذلك استفحال املديونية اخلارجية اليت وصلت اىل أوانتشار البطالة يف  ,االنتاج الزراعي

  مبعدل 9191وارتفاع نسبة التضخم الذي مس مجيع املواد االستهالكية اليت ارتفعت سنة  ,وارتفاع نسبة خدماهتا 9199
70.1%(2). 

،   واملطالبة  بالتغيري ,لالنتفاضة والثورة ضد هذه االوضاع. والشعب بصفة عامة  ,هيأت الشباب اجلزائري خاصة كل هذه األسباب
 .مل حيقق األهداف اليت رفع من أجلها.براقاالذي تبناه احلزب كان شعارا " جل حياة أفضل أمن "  طاملا ان شعار 

ة نتيجة  تردي الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي وهتميش شرائح  ن االحداث كانت منتظر إ" يقول الرئيس حممد بوضياف  
 . (3)"كربى من اجملتمع وعدم تأطريها ودفعها حنو املشاركة السياسية

ن أتوصل اىل : يقول ان املعهد قام بدراسة حول الوضع يف اجلزائر " ما بالنسبة ملدير معهد الدراسات االسرتاتيجية  حممد يزيد  أ
ن تبقى دولة سيدة يف منطقة املغرب العريب وهلا أارادت اجلزائر  وإذامن طرف اجلماهري ،   امرفوض أصبحو  ,وصل اىل هنايته النظام قد
 .(4)ن تكسب التأييد اجلماهريياالبد  .  نظام قوي

 : االتجاه الثاني

كما يتصورها القيادي يف احلزب جبهة   ,التنظيمزمة أو  ,زمة الثقةأتتمثل يف  بأهنا جتاه أسباب احداث اكتوبرصحاب هذا اإلأيرجع  
ن العالقات بني املسؤولني على مستوى القيادة السياسية غري منسجمة ،  وهذا أحيث يرى . عبد احلميد مهري  -التحرير الوطين  

ثقة بني القاعدة زمة أخلق  وهو ماوعدم تقبل االنتقادات  ,ناتج عن غياب الدميقراطية داخل احلزب بني القادة وبني هيئاته
 .(5)واملسؤولني

 .94ص ،  اجلزائر ،  9114لنشر اللطباعة و ،   دار بوشناق ،  دراسات حول اجلزائر و العامل العريب   40:  علي الكنز ـ  (1)                                                           
 .املرجع السابق :  محمد بلقاسم حسن بهلول ـ  (2)
 .1ص ،    41/99/9114حوار حممد بوضياف بتاريخ  :   جريدة السالم ـ  (3)
 .1ص ،    12/94/9119جريدة اخلرب بتاريخ  ،  مدير معهد الدراسات اإلسرتاتيجية   :   حوار مع محمد يزيد ـ  (4)
اىل  97 ،    091العدد ،  جملة الوحدة  اجلزائر   ،  االمني العام حلزب جبهة التحرير الوطين   :   حوار مع عبد الحميد مهري ـ  (5)

 .و ما بعدها 2ص ،    94/9114/ 10
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اعترب هذه االحداث مؤامرة على احلزب بأجهزة تابعة للنظام وبتواطؤ وتدبري قد فاألمني العام للحزب . ما حممد الشريف مساعديه أ
 .(1)من اخلارج

نه أو  ,صبح فاقدا شرعيتهأتبني بشكل واضح ان النظام القائم قد  ,دت اىل وقوع هذه املظاهراتأومهما كانت االسباب والدوافع اليت  
 .من التغيري ناص وبالتايل ال م, جهزة احلزب أو أ جهزة السلطة أسواء يف  ,زمة داخليةأيعيش 

 العوامل الخارجية:   الثاني نوعال

 ,واالجتماعية ,واالقتصادية ,بداية الثمانينات حتوالت كربى يف اجملاالت السياسية ,وروبا الشرقيةألقد عرف العامل وخاصة دول 
تسببت (  الرتوسرتيكا) باسم  الىت عرفت. ميخائيل غورباتشوف .  والسيما تلك االصالحات اليت جاء هبا الرئيس السوفيييت آنذاك

وهذه التحوالت   يف بلدان اوروبا الشرقية  , ىل الدميقراطيةإحوالت لتشجيع الت ,الظروف املناسبة هيأتاحنالل االحتاد السوفيييت و  ىف
وتأثريه السليب على احلريات , املطبقمدى فشل نظام احلزب الواحد  وإمنا عن, فشل النظام االشرتاكي عنليس فقط كشفت 
سيما الفضائيات واالنرتنت وكذلك واالعالم الدويل  ال وقد ساعد على هذه التحوالت التطور الذي عرفته وسائل االتصال ,واحلقوق

السياسي  صالح سراع يف عملية اإلجل اإلأمن  ,واملؤسسات املالية الدولية ,الضغوط اليت كانت متارسها املنظمات غري احلكومية
 .(2)ىل الدميقراطيةإوافز اليت تدعم التحول احلوتقدمي 

 ,وهذه احلركية الدولية ,ومن مث فقد تأثرت هبذه التغريات. من تطورات الدويلاجملتمع ما جيرى ىف مبعزل ع كنت مل ,وهكذا فان اجلزائر
بعد اهنيار  ,ففي اجملال االقتصادي أصبح االقتصاد اجلزائري ىف تبعية للخارج ,زمة متعددة اجلوانبأن اجلزائر كانت تعيش أخاصة و 

،  والبنك العاملي ونادي باريس ونادي لندن وغريها من  أسعار البرتول حيث جلأت الدولة اىل االستدانة من صندوق النقد الدويل
فوجدت اجلزائر  , الدميقراطيةاملمارسة حقوق االنسان و دى احرتام اليت كانت تربط هذه املعامالت مب ,مؤسسات التمويل الدولية

جراء سعت إىل إلك لذو  ,لضغوطات هذه املؤسسات وهذا إذعانا ورضوخاعادة النظر يف نظامها السياسي إىل إنفسها مضطرة 
 .(3)صالحات سياسية مناسبةإصالحات اقتصادية هيكلية و إ

وظهور التنظيمات االسالمية يف عديد من  آخر فان التطور الذي عرفه العامل االسالمي خالل الثمانينات ومن جانب هذا من جانب
،  حيث كانت بعض هذه التنظيمات  "بالصحوة االسالمية" آنذاك طلق عليهاأالدول العربية واالسالمية وحىت يف اجلزائر وهو ما 

نظمة ألىل الثورة ضد اإبينما البعض االخر تبىن أفكارا تدعو  ,طار التعددية السياسيةإمعتدلة رضيت بالعمل السياسي اهلادئ يف 
الل هذه الفرتة مواجهات مع هذه فقد عرفت اجلزائر خ عليهو  ,وفرض املشروع االسالمي كبديل ,والعمل على التغيري اجلذري. القائمة

جراءات إوهو ما دفع بالسلطة اىل اختاذ تدابري و  ,اليت كانت تسعى اىل قلب نظام احلكم يف اجلزائر ,التنظيمات االسالمية املتطرفة
 ,دوء وبغري عنف يف ه ,وحرياهتا ,وممارسة حقوقها ,وفتح اجملال أمام احلركات املعتدلة للتعبري عن نفسها ,ملواجهة هذه التنظيمات

احلقوق واحلريات الفردية والعامة وذلك من خالل دستور  أطلقتو , صالحات الدستورية والسياسية واالداريةجمموعة من اإل نتتبف
9191. 

 .999ص ،  املرجع السابق   :   ناجي عبد النور ـ  (1)                                                           
 .991ص ،  املرجع السابق  :  ناجي عبد النور ـ  (2)
بريوت مركز ،  "املستقبل العريب " الدميقراطية يف الوطن العريب عالقة السياسة اخلارجية االمريكية بالتحوالت :   وليد عبد الحي ـ  (3)

 .14ص ،   1444بريوت ،   117العدد  ،   دراسات الوحدة العربية
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 واالصالحات السياسة 1111دستور  :  الثاني لفرعا

وتلبية املطالب . (1)ومعاجلة االوضاع القائمة ىل التغيريإهي اليت دفعت بالنظام السياسي اجلزائري  9199أكتوبر  40حداث أن إ
،  عن طريق نظام حكم جديد يستمد  ذلك عن طريق وضع دستور يستجيب هلذه املطالب متو  ,واالجتماعية ,واالقتصادية,السياسية 

 صنعوجمتمع مدين يشارك يف  ,يقوم على التعددية السياسية ,دميقراطي سياسي ىل وضع أسس نظامإ،  ويهدف  شرعيته من الشعب
،  والتخلي  حيث كرس التوجه الليربايل. واالصالحات. من أجل حتقيق هذه االهداف . 9191دستور  فجاء. (2)القرار السياسي

 .(3)ولذلك فقد صنف هذا الدستور يف خانة دساتري القوانني. الذي تبناه الدستوران السابقان ,عن النظام االشرتاكي

وذلك ىف   ,والتخلي عن النظام احلزب الواحد ،  واالخذ بالتعددية السياسية. امللكية اخلاصة ،  وحرية املبادرة الفرديةكما اقر مبدأ 
والتمسك باملبادئ املتعلقة . حسب املفهوم الليربايل ,قرار احلقوق واحلرياتإو   خذ مببدأ الفصل بني السلطاتألوا ,منه 04املادة  

اىل . 2 ،  1 ،  9يف مواده  ,واللغة العربية هي اللغة الوطنية الرمسية ,سالم دين الدولةواإل ,طابع اجلمهوريوهي ال ,باهلوية الوطنية
اليت ميارسها بواسطة (  41املادة ) مصدر كل سلطة   بأنهجانب املبادئ اليت ال يقبل املساس هبا،  املتعلقة مبا يتصف به الشعب 

احلياة السياسية ،  وحصر  ن بعد اجليش عأكما (  47املادة ) و مؤسسات خيتارها بنفسه أتاء ،  عن طريق االستف وأممثليه املنتخبني 
لف مهمته على احملافظة على االستقالل والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البالد وسالمتها الرتابية ومحاية مصاحلها الربية واجلوية وخمت

،   وجتسد ذلك عمليا يف انسحابه من اللجنة املركزية  حلزب جبهة  وهبذا أخرج اجليش من احلياة السياسية ( 910املادة  ) امالكها 
ي مجعية ذات  أمن يف ألبعدم جواز اخنراط اجليش وموظفي مصاحل ا 41كدت  ذلك املادة أو  9191مارس  40التحرير الوطين يف 

 . طابع سياسي

ففي ما  ,ستور جاء ببعض االصالحات فيما يتعلق بأداء هذه السلطات ،  وممارسة وظائفهافان الد .فيما يتعلق بتنظيم السلطات
 ( . 19اىل  17) يتعلق بالسلطة التنفيذية فقد اصبحت ثنائية حسب نص املواد 

،   ورية املسؤوليةوال يتحمل رئيس اجلمه ,واالجتماعية مام الربملان عن تسيري املسائل االقتصادية أصبح رئيس احلكومة مسؤوال أحيث 
ن كان هو الذي يعني احلكومة وحيدد أفقط بعد  ,كما اقتصر دور رئيس اجلمهورية على تعيني رئيس احلكومة  ,يف حالة فشل احلكومة

 .هلا سياستها

لرقابة على وكذلك ممارسة ا. عداد القوانني ومناقشتها والتصويت عليهاإصبحت هلا صالحية أما بالنسبة اىل السلطة التشريعية فقد أ
مكانية طلب قراءة ثانية ألي قانون إن رئيس اجلمهورية بقي حيتفظ بصالحية أمن الدستور غري  919اىل  11: أعمال احلكومة املواد 

الصالحيات من رغم ال علىن السلطة التشريعية و أمما يعىن . ىل االستفتاء الشعيب يف حالة رفض طلبهإوحق اللجوء . مت التصويت عليه
 االستفتاءمنها اللجوء اىل  متلكه من سلطات ممثلة يف رئيس اجلمهورية ميكن أن تتجاوزها نظرا ملا ن السلطة التنفيذية إف. هلا حةمنو امل

 .الشعيب

 .99ص ،   9110بريوت ،  دار الطليعة  ، ترمجة خليل حممد خليل،  التحرير الناقص  : غازي حيد وسى ـ  (1)                                                           
 . 910ص ،  املرجع السابق  :  ناجي عبد النور ـ  (2)
املؤسسة اجلزائرية  ، اجلزائر  9191النظرية العامة للدولة و النظام السياسي اجلزائر يف ظل دستور  : ادريس بوكرا ، أحمد رافي  ـ  (3)

 .991ص  ،   9111للطباعة 
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اىل اجمللس   عليهسند سلطة االشراف وأ. على استقاللية القضاء   911أما فيما خيص السلطة القضائية فقد نص الدستور  ىف املادة 
 ,االستقاللية حىت ميارس القضاء مهامه احملددة يف الدستور ملبدأوهذا جتسيدا  , الذي يتشكل من قضاة منتخبني ,لقضاءعلى لألا

 .924للقانون املادة  إالوال خيضع القاضي  ,وتتمثل يف محاية وضمان احلريات واحلقوق االساسية

 ،  واحرتام الدستور ذلك متابعة أعمال السلطات العامة جهزة للرقابة الغرض منأستشارية و إمؤسسات  9191كما انشا دستور 
حرتام الدستور إ الذي يضطلع مبهام السهرعلى. ،  ومن هذه املؤسسات اجمللس الدستوري قرتاحات لرئيس اجلمهوريةوتقدمي اآلراء واإل

 .عالن النتائج النهائية إستفتاء و وكذلك اإل. نتخابية املختلفةإلوصحة العمليات ا

 نسبة لإلصالحات السياسية بال أما

ن رئيس اجلمهورية جيسد وحدة القيادة السياسية ألقد تضمن الدستور مجلة من االصالحات السياسية منها الغاء النص الذي مفاده 
 ن رئيس اجلمهورية يتمأونص على  ,ي دور حلزب جبهة التحرير الوطينأبعاد إو  وبذلك مت فصل الدولة عن احلزب  ,للحزب  والدولة

 .تعيينه عن طريق االنتخاب 

  االعتراف بالتعددية السياسية ومن االصالحات السياسية كذلك 

ال ميكن التذرع هبذا  هنأحق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي ومعرتف به ،  غري " من الدستور على   04حيث نصت املادة 
وهذه املادة مقتبسة تقريبا . (1)،  واستقالل البالد وسيادة الشعب الرتابيةساسية والوحدة الوطنية والسالمة ألاحلق لضرب احلريات ا

 .9109من الدستور الفرنسي لسنة  (0)من املادة اخلامسة 

ونالحظ أن املؤسس الدستوري جتنب استعمال مصطلح احلزب السياسي واستبدله مبصطلح اجلمعية ذات الطابع السياسي وهذا 
لنفسها السلطة عطت حيث أ, ه جس نبضنأ أمقل نفوذا من احلزب وتأثريا يف القاعدة أن اجلمعية أل رمبا. حلاجة يف نفس النظام 

 .  للتكيف مع هذه االصالحات هافرصة ملعرفة ردود الفعل من طرف القوى الفاعلة ومدى استعداد

باجلمعيات ذات الطابع السياسي الذي حيدد املتعلق  9191جويلية  40املؤرخ يف  91/99ولتجسيد هذه اخلطوة صدر القانون رقم 
 .اخل..شروط إنشاء هذه اجلمعيات وقواعد عملها ومتويلها 

بداع الفين ساسية كحرية اإلألوحقوق االنسان ا على ضمان احلريات  04 ،  20ويف جانب احلقوق واحلريات فقد نص يف املواد 
د االجتماعات والتنقل داخل وخارج الوطن وحق تويل الوظائف العامة ،  وعق والعلمي ،  وحرية التعبري وحرية تأسيس اجلمعيات

واالرث والتعليم وقد كفل هذه احلقوق واحلريات بوسائل وأدوات قانونية متثلت خصوصا يف استقاللية القضاء   ،  وحق امللكية والنيابية
 .(2)وتأسيس جملس دستوري يتوىل مهمة الرقابة

 وفي المجال االداري

دائها ويتضح ذلك يف أثرت سلبيا على أبكثري من املظاهر السلبية  9191دارة اجلزائرية يف الفرتة السابقة على صدور دستور متيزت اإل
سلوب عملها الذي يتميز بالبريوقراطية ،  والروتني واحتكار السلطة من طرف تنظيم حزيب واحد وانتشار الرشوة واحملسوبية واستغالل أ

كل هذه املظاهر احدثت فجوة بني اإلدارة واملواطن خلقت . وسوء معاملة املواطن ,الصاحل العام وإمهال ,الفرديةالنفوذ وخدمة املصاحل 
جبملة من االصالحات  9191وملعاجلة كل ذلك جاء دستور  .لديه الشعور باالغرتاب وانعدام التواصل بينه وبني السلطة احلاكمة

 .9191فرباير  12دستور  ـ  (1)                                                           
 41العدد   ، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و السياسية  ، احلريات الفردية و اجلماعية يف الدساتري اجلزائرية  :علي بن فليس  ـ  (2)

 .و ما بعدها 09ص ،   9119  لسنة
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 91قرار الالمركزية االدارية ومبدأ االنتخاب لتجسيد االرادة الشعبية حسب املادة إاالدارية تدعيما لإلصالحات السياسية متثلت يف 
ي تقسيم السلطات أ،    الشؤون العموميةاليت تعترب اجمللس املنتخب قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري من الدستور

 . (1)فيما يتعلق باختاذ القرارات وكيفية تطبيقه. بني االجهزة املركزية واهليئات احمللية

جل القضاء على ممارسات املاضي وذلك عن طريق الرقابة أالذي تضمن االصالح االداري وذلك من  14/49وقد صدر القانون  
عادة الثقة بني املواطن والدولة وجعل من اجمللس إحزاب وهذا من اجل ألوالت من طرف املواطنني واالشعبية مثل حق حضور املدا

 .(2)وجتسيد مبدأ االختيار للشعب. ساسي  لإلصالحات احملليةألطار االشعيب البلدي اإل

 وفي الميدان االقتصادي

ألنه مبجرد . تأثرا واضحا نتيجة االعتماد على عائدات البرتول بل تأثرت هبا. مل تكن اجلزائر مبنأى عن االزمة االقتصادية العاملية
انعكست أثاره مباشرة على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية متثل ذلك يف العجز املايل هلذه املؤسسات وتراكم الديون . اخنفاض اسعاره

الين هلذه املوارد وبسبب االدارة البريوقراطية ملواجهة ذلك بسبب عدم االستعمال السليم والعق,عليها وكان تدخل الدولة غري جمد 
 .لالقتصاد

ليقوم مبراجعة كل القوانني املتعلقة بتسيري االقتصاد الوطين وبني عالقة الدولة باالقتصاد من خالل أحكامه  9191فجاء دستور 
 : املتمثلة يف اآليت

 . حترير االقتصاد من التسيري االداريـ 
 . تجارة اخلارجيةختلي الدولة عن احتكار ال ـ
 . رفع القيود عن امللكية اخلاصة ـ
 .  (3)خرى فقد تركها للقانونألمالك األما اأحصر امللكية العامة ومحايتها االقليمية يف الثروات الطبيعية احلية واملرافق العمومية  ـ

مام االستثمار أبواب ألالقرض وفتح ااملتعلق بالنقد و  9114أفريل  90املؤرخ يف  14/99وجسدت هذه االصالحات بالقانون رقم 
جناح هذه إوتوفري فرص العمل واالستفادة من نقل التكنولوجيا وقد عملت احلكومة على . جنيب لتحقيق املشاريع االمنائيةألا

 ىل مواجهة التضخم وتقليص عجز امليزانية واحلد من التنظيم والتسيري املركزيإاالصالحات من خالل برناجمها الذي يهدف 
 .(4)لالقتصاد

حداث قطيعة ‘ىل إن كانت يف ظاهرها ترمي إصالحات يف شىت اجملاالت ،  و إمن  9191وبناءا على ما تقدم فان ما جاء به دستور 
مر فقد ألهنا يف واقع اأ إالبني املمارسات اليت كانت سائدة يف ظل نظام احلزب الواحد واحتكار السلطة بني مؤسسة الرئاسة واجليش 

 .قانوىن منظم ىف إطار،  وتكريس استمرارها يف احلكم واالستئثار بالثروات واخلريات الوطنية  حلماية مصاحل النخبة احلاكمةجاءت 
 .وحتت غطائه

 .922ص ،  املرجع السابق  :ناجي عبد النور  ـ  (1)                                                           
 .املتعلق بقانون البلدية 9114أفريل   47املؤرخ يف  14/49قانون ،  اجلريدة الرمسية  ،  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ـ  (2)
 .909ص ،  املرجع السابق  ، اجلزائر بني االزمة االقتصادية و االزمة السياسية  :  محمد بلقاسم بهلول  ـ  (3)
 .911ص  9119 - 9111السلطة احلاكمة و اخليارات التنموية باجملتمع اجلزائري  :  نور الدين زمام ـ  (4)
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ن إن الدستور و أن يف اعتقادنا إولذلك ف. وقد مت وضع الدستور المتصاص غضب اجلماهري وهتدئة الثورة الشعبية وسخطه على النظام
صالحات ن اإلأل .(1)انه  ىف تقديرنا نراه دستور منحه إال. ورة أسلوب دميقراطي وذلك عن طريق االستفتاء الشعيب مت وضعه ىف ص

منها . فرزهتا هذه االصالحات أزمات املتعددة اليت ألوالدليل على ذلك ا. مل تسبقها عمليات حتضريية مدروسة بدقة وعنايةالىت أقرها 
ىل بروز إدت أ. (2)زمة االقتصادية اليت ترتبت عنها كثري من املظاهر االجتماعية السلبيةألكة السياسية وازمة الشرعية واهلوية واملشار أ

تنظيمات داخل اجملتمع املدين يف خمتلف التيارات والسيما التيار االسالمي الذي استغل الظروف املوضوعية القائمة وضعف الدولة ،  
جتماعية مبختلف مستوياهتا الثقافية واالجتماعية فشكلت قوة ضاغطة على الدولة مطالبة عظم من الشرائح االألفاستقطب السواد ا

إمتصاص غضب جل أوالنقابية من  مما دفع بالنظام وهو مكره اىل اختيار نظام التعددية السياسية . بالقيام بإصالحات جذرية حقيقية 
 .و ازالتها هنائياأالتخفيف من حدة هذه الضغوط و , اجلماهري

 

 

 المطلب الثاني

  التعددية السياسية في النظام السياسي الجزائري

تقوم السلطة بوضع ( يف كل عشرية ) ن يف كل عقد من العقود  أىل اليوم يالحظ إن املتبع للنظام السياسي اجلزائري منذ االستقالل إ
يؤسس لدولة مستقلة ذات نظام احلزب  9112سبتمرب  94و يعدل سابقه وهكذا ،  ففي الستينات مت وضع دستور أدستور يلغي 

،  ويف السبعينات مت وضع دستور   و ما عرف آنذاك بالتصحيح الثوريأ 9110جوان  97ومت تعليق العمل به بعد انقالب . الواحد
ويف الثمانينات مت وضع دستور . احد وهو حزب جبهة التحرير الوطينيؤسس لدولة عصرية حيكمها حزب و .  9171نوفمرب  11
مام أوفتح الباب على مصراعيه  ,وأحدث انقالبا ظاهريا يف نظام احلكم اجلزائري. الذي تراجع عن االشرتاكية 9191فيفري  12

،   بالد يف فوضى سياسية واجتماعية عارمةنه أدخل الأىل حد إاقرار التعددية السياسية وغريها من احلقوق : مثل   احلريات واحلقوق
والعشرين  وىل من القرن الواحدألويف العشرية ا.  9191املعدل لذلك دستور  9111نوفمرب  19ويف التسعينات صدر دستور 

  تعديل دستوري سيحدث  وىف العشرية الثانية. لتواكب متطلبات وتطور اجملتمع 9111أدخلت مجلة من التعديالت على دستور 
 1499ىف أفريل   يواكب االصالحات الىت أعلن عنها رئيس اجلمهورية

. ،  وما بعده من دساتري  9191 احلزب الواحد بينما دستور  مبدأعلى  اركز بأهنما   9171  -  9112ويالحظ على دستوري 
حق  :نأعلى ,منه  04املادة  شار صراحة يف نصأمث  21و  24و   90،   94قر التعددية السياسية وذلك من خالل نص املواد  أ

نشاء إعلى حق "   9111من دستور  01يف حني نصت املادة . انشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معرتف به ومضمون 
 :اآلتيني فرعنييف ال  هنوضح هو ماحزاب السياسية معرتف به ومضمون و ألا

اسلوب املنحة ىف وضع الدستور يصدر باإلرادة  املنفردة للحاكم وهو أسلوب غري دميقراطي باعتبار ان الشعب وحده هو الذى  ـ  (1)                                                           
ففى أسلوب املنحة ميكن للحاكم أن يرتاجع  عن هذا الدستور مبجرد استتباب األمن وعودة  .ميلك سلطة وضع الدستور 

 . هتدد بقاءه ىف ا لسلطة االستقرار وزوال الىت
وما  94ص ،   9190  الدار اجلامعية،   املبادئ العامة للقانون الدستورى : عبد الغنى بسيوني. أنظر د. ملزيد من التفاصيل  ـ      

 .بعدها
 .922ص ،  املرجع السابق  :  ناجي عبد النور ـ  (2)
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 الجزائراالطار القانوني للتعددية السياسية الحزبية في :  ولفرع األال

والقواعد والضوابط اليت حتكم سلوكه . سنتناول يف هذا املطلب النصوص القانونية املنظمة لتعددية احلزبية وبيان شروط تأسيسها
ىل إيف نظرهتا و , ويف قواعدها  ,ثالثة قوانني اختلفت يف مضموهنا ,ففي هذا اجملال عرفت التعددية السياسية يف اجلزائر. ونشاطه

 :حاطت بكل قانون عند وضعه وهي على النحو اآليتأاالحزاب السياسية باختالف الظروف املوضوعية اليت 

  11/11القانون :  أوال

املؤرخ يف  91/99وهو النص الذي مت جتسيده يف القانون  04للتعددية السياسية يف اجلزائر صراحة بنص املادة  91سس دستور أ
يداع ملفاهتا لدى وزارة الداخلية إىل إحزاب ألاملصادقة عليه من قبل اجمللس الشعيب الوطين سارعت ا الذي مبجرد 9191جويلية  40

حزب الطليعة ":  خرى مثلأحزاب أمث تلته  "جتماعي الدميقراطي احلزب اإل"ول حزب مت اعتماده هو أ كانو . تطلب االعتماد
حىت بلغ عدد  "سالمية لإلنقاذاجلبهة اإل"ول حزب إسالمي مت اعتماده هو أو ."جل الثقافة  والدميقراطية أالتجمع من  "و. "االشرتاكي

 .بل جتاوز العدد ذلك الحقا.  (1) (01) اثنني ومخسني مجعية 9119اجلمعيات يف سبتمرب 

ىل إالكم اهلائل  املعتمد من اجلمعيات ذات الطابع السياسي تعود بالدرجة االوىل  اهم مالحظة ميكن استنتاجها بشان هذأولعل 
ن أحبيث ميكن خلمسة عشرة شخصا . جراءات تأسيس اجلمعية ذات الطابع السياسيإيف شروط و  بداها املشرع أالليونة املفرطة اليت 

 السخط اجلماهريي  امتصاصىل إن النظام يسعى أيف  مرد هذا التساهل يكمنلعل و .عتماد يؤسسوا مجعيتهم ويتحصلوا على اإل
 .ة ممكنةمدحىت يضمن لنفسه االستمرار يف احلكم ألطول , الناشطةوتشتيت القوى السياسية 

 نه وضع مجلة من الضوابط أما فيما يتعلق بالضوابط اليت حتكم نشاط اجلمعيات ذات الطابع السياسي فانه يالحظ يف هذا القانون أ
ودعم سيادة ,الوحدة الوطنية ودعمها و , والسالمة الرتابية  ,ن تساهم يف احملافظة على االستقالل الوطينأ :منها .هبا التقيد عليهاجيب 

وتدعيم ومحاية االزدهار االجتماعي والثقايف  ,ساسية للمواطنألواحلريات ا ,ومحاية النظام اجلمهوري ,الشعب ،  واحرتام اختياراته احلرة
. و املصادر غري املشروعةأ،  واالختالس  شكال التالعبأومحاية االقتصاد الوطين من كل  ,ار القيم العربية االسالميةيف اط, لألمة

و اللجوء أ, شكالهأوالتحريض على العنف بكل  ,والعنصرية, والتزمت  ,التعصب. عماهلاأن متنع يف برناجمها و أوجيب عليها كذلك 
 .(2)اليه

و عرق واحد أ,و طائفي أ, و جهويأ,و عرقي أ ساس ديينأنشاء اجلمعية على إعدم جواز :ه كذلك على ونصت املادة اخلامسة من
ن أكما جيب على كل مجعية ،   تكون فيه اجلمعية مبثابة فرع له ,جنيبأقامة عالقة مع جتمع سياسي إو أ,ىل وضع مهين معني أو إ,

 .(3)9100تتقيد مببادئ وقيم ثورة أول نوفمرب 

 ,وأدخلتها يف فوضى  سياسية . زمة سياسيةأن املمارسات امليدانية كشفت عن نقائص وثغرات يف هذا القانون زجت بالبالد يف أغري 
 .عشر سنواتالقاربت  ,واجتماعية

  16/71القانون رقم  : ثانيا  

 .      42ص ،   49/42/9119الصادرة يف  :  جريدة المسار ـ  (1)                                                           
 .917ص ،  املرجع السابق  : ناجي عبد النور ـ     
                                                                                                            .املتعلق باجلمعيات ذات  الطابع السياسي  9191جويلية  40الصادر يف  91/99من القانون  42املادة  ـ  (2)
 .من القانون املذكور 0املادة  ـ  (3)
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 .نتقايلعن طريق اجمللس الوطين اإل 9117مارس  41الصادر يف  17/41صدر القانون مبوجب االمر .  9111يف ظل دستور  
يف الدور  "اجلبهة االسالمية لإلنقاذ"،  الذي فازت فيه  بعد توقيف املسار االنتخايب ,الذي تأسس بديال للمجلس الشعيب الوطين

الىت صادفت احنالل اجمللس ,واستقالة رئيس اجلمهورية  ,عالن حالة الطوارئإىل مما دفع بالسلطة إ،   الربملان االول بأغلبية مقاعد
ول ألفتم وضع هذا القانوين تعديال للقانون ا.،  ووجود فراغ دستوري  شغور منصب رئيس اجلمهوريةعن  عالن اإلو  .الشعيب الوطىن

 .جلمعيات السياسية والتجربة الدميقراطية السابقةمن اجل معاجلة النقائص والتغريات اليت ميزت قانون ا

نشاء غرفة ثانية للربملان وهي وإ ,والتنفيذ التشريعية وكذلك السلطتني , املؤسسات الدستورية طال ومبوجب التعديل الدستوري الذي
. ئيس الوزراء ر و  ,رئيس اجلمهورية وحمكمة عليا للدولة حملاكمة . نشاء جملس الدولة تدعيما للسلطة القضائيةإكما مت . مة ألجملس ا

حزاب ألنشاء اإحق " على  01عادة النظر يف النظام احلزيب فنص صراحة يف املادة إفقد مت ,أما فيما خيص املؤسسات غري الرمسية 
" من   بدال" حزاب السياسية ألا" باستعمال مصطلح  91من دستور  04وبذلك مت تعديل املادة   (1)السياسية معرتف به ومضمون

ويف نفس الوقت حظرت استعمال مكونات اهلوية الوطنية ،  واستغالهلا للدعاية . للتدليل على التعددية احلزبية" اجلمعيات السياسية 
 .البقاء فيها وأىل السلطة إومنع العنف بكل اشكاله كوسيلة للوصول  ,احلزبية

  السيما ما تعلق باملكونات االساسية. هذا النص الدستوريلتجسيد  9117مارس  1وهكذا جاء القانون العضوي الذي صدر يف 
املادة الثالثة من حسب . أو دعاية حزبية  ,يف أغراض سياسية وذلك خبطر استعماهلا( االمازيغية . العروبة . االسالم) للهوية الوطنية 

 .(2)القانون

ن االحزاب السياسية أ ,فانه يفهم من سياق نص املادة الذكورة , هاتلك الفرتة من تارخيونظرا للظروف املأساوية اليت عاشتها اجلزائر يف 
حزب القوى : "وهي ,حزاب اجلهوية ألوكذلك ا, "حركة النهضة االسالمية "،  و "حركة اجملتمع االسالمي"املعنية  خاصة هى 

 مر على هذه االحزاب التكيف مع الوضع اجلديد ألومن مث استلزم ا. "والدميقراطية جل الثقافةأحزب التجمع من "و . "االشرتاكية 

أما " حركة النهضة " و  ، "حركة جمتمع السلم" من تسميتها ،  فأصبحت  " اسالمية " كلمة  حبذف   االحزاب االسالمية قامت ف
مارس   41دد هلا بتاريخ جل احملألخرى فإهنا مل تستطيع التأقلم مع الوضع اجلديد فاحنلت تلقائيا بعد انقضاء األحزاب الصغرية األا

9119. 

الثامنة عشرة منه  99،  حيث اشرتط يف املادة   حزاب سياسية جديدةأنشاء إمن الصعوبة مبكان  جعلت  هذا القانون فرض قيودا
. والية 09صل أقل من ألمخسة وعشرين والية على ا 10اذا كان ممثال يف  إالنه ال يصح انعقاد املؤمتر التأسيسي  للحزب أعلى 

 .والية 10قل يقيمون يف ألمنخرط على ا 1044مؤمتر ينتخبهم  (044)ومخسمائة   (044)ن جيمع املؤمتر بني اربعمائة أوجيب 

وحصر دورها . نشاطهاب فيما يتعلقمن جانب اخر ضيق عليها اخلناق  هنإف, اذا كان هذا القانون اعرتف صراحة باألحزاب السياسية و 
من ذلك أنه أعطى صالحيات واسعة  شدبل واأل .،  وصنع القرار يف العملية السياسية  ,الفعالة واملؤثرة دون املشاركة.يف املعارضة 

وذلك  .واختاذ تدابري ضد كل حزب خيل بأحكام القانون. يف ممارسة نشاطها  لبسط نفوذها ورقابتها على األحزاب املعتمدة,  لإلدارة
هذه  مما قلل من نشاط . حزاب السياسية ألدارة قوية يف وجه اوهبذا ظهرت اإل .عليه تصل اىل حد حلهصارمة بتسليط عقوبات 

 .01املادة  ،  9111نوفمرب  19دستور  ـ  (1)                                                           
 .42املادة  ،   املتعلق باألحزاب السياسية 41/ 17القانون  ـ  (2)
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وفتح باب . ويف نظامها السياسي  ,واضحا يف اخلريطة السياسية للدولة تأثرياوقد أثر ذلك  ,حزاب وانصرافها عن العمل السياسيألا
 .نشقاقات والنزاعات الداخلية على مستوى هذه االحزابإلا

 12/74انون الق :  ثالثا

علن عنها رئيس أصالحات السياسية اليت إلطار اإاملتعلق باألحزاب يف  1491جانفي  91املؤرخ يف  91/40صدر القانون 
وسن تدابري  ,تعميق املسار الدميقراطي يف اجلزائر هبدفوجاء هذا القانون   1499افريل  90لقاه يف أاجلمهورية يف خطابه الذي 

 . (1)واملخاوف والشكوك غري املربرة. ومتحررا من املعتقدات الثابتة, ذلك استجابة للعديد من املتطلبات و , قانونية للمستقبل

 :وقد ركز هذا القانون على ثالث جمموعات من املتطلبات االساسية وهي 

واحلفاظ . واالستقالل الوطنيني السيادةكعنه    نجربكل ما ي,وعدم املساس بالطابع اجلمهوري للدولة  ,احرتام النظام الدستوري :  اوال
 .والدفاع عنه تأمينهعلى وحدة الرتاب الوطين ،  و 

, واهلوية الوطنية ,االسالم . 9100و ممارسة نشاطات خمالفة لقيم ثورة اول نوفمرب أ, ي حزب سياسي أااللتزام بعدم تأسيس  : ثانيا
 .و متييزيةأ,و ممارسات طائفية أ, و حبسب اجلنسأ,و عرقية أ,و لغوية أ,و على أسس دينية أ

 ,،  وتطبيقها يف ظل احرتام احلريات العامة ه ونشاطاتهري سيتتبين املبادئ واألهداف والقواعد الدميقراطية  يف تنظيم احلزب  و  : ثالثا
وانتخاب ,واحرتام ممارسة التعددية السياسية  ,                              واحرتام حق املنتخبني يف االختيار احلر, والفردية واجلماعية

       . ونبذ العنف, والتداول على املسؤولية, اهليئات القيادية

وذلك ,حزاب  السياسية ألجلها اأهداف اليت تسعى من أليضاح وضبط اإحرص القانون على .ىل جانب هذه املبادئ االساسية وإ
نشاء احلزب إوكذلك ضمان حرية . ي خيصها به الدستور وبدورها يف احلياة السياسيةاالعتبار الذ من خالل ابراز داللة وحجم  ورد

تستغل هذه احلرية لغرض  أالشريطة  ,وكذلك ممارسة نشاطاته بكل حرية, والتعبري احلر عن آرائه ومشروعه, طار القانون إالسياسي يف 
 .عادة حزب قد مت حلهإنشاء و إ

الطرفني  احرتامساسه أ.طار متوازن ومنسجم إحزاب  السياسية يف ألعة العالقة بني إدارات الدولة واعادة صياغة طبيإىل إهذا باإلضافة 
 .وجه الطعن يف ظل نفس الشروط لتمكني كل طرف من حتصيل حقوقهأللقانون يف ممارسة املهام املخولة لكل منها،  ومتكينها من 

 .مادة  91ىل ستة ابواب تضمنت إجاء مقسما  قدفيالحظ على هذا القانون أنه من الناحية الشكلية  

 

 

 

 

 : الباب االول

 .0ص  1499ديسمرب .الوزارة األوىل. مشروع قانون عضوي يتعلق باألحزاب السياسية  ـ  (1)                                                           
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سس اليت  يقوم عليها ألهداف واملبادئ وااألمث  42تضمن مجلة من التعاريف والتوضيحات منها تعريف احلزب السياسي يف املادة 
طار إوذلك يف , وكذلك السلطات العمومية  ,وموقعه يف احلياة السياسية يف مواجهة الراي العام واملواطنني واملنتسبني  اليها ,احلزب 

 .(1)والدولة اجلمهورية الدميقراطية ,الدستور والسيادة الوطنية

 : الباب الثاني 

حتدد وتضبط مجيع املراحل من التصريح " خارطة طريق "  شرح وتفصيل الشروط  والكيفيات التطبيقية إلنشاء حزب سياسي يف  
 .(2)وكذلك طرق الطعن املقررة .فاالعتماد وعقد املؤمتر التأسيسي. بالتأسيس ،  من قبل املؤسسني املؤهلني لذلك فحص املطابقة 

 : الباب الثالث

وهذه املسائل  ,خرى ألوعالقته بالتشكيالت السياسية ا وموقعها االقليمي. جهزته وهياكله أو  هري سيتو ,احلزب السياسي تناول تنظيم 
 . (3)ن يصادق عليها من خالل مؤمتره التأسيسيأن يتم النص عليها بالتفصيل يف القانون األساسي للحزب و أجيب 

 :الباب الرابع 

دارة ىل اإلاملاىل إوتقدمي تقريرها  ,سلوب حماسبتهاأوكيفية تسيريها و , واملوارد املالية للحزب ,والعقارية ,مالك املنقولةألفتناول ا 
 .(4)املختصة

  :الباب الخامس

 .(5)جراءات التوقيف واحلل والطعون املمكنة يف حالة خمالفة القانون العضويإتناول  

 :لباب السادس ا

 .(6)تناول التدابري االنتقالية واخلتامية 

 : الخالصة 

و                                            (91/99)جاء هذا القانون بعد جتربتني خالل عشريتني صدر فيهما نصان قانونيان 
ىل تشكيل تنظيم إومل يتوصال  لتطبيقهماولكن هذين القانونني مل حيظيا بالشروط املواتية , يتعلقان باألحزاب السياسية  (17/47)

جتناهبا يف ظل ظروف مضطربة،  ولذلك بقيت اجلهود املبذولة إاليت مل يكن من املمكن واألحداث  تطوراتالحتواء إمالئم قادر على 
 .دون مستوى تطلعات وطموحات املواطنني. ىف اجلزائرلتأطري التعددية السياسية واحلزبية 

عدد   تأسيسمام أسس ملا عرف  باجلمعيات ذات الطابع السياسي الذي فتح اجملال أالذي  91/99ت بالقانون وىل كاناألفالتجربة 
رادت احتالل احلقل السياسي ،  ولكن سرعان ما كشف الواقع،  والتطبيق النقائص والعيوب والتناقضات أكبري من اجلمعيات اليت 

كثر مما حرص على وضع تنظيم كفيل فعال أتجابة ورضوخا لضغط االحداث ،  املوجودة يف هذا القانون الذي جاء يف الواقع  اس
كثر مما هو سياسي ،  مع حزب أ" مجعوي " وتعايشت اجلمعيات اجلديدة اليت اكتفت بدور , وتنظيم ظهور التعددية السياسية بتوجيه

ليها ،  والتكفل مبهام ذات إ تسندأاف اليت بالنظر لألهد .له كاملة ،  فأصبحت تعترب كمساعد عمومي  هواحد  احتفظ خبصوصيات

 .1491 يناير  91املؤرخ ىف   91/40 ، من القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية 91اىل  0املواد  ـ  (1)                                                           
 .1492 سنة ،  9 العدد ، اجلريدة الرمسية ، املتعلق باألحزاب السياسية  91/40من نفس القانون   21،   97: املواد  ـ  (2)
 .من نفس القانون 01 ،  04املواد  ـ  (3)
 .من نفس القانون 19 ،  70املواد  ـ  (4)
   .من نفس القانون 99 ،  11املواد  ـ  (5)
 .من نفس القانون 91 ،  91املواد  ـ  (6)
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وبالتايل كان اجملال  ,حكام اجلزائية الصارمةألوذلك بسبب القيود املفروضة عليها وا. طابع اجتماعي ،  جردها من أي طابع سياسي 
جتماعي املعرتف به التطرف الديين حتت غطاء هذا النشاط اإل بظهور،  وقد مسح ذلك  االجتماعي هو املنفذ الوحيد إلبراز نشاطاهتا

من كان .وكان ختامه املأساة الوطنية الطويلة اليت عاشتها البالد  ,وهو االستحواذ على احلقل السياسي ,،  واستغله لتحقيق أهدافه
حيث أ . اقب وخيمة على البالد والعبادوما ترتب عن من عو  .مرحلة انتقالية يفأهم نتائجها توقيف املسار االنتخايب والدخول 

 .هلكت احلرث والنسل

ليمة فحاول املشروع يف املرحلة االنتقالية فتح آفاق جديدة ألبعد احلقبة ا 9111فجاءت بعد اعتماد دستور :  ما التجربة الثانيةأ
ن مصمما على تفادي تناقضات ولكن املشروع كا. ظل ظروف متوترة وصعبة  يف 17/47للتعددية السياسية من خالل القانون 

حزيب   احنرافحرصا منه على محاية الدولة من كل ,ونقائص القانون االول ووضع مجلة من االحكام املتشددة يف صلب هذا القانون 
الوقائع وتفسري كل   ,ومنحها سلطة تقديرية واسعة يف اختاذ القرار والتقييم ,دارةىل اإلإفاسند مهمة السهر على احرتام هذا اهلدف 

 ,وتنظيمه وتسيريه ,سياسيالزب حل ا جراءات املتعلقة بإنشاءدى ذلك اىل تعقيد اإلأو ,  حزاب السياسيةألوالتصرفات اليت تصدر عن ا
إال البعض القليل  ,الوسيلة يف القيام بدورها ةحزاب السياسية نفسها حمدودألوجدت احيث . يف ظل حالة الطوارئ  ,نشاطاته ممارسةو 

 .ملا ترتب عنه من شلل يف احلياة السياسية احلزبية. بالتايل كان هذا القانون موضوع انتقادات حادة و  . منها

استخلص املشرع ثورية سباب اخلارجية السيما ما شهدته الساحة العربية من حركية ألسباب الداخلية و غريها من األكل هذه ا  
الذى سبق احلديث عنه .91/40لتعددية السياسية واحلزبية فجسد ذلك بالقانون  ل تعطىن أمهية اليت جتب ألدرك اأو  ,الدروس والعرب

 .آنفا

 نتخابي والتمثيل الحزبي في ظل التعدديةالنظام اإل:  الثاني لفرعا

الذي كان . لتطوي صفحة من تاريخ النظام السياسي اجلزائري 9191صالحات السياسية والدستورية اليت تضمنها دستور جاءت اإل
جبهة التحرير وتعتمد على نظام انتخايب يضمن حلزب  ,اليت كانت تستمد وجودها من الشرعية الثورية التارخيية, الواحدية احلزبية يتبىن

 .ن تفعل غري ذلك ؟أألنه ليس بإمكاهنا , منا توافقإو تقرر رادة الشعبية يف هذه املرحلة ال لبقاء يف السلطة حبيث كانت اإلالوطىن ا

صبح وأ, الذي كرس التعددية السياسية واحلزبية حلت الشرعية الدستورية حمل الشرعية الثورية التارخيية 9191على دستور املصادقة فب
القوانني اليت تضمن املشاركة الشعبية احلرة الختيار ممثليه يف  وسن,وذلك بإلغاء القوانني السارية,نتخايب ن يتغري النظام اإلأمن الضروري 

بني خمتلف التشكيالت السياسية املعتمدة يف الساحة السياسية  ,الدستورية الرمسية ،  وتضمن التنافس احلر والنزيهخمتلف املؤسسات 
ح ا سمالو , والتداول على السلطة  ,ىل مرحلة الدميقراطيةإنتقال اإلو  ,نتخابات اجلزائرية،  ولذلك وضعت قوانني تتعلق بتنظيم هذه اإل

 .متثيال حقيقيا, ل الشعب الذي تعرب عن مصاحلهيمتثو , صنع القرار السياسي عملية يفلألحزاب السياسية باملشاركة 

 :وهذه القوانني هي 

 

  11/13نتخابات رقم قانون اإل – 1

بالقانون   عدلمث  .9199اكتوبر  10املؤرخ يف  94/99صالحات اجلديدة ويلغي القانون صدر هذا القانون ليتكيف مع اإل
 ,نظام التعددية السياسيةو ,حكاما جديدة تتالءم مع مرحلة التحول الدميقراطي أوتضمن  9114مارس  17املؤرخ يف  14/91
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 94ذا قدم إ, بصفته مستقال أو ت طابع سياسي اطار مجعية ذإسواء يف  ,مام كل مواطن تتوفر فيه الشروطأحيث فتح باب الرتشيح 
من القانون  (  11) ناخب املادة  044وال يزيد عن .  04حبيث ال يقل عددهم عن . نتخابية رته اإلدائ  ناخىبعات يمن توق% 

هذا يف اجمللس الشعيب ..لألغلبية  األفضليةمع . الفوز باألغلبية النسبية يف دور واحدو , نتخاب عن طريق القائمةكما اعتمد نظام اإل
 .البلدي الذي ينتخب ملدة مخس سنوات 

قرتاع يف نه جيري اإلأغري "ضافة يف الفقرة الثانية إجراء مع على نفس اإل 90فقد نصت املادة  ,يتعلق باجمللس الشعيب الوطينما فيما أ
فقد  نصت . وبالنسبة لتوزيع املقاعد ,  "سم واحد باألغلبية يف دور واحدإنتخابية اليت ال تتوفر إال على مقعد واحد وعلى الدوائر  اإل

 : على اآليت 11املادة 

 .فإهنا حتوز على مجيع املقاعد ,غلبية املطلقة لألصوات املعرب عنهاألاذا حتصلت القائمة على اـ 

هى  9+  04طة غلبية البسيألن القائمة احلائزة على اإف ,غلبية املطلقة لألصوات املعرب عنهاألي قائمة على اأيف حالة عدم حصول  ـ
 .وحيسب الكسر لصاحل هذه القائمة كمقعد كامل, الفائزة

ية ئو ساس النسب املأعلى  وذلك, من االصوات املعربة عنها% 94حصلة على أكثر من  تتوزيع بقية املقاعد على مجيع القوائم امل
نه أسند أ ,ن اجلديد يف هذا القانونأحظ يال                                   .               .احملصل عليها حسب الرتتيب التنازيل

نتخابية،  والفصل يف عداد القوائم االنتخابية ومراجعتها ومراقبة العملية اإلإدارية للبلديات اليت تتوىل للقضاء رئاسة اللجان اإل
صوات ،  ألوفرز وتعداد ا,  تالتصوي و أثناء عمليةأقبل . حزاب السياسيةألا أو ,وممثلوهمأ ,اضات اليت يقدمها املرتشحونعرت اإل

 .(01املادة .)نتخابية  العملية اإل والسماح هلم بتسجيل كل املالحظات املتعلقة بسري

الضمانات  ركونه ال يوف  ,وبعض التنظيمات من اجملتمع املدين ,حزاب السياسةأللقد لقي هذا القانون معارضة شديدة من طرف ا
 السياسية ولذلك بادرت كثري من اجلمعيات .(جبهة التحرير الوطين) ويكرس سيطرة احلزب الواحد  ,تالفعالة لضمان نزاهة االنتخابا

ألسباب خمتلفة منها  ,نتخابيةلعدم استعداد هذه اجلمعيات للدخول يف املعركة اإل, نتخابات احمللية والوالئية ىل املطالبة بتأجيل اإلإ
ىل إمما دفع هبذه اجلمعيات .دارة رفضت التأجيل إال ان اإل. وساط اجلماهريأانتشارها يف  و ضعفأ, تأخر انعقاد مؤمتراهتا التأسيسية 
حزب العمال االشرتاكي ،  . حزاب املقاطعة ألومن ا. املعتمدة  10مجعية سياسية من بني  90فيها  تمقاطعة االنتخابات اليت شارك

 .(1)وجبهة القوى االشرتاكية,مة ألوحزب ا

وتراجع حزب جبهة التحرير الوطين  .9114نتخابات احمللية  اليت فازت هبا اجلبهة االسالمية لإلنقاذ يف جوان إلا بعد اعالن نتائج
  ,نتخاباتعادة النظر يف قانون اإلإىل إ فسارعت , استيالئهم على السلطة قربو  دركت السلطة مدى خطورة زحف االسالمينيأ.

 .  املعدل واملتمم  19/47انون فتم وضع الق ,انطالقا من النتائج املعلنة

 المعدل والمتمم 11/76القانون   – 2

 ,حىت تقف يف وجه اإلسالميني .وذلك بإعادة النظر يف بعض مواده ,حاولت السلطة تدارك النقائص اليت تضمنها القانون السابق
وقانون  91/92املعدل واملتمم للقانون  9119افريل  41املؤرخ يف  19/47ومت وضع القانون  ,سالمية لإلنقاذالسيما اجلبهة اإل

 ,ساس جغرايفأمت تقسيمها على . دائرة انتخابية  004اىل  110نتخابية من تقسيم الدوائر االنتخابية حيث مت رفع عدد الدوائر اإل
ضعف  من غم على الر االنتخابية يف مناطق اجلنوب الصحراوي،   ارتفاع عدد الدوائر نتج عنه.  يةالسكان الكثافةوليس حسب 

 .911 ص،  نفس املرجع :  ناجى عبد النور ـ  (1)                                                           
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مواطن من اجلنوب ميثلهم نائب   1444كل   ضحىفأ. صبحت كل دائرة انتخابية ممثلة بنائب يف الربملان أو  ,الكثافة السكانية فيها
انعدام التوازن والتساوي يف التمثيل أمام ىل إهذا أدى و  ,مواطنا ميثلهم  نائب واحد 10444ن كل إبينما يف الشمال ف. يف الربملان 

 .الربملان

لكونه حيظى بانتشار واسع يف , اهلدف منه هو خدمة حزب جبهة التحرير الوطين . السلطة  تهتعمدالذى وهذا التقسيم اجلديد 
, نتخابية هبذه املناطق دوائر اإلن الزيادة يف عدد الإوبالتايل ف ,وساط سكان هذه املناطقأويتمتع بنفوذ كبري يف  ,املناطق اجلنوبية 

 .(1)غلبية يف الربملانألمن احلصول على ا(  -جبهة التحرير الوطين   –احلزب ) نه سيمكن  أالشك 

وكذلك حتديد الوكالة . غلبية يف دورة واحدة ألفضلية اأقرتاع النسيب على القائمة مع دخل هذا القانون تعديال على طريقة اإلأكما 
نتخابية حيضرون مضاء من ناخيب دائرته اإلإ 044لزم املرتشح املستقل على تقدمي أكما . جراء اإلهذا عفاء الزوجني من إمع  ,بواحدة 

 .دارية للبلدية للمصادقة على التوقيعجنة اإللمام رئيس الأ

سياسي  لتشكل تكتف .لالعتبارات السابقةنتخابية نظرا لقد لقى هذا القانون انتقادات شديدة السيما ما تعلق بتقسيم الدوائر  اإل
وهي حركة محاس وحزب التجديد اجلزائري،  والتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية ،  احلركة اجلزائرية (  9+  7) جموعة مبعرف 

جتسيد املساواة بني جل أوذلك من  ,وطالبت رئيس اجلمهورية بقراءة ثانية هلذين القانونني.وغريهم للعدالة ة التنمية،  حزب العمال 
ضراب إبالدخول يف  ,سالمية لإلنقاذوهو ما دفع باجلبهة اإل.    همملطالب أهنم مل يلقوا أى استجابة املواطنني واحرتام الدستور إال ان 

ستقالة والتنحي ىل اإلإ"مولود محروش "مما أجرب رئيس احلكومة . من ألختللته مواجهات عنيفة بني املتظاهرين وقوات ا ,سياسي مفتوح
 .عالن حالة احلصارإومت . عن منصبه 

نتخابات التشريعية عضاء حكومته لن يرتشحوا لإلأن أمام الربملان بأصرح " سيد أمحد غزايل " بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة  
دخلت عليه أ ,الساري تعديال للقانون مام الربملان قانون انتخاباتأقدم  ف ,نه يلتزم بضمان انتخابات دميقراطية حرة ونزيهةأو ,املقبلة 

حسب املنطقة ليس خاصة فيما يتعلق بتوزيع الدوائر االنتخابية حسب عدد سكان الوالية،  و ,جلنة التشريعات جمموعة من التعديالت 
 .اجلغرافية

 14واحد لكل مائيت ألف ومقعد  144لف ساكن يف املدن اليت يزيد عدد سكاهنا عن أ 94حيث مت ختصيص مقعد واحد لكل 
لف يف واليات اجلنوب أ 01ومقعد واحد لكل . ساكن يف واليات اهلضاب 00ومقعد واحد لكل . لف ساكن يف واليات الشمالأ

 :جنة مبدأين مهالكما اقرت ال. لف ساكن أ 10قصى لكل ألومقعد لواليات اجلنوب ا

اليت انبثقت منها  9191ملمارس لكل دائرة من دوائر ي والية بأقل من نائبني ،  وتكريس مبدأ احلق املكتسب اأعدم متثيل 
 .نتخابات التشريعية للفرتة الثالثة اإل

طلب من رئيس اجلمهورية،  وقد متت املصادقة على بلغاء التصويت بالوكالة إسنة ،  و  19اىل  24سن الرتشح من خفض كما مت   
اليت كانت  9119نتخابات التشريعية يف ديسمرب جريت اإلأه وب ,باألغلبية 9119اكتوبر  92هذا القانون هبذه التعديالت يف 

مقعدا من  999بـ  حيث فازت اجلبهة االسالمية لإلنقاذ. والقوى السياسية يف البالد ,نتائجها غري متوقعة من طرف املراقبني واملتتبعني

 . 9111 ينايرنشر جبريدة النصر ىف  ، لقد كان لنا راي يف هذا العدد  ـ  (1)                                                           
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مث جبهة التحرير , %  0.99مقعدا بنسبة  10تالها حزب جبهة القوى االشرتاكية بـ . %  02.71ي بنسبة أ, 024ل  صأ
 .من االصوات املعرب عنها%  4.74مقاعد بنسبة  2ويف املرتبة الرابعة املستقلون بـ  ,% 2.71مقعدا بنسبة   91الوطين ب 

خرى اليت ألحزاب األوىل ،  وبقية األحزاب الثالثة األس بني اىل الدور الثاين للتنافإفإهنا انتقلت  ,مقعد 919عددها و ما بقية املقاعد أ
 اجلزائرىوحزب التجديد ,جل الثقافة والدميقراطية ،  وحركة محاس ،  وحزب النهضةأحزب التجمع من  وهى نتخاب ، شاركت يف اإل

 .اخل.. 

غبته يف التغيري والتحرر من سيطرة ور , ظام القائمنتخابات التشريعية عن رغبة الشعب اجلزائري يف القطيعة مع النوقد كشفت  هذه اإل
 .(1)ىل العيش يف نظام حكم دميقراطيإاحلزب الواحد ،  والتطلع 

حزاب السياسية والقوى الفعالة يف السلطة ألوا فعال متباينة من طرف احلكومة،  أنتخابات ردود ول هلذه اإلألنتائج الدور ا أفرزت
ىل مساندة اخليار إاللتني دعتا , حركة النهضة و  نقاذ ماعدا حركة محاس، كانت معارضة لفوز جبهة اإلغلبها  أالسياسية الوطنية،  و 

 .سالمي اإل

 :نتخابات انعكاسات خطرية على احلياة السياسية والعملية الدميقراطية والتعددية يف اجلزائر ومن أمههاوقد كانت لنتائج اإل

. سالمية لإلنقاذ ستحصل على اكثر من ثلثي مقاعد الربملاناجلبهة اإل أن  ملؤشرات تدل علىن كافة األنتخايب إلتوقيف املسار ا / 1
ن اجلبهة  صعدت من خطاهبا السياسي أىل إباإلضافة . (2)والسيطرة على الربملان غلبيةألمما ميكنها من تشكيل حكومة حزب ا

دفع معظم . واجملتمع املدين ,ىل تسريب اخلوف يف نفوس املواطننيإدى أمما . نتخابية للتحضري للدور الثاين طار احلملة اإلإالعنيف يف 
جانفي  41وجتلى ذلك يف مشاركتها يف مسرية . (3)حنو السلطة جبهة االنقاذللتصدى لزحف ىل تشكيل جبهة إحزاب السياسية ألا

حتاد العام للعمال واإل املقاولني ،  حتادإىل الضغط القوى من طرف إشرتاكية باإلضافة ليها جبهة القوى اإلإاليت دعت  9111
 .نتخابات اجلزائريني على السلطة إللغاء اإل

علن أ حيث 9111 جانفي  99بتاريخ وذلك أيام  40جراء الدور الثاين لالنتخابات خبمسة إقبل  .استقالة رئيس اجلمهورية / 2
والسالمة . علال ذلك باحلفاظ على الوحدة الوطنيةمية الرئيس  الشاذيل بن جديد عن استقالته،  والتنحي من منصب رئيس اجلمهور 

دون املساس اخلطري . اكون الظروف الراهنة  يف ممارسة الدميقراطية التعددية بلغت حدا بني التجاوزات ال ميكن تفاديه. الرتابية للبالد 
 . بالوحدة الوطنية

حل اجمللس  معصادفت كما ت, حسب ما تقضيه املصلحة ,ومنددردود فعل داخلية وخارجية بني مرحب هذه اإلستقالة ولقد لقيت 
دستور الذي مل يتضمن نصا ينظم هذه احلالة  ىف الوجود فراغ . مما يعين حسب السلطة .9111جانفي  40الشعيب الوطين بتاريخ 

ن أي شخص يستطيع أل هذا الوضع نه ال يوجد من الناحية الدستورية يف مثأمما يعين  .(4)مل تعاجل هذه املسالة  همن 90ن املادة كو 
 .جراء انتخابات رئاسيةإىل حني إيوما  00يتوىل رئاسة الدولة مؤقتا ملدة 

السنة ،   02العدد ،  جملة شؤون الشرق األوسط  ، مستقبل السلطة والدميقراطية ، اإلسالم والدولة يف اجلزائر:  توفيق المدني ـ  (1)                                                           
 .وما بعدها 90ص،  9110

 .919ص ،   9111أفريل  49العدد ،  جملة السياسة الدولية  ، االزمة السياسية يف اجلزائر  : نبيل عبد الفتاح ـ  (2)
 .917ص ،  املرجع السابق  ، اجلزائر بني األزمة اإلقتصادية والسياسية  : محمد بلقاسم بهلول ـ  (3)
 . 21ص ،   1449دار اهلدى ،  اجلزائر   ،  اجلزائر يف املرحلة االنتقالية : عمر براقة ـ  (4)
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ذلك اختذ من رغم على الو . استشارية ةهيئهو و من ألعلى لألطالع اجمللس اإ, وملعاجلة هذا الوضع قرر جملس احلكومة يف اجتماعه 
 .(1)الطارئة زمة الدستوريةهلذه األجياد حل إىل حني إيف اجتماع مفتوح  ىبقسي أنهنتخايب،  و قرارا باستحالة مواصلة املسار اإل

يتوىل منصب  ,شخصيات وطنية مخسيتشكل من  "على للدولةألاجمللس ا"نشاء إعالنا يتضمن إصدر أ 9111جانفي  90ويف  
ىف غياب املؤسسات  انتقالية لتسيري املرحلةنشاء مؤسسات سياسية إخالل هذه الفرتة مت . 9112رئاسة الدولة حىت هناية سنة 

ول بضرورة استكمال ألحزاب الثالثة الفائزة يف الدور األومتسك ا ,منيةألزمة األوتفاقم ا ,عمال العنفأيف ظل تزايد  وهذا, الدستورية
ندوة الوفاق  مسعى ا فيهامب ,زمةألوفشل كل مساعي حل ا ,ستقرارمما ساعد على عدم اإل. نتخايب وفق جدول زمين حمددإلاملسار ا

 .(2)9110الوطين اليت انعقدت يف جانفي 

الذي فتح باب احلوار مع خمتلف التشكيالت السياسية  .للدولة ارئيس "اليمني زروال "مت تعيني  ,"الرئيس حممد بوضياف"وبعد اغتيال 
 .شارك فيها بصفته مرشحا حرا 9110نوفمرب  91فقرر تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة يف  ,نه مل ينجحأال إ. زمة ألللخروج من ا

 .(3)منية واملؤسساتيةألزمة السياسية واألوجتاوز ا لعلها خترج اجلزائر من عنق الزجاجة 

, وحركة محاس ،  وحزب التجديد اجلزائري , جل الثقافة والدميقراطية أشارك حزب التجمع من فقد ,حزاب السياسية ألعن اأما  
وقد كان التوجه . هلا املراقبون العرب والدوليون بالنزاهة  شهد ,صواتألمن ا%  14فيها اليمني زروال بأغلبية  فازو . وحزب العمال 

 .العام للناخبني يف ذلك الوقت هو اخلروج من دائرة العنف بصرف النظر عن اجلهة السياسية الفائزة يف االنتخابات 

ستفتاء صالحيات واسعة،  ومت عرضه على اإل.(4)والرئيس( السلطة التنفيذية) قام الرئيس زروال بوضع دستور جديد مينح للحكومة 
 الوطىن،  كما تأسس حزب حمسوب على الرئيس زروال وهو حزب التجمع  9111نوفمرب  19الشعيب الذي وافق عليه يف 

املرونة من  االفرتة أبدت السلطة بعضويف هذه . يف االنتخاب الربملانية 294مقعدا من أصل  901الذي فاز باألغلبية . الدميقراطي 
اخل ..وإصدار قانون الرمحة . نزلهمقامة اجلربية يف ىل اإلإلسجن من ا" س مدىناعب"فنقلت الشيخ ,  مع شيوخ اجلبهة االسالمية لإلنفاذ

 .  9117ىف سنة املدنيني وخاصة و  ,لةو دومع ذلك استمر العنف واملذابح واشتد التناحر والتقتيل الذي طال كوادر ال

 1116مارس  7المؤرخ  في  16/76القانون العضوي رقم  – 3

  نتخابات المعدل والمتممإلالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ا 

ىل العودة املمارسة الدميقراطية عن إساعي السلطة مو  9111, صالحات السياسية اليت  تضمنها دستورطار اإلإصدر هذا القانون يف 
انتخابيا  مااظسس نأالذي ,مبوجب هذا القانون  ,نتخابيةومت وضع جمموعة من الضوابط اليت حتكم العملية اإل. تخابات نطريق اإل

بذلك النقائص اليت تضمنها  اعتبار الكثافة السكانية يف كل منطقة ،  معاجلساس التمثيل النسيب ،  ويأخذ بعني اإلأقائما على 
 .القانون الذي سبقه

ترشح هلا عدد من الشخصيات , سبقه مبإجراء انتخابات رئاسية  مرة أخرى عن قراره ,ظل هذا القانون أعلن اليمني زروال ىفو 
 :رتشحنيبامل األمر تعلقويسبعة منها  ىقبل اجمللس الدستور . السياسية واحلزبية 

 .209ص السابق ،  املرجع ،  تطوير املؤسسات الدستورية يف اجلزائر من خالل الوثائق و النصوص  :  بوكرا ادريس ـ  (1)                                                           
اجلريدة  ، املتضمن اقامة اجمللس االعلى للدولة  9111جنفي  90االعالن املؤرخ يف  ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ـ  (2)

 .24ص ،   9111جانفي ،   90العدد ،  الرمسية  
 .191ص ،  املرجع السابق  : ناجي عبد النور ـ  (3)
 .امللحق اخلاص بتنظيم السلطة السياسية يف اجلزائر ـ  (4)
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لعدم استيفائها  الشرط املنصوص .  ور الدين بوكروحن ، سيد أحمد غزالي ، لويزة حنون :ور فض اجمللس ثالث ترشيحات وختص  
وهذا مبوجب القرار الصادر عن . والية 10توقيع عن  70444 نتخايب اليت تستوجب مجعمن القانون اإل (901)عليها يف املادة 

 .9111مارس  99اجمللس الدستوري بتاريخ 

ا يف وطعنو  ,من املنافسةالستة اآلخرون ن و رتشحاملانسحب  بعد أن 9111نتخابات املرتشح عبد العزيز بوتفليقة  يف أفريل فاز يف اإل
بسبب تزكية مخسة  ,صواتألمن ا% 72.71ت  نسبة  قافوكانت النتائج قد , ىف نزاهتها وشككوا, نتخابيةالعملية اإل شفافية

حزب و , وحركة النهضة ،  وحركة جمتمع السلم  ,حزب جبهة التحرير الوطين ،  والتجمع الوطين الدميقراطي: وهي  ,أحزاب سياسية له
زمة ألل احلنفراج لبداية اإل امؤشر ,نتخابات الرئاسية وقد كان فوزه يف اإل ,مع املدينتوعدد من املنظمات اجلماهرية،  واجمل ,العمال

املصادقة عليه من طرف متت  ,هناء مسلسل العنفإل ,بدأها بوضع قانون الوئام املدين, اليت تتخبط فيها البالد , منيةألاو السياسية 
رغم . غلبية الساحقة باأل 9111 سبتمرب 91يف الذى جرى باالستفتاء التشريعي من طرف الشعب   املوافقة عليه مث , الربملان

 .ىارجاخلداخلي و على املستويني المجيع اجملاالت ىف مل اعلن عن برنامج شأمقاطعة منطقة القبائل ،  كما 

( مرتشح حر) وهم عبد العزيز بوتفليقة : حزاب مبرتشحني شاركت األ 1440افريل  49جريت يف أنتخابات الرئاسية اليت ويف اإل 
جل الثقافة أالتجمع من ) ،  سعيد سعدي (حركة االصالح ) وعبد اهلل سعد جاب اهلل (  و.ت.ج.مرتشح  )وعلي بن فليس  

ورفض اجمللس الدستوري ترشح أمحد طالب (  00عهد )،  علي فوزي رباعني ( حزب العمال )،  لويزة حنون (. والدميقراطية 
وقد كانت  .صواتألمن ا% 90.9وفاز بوتفليقة بنسبة   ( طنية اجلزائرية اجلبهة الو ) وموسى توايت  ,براهيمي ،  وسيد أمحد غزايلاإل

تستطيع حزاب السياسية بأنه ليس لديها قاعدة شعبية ميكن أن تعتمد عليها،  و ألىل اإمبثابة رسالة واضحة , نتائج هذه االنتخابات 
لتنفيذ الربامج . كما اعتربت هذه النتائج مبثابة حافز لبوتفليقة . تشكل معارضة قوية يف وجه السلطة القائمة  أن

وخاصة  ,اليت سطرها وأعطته حصانة من الضغوطات اليت ميكن أن متارسها عليه بعض القوى ,واالقتصادية واالجتماعية,السياسية
 .سالميةو القوى اإلأ,املؤسسة العسكرية 

. ىل املرتشحني املستقلني إحزبا باإلضافة  19تنافس فيها  1441ماي  24جريت يف أنتخابات التشريعية اليت ما فيما يتعلق باإلأ
, مقعدا  09،  والتجمع الوطين الدميقراطي بـ 291صل أمقعدا من  911 أىسفرت عن فوز جبهة التحرير الوطين بأغلبية املقاعد أ

عد واحد قوحركة النهضة مب, مقعدا 02وحركة االصالح   ,9117مقعدا عام  11ما فازت بـ  بعد. قعدام 29وحركة جمتمع السلم بـ 
وتراجع التيار  ,صاحب الشرعية الوطنية والتارخيية, لقد اتسمت هذه االنتخابات باحلضور القوي حلزب جبهة التحرير الوطين . 
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من  ,وكذلك التجريح فيها بالتزوير. ضعف نسبة املشاركة فيهاو   ,ملواطننينتخابات كسابقتها بعزوف اكما متيزت هذه اإل. االسالمي 
 .حزاب اليت مل تفز بأي مقعدألطرف ا

خرى معها يف العمل احلكومي،  ومت تشكيل ما عرف أحزاب ألحزاب األشراك اإعلى  ,غلبيةألاذات وقد عملت جبهة التحرير الوطين 
 .وحركة جمتمع السلم,وحزب التجمع الوطين الدميقراطي ,رير الوطين حزب جبهة التح .منيتكون التحالف الرئاسي 

نتخابات فرصة لتطوير ن تكون هذه اإلأكان من املتوقع .  1447ماي  97يف جرت اليت ,نتخابات التشريعية وفيما يتعلق باإل
حيث شهدت مقاطعة من . منها كان يرجىمر جاء عكس ما  ألن اأإال . حزاب السياسيةألذلك بفتح اجملال أمام او  ,اخلريطة السياسية

يف نزاهة ك  كيشاليت حتمل دائما راية الت, ويف مقدمتهم كالعادة  حزب جبهة القوى االشرتاكية . حزاب السياسية ألطرف بعض ا
 .مليون وزيادة 99مليون ناخب من أصل  41.197حيث شارك فيها % 21املشاركة حوايل نسبة  وقد بلغت . ةالعملي

عدد من غم على الر , %01اليت بلغت  1441مقارنة باالنتخابات % 21تراجع نسبة املشاركة اىل   ,نتخاباتزات هذه اإلهم مميأو 
 .مرتشحا 91.111وعدد املرتشحني القياسي البالغ  . قائمة انتخابية 9900و ,احزب 10حزاب الذي قدر بـ ألا

 .تغيري يف أسلوب احلكم وال يف اجتاهاتهي أن ال يتوقع أمما يعين . تقدم أحزاب التحالف الرئاسيـ 
يف الربملان بعد مقاطعة يف (  مازيغألا)مشاركة حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية وهو ما يعين مشاركة منطقة القبائل  ـ

 .العهدات السابقة

وذلك . رادة السلطةإسري وفق تي هبذا البلد ن عملية التحول الدميقراطأ ,نتخابات التعددية يف اجلزائريستخلص من نتائج اإل         
 .ستحقاقات املستقبليةوهذا من أجل التحكم يف اإل  ,حزاب السياسيةألها على اتيتبني من خالل القيود اليت فرض

ن الشعب مازال غري راض على وأ. خر إىل آاستحقاق مستمر من  عتراج وهى ىف ضعف نسب املشاركة الشعبية بينت كما  
وكذلك بسبب تردي . بسبب العنف الذي مل يتوقف ,ستقرار السياسيااللط على حالة اخاملنتهجة،  وأنه متذمر وساالسياسة 

 .جتماعية يف البالدواإل ,قتصاديةوضاع اإلألا

ىف جمال  خاصة اليت يسمح هبا النظام للربملان املنتخب ,ن املبادرة املستقلةأن التجارب الربملانية خالل العهدات السابقة ،  بينت أ   
اجمللس الشعيب الوطين،  الذين يكلفون  نوابن أكما   ,يدينون بتبعيتهم للربملان زراء الن أعضاء جملس الو أل ,دة جداو حمدالتشريع 

كرب دليل أحكرا على رئيس اجلمهورية ولعل تبقى صالح الدستوري قضايا اإلمما يعىن أن , مقاعدهم شاغرة  حبقائب وزارية ،  تبقى 
وبذللك يبقى الربملان مقرا , ،  الذي جاء لتمديد والية رئاسية ثالثة للرئيس 1449يف سنة  الذى مت ذلك التعديل الدستوريعلى 

وبالتايل فإن مسألة التداول السلمي على السلطة  إشكالية من إشكاالت التحول الدميقراطي يف إطار , للدعاية للنظام السياسي القائم
ومن مث فإن . ؟  وذلك راجع إىل الصراع احلزيب الذي يدار داخل السلطة(1)تبقى من املسائل الغيبية, باجلزائرالتعددية السياسية 

 . ناتج عن ضعف األحزاب السياسية املوجودة يف الساحة, ضعف السلطة التشريعية 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات 12/71القانون  ـ 4
(2)

 : 

استمرارية أم ،   1447 - 9111اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية ىف اجلزائر ،  ( ورقلة )جامعة  قاصدى مرباح    : مصطفى بلعور ـ  (1)                                                           
 . com .news.php.action  .www.bouhaniaموقع الدكتور بوحنية ، 10/99/1499مقال بتاريخ  ، حل لألزمة

 .  1491يناير  90 ،  بتاريخ 49العدد ،  اجلريدة الرمسية ،  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  ـ  (2)

http://www.bouhania/
http://www.bouhania/
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جاء يف إطار اإلصالحات اليت أعلن عنها . السابق الذكر  17/47, اجلديد يلغى األمر  1492يناير  90قانون يف صدر هذا ال 
إىل , وتضمن جمموعة من اإلجراءات لتوسيع املشاركة يف العملية السياسية,  1499أفريل  90رئيس اجلمهورية يف خطابه بتاريخ 

حيث محل املسؤولية للمشرفني على ,والشفافية يف املمارسة اإلنتخابية ,  حياد اإلدارة ويكرس. واجملتمع املدين, األحزاب السياسية 
كما وضع مجلة من الضمانات وهياكل . ومعاقبة كل األعمال اليت من شأهنا املساس بشرعية املسار اإلنتخايب, العملية اإلنتخابية

, للجنة املشرفة على العملية اإلنتخابية املشكلة حصريا من القضاة ومنح صالحيات واسعة, وميكانيزمات  الرقابة على كل املستويات 
 .حيث تتشكل من ممثلي األحزاب السياسية واملستقلني, بفروعها على مستوى الواليات  وتعزيزا للجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات

 :على النحو اآلتى, خمتلف اجملالس املنتخبةفإنه مت خفض سن الرتشح ىف , أمايف جمال توسيع التمثيل والزيادة يف عدد املقاعد

بالنسبة للمجلس الشعيب . سنة على األقل 12فتح اجملال للشباب البالغني :  بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية واجملالس الوالئية ـ 1
 .ةسن 20إىل  04بالنسبة ألعضاء جملس األمة قلص شرط السن من . سنة 10إىل 19الوطين خفض سن الرتشح من 

 :أما الزيادة يف عدد املقاعد باجملالس املنتخبة فهى كاآلتى ـ 2

 عضوا وهذا حسب أمهية البلدية 22إىل  47عضوا بدال من  02إىل  92املستوى البلدي فيرتاوح ما بني  ـ على ,
عشرة أآلف ساكن يتكون   94.444والكثافة السكانية ـ خصوصا ـ أي أن البلديات اليت ال يزيد أو يقل عددها 

 .عضو 92اجمللس املنتخب من 

 مقعدا 011مقعد إىل  291دد املقاعد من ـ على مستو اجمللس الشعيب الوطين إزداد ع. 

 :تدعيم متثيل املرأة ضمن اجملالس املنتخبة بفرض متثيلها بقوائم الرتشح وتفضيلها حني  توزيع املقاعد حبد أدىن كاآليت  ـ 3

 .من املقاعد املخصصة للجالية الوطنية باخلارج %04ـ 
 . ا فما فوقمقعد 21بالنسبة للمجالس املنتخبة املتكونة من   %04ـ 
 .مقعدا فما فوق 90بالنسبة للمجالس املشكلة من  %20ـ 
 .مقاعد فما فوق 40بالنسبة للمجالس املنتخبة املشكلة من  %24ـ 

وقد مت حصر دورها حسب القانون , ومل تعد املتدخل الوحيد يف قيادة العملية االنتخابية, تراجع دو اإلدارة : ويتضح من هذا القانون
 .مع السهر على االحرتام الصارم للقوانني, لضمان السري احلسن هلا, رافقة العمليات االنتخابية يف تأطري وم

 .وتوطيد دعائم دولة القانون, لتعميق املسار الدميقراطي , (1)وقد جاء هذا القانون وغريه من القوانني األخرى

واإلنتخابات , 1491ماي  94التشريعية اليت أجريت يف ولكن هل فعال حقق هذا القانون األهداف املسطرة له حسب اإلنتخابات 
 .1491نوفمرب  10البلدية والوالئية اليت جرت يف 

يتصدرها حزب جبهة التحرير , حزبا مبقاعد الربملان  17حزبا سياسيا فازت منها  00شارك فيها , فبالنسبة لإلنتخابات التشريعية 
مث يليه ,  واملستقلني, إستنادا إىل الطعون املقدمة من األحزاب. مقعدا 92ري منه مقعدا بعد أن نزع اجمللس الدستو  119الوطين ب 

تكتل ,وىف املرتبة الثالثة , بزيادة مقعدين عن تلك اليت أعلن عنه وزير الداخلية , مقعدا 74بـ . حزب التجمع الوطىن الدميقراطي 

 .قانون األحزاب السياسية   ، قانون اجلمعيات  ، قانون البلدية والوالية ـ  (1)                                                           
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حيث أضيف , مقعدا 19املرتبة الرابعة جبهة القوى اإلشرتاكية ب وىف , بعد أن فقد مقعدا واحدا . مقعدا  07اجلزائر اخلضراء ب 
 .(1)انظر احمللق  رقم اخلاص بنتائج اإلنتخابات التشريعية. إخل...هلا مقعدان

على , واهتمت السلطة ـ كالعادة ـ بالتزوير . وطعنت يف صحتها وطالبت بإلغائها , إال أنه غالبية األحزاب املشاركة رفضت النتائج
 .الرغم من أن تقارير املراقبني الدوليني أكدت بأهنا جرت يف شفافية تامة

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 تقييم تجربة التعددية السياسية في الجزائر

دفعت إليها جمموعة من العوامل واملؤثرات . ال شك أن ميالد التعددية السياسية يف اجلزائر كان ميالدا  قيصريا جاء قبل موعده 
قادرا على , واإلجتماعية,مل يكن النظام السياسي اجلزائري من حيث القوة السياسية واإلقتصادية  ,واإلقليمية ,والدولية ,الداخلية

حىت يضمن لنفسه البقاء يف السلطة أطول فرتة .وهو مكره , ولذلك فقد أخذ بنظام التعددية السياسية أسلوبا. مواجهة هذه العوامل 
 . التارخيية ,بعد اهنيار الشرعية الثورية. وامتيازاته  ,ممكنة وحيافظ على مكتسباته

الثاين  حصيلة  طلبويف امل .،  يتضمن أوهلما األحزاب السياسية واملعارضة يف اجلزائر طلبنيإىل مبحث وعليه سوف نقسم هذا امل
 . 1491واحمللية يف سنة  ,إىل تاريخ إجراء اإلنتخابات التشريعية 9191جتربة التعددية السياسية منذ تبنيها يف دستور فرباير 

 المطلب األول

 األحزاب السياسية والمعارضة 

ة يف ظل نظام احلزب الواحد تقوم على أم تعدديا ألن املعارض, سواء كان ثنائيا ,يفرتض وجود نظام حزيب ,إن احلديث عن املعارضة
حسب موقعها وتواجدها داخل , به من حيث القوة والضعف وتتأثر, بينما خيتلف األمر باختالف النظام احلزيب , النقد الذايت

لثاىن ا فرعوىف ال. الداخلية األول املعارضة فرعنستعرض ىف ال فرعنيوعليه نقسم هذا املبحث إىل , مؤسسات احلكم أو خارجها 
 :وذلك فيما يأتى, املعارضة اخلارجية

 ةـــة الداخليـــالمعارض:  االول لفرعا

 .وتوزيع املقاعد على األحزاب حسب النتائج املتحصل عليها 1491أنظرامللحق اخلاص  بنتائج اإلنتخابات التشريعية  ـ  (1)                                                           
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وعلى هذا , أو مل تشارك, املمثلة يف الربملان سواء شاركت يف احلكومة اإلئتالفية, إن املقصود باملعارضة الداخلية تلك القوى السياسية 
 :األساس فهي تظهر يف صورتني

 . أحزاب خارج اإلئتالف احلكومي الثانية و أحزاب اإلئتالف احلكومى  األولى

حيث  9111أفريل  90ظهرت هذه الصورة مبناسبة اإلنتخابات الرئاسية التعددية اليت جرت يوم فقد . أما أحزاب اإلئتالف احلكومي
, والتجمع الوطين الدميقراطي, لتحرير الوطينوهي حزب جبهة ا.بدعم املرتشح عبد العزيز بوتفليقة  40قامت أربعة أحزاب سياسية 

والدعوة إىل املشاركة , وحركة النهضة،  وحركة جمتمع السلم ،  ووقعت على بيان مشرتك  يتضمن دعم املرتشح عبد العزيز بوتفلية
 .اجلماهريية الفعالة يف العملية اإلنتخابية

،  مث انضمت إليها حركة النهضة  9117سنة  يف احلكومة اإلئتالفية هذه األحزاب السياسية كانت ممثلة يف الربملان ومنها تشكلت
 .وحتصلت على وزارتني ,الثانية االئتالفية يف احلكومة 

الرئيس ) إال أن العالقة بينهما   .لصاحل تنفيذ برنامج الرئيس. املالحظ أن أحزاب اإلئتالف احلكومي قد تنازلت عن براجمها السياسية 
مما أدى اىل خلق صراع بني هذه األحزاب . وعدم إشراكها يف القرارات اهلامة, وغياب احلوار, بعدم اإلنسجاماتسمت ( واألحزاب 

 . (1)حول عدة قضايا وهذا بسبب اختالف االيديولوجيات

املمثلة فيه حيث كان عدد األحزاب ,شهدت متثيال حزبيا ملحوظا يف الربملان . 1441بعد االنتخابات التشريعية التعددية يف جوان 
يف إطار االعداد لإلنتخابات الرئاسية التعددية  ,أحزاب تشكلت منها احلكومة وحافظت أحزاب االئتالف على حقائبها 49مثانية 

وقد  ,ست شخصيات أربعة منهم عن أحزاب سياسية ناشطة وإثنان مستقالن 41اىل ترشح هلا . 1440اليت ستجرى يف أفريل 
والتجمع  ,حزب جبهة التحرير الوطين.مشكال من ثالثة أحزاب هي ( التحالف الرئاسي) الد ما عرف بـ متيزت هذه اإلنتخابات مبي

تضمنت األهداف اليت تسعى . 1440فيفري  91جتسد ذلك يف وثيقة وقعتها االحزاب الثالثة يف  ,وحركة جمتمع السلم, الدميقراطي 
وليس كحزب سياسي . يف الرؤى واملواقف كتيار موحد  هاطار التنسيق بينكل ذلك يف إ. واملبادئ اليت تقوم عليها, إىل حتقيقها

, واليت تتفق معها يف املبادئ واالهداف ,ف مفتوحا لكل األحزاب األخرى اليت تريد االنضمام إليهلوتركت باب التحا. (2)واحد
 . وتسعى لتطبيق وجتسيد برنامج رئيس اجلمهورية

وهيئة تشريعية لتوحيد املواقف . ووضع هيئة تنفيذية. التناوب على رئاسة التحالف: منها.  وضعت آليات لذلك, ولتجسيد التحالف
 . (3)حول القوانني اليت تعرض على الربملان واللجان على مستوى اجملالس احمللية

لتواجد خارج مؤسسات فذلك أفضل هلا من ا. ن كانت قدرهتا على التغيري حمدودةوإ.أما األحزاب األخرى املوجودة خارج اإلئتالف 
وإحراجهم أمام ,وتوجيه األسئلة الكتابية والشفوية  ,ألهنا تستطيع مراقبة ومواجهة أعضاء احلكومة من داخل الربملان. النظام السياسي

 .تقصريهم يف أداء عملهمكشف و   ,  أخطائهم فضحوذلك ب. الرأي العام 

                                                           

 .212املرجع السابق ص  : ناجي عبد النور ـ  (1)
اجلزائر  ، "االحرار" عقد التحالف  جريدة  يف الذكرى االوىل للتوقيع على ، رئيس حركة محس   :  سلطاني أبو جرة  مداخلة ـ  (2)

 .1ص،   97/41/1440،  
 . وثيقة التحالف املوقعة من األحزاب الثالثةب امللحق اخلاص ملزيد من التفاصيل أنظر ـ  (3)
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 ةــــة الخارجيــــالمعارض:   الثاني فرعال

, ومن مث فهي تقوم بتوجيه انتقاداهتا للحكومة,رضة اخلارجية متارس من قبل األحزاب األقلية اليت ال يكون هلا متثيل يف احلكومة اإن املع
 .ودعوهتا إىل تبين برنامج معني,وتعمل على كشف اخطائها 

, اليت تنشط يف الساحة ,األحزاب السياسية وإبداء الرأي عن طريق ,متثل أحد أشكال التعبري احلر ,إن املعارضة اخلارجية يف اجلزائر
واختالفها مع , وعرض براجمها ،  وإبراز معارضتها, ويربز دورها بشكل واضح يف الفرتة اإلنتخابية اليت تستغلها لشرح وجهات نظرها

التحريض عن عدم و , ويصل هبا األمر يف بعض األحوال إىل التهديد مبقاطعة اإلنتخابات. السياسة املنتهجة من طرف احلكومة
وإبعاد اإلدارة عن العملية , كل ذلك من أجل كسب املزيد من الضمانات, ونزاهتها, حبجة عدم مصداقيتها. املشاركة فيها 

 .قدر املستطاع ,اإلنتخابية

, ت الثقافيةواملعطيا, تتمثل يف النظام الدستوري والنظام االنتخايب. ن التأثري يف أي نظام سياسي يتم من خالل سبعة عناصرلك
وأمناط الصراع أو  , حجم اإلختالفات اإلجتماعية واإلقتصادية. ودرجة التذمر ضد احلكومة, وخصوصية األبنية الثقافية والعلمية

 .وهى العوامل الىت تفتقر إليها األحزاب السياسية ىف اجلزائر .(1)ومدى التعددية املتاحة .اإلتفاق يف اآلراء والسلوك

اليت حلت , احلركة االجتماعية الدميقراطية: اخلارجية يف اجلزائر تتشكل من أحزاب سياسية معتمدة هلا جذور تارخيية مثلإن املعارضة 
وهو احلزب الذي تبىن سياسة مقاطعة مجيع اإلستحقاقات يف . سليل احلزب الشيوعي اجلزائري. حمل حزب الطليعة االشرتاكية حاليا

, مبا فيه الطبقة السياسية,وانتقد كذلك النظام الريعى البريوقراطي ,  يف اإلنتخابات احمللية التعددية األوىلبعدما اهنزم  ,خمتلف املستويات
وكذلك جبهة القوى اإلشرتاكية وحركة العدالة والتنمية اخل من األحزاب اليت تعارض . اإلسالمي املختلفة  وإىل جانبه أحزاب التيار

 . لفةالسلطة بأساليب واسرتاتيجيات خمت

 9119فبالنسبة حلزب جبهة القوى اإلشرتاكية فقد انتهج سياسة املقاطعة الراديكالية بعد اإلنتخابات التشريعية التعددية األوىل يف 
 ,من األصوات وأدت سياسته هذه إىل خلق أزمة داخلية يف احلزب نتج عنها انشقاق مثانية نواب عنه يف الربملان% 10اليت فاز فيها بـ 

فقد انتهج خطابا متشددا جتاه ,أما حزب العمال .(2)إىل بدائل دميقراطية فعالة واالفتقار القيادة باالستغراق ،  يف الشعبوية  متهمني
بأهنا  (حكومة أمحد غزاىل) احلكومة األوىل :ت رئيستهوصف حيث. والطبقات احملرومة ,خاصة فيما يتعلق حبقوق العمال. احلكومة 

 ذلك بإعالنو  ,هذا احلزب أبدى فيما بعد تغيريا يف مواقفه وأظهر ليونة واضحة جتاه السلطة لكن. (3)متارس اإلرهاب االقتصادي
 ."بوتفليقة " مساندته لربنامج الرئيس

وأبرزت نوعا من ,ملان سياسي إىل الرب الدل اجلأما األحزاب اإلسالمية بصفة عامة فيالحظ أهنا قد جنحت يف نقل بعض القضايا حمل 
ولذلك فهي  ,الداخلية واالنشقاقات هي ظاهرة اإلنقسام  ,ولكن املشكلة اليت تعاين منها هذه األحزاب. املواجهة احلادة مع احلكومة

 وهذا بسبب غياب الدميقراطية داخل هذه األحزاب وانفراد قيادهتا ,مل تعد قادرة على تشكيل جبهة معارضة قوية يف وجه السلطة

 .211 املرجع السابق ص :  ناجى عبد النور ـ  (1)                                                           
 . 10 - 99ص ،   9190وكالة املطبوعات  ،  الكويت  ،  نظريات النظم السياسية :  كمال المنوفي ـ  (2)
 .  9119/  91/ 49 ،   10العدد ،  اجلزائر  :    جريدة الخبر اليومي ـ  (3)

 .9ص  1449جويلية   90 - 1 ،   12العدد  ،  اجلزائر :  جريدة الخبر األسبوعي ـ     
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ودعوة . بعد انتخابه إىل االعتذار للشعب اجلزائري " عبدالرزاق مقرى" "محس"وهو ما دفع بالرئيس اجلديد حلركة . القرار اختاذبسلطة 
 . ومل الشمل,والوحدة , املنشقني إىل الرجوع إىل احلركة 

له أثر كبري يف ابراز ,واتساع قواعدها , احلزبيةوخالصة القول أن عدد األحزاب يلعب دورا أساسيا يف حتديد دور املعارضة فالتحالفات 
عكس احلزب الصغري الذي يفتقر إىل القاعدة الشعبية الواسعة وبالتايل فان معارضته . دور املعارضة وتأثريها على عمل احلكومة

 .ال تكاد تذكرأهنا  للحكومة تكون أقل فعالية،  أو

حىت وإن  , ارسة املعارضة أهنا تسعى إىل ممارسة املعارضة من الداخل أي يف الربملانيف مم. وما يالحظ على األحزاب السياسية باجلزائر
ألهنا تستطيع مراقبة ومواجهة . فذلك أفضل هلا من التواجد خارج مؤسسات النظام السياسي. كانت قدرهتا على التغيري حمدودة
وإظهار , أخطائهم برتصدوذلك . أمام الرأي العام  وكشفهم,وتوجيه األسئلة الكتابية والشفوية .أعضاء احلكومة من داخل الربملان

 .وبالتايل ارتفاع درجة املشاركة لديها. ممايسمح هلذه األحزاب باستقطاب اجلماهريإليها وازدياد مناضليها.تقصريهم يف أداء عملهم

 

 المطلب الثاني

  1111نتائج التعددية الحزبية من دستور 

  2712والمحلية إلى اإلنتخابات التشريعية 

وما نتج عنها من  ,فشلها أسبابو , والعوائق اليت واجهت التجربة ,النتائج العملية وتأثريها على خمتلف األصعدة طلبنتناول يف هذا امل
ين معوقات الثا فرعوال, حنو التعددية السياسية والدميقراطية نتائج التجربة اجلزائرية يف التحول: ني األول منهما فرعوهذا يف . أزمات 

 .عمل األحزاب السياسية ىف اجلزائر

 نتائج تجربة التعددية السياسية في الجزائر:  األول لفرعا

وتوزيع السلطة بني , هناء الدور السياسي للجيشإو , من نتائج التحول حنو التعددية السياسية يف اجلزائر هو فصل الدولة عن احلزب
وظهور تشكيالت سياسية من خمتلف , مببدأ التعددية السياسية  كأسلوب العمل السياسي واإلعرتاف, والربملان, واحلكومة, الرئيس 
 .(1)وهذا جتسيدا للتوجه اإلصالحي الرافض  الحتكار السلطة من طرف أقلية مهيمنة, التيارات

عند توقيف املسار , سنواهتا األوىلفشلها يف  ظهرو , وأمنيا ,سياسيا ،  واجتماعيا .االستقرارلكن هذه التجربة منذ بدايتها متيزت بعدم 
وهذا , وحل الربملان, بعد إعالن حالة الطوارئ ,عندما أعلن رئيس اجلمهورية استقالته. الدميقراطية وهى يف مهدها وأدو   ,اإلنتخايب

, ودستورية ,مث حتولت إىل فوضى سياسية,ومؤسساتية ,ودخلت البالد يف أزمة سياسية .  9191بعد ثالث سنوات من تبين دستور 
 .وأتت على األخضر واليابس. وخسائر بشرية تركت أحزانا التوصف, خلفت خسائر مادية قدرت باملاليري, عارمة, وأمنية

وارتفع عدد , وتفاقم التضخم ,فتعطل اإلنتاج, حيث أثرت على اجملال االقتصادي, وامتدت هذه األزمة إىل كافة اجملاالت األخرى
, كالرشوة ,فانتشرت األمراض اإلجتماعية ,مما انعكس سلبا على الوضع اإلجتماعي ,يونية اخلارجية وتراكمت املد, البطالني 

 .227ص ،  املرجع السابق :   عبد النور ناجي ـ  (1)                                                           
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. ساسيةقيم اجملتمع  ومقوماته األامتدت إىل  األزمة بل أن, للقلق وارتفاع األسعار بشكل مثري,  والفساد بكل أشكاله, والبريوقراطية
 .(1)فأصبحت األمة مهددة يف كياهنا

وتسرب اخلوف إىل نفوس , وعدم االستقرار, أمن  متيز الوضع يف الدولة  بالال,فكان تأثري األزمة واضحا  :الناحية األمنيةأما من 
وتوجهات وأهداف متعددة ،  وانتشرت ظاهرة , بسبب ظهور العديد من اجلماعات املسلحة ،  حتت مسميات خمتلفة ,املواطنني
 . كل ذلك كان يف ظل مرحلة مسيت باملرحلة اإلنتقالية . من املرؤوس إىل الرئيس , اجملتمعطالت كل شرائح ,واالغتيال , التقتيل

يف  9191ومت إقرتاح تعديل دستور .تبني للسلطة أن اإلطار القانوين القائم مل يكن مناسبا , بعد فشل التجربة يف مرحلتها الألوىل 
 .9111نوفمرب  19يف استفتاء , عهد الرئيس اليمني زروال فوافق الشعب على هذا التعديل

ويف نفس الوقت وسع , وفرض شروطا أكثر تشددا على املمارسة السياسية. وقد تضمن هذا الدستور جمموعة من القيود على احلريات 
 .من صالحيات السلطة التنفيذية

بعد , وذلك بتقليص عدد األحزاب. إعادة تشكيل خارطة جديدة لألحزاب السياسية, من تاريخ التعددية, وقد شهدت هذه املرحلة
وعدم ,  السلطةومع ذلك ظلت املمارسة السياسية للنظام مازالت قائمة على احتكار , 17/47تكيفها مع قانون األحزاب اجلديد 

ت من خالل مشاركة األحزاب يف العمليا, استطاعت التأثري يف النظام السياسي, غري أن التعددية السياسية. تداوهلا مع األحزاب
وبالتايل ضمان اإلنتقال , وكفاءة تؤهلهم لتقلد املناصب النيابية واحلكومية, بتقدمي مرتشحني يتمتعون بصفات . اإلنتخابية املختلفة

كما سامهت األحزاب يف حل مشكلة الشرعية للنظام السياسي وهذا بفضل اإلجراءات اليت اختذها هذا . الشرعي  والسلمي للسلطة
, وترسيخ مبدأ التعددية السياسية . وذلك يف إطار تعميق البناء احلقيقي للنظام الدميقراطي  ,والتنظيمي ,لتشريعياألخري يف اجملال ا

أفريل  90يف خطابه الذى وصف بالتارخيي يوم , ويتجلى ذلك خصوصا يف اإلصالحات اليت أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
ومشاركة , وقانون اإلنتخابات 91/40قانون األحزاب السياسية . ة اليت صدرت منهاوتتمثل خصوصا يف املنظومة القانوني. 1499

 . البلدية والوالية وقانوين. املرأة 

وفتح , واملشاركة يف عملية صنع القرار السياسي , كل ذلك أدى إىل رفع احلواجز أمام األحزاب السياسية يف ممارسة العملية الدميقراطية
انبثقت غالبيتها من أحضان السلطة ومن جلان مساندة  رئيس اجلمهورية يف . سيس األحزاب السياسية الباب على مصراعيه لتأ

،  " مصطفى كمال"بقيادة . حزب األوفياء للجزائر:منها على سبيل املثال  ,ن حزب جبهة التحرير الوطينعوبعض املنشقني    .برناجمه
مؤسس " طييب أسي"بقيادة , "حزب التجديد والتنمية"و.   الرئيسن مساندةوناشط يف جلا, ناشط يف حزب جبهة التحرير الوطين 

. قبل أن جتربه وزارة الداخلية إىل تعديل اسم احلزب الذي انبثق من جلان مساندة رئيس اجلمهورية وغريهم , احلركة الوطنية الدميقراطية 
اإلحتاد الوطين "ناشط يف جلان مساندة الرئيس و. ة الرتبية إطار يف وزار " . لعروس رويبات أمحد"حزب الوسيط السياسي أسسه "مثل 

حزب اجليل اجلديد  احلر "و, "حركة الشبيبة الدميقراطية" نائب سابق يف الربملان عن حزب " .غرابة حمفوظ"بقيادة  , "من أجل التنمية
 ." سعيد بوتفليقة"وقيل عن احلزب بأنه له صلة بشقيق رئيس اجلمهورية " توهامي عبد الغين" بزعامة " 

وأهنم ال ميلكون تصورا  ,إىل ذلك ال تؤهلهم إن تاريخ العمل السياسي لقيادات هذه األحزاب يدل على أهنم مبتدئني  وخربهتم 
ملا هو , وال حيملون أي برنامج يقدم البديل أو يضيف اجلديد ,واإلقتصادية واإلجتماعية ,واضحا حيمل حلوال  للمشكالت السياسية

  .(1)حزبا 10عبارة عن أرقام تضاف إىل جدول األحزاب املعتمدة اليت بلغ عددها اإلمجايل  قائم مما جيعل هذه األحزاب
 .004ص ،  املرجع السابق:  علي قريشي ـ  (1)                                                           
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 معوقات عمل األحزاب السياسية:  الثاني لفرعا

وعقبات أثرت على أدائها  ,أن الظواهر اإلجتماعية األخرى اعرتضتها عدة عوائقشأهنا ش,  إن ظاهرة التعددية السياسية يف اجلزائر
ومن , وضرورة توفر مجلة من الشروط املوضوعية ملمارسة نشاطها, ولذلك فإن استمرارها وبقاءها مرهون بزوال هذه املعوقات, وفعاليتها

 :هذه العوائق

واملنخرطني , وتتميز بقلة عدد املناضلني, ليس هلا انتشار واسع أو وجود لدى القاعدة واجلماهري الشعبية ,السياسيةأن غالبية األحزاب 
ويتخبط , ووضع حلول للمشكالت اليت يعيش فيها الفرد , إىل برامج واضحة قادرة على تقدمي البديل ا وذلك راجع اىل افتقاره. فيها

 .فيها يوميا

حيث أن بعض األحزاب السياسية تسري بقرارات انفرادية صادرة عن  .األحاديةحزاب وسيطرة منطق انعدام الدميقراطية داخل األ
ولعل هذا هو  أحد األسباب الرئيسية  لتفشي ظاهرة اإلنقسامات واالنشقاقات  . أو الشيخ ,أو األمني العام, الزعيم أو, الرئيس

ث مست الظاهرة حزب القوى االشرتاكية وذلك بانشقاق مثانية نواب يف حي. اليت مل يسلم منها القدمي وال اجلديد,داخل األحزاب 
, وحزب التجمع من أجل الثقافة, وحركة النهضة, وحركة محس , وانقسام حزب التجمع الوطين الدميقراطي  الربملان عن احلزب

 .ع السلطة على ذلكوبسبب تشجي, بسبب انعدام املمارسة الدميقراطية الداخلية , إىل غري ذلك .والدميقراطية 

والطمع يف احلصول على امتيازات لديها،  , ومن مث اعتمادها على السلطة واللجوء إليها. ضعف إمكانيات األحزاب ماديا وماليا
, وبذلك مل تعد أحزابا معارضة ,لتحقيق مصاحل شخصية على حساب الصاحل العام ومبادئ احلزب الىت تأسس عليها عندها والسعي

 .ففقدت استقالليتها اليت إحدى مسات األحزاب السياسية, أحزاب سلطة بقدر ما هي 

وحتوهلا إىل أدوات , كوسيط بني الفرد والسلطة. وختليها عن دورها األساسي.وهذا ليس جبديد  ,تبعية مؤسسات اجملتمع املدين للسلطة
 .وخاصة القياديني فيها , ت يتحصل عليها مقابل امتيازا. (2)وخلدمة مصاحله, يسخرها للدعاية له, وأجهزة يف يد النظام

والدفاع عن  وهوالتعبري ونقل آمال وآالم األفراد, وعدم استقالليته،  وعدم قيامه بدوره احلقيقي ,وعليه فإن غياب اجملتمع املدين
 بشكل عائقا إضافيا يف أداء ونشاط األحزا, ممصاحله

والعقالء،  والتعامل معهم بشكل يظهر بأهنم  ,ورؤساء القبائل, واألعيان, الزوايابالقوى التقليدية املمثلة يف شيوخ  ة السلطةاستعان
 .يؤدون دور األحزاب السياسية

يف عملية صنع القرار   األحزاب هذه  دور تجتاهلكل ذلك أدى إىل ضعف وتقزمي  األحزاب السياسية من طرف السلطة و 
وخلق لدى األفراد الشعور باإلغرتاب والعزوف السياسي وهو ما تفسره ظاهرة ضعف وتراجع نسب املشاركة ىف  ,السياسي

 .اإلستحقاقات اإلنتخابية املختلفة

 

 
 www.interieur.gov.dz املوقع الرمسى لوزارة الداخلية ـ  (1)                                                                                                                                                                                           

شكل اإلحتاد العام ،  بالدور األول ىف اإلنتخابات الربملانبة  ، بعد فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،   عند توقيف املسار اإلنتخاىب ـ  (2)
 .مارسة الدميقراطية ىف اجلزائرجبهة حلماية الدميقراطية وطلب بوضع أسس وضوابط جديدة مل،  ائريني للعمال اجلز 
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 اخلامتة
حدى مسات الدميقراطية الصحيحة ،هي تبين نظام التعددية احلزبية، ألن األحزاب السياسية تساهم إ إن يف خالصة حبثنا هذا املتواضع،

وتفتح أبواب املشاركة والتعبري عن الرأي، ومتثيل األقليات ومحايتها، وتلعب دور الوسيط , عطاء الشرعية لنظام احلكمإبشكل فعال يف 
وتعمل على استقرار اجملتمع وازدهاره، كما تعترب مدارس . آالمهم وآماهلم إليهاوتساهم يف نقل , بني السلطة احلاكمة واحملكومني

 .وإعدادهم للمستقبل، من أجل قيادة البالد,لتكوين اإلطارات السياسية 

غيري  فإن تبين نظام التعدد احلزيب يؤدي إىل ت, كما أن النظام السياسي هوبناء متكامل يتكون من عدة عناصر، وهي يف تفاعل متبادل  
والدميقراطي ألي نظام، يظهر يف  ولذلك فإن قياس مستوى التطور السياسي, كافة بىن النظام، ويؤثر يف قدرته على التفاعل مع بيئته

 .مدى قدرته على أداء وظائفه والتفاعل مع املتغريات املستجدة

ال يستطيع النظام أن يؤديها هو , اليت أشرنا إليها ومن مث فإن األحزاب من أهم متغريات هذا النظام ألهنا تؤدي جمموعة من الوظائف
فيما يتعلق بتجربة , بنفسه، ولذلك رأينا أنه من األجدر أن ننهي هذا البحث خبالصة جلملة النتائج واملالحظات اليت توصلنا إليها 

يف تعميق احلرية السياسية، واملمارسة وإبداء بعض االقرتاحات واملالحظات اليت ميكن االستعانة هبا , التعددية السياسية اجلزائرية
 : ، أوعلى مستوى العمل السياسي على النحو اآليتالدميقراطية يف اجلزائر، سواء على املستوى التشريعي والقانوىن

 النتائج:  أوال

، ومع ذلك فقد دخلت اجلزائر الىت تشهدها خمتلف األنظمة السياسية ىف العامل إن النظام السياسي اجلزائري ليس مبنأى عن املتغريات
يف ظل ظروف متيزت بعدم االستقرار السياسي واالجتماعي، ومسحت بإقرار التعددية السياسية مبوجب , جتربة التعددية السياسية 

 ,فظهرت عدة أحزاب سياسية بصفتها امتدادا ألحزاب احلركة الوطنية وارتبطت يف تأسيسها بشخصيات ثورية وتارخيية 9191دستور 
 .وهبذا متيزت التجربة اجلزائرية عن غريها من جتارب البلدان العربية واإلفريقية. وسياسية، هلا تأثريها ونفوذها يف املواقع القيادية للحزب

املتعلق  1491يف يناير  91/40وما مييز كذلك التجربة اجلزائرية هو الكثرة العددية لألحزاب السياسية خاصة بعد صدور القانون 
ولذلك توصف بأهنا أحزاب . األحزاب السياسية، لكن ما يالحظ على هذه األحزاب أهنا ال تظهر إال يف املناسبات اإلنتخابية بإنشاء

وهو ما أثر يف ضعف قواعدها، وعدم انتشارها يف أوساط . انتخابات ومناسبات، ألهنا بانتهاء املناسبة ختتفي عن الساحة السياسية
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ن معظمها ال حتمل برامج سياسية قادرة على تقدمي حلول وبدائل فإ .معتمدا احزب 10ددية اليت تزيد عن اجلماهري، وهذه الكثرة الع
 .لألزمات املختلفة اليت تعيشها البالد

ويالحظ كذلك غياب املمارسة الدميقراطية داخل األحزاب نفسها، وهذا يعترب نوعا من التناقض بني مطالبها املتمثلة خصوصا يف 
حيث نالحظ سيطرة القيادات احلزبية وهيمنتها على املواقع القيادية، حيث . قراطية، وبني الواقع املعيش يف هذه األحزابترسيخ الدمي

بل أن القيادات اليت أسست األحزاب ظلت يف . أو شيخ خلالفة سابقه, نادرا ما جند حزبا سياسيا قد قام بانتخاب زعيم أو أمني عام
أبو جرة "أو تنحي " التجمع الوطين الدميقراطي"من قيادة حزب " أمحد أوحيىي"عند تنحي  1492سنة  ما عدا ما حدث يف, مناصبها
التمسك فولذلك ". جبهة القوى االشرتاكية"عن زعامة حزب " حسني آيت أمحد"أو ختلي ". حركة جمتمع السلم"من رئاسة " سلطاين

تصدعه، وانقسامه نتيجة إنشقاق بعض القياديني إىل النهاية ىف  يادته مماأدىبني ق بقيادة احلزب أدى إىل  خلق الصراع والتنافس داخله
وقد مشلت هذه الظاهرة تقريبا أغلب األحزاب السياسية، سواء اليت كانت يف , املؤسسني، وانصرافهم إىل تأسيس أحزاب أخرى

عن " عمار غول"وكذلك " عبد اجمليد مناصرة"ق انشقا: منها على سبيل املثال. االئتالف احلكومي أو االئتالف الرئاسي فيما بعد
" عن حزب التجمع الوطين الدميقراطي" الطاهر بن بعيبش"وتأسيس كل واحد منهما حزبا توىل رئاسته، وكذلك إنشقاق " محس"حركة 

بقيادة " ميةالعدالة والتن"، وبعدها حزب "حركة االصالح"وظهور حزب " حركة النهضة"وانقسام " اجليل اجلديد " وتأسيس حزب
وكل ذلك مرده حب الزعامة والظهور، ورمبا أيضا السعي لكسب رضى السلطة، واحلصول على امتيازات . واألمثلة كثرية "جاب اهلل"

بديلة، وإمنا أنشئت من أجل أن تعارض واضحة و برامج  الحتملومناصب على حساب املصلحة العامة، ألن أغلب هذه األحزاب 
 . تأسست للدعاية وتأييد برنامج رئيس اجلمهورية وأحزاب أخرى. املعارضة

 .ة  معرتف هباــكما يالحظ غياب الكثري من األحزاب عن الساحة السياسية غيابا كليا رغم أهنا أحزاب رمسي
 االقتراحات: ا ثاني

 بالنسبة لألحزاب السياسيةـ    1

يتعني على األحزاب السياسية، باعتبارها أساس الدميقراطية الصحيحة، أن تلعب دورها احلقيقي، املتمثل يف املعارضة البناءة وتعمل ـ 
على توسعها يف أوساط اجلماهري الشعبية، وترتفع عن مداهنة السلطة، من أجل احلصول على امتيازات ومكاسب على حساب 

 . ن أجلها، لكي تكسب ثقة اجلماهري يف الساحة السياسيةمبادئها واألهداف اليت تأسست م

كما جيب على األحزاب السياسية، أن تقدم برامج سياسية واضحة، وبدائل وحلوال حقيقية وفعالة ملختلف األزمات اليت يتخبط فيها  ـ 
ة وهياكلها التنظيمية، وجتسيد الدميقراطية يف اجملتمع، واالبتعاد عن الدعاية الكاذبة والشعارات اجلوفاء، وتعمل على تطوير أطرها الفكري

الداخلية وهذا عن طريق احلوار وفتح باب املشاركة أمام كافة أعضاء  إلنقساماتممارستها الداخلية، وذلك لتفادي الصراعات وا
 . احلزب

 يتعلق األمر بالقضايا الوطنية اهلامة  العمل على إقامة عالقات جدية بني خمتلف األحزاب، والتنسيق فيما بينها وتوحيد املواقف عندما ـ

 . القيم اليت تأسس عليها احلزبو جتنب سلوك معارضة املعارضة ومداهنة السلطة، من أجل كسب رضاها على حساب املبادئ 

 .ضرورة تدعيم األحزاب بالكوادر والنخبة املثقفة الوطنية اليت تعطيها مصداقية، وقبول لدى اجلماهري
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 لطةبالنسبة للسـ   2

 .لضمان استمرار التعددية احلزبية يف اجلزائر وحتقيق النجاح املأمول من ممارسة الدميقراطية احلقيقية وتعميقها
 . يتعني على السلطة القائمة أن توفر الظروف والشروط املوضوعية اليت تساعد على تعميق املسار الدميقراطي وحتقيق جناحه ـ 

 ,داخلها ، والكف عن التأثري وإغراء بعض قيادييها بامتيازات ومكاسب إلحداث اإلنشقاق كف السلطة عن اخرتاق األحزاب يف ـ 
 . واإلنقسام داخل احلزب

إتاحة الفرصة لكافة القوى السياسية، على خمتلف تياراهتا لتأسيس األحزاب، وذلك برفع كافة القيود اليت حتول دون قيام هذه  ـ
 .بطريقة مشروعة وسلمية االحزاب، والتعبري عن نفسها بكل حرية

محاية العمليات االنتخابية، والعمل بكل جدية وبكل الوسائل القانونية، على ضمان شفافيتها ونزاهتها، واحرتام نتائجها مهما كان  ـ
 .وقبول التداول على السلطة. الفائز

تقدمي كل الوسائل املادية املتاحة اليت و ، اللوجستيةضمان حياد اإلدارة، وعدم تدخلها يف العمليات اإلنتخابية إال ما يتعلق بالناحية   ـ
 .تساعد على جناح العملية

وزيادة فاعليته يف , ة تطوير العالقة بني الربملان ومؤسسات الدولة، باعتبار النواب ممثلني للشعب، ويشكلون وسيطا بينهم وبني السلط ـ
 .احلياة السياسية

 .فتح اجملال أمام حرية الصحافة والتعبري، يف خمتلف وسائل اإلعالم بشكل فعلي، وليس عن طريق اخلطابات والشعارات اجلوفاء ـ

 .ترسيخ مبدأ استقاللية القضاء بشكل عملي، من خالل سيادة القانون واملساواة أما مه حيث ال يعلو عليه أحد ـ

.  مواصلة التحول حنو الدميقراطية احلقيقيةو وأخريا نرى أن اجلزائر لديها من اإلمكانيات، ما يساعدها على ترسيخ التعددية احلزبية،   ـ
واملصلحية، واحلزبية ,والرتفع عن احلسابات الشخصية . فر إرادة سياسية صادقة، لدى السلطة، واألحزاب السياسية معاابشرط تو 
 .الضيقة

املتعلق باألحزاب السياسية، هو نقطة البداية لقيام دميقراطية حقيقية ،وجناح مسار  1491الصادر يف يناير  91/40ولعل القانون  ـ
 ...إذا صدقت نوايا اجلميع. التعددية السياسية باجلزائر

ري إذا أصابه نقص أو عاله عيب فالكمال وختاما احلمد هلل رب العاملني الذي وفقين إلمتام هذا العمل املتواضع،  الذي هو جهد بش ـ
ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِالّلِه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيبُ ) .هلل وحده

(1) . 
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 .1985القاهرة  ،الدار اجلامعية  ، املبادئ العامة للقانون الدستوري:  (  عبد اهلل عبد الغني)  بسيوني ـ 17

دار النهضة  ، من عصر النهضة إىل مؤمتر فينا ، التاريخ األورويب احلديث ، عبد العزيز نوار : ( عبد الحميد )  البطريق ـ 16
 .1973  القاهرة

 ، محمد محي الدين عبد الحميدحتقيق  ، الفرق بني الفرق : (أبو عنصر عبد القاهر بن طاهر بن محمد ) البغدادي  ـ 11
 .بريوت لبنان ، دار املعرفة للطباعة و النشر

 .1985ع والثقافة يف اجلزائرمالدولة واجملت ، املشروعية و املؤمترات الثقافية : ( عمار ) بلحسن ـ 11

 .1994القاهرة  ، دار الفكر العريب ، 2، طالوسيط يف النظم السياسية:   (محمد عاطف ) البنا  ـ 27

 .1993مطبعة حلب  ، اجلزائر بني األزمة االقتصادية و األزمة السياسية : ( محمد بلقاسم حسن ) بهلول ـ 21

 .1991اجلزائر  ، عني مليلة  ، النظام السياسي اجلزائري، دار اهلدى : ( سعيد ) بوشعيرـ  22

ديوان  ، وطرق ممارسة السلطة ، النظرية العامة للدولة 1قارنة، جالقانون الدستوري والنظم السياسية امل  : ( سعيد ) بوشعير ـ 23
 .1989اجلزائر  ، املطبوعات اجلامعية

 ، 3ط ، أسس األنظمة السياسية وتطبيقات عنها،  2قارنة، جالقانون الدستوري والنظم السياسية امل  : ( سعيد ) بوشعير ـ  24
 .1999اجلزائر  ، ديوان املطبوعات اجلامعية

 .1986 اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ية للحركة الوطنية اجلزائريةاإليديولوجيات السياس  :(  يحى ) بوعزيز ـ 25

ديوان ، القسم األول والثاين ، والنصوصالرمسية تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر من خالل الوثائق  (  :إدريس )  بوكرا ـ 27
 .1994املطبوعات اجلامعية 

  .بريوت ، شعبان بركاتترمجة  ، أصول الفلسفة املاركسية : ( جورج )  بوليسترز ـ 26

 اجلزائر ، املتحف الوطين للمجاهد، 1954/1956 ، الثورة اجلزائرية يف مرحلتها األوىل اسرتاتيجية : ( حسن ا) بومالي  ـ  21
1995. 

 .1975القاهرة  ، نظرية الدولة : ( طعيمة ) الجرف  ـ 21

 .1975  القاهرة ، دار الفكرالعريب ، دراسات يف علم اإلجتماع السياسي  : ( عبد الهادي ) جوهري  ـ 37

 .1998اجلزائر  ، دار القصبة للنشر  ، الدولة واجملتمع ، االنتخابات : ( عبدالناصر ) حابى ـ 31

 ، دار الفكر العريب ، دراسة مقارنة ، احلريات العامة يف الفكر و النظام السياسي يف اإلسالم : ( عبد الحكيم ) حسن  ـ 32
 .1983القاهرة 

 .1976القاهرة ، دار الفكر ، البلشفية  املاركسية والثورة : ( عبد الحميد ) حشيش  33

 .1995 دار الطليعة ، بريوت ، خليل محمد خليلترمجة  ، صالناق اجلزائر التحرير  :(  غازي )  حيدوسي ـ 34

اجلزائر  ، مؤسسة اإلسراء للنشر و التوزيع،  1ط ، قواعد نظام احلكم يف اإلسالم ( :محمود عبد الحكيم ) الخالدي  ـ 35
1999. 
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 .1985اجلزا ئر ، املطبعة الوطنية ، ىف اجلزائرمجعية العلماء املسلمني و أثرها االصالحي  : (  أحمد )الخطيب ـ  37

 بريوت ، اجمللس األعلى يف لبنان وسائر البالد العربية ، احلكومات الدميقراطية ، القضاء السياسي : ( أحمد ) الخطيب  ـ 36
1967. 

بريوت  ، اجمللس األعلى يف لبنان وسائر البالد العربية ، القضاء السياسي يف احلكومات الدميقراطية (  :أنور ) الخطيبـ  31
1967  .  

 .1981لبنان  ، طرابلس ، برس  جروس ،  1ط، احلريات العامة و حقوق اإلنسان :   (محمد السعيد ) جذوب مـ  31

 .1973  بريوت ، دار النهضة ، التنظيم السياسي والدستور اللبناين  : ( محسن ) خليل  ـ 47

 .1975القاهرة ، دار النهضة  ،  علم السياسية  : (إبراهيم ) درويش  ـ 41

 .1969القاهرة  ، دار النهضة العربية ، 4ط، اجلزء األول ، النظام السياسي (  :إبراهيم )  درويش ـ 42

 . 1981، القاهرة دار النهضة ، الوسيط يف القانون الدستوري العام  : ( أدمون ) رباط  ـ 43

 .1978  القاهرة ، دار الفكر ، علم النظرية السياسية  : ( حامد ) ربيع  ـ 44

 . 1969، القاهرة دار املعارف،  5النظريات السياسية يف اإلسالم ط : ( محمد ضياء الدين )  الرمسي ـ 45

 .جلزائر ، ا 1998 - 1962السلطة احلاكمة و اخليارات التنموية باجملتمع ا جلزائري   :(   نور الدين )  زمام ـ 47

 .1975القاهرة ، دار الفكر العريب  ، اإلجتاهات املعاصرة يف التنظيم السياسي : ( محمد عبد السالم ) الزيات  ـ 46

 .1974القاهرة  ا  ، مطبعة عني مشس، النظرية العامة للقانون الدستوري  : ( رمزي ) الشاعر  ـ 41

 . 1994مصر  ، املنصورة ، التوزيعو  النشر دار الوفاء للطباعة و  ،  2االستشارة طو  رى و فقه الش : ( توفيق ) الشاوي  ـ 41

 .1976 القاهرة،  العربية دار النهضة ، النظم السياسية ىف العامل املعاصر (  :سعاد ) الشرقاوي ـ  57

 . 1977لقاهرة ، 1ط، دار النهضة العربية  ، علم االجتماع السياسي : ( سعاد )  الشرقاوي ـ 51

اجلزائر  ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، مع الفكر السياسي احلديث واجملهود اإليديولوجي يف اجلزائر:  ( عبد اهلل) شريط  ـ 52
1998. 

 .1998 اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،  1962- 1919التعددية احلزبية يف جتربة احلركة الوطنية :  (لمين ) شريط   ـ 53

 .1998 اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ةعامالقانون الدستوري و املؤسسات السياسية ال:   (لمين ) شريط  ـ 54

 .1994 مكتبة النهضة املصرية،  2ط، السياسة يف الفكر اإلسالمي :   (أحمد ) شلبي   ـ 55

 .1994 القاهرة ، دار النهضة ، أزمة األنظمة الدميقراطية:    (عبد الحميد ) شولي   ـ 57

 .1958، بريوت 2معجم متقن اللغة العربية، اجمللد :   (أحمد رضا  ) الشيخ ـ  56

 .1988القاهرة  ، الزهراء لإلعالم العريب ،  1ط، احلرية السياسة :   ( حسن سميع)  صالح  ـ 51

املؤسسة العربية ، احلزب الدولة ، جيش  ، صراعات النخبة السياسية و العسكرية يف اجلزائر:   (رياض ) صيداوي   ـ  51
 .2111 ، بريوتللدراسات و النشر

                     .يوليو من بني الثورات  23 :   ( محمد سليمان) الطماوي   ـ 77

القاهرة  ، دار الفكر العريب ، السلطات الثالث يف الدساتري العربية ويف الفكر اإلسالمي:    (محمد سليمان ) الطماوي   ـ 71
1979. 
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 .القاهرة رابطة اجلامعة اإلسالمية ، االحزاب السياسية يف اإلسالم:   (صافي ) عبد الرحمن   ـ 72

 .1971 القاهرة،  5ط، دار النهضة العربية ، دراسات يف املذاهب السياسية:    (علي أحمد )  عبد القادر  ـ 73

 .1975القاهرة  ، دار الكتاب اجلامعي ، رئاسة الدولة يف الفقه االسالمي:   (محمد رأفت ) عثمان   ـ 74

 .1968بريوت  ، دار الفكر، ي مالسنظام  احلكم اإل:   (محمد عبد اهلل )  العربي   ـ 75

      . 1973القاهرة دار النهضة ، النظم السياسية املقارنة والقانون الدستوري :   (فؤاد )  العطار  ـ 77

 .1978 القاهرة ، دار الفكر، النظرية العامة للحريات الفردية :   (نعيم ) عطية   ـ 76

 .1981 اجلزائر،  ة للكتاباملؤسسة الوطني ، الكفاح القومي والسياسي:   (عبدالرحمن ) العقون  ـ 71

 .2111 اجلزائر، عني مليلة  ، دار اهلدى، اجلزائر يف مرحلتها اإلنتقالية    : (ة نابر ) عمر  ـ 71

 .1976القاهرة  ، 1ط ، أضواء على النظم اإلسالمية :   (أحمد سويلم ) عمري  لا ـ 67

 .1981 اجلزائر،  ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر دراسات نظرية وتطبيقية، حنو علم اجتماع نقدي:  ( العياشى)  عنصر ـ  61

 .1978األردن ،  دار النفائس للطباعة والنشر ، حكم املعارضة و إقامة األحزاب السياسية:   (أحمد ) العوضي   ـ 62

 .1981  القاهرة ، دار اهلالل،  االشرتاكية الدميقراطية:   (محمد ) العويني   ـ 63

  .1974القاهرة يب دار الفكر العر  ، املدخل يف علم السياسة:    (بطرس ) غالي   ـ 64

 .1978بريوت  ، دار العروبة للطباعة، النظم السياسية و   القانون الدستوري:   (كمال ) الغالي   ـ 65

 .1977  أساس التنظيم السياسي يف الدول االشرتاكية:    ( جرجساسكندر )    غطاس ـ 67

 .1978مصر ، مكتب قليوب للطبع والنشر ، اإلسالم واألحزاب السياسية:    (عبد السالم ) فاروق  ـ 66

 .1983الكويت  ، دار القلم ،  2ط، احلرية السياسية يف اإلسالم :   (أحمد شوقي ) ري  نجالف ـ 61

 .1986  الوحدة العربية ، مركز الدراسات، بريوت، إيديولوجية احلركة الوطنية يف كتاب األزمة اجلزائرية :   (صالح ) فياللي  ـ 61

املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر  1954 -1911املقاومة السياسية  : (جياللى ) جياللي صارى  ،  (محفوظ ) قداش  ـ 17
1985. 

 . 1958القاهرة  ، 5ط، دار الشروق، السابعة ، الطبعة الشرعية، سالمالعدالة االجتماعية يف اال:   (السيد ) قطب   ـ 11

الدار البيضاء  ، الوجيز يف النظم السياسية و القانون الدستوري العريب دار النشر املغربية :  (نبيلة عبد الحليم ) كامل ـ  12
1981 .  

 .1982القاهرة  ، دار الفكر العرىب ، األحزاب السياسية ىف العامل املعاصر :  (نبيلة عبد الحليم ) كامل ـ  13

 .1991اجلزائر  ، دار بوشناق للطباعة والنشر ، عريبدراسات حول األزمة ىف اجلزائر والعامل ال 5:   (على ) الكنز  ـ 14

(  كرم سمير) :  ترمجة ، دراسة ىف اإلستعمار والتغيري اإلجتماعى والسياسي ، نشوء الطبقات يف اجلزائر:   (مغنية ) لزرق  ـ 15
 .1981، لبنان مؤسسة األحباث العربية ، 

 .1972القاهرة ، النظم السياسية  :  (محمد كامل ) ليله  ـ 17

مكتبة الفكر  ، (محمد بحاري )  ترمجة  ،األحزاب السياسية  يف بريطانيا العظمى:    (مارسيل )  وميرل(  ألبير ) مابيلو  ـ 16
 .1971لبنان  ، بريوت ، منشورات عويدات ، العريب

 .1972، منشأة املعارف، اإلسكندرية ، مصرزمة األنظمة الدميقراطية أ:    (عبد الحميد ) متولى   ـ 11
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 مصر  اإلسكندرية ،منشأة املعارفاإلسالم ومبادئ احلكم يف املاركسية والدميقراطيات الغربية، :   (عبد الحميد ) متولي  ـ  11
1981. 

 مصر  اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،احلريات العامة، نظرات يف تطورها وضمانتها ومستقبلها:   (عبد الحميد ) متولي  ـ  17
1974. 

 .1981 مصر، اإلسكندرية  ،نشأة املعارفم ،مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم:   (يد عبد الحم) متولي   ـ 11

 مصر  ، اإلسكندرية ، منشأة املعارف ، اإلسالم و القانون الدستوري و االنظمة السياسية:   (عبد الحميد ) متولي   ـ 12
1973. 

االسكندرية  ، منشأة املعارف ، باملبادئ الدستورية احلديثةمبادئ احلكم يف اإلسالم مع املقارنة :   (عبد الحميد ) متولي   13
1978. 

 .1977االسكندرية  ، منشأة املعارف، ائيل  نظام احلكم ىف إسر :  (عبد الحميد ) متولي   ـ 14

 . 1977اإلسكندرية ، منشأة املعارف ، الغزو الفكري للتيارات املعادية لإلسالم :  (عبد الحميد ) متولي ـ  15
 .1981.لبنان  ، طرابلس ، برس. جروس ،  1ط، احلريات العامة و حقوق اإلنسان :   (محمد السعيد ) جذوب  مـ  17

 .1994 القاهرة ، ط، النظم السياسية  :  (  قاسم جعفر) محمد أمين  ـ 16

     . 1984اإلسكندرية   ،دار املعرفة  اجلامعية، ع السياسيعلم اإلجتما  أصول:    (محمد ) محمد علي   ـ 11

 .1985 ، الكويتوكالة املطبوعات ، نظريات النظم السياسية : ( المنوفى كمال)  ـ 11

 .1953دار الفكر مطبعة دمشق  ، تدوين الدستور اإلسالمي:   (أبو علي )  المودودي   ـ 177

 .1981 اجلزائر، ديوان ااملطبوعات اجلامعية ،  ( أحمد ادريس)  :  ترمجة ، احلكومة اإلسالمية :  (أبو علي ) المودودي   ـ 171

 .1966بريوت ، املوسوعة العربية للدساتري العاملية ـ 172

 (ط.ت .د )، األردن   مركز الريادة للمعلومات والدراسات ، معايري تصنيف األحزاب السياسية:  (أحمد ) نوفل   ـ 173

رياض :  (عبد المجيد الحسين ) هاشم  ،   شرح و حتقيقرياض الصاحلني :  ( أبوزكريا يحي بن شرف الدين) النووي  ـ  174
 .1971القاهرة  ، دار الطباعة االمريية ، الصاحلني شرح 

 .1961 بغداد ، األحزاب السياسية ( : الهاشمي طارق)  ـ 175

 .1998القاهرة ،  2، ط دار النهضة العربية ، األحزاب السياسية فكرة ومضمون : (خليل السيد ) هيكل   ـ 177

املؤسسة ، 1989النظرية العامة للدولة و النظام السياسي يف اجلزائر يف ظل دستور  :  (إدريس ) بوكرا  ،( أحمد )  وافي  ـ 176
 .1992 اجلزائر ، اجلزائرية للطباعة

 . 1977ط ، النظم اإلسالمية :   (مصطفى كمال )  وصفي   ـ 171

 
 الرسائل العلمية:  الثاث

 .1979جامعة القاهرة  ، رسالة دكتوراه، االشرتاكيالدميقراطية بني الفكر الفردي و الفكر :  ( أنور أحمد )أرسالن  ـ 171

 .1982جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه، مبدأ حرية النقابة ملنظمات العمل:  ( محمد أحمد )اسماعيل  ـ 117
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،  معهد العلوم السياسية و العالقات الدولية ، رسالة دكتوراه ، اسرتاتيجية التنمية اإلدارية يف اجلزائر:  ( منصور )بلرنب  ـ 111
 .1988اجلزائر 

 .1991القاهرة  ، ماجستري كلية األدب، نشوء و تطور بريوقراطية الدولة اجلزائرية :  ( عبد النور )بوخنوفة  ـ 112

القاهرة  ، جامعة عني مشس ، نظام األحزاب السياسية و تأثريها يف أنظمة احلكم املعاصرة:  ( نعمان أحمد )الخطيب  ـ 113
1983. 

دراسة مقارنة يف األصول  ، احلرية السياسية يف النظام الدستوري اجلزائري املعاصر و الفقه اإلسالمي:  ( علي )قريشي  ـ 114
 .2115جامعة قسنطينة  ، رسالة دكتوراه ، النظرية و آليات املمارسة مع تطبيق الوضع يف اجلزائر

جامعة قسنطينة  ، رسالة دكتوراه ، الس الشعبية احمللية يف ظل نظام التعددية يف التشريع اجلزائرياجمل:  ( فريدة )مزياني  ـ 115
2115. 

جامعة قسنطينة ، رسالة دكتوراه ،  2115 -1989 تأثري التعددية احلزبية يف النظام السياسي اجلزائري:  ( عبد النور )ناجي  ـ 117
2115. 

 

 الجرائد :رابعا 

: مداخلة يف الذكرى األوىل للتوقيع على عقد التحالف يف جريدة االحرار ،(محس )رئيس حركة  : ( سلطاني )أبو جرة  ـ 116
 .يف الذكرى األوىل للتوقيع على عقد التحالف ، 17/12/2115اجلزائر يف 

  .16/11/1991بتاريخ ، حوار مع جريدة السالم :  ( محمد )بوضياف  ـ 111

 .15/17/2111 - 9بتاريخ ،  23د العد ،اجلزائر:  جريدة الخبر األسبوعي ـ 111

 .8/12/1998بتاريخ  2424العدد  ،اجلزائر:  جريدة الخبر اليومي ـ 127

 .31/17/1991الشعب  ،واالجتماعية، عرض احلكومة على الوضعية االقتصادية املالية  : جريدة الشعب ـ 121

 .11/13/1991بتاريخ :  جريدة المسار ـ 122
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 ( 17 ) :الملحـق رقم 

 1116مارس  77األحزاب السياسية في الجزائر بعد مطابقتها لقانون األحزاب 

 االتجاه التأسيستاريخ  اسم الحزب الرقم
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 التجمع الوطين  الدميقراطي 
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 وطين دميقراطي 33/34/1997
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 اسالمي عريب اصالحي 1993أكتوبر  MS  حركة النهضة 74
 اشرتاكي دميقراطي بربري علماين FFS 29/39/1963  جبهة القوى االشرتاكية 75
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 وطين 27/31/1999 حركة االصالح الوطين 24
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 ( 75)  :الملحـق رقم 

 1112االحزاب السياسية المعتمدة في الجزائر الى غاية 

الرقم
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ة الطليعة االشرتاكي بيحز 
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 ( 73)  :الملحـق رقم 

 ( الدور االول )  1111ديسمبر  27نتائج االنتخابات التشريعية ليوم 

 جدول النتائج حسب االنتماء السياسي
 

الرقم
 

 اإلنتماء السياسي
األصوات 

 المحصل عليها

نسبة عدد 

األصوات المعبر 

 عنها

عدد المقاعد 

 المحصل عليها

نسبة المقاعد 

 المحصل عليها
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 43.72 188 24.59 326122 لإلنقاذاجلبهة االسالمية  71

 5.81 25 3.85 511661 جبهة القوى االشرتاكية 72

 3.72 16 12.17 1612947 جبهة التحرير الوطين 73

 1.71 13 2.33 319264 االحرار 74

 1.11 11 1.17 9298 االحتاد من اجل الدميقراطية 75

 1.11 11 1.13 4184 احتاد القوى من اجل التقدم 77

 1.11 11 1.17 885 احتاد قوى الدميقراطيني 76

 1.11 11 1.14 5558 حزب البيئة و احلريات 71

 1.11 11 1.51 211267 من اجل الثقافة و الدميقراطية 71

 1.11 11 1.17 9137 ري البومدييينئالتجمع اجلزا 17

 1.11 11 1.11 928 ج.أ. ش.ت 11

 1.11 11 1.18 11824 التجمع العريب االسالمي 12

13 
التجمع من اجل العدالة 

 1.11 11 1.17 9898 االجتماعية

 1.11 11 1.11 111 ت.و.ت 14

 1.11 11 1.12 2145 التجمع الوطين اجلزائري 15

17 
التحالف الوطين الدميقراطي 

 1.11 11 1.15 6867 لالحرار

 1.11 11 1.11 933 التجمع من اجل الوحدة الوطنية 16

 1.11 11 1.13 3861 جبهة اجيال االستقالل 11

 1.11 11 1.13 3611 جبهة االصالة اجلزائرية الدميقراطية 11

 1.11 11 1.15 6575 م.ج.ج 27

 1.11 11 1.15 6726 اجليل الدميقراطي 21

 1.11 11 1.15 6455 اجلمعية الشعبية للوحدة و العمل 22

 1.11 11 1.11 1167 جبهة القوى الشعبية 23

24 
حزب الوحدة اجلزائري االسالمية 

 1.11 11 1.15 7283 الدميقراطية

 1.11 11 1.11 1225 اجل االصالة احلركة اجلزائرية من 25

 1.11 11 1.15 6464 احلزب االشرتاكي للعمال 27

 1.11 11 1.17 9272 الليربايلاحلزب االجتماعي  26
. 
 
 

الرقم
 

 اإلنتماء السياسي
األصوات 

 المحصل عليها

نسبة عدد 

األصوات المعبر 

 عنها

عدد المقاعد 

 المحصل عليها

نسبة المقاعد 

 المحصل عليها

 1.11 11 1.22 28638 احلزب االجتماعي الدميقراطي 21

 1.11 11 1.51 67828 حزب التجديد اجلزائري 21

 1.11 11 1.12 2381 احلزب التقدمي الدميقراطي 37

 1.11 11 1.13 3668 احلزب اجلمهوري 31
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32 
 راس املال لإلنساناحلزب اجلزائري 

2698 1.12 11 1.11 

 1.11 11 1.14 4872 احلزب اجلمهوري التقدمي 33

 1.11 11 1.11 1222 احلزب اجلمهوري للعدالة والتقدم 34

 1.11 11 1.13 3899 ق.ج.ح 35

 1.11 11 1.11 1476 حزب احلق 37

36 
 احلركة الدميقراطية للتجديد اجلزائري

1193 1.18 11 1.11 

31 
احلركة من اجل الدميقراطية يف 

 1.11 11 1.12 135882 اجلزائر

 1.11 11 1.11 188 حركة الرسالة االسالمية 31

47 
 احلركة من اجل الشباب الدميقراطي

8912 1.17 11 1.11 

 1.11 11 1.11 1186 حزب العدالة االجتماعية 41

 1.11 11 1.12 2934 اجلزائري الليربايلاحلزب  42

 1.11 11 1.13 151193 حركة النهضة االسالمية 43

 1.11 11 1.36 48218 و التنمية احلزب الوطين للتضامن 44

 1.11 11 1.11 816 احلزب الوطين اجلزائري 45

 1.11 11 1.16 7731 حزب الوحدة الشعبية 47

 1.11 11 2.78 368697 محاس 46

 1.11 11 1.12 2491 00عهد  41

41 
منظمة قوى اجلزائر الثورية 

 1.11 11 1.11 931 االسالمية

 1.11 11 1.11 27623 للعدالة و التنميةاحلركة اجلزائرية  57
. 
 
 

يتضمن النتائج الرسمية لالنتختابات التشريعية  1991ديسمبر 33الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية، مؤرخ في :   المصدر
 34  ، السنة التاسعة والعشرون ، الصادر بتاريخ  31الجريدة الرسمية  ، العدد " ، (  الدور االول)   1991ديسمبر  26بتاريخ 

 . 6،   5ص "   1992جانفي 
 

 

 

 

 

  ( 77 ): رقم  الملحق

 (الدور األول)  1111ديسمبر  27نتائج االنتخابات التشريعية ليوم 

 جدول النتائج حسب االنتماء السياسي

الرقم
 

 اإلنتماء السياسي
األصوات 

 المحصل عليها

نسبة عدد 

المعبر األصوات 

 عنها

عدد المقاعد 

 المحصل عليها

نسبة المقاعد 

 المحصل عليها
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 34.72 188 24.59 326122 اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 71

 5.81 25 3.85 511661 جبهة القوى االشرتاكية 72

 3.72 16 12.17 1612947 جبهة التحرير الوطين 73

 1.71 13 2.33 319264 األحرار 74

 1.11 11 1.17 9298 أجل الدميقراطيةاإلحتاد من  75

 1.11 11 1.13 4184 إحتاد القوى من أجل التقدم 77

 1.11 11 1.17 885 إحتاد قوى الدميقراطيني 76

 1.11 11 1.14 5558 حزب البيئة و احلريات 71

 1.11 11 1.51 211267 من أجل الثقافة و الدميقراطية. ت 71

 1.11 11 1.17 9137 التجمع اجلزائري البومديين 17

 1.11 11 1.11 928 ج.أ.ش.ت 11

 1.11 11 1.18 11824 التجمع العريب اإلسالمي 12

13 
التجمع من أجل العدالة 

 1.11 11 1.17 9898 االجتماعية

 1.11 11 1.11 111 ت.و.ت 14

 1.11 11 1.12 2145 التجمع الوطين اجلزائري 15

17 
التحالف الوطين الدميقراطي 

 1.11 11 1.15 6867 لألحرار

 1.11 11 1.11 933 التجمع من أجل الوحدة الوطنية 16

 1.11 11 1.13 3861 جبهة أجيال االستقالل 11

 1.11 11 1.13 3611 جبهة األصالة اجلزائرية الدميقراطية 11

 1.11 11 1.15 6575 و.ج.ج 27

 1.11 11 1.15 6726 اجليل الدميقراطي 21

 1.11 11 1.15 6455 الشعبية للوحدة و العملاجلمعية  22

 1.11 11 1.11 1167 جبهة القوى الشعبية 23

24 
حزب الوحدة اجلزائرية اإلسالمية 

 1.11 11 1.15 7283 الدميقراطية

 1.11 11 1.11 1225 احلركة اجلزائرية من أجل األصالة 25

 1.11 11 1.15 6464 احلزب االشرتاكي للعمال 27

 1.11 11 1.17 9272 االجتماعي الليربايلاحلزب  26
. 
 
 

الرقم
 

 اإلنتماء السياسي
األصوات 

 المحصل عليها

نسبة عدد 

األصوات المعبر 

 عنها

عدد المقاعد 

 المحصل عليها

نسبة المقاعد 

 المحصل عليها

 1.11 11 1.22 28638 احلزب االجتماعي الدميقراطي 21

 1.11 11 1.51 67828 حزب التجديد اجلزائري 21

 1.11 11 1.12 2381 احلزب التقدمي الدميقراطي 37

 1.11 11 1.13 3668 احلزب اجلمهوري 31
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32 
 احلزب اجلزائري لإلنسان رأس املال

2698 1.12 11 1.11 

 1.11 11 1.14 4872 احلزب اجلمهوري التقدمي 33

 1.11 11 1.13 3899 ق.ج.ج 34

 1.11 11 1.11 1476 حزب احلق 35

37 
 احلركة الدميقراطية للتجديد اجلزائري

1193 1.18 11 1.11 

36 
احلركة من أجل الدميقراطية يف 

 1.11 11 1.12 135882 اجلزائر

 1.11 11 1.11 188 حركة الرسالة اإلسالمية 31

31 
 احلركة من أجل الشباب الدميقراطي

8912 1.17 11 1.11 

 1.11 11 1.11 1186 حركة العدالة االجتماعية 47

 1.11 11 1.12 2934 احلزب الليربايل اجلزائري 41

 1.11 11 1.13 151193 حركة النهضة اإلسالمية 42

 1.11 11 1.36 48218 احلزب الوطين للتضامن و التنمية 43

 1.11 11 1.11 816 احلزب الوطين اجلزائري 44

 1.11 11 1.16 7731 حزب الوحدة الشعبية 45

 1.11 11 2.78 368697 محاس 47

 1.11 11 1.12 2491 00عهد  46

41 
منظمة قوى اجلزائر الثورية 

 1.11 11 1.11 931 اإلسالمية

 1.11 11 1.21 27623 احلركة اجلزائرية للعدالة و التنمية 41
. 
 
 
 

  1991ديسمبر  33الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إعالن مؤرخ في : المصدر 
 ، (الدور األول) 1991ديسمبر  26يتضمن النتائج الرسمية لالنتخابات التشريعية بتاريخ 

 .6،  5،ص (1992جانفي  34، السنة التاسعة و العشرون، الصادر بتاريخ 31الجريدة الرسمية العدد )
 

 

 

 

 

 

 

 (  72 ) : رقم ملحق

 الحزبي حسب االنتماء 1117نتائج االنتخابات المحلية جوان 
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الرقــــــم
 

 اإلنتماء السياسي
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ت 
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المعبر 
 

 57.44 2 661 997 32 54.25 4331 472 954 اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 71

 27.53 1 339 551 14 29.13 2 254 799 499 جبهة التحرير الوطين 72

 32.39 161 924 31 11366 931 279 136 األحرار 73

74 
التجمع من أجل الثقافة 

- -  31 32.39 166 134 97 والدميقراطية

75 
احلزب الوطين للتضامن 

- -  33 31.64 131 133 32 والتنمية

77 
احلزب االجتماعي 

- -  33 31.35 94 329 32 الدميقراطي

- -  33 33.92 65 453 32 حزب التجديد اجلزائري 76

- -  33 33.33 24 193 33 حزب الطليعة االشرتاكية 71

71 
 احلزب االجتماعي الليربايل

33 4197  -33  - -

17 
احلزب اجلزائري لإلنسان 

- -  33-  199 33 رأس املال

11 
اجلمعية الشعبية للوحدة 

- -  33-  133 33 والعمل

. 
 
 
 

 . 31، ص 1993جوان  17 - 16، الصادرة بتاريخ  5292،  5291 يومية الشعب، األعداد :  المصدر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 77 ) :الملحـق رقم 

 11/71/1112نص  إستقالة رئيس الجمهورية السيد الشاذلي بن جديد يوم 
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االخوة ، ايتها االخوات، ايها املواطنون، ال شك انكم تعلمون بانين مل اكن راغبا يف الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية غداة وفاة ايها 
، وما قبويل بالرتشح اال نزوال عند رغبة واحلاح رفقائي ، و يومها مل اكن اجل باهنا مسؤولية ثقيلة و  ـهواري بومدين  ـ  الرئيس الراحل

 . آن واحدشرف عظيم يف

ومنذ ذلك احلني و أنا أحاول القيام مبهمي بكل ما ميليه عليا ضمريي وواجيب، و كانت قناعيت أنه يتعني متكني الشعب اجلزائري من 
الوسيلة اليت يعرب بواسطتها عن كامل إرادته، السيما وان هذا الشعب اجلزائري سبق له أن دفع مثنا من أجل اسرتجاع مكانته على 

 .لذا فبمجرد أن هتيأت الظروف عملت على فتح املسار الدميقراطي الضروري لتكملة مكتسبات الثورة التحريرية . الدولية الساحة 

وهذا فإن اإلجراءات . وها حنن اليوم نعيش ممارسة دميقراطية تعددية تتسم بتجاوزات كثرية وسط حميط تطبعه تيارات جد متصارعة
ماهلا لتسوية مشاكلنا قد بلغت اليوم حدا ال ميكن جتاوزه دون املساس اخلطري و الوشيك باالنسجام املتخذة واملناهج املطالب باستع

 .الوطين و احلفاظ على النظام العام والوحدة الوطنية

ني وأمام حجم هذا اخلطر الداهم فإنين أعترب يف قرار نفسي وضمريي بأن املبادرات املتخذة ليس بإمكاهنا ضمان السلم و الوفاق ب
 .املواطنني يف الوقت الراهن

أمام هذه املستجدات اخلطرية فكرت طويال يف الوضع املتأزم واحللول املمكنة وكانت النتيجة الوحيدة اليت وصلت اليها هي أنه ال 
 .ميكنين االستمرار يف املمارسة الكلية يف مهامي دون االخالل بالعهد املقدس الذي عاهدت به األمة

ملسؤوليايت يف هذا الظرف التارخيي الذي جيتازه وطننا فانين اعترب احلل الوحيد لألزمة احلالية يكمن يف ضرورة انسحايب من ووعيا مين 
 .الساحة السياسية

وهلذا أيها األخوة، أيتها األخوات ، أيها املواطنني فإنين ابتداءا من اليوم أختلى عن مهام رئيس اجلمهورية، وأطلب من كل واحد من 
 .  جلميع إعتبار هذا القرار تضحية مين يف سبيل املصلحة العاليا لألمةا

 حتيا اجلزائر واجملد و اخللود لشهدائنا 

 
 .م1992جانفي  11 هـ ، الموافق لـ 1412رجب  36الجزائر  ،الشاذلي بن جديد 

 .133،  132سابق، ص بهلول الجزائر بين االزمة االقتصادية و االزمة السياسية مرجع . ح . ب. م: المصدر  
 

 

 

 

 

 

 ( 76 ) :الملحـق رقم 

 رد المجلس الدستوري على إستقالة رئيس الجمهورية
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فان اجمللس الدستوري يف  99/49/9111بعد االطالع على رسالة إستقالة السيد الشاذيل بن جديد من رئاسة اجلمهورية بتاريخ 
 : 99/49/9111إجتماعه املنعقد يوم 
 

 الدستور ،وبناء على ـ 

و  9111جانفي  40و مبقتضى النظام املتضمن قواعد إجراءات عمل اجمللس الدستوري و مبقتضى املرسوم الرئاسي  املؤرخ يف  ـ
 .املتعلق حبل اجمللس الشعيب  الوطين 

 .يثبت الشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية ـ

ة اقرتان شغور اجمللس الشعيب الوطين عن طريق احلل بشغور رئاسة اعتبارا من جهة أخرى بأن الدستور مل ينص يف أحكامه على حال ـ
 .اجلمهورية باإلستقالة

إعتبارا اىل ان الظروف اليت متت خالهلا استقالة رئيس اجلمهورية كانت مرتبطة باألوضاع  السائدة يف البالد ، و يصرح بأنه يتعني  ـ
من الدستور أن  902، 924، 911، 71، 70، 10يها يف املواد على املؤسسات املخولة  بالسلطات الدستورية املنصوص عل

 .تسهر على استمرارية الدولة و توفري الشروط الضرورية للسري العادي للؤسسات و النظام الدستوري

 .عبد املالك بن حبييلس ، رئيس اجمللس الدستوري  ـ
 .أمحد مطاطلة ، عضو اجمللس الدستوري  ـ
 .عبد الوهاب خبشي، عضو  اجمللس الدستوري ـ
 .كبري قاسم ، عضو اجمللس الدستوري ـ 
 .أمحد ملني طفاية، عضو اجمللس الدستوري ـ
 .عزوز ناصري، عضو اجمللس الدستوري ـ
 .عبد الكرمي سيدي موسى، عضو اجمللس الدستوري ـ
 

 .12، ص  14/31/1992، الصادر بتاريخ   1954العدد . يومية المساء: المصدر  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 71 ) :الملحـق رقم  

 يتعلق بوقف المسار االنتخابي 13/71/1112نص تصريح المجلس االعلى لالمن  يوم 



 

176 

 

 

 .الذي يتخلى مبوجبه عن مهامه كرئيس للدولة 9111جانفي  99نظرا لتصريح رئيس اجلمهورية بتاريخ  ـ

 .من الدستور 0الفقرة  90نظرا لقرار اجمللس الدستوري الذي اكد الشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية طبقا للمادة  ـ

نظرا لتصريح اجمللس الدستوري الذي يؤكد من خالله الشغور الدستوري الناتج عن اقرتان شغور رئاسة اجلمهورية باالستقالة  واجمللس  ـ
 .الشعيب الوطين باحلل

أنه يتعني على املؤسسات املخولة للسلطات الدستورية املنصوص عليها يف املواد  :  " لتصريح اجمللس الدستوري املذكور أعاله نظرا  ـ
من الدستور أن تسهر على استمرارية الدولة وتوفري الشروط الضرورية للسري العادي  902، 924، 911، 71، 70، 10

 : ن اجمللس االعلى لالمن اجملتمع أمس باجلزائر مبقر احلكومة و الذي بت باإلمجاعوعليه فا" . للؤسسات و النظام الدستوري 

كما تنص عليها الفقرة " تتوفر الشروط الضرورية للسري العادي للمؤسسات" يالحظ استحالة مواصلة املسار االنتخايب حىت  ـ 1
 .األخرية من بيان اجمللس الدستوري

 .من شأهنا املساس بالنظام العام و أمن الدولة  يقرر أن يتكفل مؤقتا بكل قضية ـ 2

يعلم أنه يف دورة مفتوحة وأنه سيجتمع دون توقف الداء التزاماته حىت تتوصل اهليئات الدستورية اليت مت إشعارها اىل إجياد حل   ـ 3
 .  لشغور منصب رئاسة اجلمهورية

 
 .12، ص  14/31/1992، الصادر بتاريخ    1954العدد . يومية المساء  :المصدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 71 : )الملحق رقم 
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 1111جويلية  75المؤرخ في  11-11قانون رقم 

 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي

 

 أحكام عامة: الباب األول 

 

  .األحكام  املتعلقة  باجلمعيات ذات الطابع السياسييهدف هذا القانون إىل حتديد  :  المادة األولى

من الدستور مجع مواطنني جزائريني حول  04تستهدف اجلمعية ذات الطابع السياسي يف إطار أحكام املادة  :  32املادة 
 .، ابتغاء هدف ال يدر رحبا وسعيا للمشاركة يف احلياة السياسية بوسائل دميقراطية وسلمية  برنامج سياسي

احملافظة على االستقالل : جيب على كل مجعية ذات طابع سياسي أن تساهم من خالل أهدافها فيما يأيت :  33املادة 
الوطين والسالمة الرتابية والوحدة الوطنية ودعمها ، دعم سيادة الشعب واحرتام إختياراته احلرة، محاية النظام 

ة االزدهار االجتماعي والثقايف لألمة يف إطار القيم اجلمهوري واحلريات األساسية للمواطن ، تدعيم ومحاي
الوطنية العربية اإلسالمية، احرتام التنظيم الدميقراطي، محاية اإلقتصاد الوطين من أشكال التالعب واالختالس 

واالستحواذ أو املصادرة غري املشروعة، وجيب عليها زيادة على ذلك أن متنع يف برناجمها وأعماهلا التعصب 
 .مت والعنصرية والتحريض على العنف بكل أشكاله أو اللجوء إليه والتز 

 .جيب على كل مجعية ذات طابع سياسي أن تستعمل اللغة العربية يف ممارستها الرمسية :  34املادة 

  : ال جيوز ألية مجعية ذات طابع سياسي أن تبين تأسيسها وعملها على قادة أو على أهداف تتضمن ما يأيت:  35املادة 

املمارسات الطائفية واجلهوية واإلقطاعية واحملسوبية ، إقامة عالقات االستغالل والتبعية، السلوك املخالف للخلق 
 . 9100اإلسالمي وقيم ثورة أول نوفمرب 

ويف هذا اإلطار ال جيوز للجمعية ذات الطابع السياسي أن تبين تأسيسها أو عملها على أساس ديين فقط أو 
 و جهوي على أساس االنتماء إىل جنس أو عرق واحد أو إىل وضع مهين معني على أساس لغوي أ

وهبذه . سيس أية مجعية ذات طابع سياسي وعملها ونشاطها ضمن احرتام الدستور والقوانني املعمول هباتأيندرج :  36املادة 
ق الغري و حرياهتم كما الصفةّ ن تتمتع اجلمعية ذات الطابع السياسي عن املساس باألمن والنظام العام وحقو 

 .متنع عن أي حتويل لوسائلها بغية إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري 

متتنع اجلمعية ذات الطابع السياسي، عن أي تعاون أو ربط عالقة مع أي طرف أجنيب على قواعد ختالف أو :  37املادة 
ربط أية عالقة من طبيعتها أن تعطيها تناقض أحكام الدستور وأحكام القوانني املعمول هبا، ومتتنع خاصة عن 

 .شكل فرع مجعية أو جتمع سياسي أجنيب، كيف ما كان نوع أي منها

جيوز ألية مجعية ذات طابع سياسي أن ختتار لنفسها امسا أو رمزا أو عالمة أخرى مميزة متلكها مجعية وجدت  ال:  39املادة 
 .اليت كان موقفها او عملها خمالفني ملصاحل ثورة التحريرمن قبلها أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها و 

االخنراط يف أي مجعية ذات طابع سياسي خمول لكل جزائري بلغ سن الرشد اإلنتخايب، غري أنه ال جيوز أن :  39املادة 
 .ينخرط فيها أعضاء اجمللس الدستوري ، قضاة، أعضاء اجليش الوطين الشعيب، موظفو مصاحل األمن
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 .جيب أن يقوم تنظيم اجلمعية ذات الطابع السياسي على أساس مبادئ الدميقراطية:  31املادة 
 

 أحكام تتعلق في التأسيس: الباب الثاني 

 

. يتم التصريح التأسيس باجلمعية ذات الطابع السياسي بإيداع ملف لدى الوزير املكلف بالداخلية مقابل وصل:  11املادة 
 .من هذا القانون ابتداء من تاريخ تسليم الوصل 90عليها يف املادة  تبدأ املادة القانونية املنصوص

طلب مصادق عليه يوقعه ثالثة : من هذا القانون على ما يأيت  99يشتمل امللف املنصوص عليه من املادة :  12املادة 
لتواريخ وأمامكن أعضاء مؤسسني، تذكر فيه أمساء األعضاء املؤسسني واملسريين على الصعيد الوطين، وألقاهبم وا

ميالدهم ووظائفهم، ثالث نسخ من القانون األساسي، نسخ من شهادات ميالد األعضاء املؤسسني واملسريين، 
لألعضاء املؤسسني، شهادة جنسية  األعضاء املؤسسني  42شهادة من شهادة السوابق القضائية رقم 

معية وعنوان مقرها وكذا عنوان ممثلياهتا اجلهوية أو واملسريين، شهادة إقامة األعضاء املؤسسني واملسريين، اسم اجل
 .احمللية 

أسس : من هذا القانون على اخلصوص ما يأيت  91جيب أن يشتمل القانون األساسي املنصوص عليه يف املادة :  13املادة 
ة العضوية فيها، اجلمعية وأهدافها، تشكيل جهاز التداول، تشكيل اهليئة التنفيذية وكيفية انتخاهبا وجتديدها ومد

 .التنظيم الداخلي، األحكام املالية

 .عضوا  90جيب أن ال يقل عدد املؤسسني واملسريين عن :  14املادة 

يتوىل الوزير املكلف بالداخلية بعد رقابة مطابقة النشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  15املادة 
اجلمعية ومقرها وأمساء وألقاب وتواريخ وأماكن اإلزدياد والعناوين واملهن والوظيفة للوصل الذي يبني اسم 

وجيب أن يتم النشر يف اجلريدة . من هذا القانون 91للجمعية للموقعني الثالثة على التصريح الوارد يف املادة 
 .الرمسية خالل الشهرين املواليني لتاريخ إيداع امللف

من هذا القانون بكل دراسة أو حبث أو حتقيق الزم  90املعنية خالل األجل املنصوص عليه يف املادة تقوم السلطة : 16املادة 
وميكنها زيادة على ذلك أن تستمع إىل أي عضو مؤسس، وتطلب تقدمي اي . لرقابة صحة مضمنون التصرحيات

 .القانون وثيقة تكميلية وكذلك تعويض أو إقصاء أي عضو ال تتوفر فيه الشروط اليت يطلبها

من هذا القانون جيب على الوزير املكلف  90يف حالة عدم نشر الوصل يف األجل املنصوص عليه يف املادة :  17املادة 
من هذا القانون خالل األيام الثمانية اليت  20بالداخلية أن يرفع القضية إىل اجلهة القضائية املبينة يف املادة 

 .تسبق انتهاء هذا األجل 

كل تغيري يف القيادة أو اإلدارة، وكل تعديل يف القانون األساسي وكل إنشاء ملمثليات جهوية أو حملية جديدة، :  19املادة 
من هذا القانون وخالل  91و  99جيب أن يصرح به حبسب األشكال والشروط املنصوص عليها يف املادتني 

 .الشهر الذي يلي اجتماع أو قرار اهليئة اليت قامت بذلك
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أن تكون جنسيته : ال يكون عضوا مؤسسا أو مسريا جلمعية ذات طابع سياسي إال من تتوفر فيه الشروط اآلتية:  91املادة 
سنة على األقل ، أن يتمتع حبقوقه  10سنوات على األقل، أن يكون عمره  94جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ 

رف، أن يكون قد سبق له سلوك مضاد للثورة املدنية والسياسية ومل يسبق أن حكم له جبناية وجنحة خملة بالش
 .التحريرية، أن يكون مقيما يف الرتاب الوطين

يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  حسب  99ينشر الوصل املنصوص عليه يف املادة :  23املادة 
تع اجلمعية بالشخصية املعنوية واألهلية من هذا القانون، ويرتتب على ذلك مت 90اآلجال احملددة يف املادة 

 .املخصصة إلدارهتا واجتماعات أعضائها، أي ملك الزم لنشاطاهتا

ميكن ألي مجعية ذات طابع سياسي تتمتع بالشخصية املعنوية أن تصدر نشرة أو عدة نشرات دورية على أن :  21املادة 
 .املعمول هبا تكون النشرة الرئيسية باللغة العربية مع احرتام القوانني

 

 

 أحكام مالية :الباب الثالث 

 

اشرتاكات أعضائها اهلبات والوصايا، : ميول نشاط اجلمعية ذات الطابع السياسي باملوارد اليت تتكون مما يأيت :  22املادة 
 .العائدات املرتبطة بنشاطها، املساعدات املختلفة اليت تقدمها الدولة

تدفع اشرتاكات أعضاء اجلمعية ذات الطابع السياسي بالعملة الوطنية فقط وتصب يف احلساب املنصوص عليه :  23املادة 
 .دينار عن كل عضو  144من هذا القانون وال ميكنها أن تتجاوز شهريا  21يف املادة 

ى أن تصرح هبا إىل الوزير املكلف ميكن للجمعية ذات الطابع السياسي أن تتلقى اهلبات والوصايا والتربعات عل:  24املادة 
 .بالداخلية و تبني أصحاهبا وطبيعتها وقيمتها 

ألف  144ال ميكن أن تأيت اهلبات والوصايا والتربعات إال من أشخاص طبيعيني معروفني وال ميكن أن تتجاوز :  25املادة 
من عائدات اشرتاكات  %14من  دينار من التربع الواحد يف السنة الواحدة كما أنه ال ميكنها أن متثل أكثر

 .أعضائها 

ال ميكن بأي حال من األحوال للجمعية ذات الطابع السياسي أن تتلقى مباشرة أو بصفة غري مباشرة دغما ماليا :  26املادة 
 .أو ماديا من جهة أجنبية بأية صفة أو بأي شكل كان 

 .ترتبط بنشاطها وناجتة عن استثمار غري جتاري  ميكن أن يكون للجمعية ذات الطابع السياسي عائدات:  27املادة 

يقرتح مكتب اجمللس . ميكن للجمعية ذات الطابع السياسي املؤسسة قانونيا أن تستفيد مبساعدة مالية من الدولة:  29املادة 
 .الشعيب الوطين على احلكومة املبلغ الكلي هلذه اإلعتمادات وتسجل يف مشروع قانون املالية

من هذا القانون للجمعيات ذات الطابع السياسي  19صص مساعدات الدولة املنصوص عليها يف املادة خت:  29املادة 
مبعدل نسبة عدد النواب الذين يصرحون ملكتب اجمللس الشعيب الوطين خالل الشهر الذي يلي افتتاح الدورة 

 .عية واحدة ذات طابع سياسي األوىل من السنة بتسجيلهم يف تلك اجلمعية وال ميكن أن يذكر كل نائب إىل مج
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ديسمرب من السنة على األكثر بتوزيع النواب على  29يعلم مكتب اجمللس الشعيب الوطين رئيس احلكومة قبل :  33املادة 
 .اجلمعيات كما يستنتج ذلك من تصرحياهتم 

نقولة والعقارية كما جيب جيب على كل مجعية ذات طابع سياسي أن متسك حماسبة مضاعفة وجرد ألمالكها امل:  31املادة 
 .عليها أن تقدم حساباهتا السنوية إىل اإلدارة املعنية وتربر يف أي وقت مصدر مواردها املالية واستعماهلا 

جيب على كل مجعية ذات طابع سياسي أن تتزود من أجل احتياجات نشاطها حبساب واحد يفتح لدى مؤسسة :  32املادة 
 .يف فروعها املقامة عرب الرتاب الوطين مالية وطنية مقرها الرئيسي أو

 

 

 

 أحكام جزائية: الباب الرابع 

 التدابير االحتياطية: الفصل األول

 

دون االخالل باألحكام التشريعية األخرى ويف حالة خرق للقوانني السارية من قبل مجعي ذات طابع سياسي ويف :  33املادة 
حالة استعجال أو خطر يوشك أن حيل باخلطر العام جيوز للوزير املكلف بالداخلية استصدار حكم عن طريق 

التوقيف معلال ويبلغ إىل املمثل الشرعي جيب أن يكون قرار . القضاء بغلق مؤقت اجملاالت للجمعية املعنية
 .للجمعية

جيوز للوزير املكلف بالداخلية طلب احلل القضائي للجمعية اليت تصدر ضدها اإلجراءات املشار إليها يف املادة :  34املادة 
 .من هذا القانون 22

ئر اليت تبث فيها خالل الشهر املوايل لرفع ينظر يف طلبات التوقيف أو احلل من قبل الغرفة اإلدارية جمللس اجلزا:  35املادة 
 .القضية إليها

جيوز الطعن يف رقا اجمللس أمام الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا اليت تبث يف ظرف الشهر املوايل لرفع القضية 
 .إليها

 

 العقوبات الجزائية: الفصل الثاني

 

املفعول يعاقب كل من خيالف أحكام هذا القانون بتأسيسه أو  دون االخالل باألحكام التشريعية األخرى السارية:  36املادة 
سنوات وبغرامة  0إدارته أو تسيريه جلمعية ذات طابع سياسي أيا كان شكلها أو تسميتها، باحلبس من سنة إىل 

ويعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يدير . دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني 74444دينار إىل  2444من 
و ينتمي إىل مجعية ذات طابع سياسي تكون قد استمرت يف نشاطها أو أعادت تشكيلها خالل مدة أو يسري أ

 .توقيفها أو بعد حلها

 71من هذا القانون بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة   7و   0و  2تطبق على كل من خيالف أحكام املواد :  37املادة 
 .من قانون العقوبات
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من قانون  94من هذا القانون بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة   1ن خيالف أحكام املادة يعاقب كل م:  39املادة 
 .العقوبات

 0من هذا القانون باحلبس من سنة إىل  29و  11و  10و  10و  12يعاقب كل من خيالف أحكام املواد :  39املادة 
وجيوز رفع هذه العقوبة إىل . العقوبتنيدينار أو بإحدى هاتني  04444دينار إىل  0444سنوات وبغرامة من 

 .صعق احلد األقصى املنصوص عليه يف الفقرة السابقة عندما يكون املتهم باملخالفة مسؤوال عن مالية اجلمعية

 

 أحكام ختامية: الباب الخامس 

 

 .احلل اإلداري جيب أن تنص القوانني األساسية ذات الطابع السياسي على إجراء نقل األمالك يف حالة:  43املادة 

اطات شالعمومية واإلعالم والعمليات اإلنتخابية على ن االجتماعاتتسري القوانني املعمول هبا يف جمال :  41املادة 
 .اجلمعيات ذات الطابع السياسي

 .والشرعيال تطبق أحكام هذا القانون يف جمال التصريح األول على جبهة التحرير الوطين حبكم وجودها التارخيي :  42املادة 

واملتعلق باجلمعيات وكذا مجيع  9197يوليو  19املؤرخ يف  97/90من القانون  24تلغى أحكام املادة :  43املادة 
 .األحكام املخالفة هلذا القانون

 .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:  44املادة 
 

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة الداخلية،الجمهورية : المصدر 
 .مجموعة النصوص التشريعية المتعلقة باإلنتخابات 

 .76 - 67ص ، ( 1995الجزائر ، وزارة الداخلية، أوت ) 
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 ( 71 : ) ملحق رقمال

 1116القانون العضوي المنظم لألحزاب السياسية المؤرخ في مارس 

 

 أحكام عامة: األولالباب 

 

 971و  921و  01حيدد هذا األمر قواعد القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية طبقا ألحكام املواد :  املادة األوىل
 .من الدستور

دميقراطية من الدستور إىل املشاركة يف احلياة السياسية بوسائل  01يهدف احلزب السياسي يف إطار أحكام املادة :  32املادة 
 .وسليمة من خالل مجع مواطنني جزائريني حول برنامج سياسي دون ابتغاء هدف يذر رحبا

 : جيب على كل حزب سياسي أن ميتثل يف ممارسة مجيع أنشطته املبادئ واألهداف التالية:  33املادة 

لعروبة واألمازيغية ألغراض عدم استعمال املكونات األساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثالث وهي اإلسالم واـ 
 .الدعاية احلزبية

 .نبذ العنف واإلكراه كوسيلة للتعبري أو العمل السياسي أو الوصول غلى اسلطة أو البقاء فيها، والتنديد به ـ

 .اإلنسانإحرتام احلريات الفردية واجلماعية واحرتام حقوق  ـ
 .توطيد الوحدة الوطنية ـ
 .احلفاظ على السيادة الوطنية  ـ
 .احلفاظ على أمن الرتاب الوطين وسالمته واستقالل البالد ـ
 .التمسك بالدميقراطية يف إطار احرتام القيم الوطنية ـ
 .تبين التعددية السياسية  ـ
 .احرتام الطابع الدميقراطي واجلمهوري للدولة ـ
 .احرتام التداول على السلطة عن طريق االختيار احلر للشعب اجلزائري ـ

 .جيب على احلزب السياسي أن يستعمل اللغة الوطنية والرمسية يف ممارسة نشاطه الرمسي:  34ملادة ا

 : ال جيوز ألي حزب سياسي أن يبين تأسيسه أو عمله على قاعدة أو أهداف تتضمن ما يأيت:  35املادة 

 .املمارسات الطائفية واجلهوية واإلقطاعية واحملسوبية ـ

 .واملخلة برموز اجلمهورية 00املمارسات املخالفة للخلق اإلسالمي واهلوية الوطنية وكذا قيم ثورة نوفمرب  ـ

كما جيب على احلزب السياسي أن ال يبين تأسيسه أو عمله على أساس ديين أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو  ـ 
 .مهين أو جهوي
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. ، ضمن اإلحرتام الصارم للدستور والقوانني املعمول هباهه ونشاطاتيندرج تأسيس اي جزب سياسي وسريه وعمل:  36املادة 
كما ميتنع عن أي حتويل لوسائله أو أي وسيلة أخرى . ميتنع احلزب السياسي عن املساس باألمن والنظام العام

 .لغرض إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري

مع أي طرف أجنيب على قواعد ختالف أو تناقض أحكام ميتنع احلزب السياسي عن تعاون أو ربط أي عالقة :  37املادة 
كما ميتنع عن أي عمل باخلارج أو الداخل يهدف إىل املساس بالدولة وبرموزها . الدستور والقوانني املعمول هبا

ومبؤسساهتا ومبصاهلا االقتصادية والدبلوماسية وميتنع عن أي ارتباط أو اي عالقة من شأهنما أن يعطيانه شكل 
 .مجعية أو جتمع سياسي أجنيب فرع أو

حتضر أي عالقة عضوية أو عالقة والء أو تبعية أو رقابة بني حزب سياسي ونقابة أو مجعية أو أية منظمة مدنية :  39املادة 
 .مهما كانت طبيعتها

سياسي أن خيتار لنفسه امسا أو رمزا أو عالمة أخرى مميزة ميلكها حزب أو منظمة وجدا من  حزبال جيوز ألي :  39املادة 
واليت كان موقفها أو عملها خمالفني ملصاحل األمة ومبادئ ثورة  طبيعتهاقبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن 

 .ومثلها 00نوفمرب 

غري أنه ال جيوز أن ينخرط . إلنتخايب اإلخنراط يف أي حزب سياسيميكن لكل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد ا:  13املادة 
 :فيه أثناء ممارسة نشاطه

 . القضاة ـ
 .أفراد اجليش الوطين الشعيب وأسالك األمن ـ
كما جيب على أعضاء اجمللس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة ميارس وظائف السلطة واملسؤولية،  ـ 

الداخلي، اللذان خيضع هلما صراحة على تنايف االنتماء قطع أي عالقة  النظامأو  اليت ينص القانون األساسي
جيب . مهما يكن شكله، مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة والوظيفة واالمتناع عن أي اتصال ونشاط

 .عليهم التعهد بذلك كتابيا

على أساس املبادئ الدميقراطية يف كل الظروف ويف جيب أن تقوم قواعد التنظيم الداخلي للحزب السياسي وعمله :  11املادة 
 .مجيع احلاالت

 

 أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل: الباب الثاني

 

. يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع األعضاء املؤسسني ملفا لدى الوزير املكلف بالداخلية مقابل وصل:  12املادة 
من هذا القانون، من تاريخ تسليم  90يبدأ سريان املدة القانونية املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 

 .الوصل

 :ب سياسي الشروط اآلتيةجيب أن تتوفر يف العضو املؤسس يف حز :  13املادة 

 .أن يتمتع باجلنسية اجلزائرية وأن ال يكون حائز جنسية أخرى ـ
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 سنة على األقل ( 10)أن يكون عمره مخسا وعشرين  ـ
 .أن يتمتع بكامل حقوقه املدنية والسياسية ومل يتم احلكم عليه جبناية أو جنحة خملة بالشرف ـ

 .ومثلها 9100أال يكون قد سلك سلوكا معاديا ملبادئ ثورة أول نوفمرب  ـ

 : من هذا القانون على ما يايت 91يشتمل امللف املنصوص عليه يف املادة :  14املادة 

 .أعضاء مؤسسني( 2)طلب تأسيس احلزب وقعه ثالث  ـ 1
عدد ( 9/2)عضوا مؤسسا على األقل، يقيمون فعال يف ثلث ( 10)تعهد حيرره ويوقعه مخسة وعشرون  ـ 2

 : واليات الوطن على األقل، يتضمن ما يأيت

 .نني املعمول هبااإحرتام أحكام الدستور والقو  ـ
التصريح يف  التعهد بعقد املؤمتر التأسيسي للحزب يف أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر وصل ـ

 .اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 .مشروع القانون األساسي للحزب يف ثالث نسخ ـ 3
 .مستخرجات من عقود ميالد األعضاء املؤسسني ـ 4
 .لألعضاء املؤسسني  2مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  ـ 5
 .شهادات اجلنسية لألعضاء املؤسسني ـ 6
 .اسم احلزب وعنوان مقره وكذا عناوين ممثلياته احمللية إن وجدت ـ 7
 مشروع متهيدي للربنامج السياسي ـ 9
 .يف أعمال ضد الثورة التحريرية 9101شهادة تثبت عدو تورط مؤسس احلزب السياسي، املولود قبل يوليو  ـ 9

املطابقة مع أحكام هذا القانون، نشر وصل التصريح الذي يبني اسم يتوىل الوزير املكلف بالداخلية، بعد رقابة :  15املادة 
احلزب ومقره واألمساء وااللقاب والتواريخ وأماكن اإلزدياد والعناوين واملهن والوظائف يف احلزب، للموقعني 

لدميقراطية أعاله يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ا 90اخلمسة والعشرين على التصريح الوارد يف املادة 
 .الشعبية

جيب أن يتم النشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية خالل الستني يوما لتاريخ إيداع 
 .امللف

خيول نشر هذا الوصل بالتصريح، الذي مت وفق الشروط املنصوص عليها يف املادة، احلق يف ممارسة أنشطة حزبية 
ؤسسني من حتضري الشروط الالزمة لعقد املؤمتر التأسيسي للحزب يف اآلجال املبنية من أجل متكني األعضاء امل

 .أعاله 90يف املادة 

 .يتحمل األعضاء املؤسسون مجاعيا املسؤولية طبقا للقواعد احملددة يف القانون املدين

أعاله بكل دراسة أو حبث أو حتقيق  90تقوم الوزارة املكلفة بالداخلية خالل األجل املنصوص عليه يف املادة :  16املادة 
 .الزم لرقابة صحة مضمون التصرحيات
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 .وتطلب تقدمي أية وثيقة ناقصة وكذلك تعويض أو سحب أي عضو ال تتوفر فيه الشروط اليت يتطلبها القانون

من هذا القانون  90و  92جيب على الوزير املكلف بالداخلية، إذا رأى أن شروط التأسيس املطلوبة يف املادتني :  17املادة 
من هذا  90مل تستوف، أن يبلغ رفض تصريح التأسيس بقرار معلل قبل انقضاء األجل املنصوص عليه يف املادة 

 .القانون

أعاله أمام اجلهة القضائية واإلدارية املختصة خالل أجل ميكن ملؤسسي احلزب الطعن يف قرار الرفض املذكور 
 .شهر ابتداء من تبليغ قرار الرفض

 .أمام جملس الدولة لالستئنافيكون املقرر القضائي يف هذا الشأن قابال 

من هذا القانون،  90يف حالة عدم صدور قرار الرفض، وعدم نشر الوصل يف األجل املنصوص عليه يف املادة 
 .من هذا القانون 90و  90ضاء املؤسسون ملمارسة أنشطتهم يف احلدود املبينة يف املادتني يؤهل األع

بني أربعمائة  املؤمتروالية على األقل، وجيب أن جيمع ( 10)ال يصح انعقاد املؤمتر إال إذا كان ميثل مخسا وعشرين :  19املادة 
منخرط على األقل، يقيمون يف مخسة ( 1044)عضو، ينتخبهم ألفان ومخسمائة  ( 044)ومخسمائة ( 044)

مؤمترا لكل والية وعدد ( 91)والية على األقل، على أن ال يقل عدد املؤمترين عن ستة عشر ( 10)وعشرون 
يف كل والية، وال جيوز أن يعقد هذا املؤمتر خارج الرتاب الوطين مهما كانت ( 944)املنخرطني عن مائة 

 .الظروف

 .ؤمتر التأسيسي مبوجب حمضر حيرره حمضر أو موثقامل انعقادتثبت شروط صحة 

من هذا القانون الغيا، إذا مل يعقد املؤمتر التأسيسي  91يصبح التصريح التأسيسي املنصوص عليه يف املادة 
للحزب يف اآلجال احملددة يف هذا القانون، ويسقط كل نشاط حزيب ميارسه األعضاء املؤسسون بعد هذه 

 .من هذا القانون 29ام املادة اآلجال حتت طائلة أحك

 .يصادر املؤمتر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه األساسي :  19املادة 

 : ينبغي أن حيدد القانون األساسي وجوبا ما يأيت

 .أسس احلزب السياسي وأهدافه يف ظل احرتام الدستور وأحكام هذا القانون ـ
 .ا وجتديدها ومدة عهدهتاكيفيات انتخاهب تشكيلة اهليئة التنفيذية و ـ
 .التنظيم الداخلي ـ
 .األحكام املالية ـ
 .إجراءات نقل األمالك يف حالة احلل اإلداري للحزب  ـ

يفوض املؤمتر التأسيسي للحزب صراحة، من يكلف بإيداع القانون األساسي للحزب لدى الوزارة املكلفة 
 .بالداخلية
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جيب أن يصرح للوزارة املكلفة بالداخلية بكل تغيري ألعضاء القيادة أو التسيري الذين انتخبهم احلزب السياسي :  23املادة 
قانونا، وبكل تعديل يف قانونه األساسي وبكل إنشاء هلياكل حملية جديدة، خالل شهر على األكثر من تاريخ 

 .التغيري

من هذا  92ملسري حلزب سياسي لنفس الشروط املنصوص عليها يف املادة جيب أن تتوفر يف العضو املؤسس أو ا:  21املادة 
 .القانون

من هذا القانون، لدى الوزير  99ة من املادة ثيتم إيداع طلب ملف اإلعتماد املنصوص عليه يف القفرة الثال:  22املادة 
ين بعد مراقبة مطابقته مع يوما بعد انعقاد املؤمتر التأسيس املع( 90)املكلف بالداخلية يف ظرف مخسة عشر 

 .أحكام هذا القانون

يسهر الوزير املكلف بالداخلية على نشر هذا اإلعتماد يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 .يوما من إيداع طلب اإلعتماد( 14)خالل ستني 

 .يعترب عدم نشر هذا اإلعتماد بعد انقضاء هذا األجل موافقة عليه

 .ميكن للوزير املكلف بالداخلية رفض اإلعتماد بقرار معلل

يكون قرار الرفض املذكور قابال للطعن أمام اجلهة القضائية اإلدارية ملدينة اجلزائر اليت يتعني عليها الفصل فيه 
 .خالل شهرين من تاريخ الطعن

عليه البت فيه خالل نفس األجل  ميكن أن يكون املقرر القضائي حمل استئناف أمام جملس الدولة الذي يتعني
 .املذكور يف الفقرة الثالثة أعاله

 : يتكون ملف طلب االعتماد من الوثائق التالية:  23املادة 

 .نسخة من حمضر عقد املؤمتر ـ
 . القانون األساسي للحزب يف ثالث نسخ ـ
 . برنامج احلزب يف ثالث نسخ ـ
 . تشكيلة اهليئة املداولة ـ
 . تشكيلة اهليئتني التنفيذيتني والقيادة ـ
 .النظام الداخلي ـ

 .خيول اعتماد احلزب السياسي الشخصية املعنوي واألهلية القانونية:  24املادة 

ميكن كل حزب سياسي معتمد إصدار نشرية أو عدة نشريات دورية مع احرتام القوانني املعمول هبا، السيما :  25املادة 
 .هذا القانون من 2أحكام املادة 

تسري على نشاطات احلزب السياسي أحكام القوانني السارية املفعول يف جمال االجتماعات العمومية واإلعالم :  26املادة 
 .والعمليات االنتخابية
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 أحكام مالية: الباب الثالث

 

 :ميول احلزب السياسي باملوارد اليت تتكون مما يأيت:  27املادة 

 . اشرتاكات أعضائه ـ
 . اهليئات والوصايا والتربعات ـ
 . العائدات املرتبطة بنشاطه ـ
 .املساعدات احملتملة اليت تقدمها الدولة ـ

تدفع اشرتاكات أعضاء احلزب السياسي مبا فيها اشرتاكات األعضاء املقيمني باخلارج بالعملة الوطنية فقط، :  29املادة 
من احلد  % 10من هذا القانون على أال تتجاوز نسبة  20وتصب يف احلساب املنصوص عليه يف املادة 

 .الوطين األدىن املضمون، عن كل عضو يف كل شهر

السياسي أيتلقى اهلبات والوصايا والتربعات من مصدر وطين، على أن يصرح هبا إىل الوزير املكلف  ميكن للحزب:  29املادة 
 .بالداخلية ويبني مصدرها وأصحاهبا وطبيعتها وقيمتها

( 944)ال ميكن أن تأيت اهلبات والوصايا والتربعات إال من أشخاص طبيعيني معرفني، وال ميكن أن تتجاوز مائة :  33ملادة ا
 .األجر الوطين األدىن املضمون عن التربع الواحد يف السنة الواحدة مرة

مينع على احلزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غري مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأية :  31املادة 
 .صفة كانت وبأي شكل كان

 .انطه وناجته عن استثمارات غري جتاريةميكن أن يكون للحزب السياسي عائدات مرتبطة بنش:  32املادة 

 .حيضر على احلزب أي نشاط جتاري

ميكن للحزب السياسي املعتمد قانونا، أن يستفيد من مساعدة مالية من الدولة وفق عدد املقاعد احملصل عليها يف :  33املادة 
 .الربملان

 .يف ميزانية الدولةيقيد مبلغ اإلعانات احملتملة اليت تقدمها الدولة لألحزاب السياسية 

 .جيب على كل حزب سياسي أن ميسك حماسبة بالقيد املزدوج، وجردا ألمالكه املنقولة والعقارية:  34املادة 

كما جيب عليه أن يقدم حساباته السنوية إىل اإلدارة املختصة ويربر يف أي وقت مصدر موارده املالية 
 .واستعماهلا

جيب على احلزب السياسي أن يتزود حبساب واحد، يفتح لدى مؤسسة مالية وطنية، يف مقره الرئيسي أو يف :  35املادة 
 .فروعه املقامة عرب الرتاب الوطين
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يف حالة قيام األعضاء املؤسسني للحزب السياسي خبرق القوانني املعمول هبا أو اللتزاماهتم قبل عقد املؤمتر :  36ملادة ا
يصدر حالة استعجال أو خطر يوشك أن خيل بالنظام العام، جيوز للوزير املكلف بالداخلية أن التأسيسي، ويف 

، وأن مينع كل األنشطة احلزبية لألعضاء املؤسسني ويأمر بغلق املقار اليت يستعملوهنا ملمارسة ومعلال اهنائي قرارا
 .التشريعية األخرىاملساس باألحكام هذه األنشطة دون 

 . األعضاء املؤسسني يبلغ القرار إىل

خالل الشهر  تفصل فيهميكن الطعن فيه لدى املصاحل القضائية اإلدارية اليت يتبعها مقر احلزب واليت عليها أن 
 .املوايل لتاريخ رفع الدعوى

 .لتاريخ رفع الدعوى املواىليكون املقرر قابال لالستئناف أمام جملس الدولة الذي يفصل فيه خالل الشهر 

من هذا القانون صادرة عن حزب سياسي معتمد فال جيوز  21املنصوص عليها يف املادة األنشطة إذا كانت :  37ملادة ا
اجلهة القضائية اإلدراية ملدينة اجلزائر بدعوى من الوزير صادرعن توقيفه أو حله أو غلق مقاره إال حبكم قضائي 

 .املكلف بالداخلية

 .ل شهر من تاريخ رفع الدعوىتفصل اجلهة القضائية املذكورة أعاله خال

أمام جملس الدولة الذي يتعني عليه البت فيه خالل شهر من تاريخ لإلستئناف يكون هذا احلكم قابال 
 .االستئناف

سنوات وبغرامة ( 0)دون اإلخالل باألحكام التشريعية األخرى السارية املفعول يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس :  39املادة 
دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل (  944.444) دج ومائة ألف ( 0444)أالف  ترتاوح بني مخسة

 .هذا القانون بتأسيسه أو إدارته أو تسيريه حزبا سياسيا أيا كانت تسميته خيالف من

يعاقب بنفس هذه العقوبة من يدير أو يسري أو ينتمي إىل حزب سياسي يكون قد استمر أو أعاد تشكيله 
 .ه أو بعد حلهخالل مدة توقيف

 71من هذا القانون، العقوبات املنصوص عليها يف املادة  7و  0و  2تطبق على كل من خيالف أحكام املواد :  39املادة 
 .قانون العقوبات

من  94من هذا القانون، العقوبات املنصوص عليها يف املادة  1تطبق على كل من خيالف الفقرة الثالثة من املادة :  43ملادة ا
 .قانون العقوبات

من هذا القانون باحلبس من  20و  20و  21و  29و  24و  11و  19يعاقب كل من خيالف أحكام املواد :  41املادة 
دج أو ( 04.444)ومخسني ألف ( 0444)اوح ما بني مخسة آالف سنوات وبغرامة ترت ( 40)سنة إىل مخس 

 .بإحدى هاتني العقوبتني فقط

ميكن أن يضاعف احلد األقصى للعقوبة املشار إليها يف الفقرة السابقة إذا كان مرتكب اجلرمية مسؤوال عن مالية 
 .احلزب السياسي
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يوليو  0املؤرخ يف  99-19اخلاضعة ألحكام القانون رقم جيب أن تقوم اجلمعيات ذات الطابع السياسي :  42املادة 
من هذا القانون وكذا أي عنصر آخر من  0و  2، جيعل تسميتها وأسسها وأهدافها مطابقة للمادتني 9191

من  ءابتدا( 1)عناصر قانوهنا األساسي أة نشاطاهتا الناجتة عن تطبيق هذه األحكام، وذلك يف أجل شهرين 
 .يف يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية انونالقتاريخ نشر هذا 

 9191يوليو  0املؤرخ يف  99-19تواصل اجلمعيات ذات الطابع السياسي اخلاضعة ألحكام القانون رقم :  43املادة 
ء من تاريخ نشر يف أجل أقصاه سنة ابتدا 10إىل  91نشاطها، ريثما متتثل أحكام هذا القانون،ن السيما املواد 

 . هذا القانون يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

يف انتظار تنصيب جملس الدولة واجلهات القضائية اإلدارية االبتدائية، تستمر الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا وكذا :  44املادة 
ها يف ممارسة اختصاصها من أجل تسوية النزاعات الغرف اإلدارية للمجالس القضائية، كل واحدة من جهت

 .القانونالنامجة عن تطبيق هذا 

 .9191يوليو سنة  0املؤرخ يف  99-19تلغي مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون السيما أحكام القانون رقم :  45املادة 

 .قراطية الشعبيةينشر هذا األمر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدمي:  46املادة 
 
 

 .م1997مارس  6الموافق  هـ 1417شوال عام  27حرر بالجزائر في 
 اليمين زروال

 36/33/1997المؤرخة في ( 12/97)الجريدة الرسمية رقم : المصدر 
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 ( 11: ) الملحق رقم 

 1433صفر عام  11مؤرخ في  74-12قانون عضوي رقم 

 ، يتعلق باألحزاب السياسية2712يناير سنة  12الموافق  

 

  .إن رئيس اجلمهورية

 912و (  2و  1الفقرات األوىل و)  914و ( 2الفقرتان األوىل و )  991و  01مكرر و  29بناء على الدستور ، السيما املواد  ـ
  .منه ( 1الفقرة )  910و  911و ( 1الفقرة )  910و 

 ، 1440سبتمرب سنة  11ومبقتضى ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية املصادق عليه يف استفتاء يوم  ـ

واملتضمن القانون العضوي املتعلق  9117مارس سنة  1املوافق  9097شوال  عام  17املؤرخ يف  41-17ومبقتضى األمر رقم  ـ
  .باألحزاب السياسية

واملتعلق باختصاصات جملس  9119مايو سنة  24املوافق  9091صفر عام  0ؤرخ يف امل 49-19ومبقتضى القانون العضوي رقم  ـ
  .الدولة وتنظيمه وعمله، املعدل واملتمم 

واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل  9111يونيو  9املوافق  9291صفر عام  99املؤرخ يف  900-11ومبقتضى األمر رقم  ـ
 .واملتمم 

واملتضمن قانون العقوبات، املعدل  9111يونيو سنة  9املوافق  9291صفر عام  99املؤرخ يف  901-11ومبقتضى األمر رقم  ـ
  .واملتمم

واملتضمن القانون املدين ،  املعدل  9170سبتمرب سنة  11املوافق  9210رمضان عام  14املؤرخ يف  09-70ومبقتضى األمر رقم  ـ
  .واملتمم 

 واملتعلق باإلعالم املعدل 9114أبريل سنة  2املوافق  9094رمضان عام  9ؤرخ يف امل 47-14ومبقتضى القانون رقم  ـ

واملتضمن تعميم استعمال  9119يناير سنة  91املوافق  9099مجادى الثانية عام  24املؤرخ يف  40-19ومبقتضى القانون رقم  ـ
 .اللغة العربية، املعدل واملتمم 
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واملتعلق بالوقاية من الفساد  1441فرباير سنة  14املوافق  9017حمرم عام  19 املؤرخ يف 49-41ومبقتضى القانون رقم  ـ
  .ومكافحته، املتمم 

واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية  1449فرباير سنة  10املوافق  9011صفر عام  99املؤرخ يف  41-49ومبقتضى القانون رقم  ـ
  .واإلدارية 

  .وبعد رأي جملس الدولة  ـ
  .ادقة الربملانوبعد مص ـ
  .وبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري ـ

 : يصدر القانون العضوي اآليت نصه 

 

 الباب األول

 أحكام عامة

 

يهدف هذا القانون العضوي إىل تعريف األحزاب السياسية وحتديد شروط وكيفيات إنشائها وتنظيمها وعملها :  املادة األوىل
 .من الدستور 912 و 01ونشاطها ، طبقا ألحكام املادتني 

 .حق إنشاء األحزاب السياسية معرتف به ويضمنه الدستور:  32املادة 

احلزب السياسي هو جتمع مواطنني يتقامسون نفس االفكار وجيتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشرتك حيز :  33املادة 
 .قيادة الشؤون العموميةالتنفيذ للوصول بوسائل دميقراطية وسلمية إىل ممارسة السلطات واملسؤوليات يف 

. يؤسس احلزب السياسي ملدة غري حمدودة ، ويتمتع بالشخصية املعنوية واألهلية القانونية واستقاللية التسيري:  34املادة 
 .ويعتمد يف تنظيم هياكله وتسيريها املبادئ الدميقراطية

 

 الفصل األول

 األهداف واألسس والمبادئ

 القسم األول

 دافـــــــــــــــــــاأله

 

مينع تأسيس حزب سياسي أو املشاركة يف تأسيسه أو يف هيئاته املسرية على كل شخص مسؤول عن استغالل :  35املادة 
 .الدين الذي أفضى إىل املأساة الوطنية

ور كما مينع من هذا احلق كل من شارك يف أعمال إرهابية ويرفض اإلعرتاف مبسؤوليته يف املشاركة يف تص
 .وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد األمة ومؤسسات الدولة

ال جيوز ألي حزب سياسي أن خيتار لنفسه امسا أو رمزا كامال أو عالمة كاملة أخرى مميزة ميلكها حزب أو منظمة :  36املادة 
خمالفني ملصاحل األمة ومبادئ ثورة من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها وكان موقفها أو عملها 

 .ومثلها 9100أول نوفمرب 
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 القسم الثاني

 األسس والمبادئ

 

 .جيب أن يكون إنشاء احلزب السياسي وسريه وعمله ونشاطه مطابقا ألحكام الدستور وهذا القانون العضوي:  37املادة 

 : ال جيوز طبقا ألحكام الدستور تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة :  39املادة 

 .للقيم واملكونات األساسية للهوية الوطنيةـ 
 .واخللق اإلسالمي 9100لقيم ثورة أول نوفمرب  ـ
 .للوحدة والسيادة الوطنية  ـ
  .للحريات األساسية  ـ
  .الستقالل البالد وسيادة الشعب وكذا الطابع الدميقراطي واجلمهوري للدولة  ـ
 .ألمن الرتاب الوطين  ـ
 .متنع على األحزاب السياسية كل تبعية للمصاحل األجنبية أيا كان شكلها ـ

 .ال ميكن احلزب السياسي أن يلجأ إىل العنف أو اإلكراه مهما تكن طبيعتهما أو شكلهما:  39املادة 

 .كما ال ميكنه ان يستلهم من برنامج عمل حزب سياسي حمل قضائيا

ميكن كل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد القانوين االخنراط يف حزب سياسي واحد من اختيارمها أو االنسحاب : 13املادة 
 .منه يف أي وقت

 : غري أنه ال جيوز أن ينخرط فيه أثناء ممارسة نشاطهم 

 . القضاة ـ
 .اجليش الوطين الشعيب وأسالك األمنأفراد  ـ

كما جيب على أعضاء اجمللس الدستوري وكذا كل  عون من أعوان الدولة الذين ميارسون وظائف السلطة 
واملسؤولية وينص القانون االساسي الذي خيضعون له ، صراحة على تنايف االنتماء ، قطع أية عالقة مع أي 

 .حزب سياسي طيلة هذه العهدة أو الوظيفة
 

 الفصل الثاني

 الدور والمهام

 

 : يعمل احلزب السياسي على تشكيل اإلدارة السياسية للشعب يف مجيع ميادين احلياة العامة وذلك عرب :  11املادة 

 .املسامهة يف تكوين الرأي العام  ـ
  .الدعوة إىل ثقافة سياسية أصيلة  ـ
  .تشجيع املسامهة الفعلية للمواطنني يف احلياة العامة  ـ
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 .تكوين وحتضري النخب القادرة على حتمل مسؤوليات عامة ـ
  .اقرتاح مرتشحني للمجالس الشعبية احمللية والوطنية ـ
 .السهر على إقامة وتشجيع عالقات جوارية دائمة بني املواطن والدولة ومؤسساهتا ـ
للمجتمع اجلزائري،  ـالعمل على ترقية احلياة السياسية وهتذيب ممارستها وتثبيت القيم واملقومات األساسية  ـ

 .9100السيما قيم ثورة أول نوفمرب 
  .ل على السلطة وترقية احلقوق السياسية للمرأةو العمل على تكريس الفعل الدميقراطي والتدا ـ
 .التسامح العمل على ترقية حقوق اإلنسان وقيم ـ

يعرب احلزب السياسي عن تطلعاته وحيدد توجهاته العامة ويضبط أهدافه يف قانون أساسي وبرنامج سياسي :  12املادة 
يودعهما لدى الوزارة املكلفة بالداخلية بعد انعقاد مؤمتره التأسيسي ، كما يقوم بإبالغ نفس السلطة بأي تغيري 

 .يطرأ عليهما

السياسي ويشارك يف احلياة السياسية ن خالل التعريف مبشروعه السياسي لدى مؤسسات الدولة يساهم احلزب :  13املادة 
 .والربملان واجملالس الشعبية احمللية

 .ميكن السلطات العمومية أن تستشري احلزب السياسي يف املسائل ذات املصلحة الوطنية:  14املادة 

 .ال وسائل اإلعالم العمومية يف إطار وضع براجمها حيز التنفيذتتساوى األحزاب السياسية يف حق استعم:  15املادة 

 .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم 
 

 الباب الثاني

 شروط وكيفيات تأسيس حزب سياسي

 

 : خيضع تأسيس حزب سياسي إىل الكيفيات اآلتية:  16املادة 

 .تصريح بتأسيس احلزب السياسي يف شكل ملف يودعه أعضاؤه املؤسسون لدى الوزير املكلف بالداخلية  ـ

 تسليم قرار إداري يرخص بعقد املؤمتر التأسيس ، يف حال مطابقة التصريح، ـ
 .تسليم اعتماد احلزب السياسي بعد التأكد من استيفاء شروط املطابقة ألحكام هذا القانون العضوي ـ

 

 الفصل األول

 التصريح بتأسيس الحزب السياسي

 القسم األول

 الشروط المتعلقة باألعضاء المؤسسين

 

 : جيب أن تتوفر يف األعضاء املؤسسني حلزب سياسي الشروط اآلتية :  17املادة 

 .أن يكونوا من جنسية جزائرية ـ
 .سنة على األقل  10أن يكونا بالغني  ـ
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أن يتمتعوا باحلقوق املدنية والسياسية وأال يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة  ـ
 .ومل يرد إليهم اإلعتبار

ومثلها، بالنسبة لألشخاص املولودين قبل  9100أال يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا ملبادئ ثورة أول نوفمرب  ـ
 .9101شهر يوليو سنة 

 .أعاله 0ا يف حالة منع كما هو منصوص عليه يف املادة أال يكونو  ـ
 .وجيب أن تكون ضمن األعضاء املؤسسني نسبة ممثلة من النساء ـ

 

 

 

 

 

 

 القسم الثاني

 شروط التصريح بتأسيس حزب سياسي

 

وجوب تسليم يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع ملف لدى وزارة الداخلية ، ويرتتب على هذا اإليداع :  19املادة 
 .وصل إيداع التصريح بعد التحقق احلضوري من وثائق امللف

 : أعاله،  على ما يأيت  99يشتمل امللف املذكور يف املادة :  19املادة 

أعضاء مؤسسني ، يذكر فيه اسم وعنوان مقر احلزب السياسي ( 2)طلب تأسيس حزب سياسي يوقعه ثالثة  ـ
 .دتوكذا عناوين املقرات احمللية إن وج

واليات الوطن ( 9/0)مؤسسان على األقل عن كل والية، منبثقة عن ربع ( 1)تعهد مكتوب يوقعه عضوان  ـ
 : ويتضمن هذا التعهد ما يأيت . على األقل 

 احرتام أحكام الدستور والقوانني املعمول هبا. 
  أدناه، 10عقد املؤمتر التأسيسي للحزب السياسي يف األجل املنصوص عليه يف املادة 

 .نسخ( 2)مشروع القانون األساي للحزب يف ثالث  ـ
 .مشروع متهيدي للربنامج السياسي ـ
  .مستخرجات من عقود ميالد األعضاء املؤسسني ـ
 .لألعضاء املؤسسني 2مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم  ـ
  .شهادة اجلنسية اجلزائرية لألعضاء املؤسسني ـ
 .اء املؤسسنيشهادات إقامة األعض ـ

 

 القسم الثالث

 دراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي
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 .يوما للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس احلزب السياسي( 14)للوزير املكلف بالداخلية أجل أقضاه ستون :  23املادة 

ناقصة وكذا استبدال أو ويقوم خالل هذا األجل بالتحقق من حمتوى التصرحيات وميكنه طلب تقدمي أي وثيقة 
 .من هذا القانون العضوي 97سحب أي عضو ال يستويف الشروط كما هي حمددة يف املادة 

 

يرخص الوزير املكلف بالداخلية للحزب السياسي بعقد مؤمتره التأسيسي بعد مراقبة مطابقة وثائق امللف مع :  21املادة 
 .ؤسسنيأحكام هذا القانون العضوي، ويبلغه إىل األعضاء امل

وال يعتد هبذا القرار أمام الغري إال بعد إشهاره من األعضاء املؤسسني يف يوميتني إعالميتني وطنيتني على األقل 
ويذكر يف هذا اإلشهار إسم ومقر احلزب السياسي وألقاب وأمساء ووظائف األعضاء املؤسسني يف احلزب 

 .الهأع 91السياسي املوقعني على التعهد املذكور يف املادة 

واحدة كما ( 9)ويسمح النشر لألعضاء املؤسسني بعقد املؤمتر التأسيسي للحزب السياسي يف أجل أقصاه سنة 
 .من هذا القانون العضوي 10هو حمدد يف املادة 

ويف حالة رفض الرتخيص بعقد املؤمتر التأسيسي، يكون قرار الرفض مغلال تعليال قانونيا، ويكون قابال للطعن 
 .يوما من تاريخ التبليغ( 24)لدولة يف أجل أقصاه ثالثون أمام جملس ا

عندما يتأكذ الوزير املكلف بالداخلية من أن شروط التأسيس املطلوبة مبوجب أحكام هذا القانون العضوي غري :  22املادة 
 .أعاله 14متوفرة، يبلغ قرار رفض التصريح بالتأسيس معلال قبل انقضاء األجل املذكور يف املادة 

 .يكون قرار الرفض قابال للطعن أمام جملس الدولة،وميارس هذا الطعن األعضاء املؤسسونو 

يوما املتاح هلا ، مبثابة ترخيص لألعضاء املؤسسني من أجل ( 14)يعد سكوت اإلجارة بعد انقضاء أجل الستني :  23املادة 
 .ه يف هذا القانون العضويالعمل على عقد املؤمتر التأسيسي للحزب السياسي يف األجل املنصوص علي

  

 الفصل الثاني

 اعتماد الحزب السياسي

 القسم األول

 المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي

 

واحدة ابتداء من إشهار الرتخيص ( 9)يعقد األعضاء املؤسسون مؤمترهم التأسيسي خالل أجل أقصاه سنة :  24املادة 
 .أعاله ، يف يوميتني إعالميتني وطنيتني 19املنصوص عليه يف املادة 

عدد ( 9/2)ولكي يكون املؤمتر الـتأسيسي جمتمعا بصفة صحيحة ، فإنه جيب أن يكون ممثال بأكثر من تلت 
 .اليات على األقل ، موزعة عرب الرتاب الوطينالو 
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مؤمتر ، منتخبني من طرف ألف ( 044)ومخسمائة ( 044)جيب أن جيمع املؤمتر التأسيسي بني اربعماءة 
مؤمترا عن كل والية ( 91)منخرط على االقل دون أن يقل عدد املؤمترين عن ستة عشر ( 9144)وستمائة 

 .كل واليةعن  ( 944)وعدد املنخرطني عن مائة 

 .وجيب أن يتضمن عدد املؤمترين نسبة ممثلة من النساء

 .جيب أن يعقد املؤمتر التأسيسي وجيتمع على الرتاب الوطين:  25املادة 

 :ويثبت انعقاد املؤمتر التأسيسي مبحضر حيرره حمضر قضائي يذكر فيه ما يأيت
  .ألقاب وامساء األعضاء املؤسسني احلاضرين والغائبني  ـ
 .عدد املؤمترين احلاضرين ـ
 .مكتب املؤمتر  ـ
  .املصادقة على القانون األساسي  ـ
  .هيئات القيادة واإلدارة ـ
 .كل العمليات أو الشكليات اليت ترتبت على أشغال املؤمتر ـ 

التأسيسي للحزب السياسي أعاله الغيا إذا مل يعقد املؤمتر  10يصبح الرتخيص اإلداري املنصوص عليه يف املادة :  26املادة 
أعاله ويؤدي إىل وقف كل نشاط لألعضاء املؤسسني حتت طائلة  19يف األجل املنصوص عليه يف املادة 

 .من هذا القانون العضوي 79العقوبات املنصوص عليها يف أحكام املادة 

لف بالداخلية  بطلب من غري أن هذا األجل ميكن متديده ألسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزير املك
 .اشهر( 1)وال ميكن أن يتجاوز التمديد مدة ستة . األعضاء املؤسسني

يوما أمام جملس الدولة الفاصل يف القضايا ( 90)ويكون رفض متديد األجل قابال للطعن خالل مخسة عشر 
 .االستعجالية

 

 القسم الثاني

 قرار اعتماد الحزب السياسي
 

يوما اليت تليه بإيداع ( 24)التاسيسي صراحة على إثر انعقاد عضوا من أعضائه يقوم خالل الثالثني  يفوض املؤمتر:  27املادة 
 .ملف طلب االعتماد لدى الوزير املكلف بالداخلية مقابل تسليم وصل إيداع حاال

 

 : يتكون ملف طلب االعتماد من الوثائق األتية:  29املادة 

 .طلب خطي لالعتماد  ـ
 .نسخة من حمضر عقد املؤمتر التأسيسي ـ
  .نسخ ( 2)القانون األساسي للحزب السياسي يف ثالث  ـ
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 .نسخ ( 2)برنامج احلزب السياسي يف ثالث  ـ
من هذا القانون  97قائمة أعضاء اهليئات القيادية املنتخبني قانونا مرفقة بالوثائق املنصوص عليها يف املادة  ـ

 .العضوي 
 .لي للحزبالنظام الداخ ـ

يوما للتأكد من مطابقة طلب االعتماد مع أحكام هذا القانون ( 14)للوزير املكلف بالداخلية أجل ستني   : 29املادة 
 .العضوي

وميكنه خالل هذا االجل ، وبعد إجراء التدقيق الالزم ، طلب استكمال الوثائق الناقصة أو استخالف أي 
 .روط اليت ينص عليها هذا القانون العضويعضو يف اهليئات القيادية ال يستويف الش

. مينح الوزير املكلف بالداخلية االعتماد أو يرفضه، بعد دراسة امللف املودع ، وفقا الحكام هذا القانون العضوي:  33املادة 
 .أعاله 11وجيب أن يكون قرار الرفض معلال تعليال قانونيا وفقا لآلجال احملددة يف املادة 

 .ر قابال للطعن أمام جملس الدولةويكون هذا القرا

يعتمد احلزب السياسي بقرار صادر عن الوزير املكلف بالداخلية ويبلغه إىل اهليئة القيادية للحزب السياسي وينشره :  31املادة 
 .يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الشخصية املعنوية واألهلية القانونية ابتداء من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية خيول االعتماد احلزب السياسي :  32املادة 
 .للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

يكون قرار رفض االعتماد املعلل الصادر عن الوزير املكلف بالداخلية قابال للطعن أمام جملس الدولة من قبل :  33املادة 
 .من تاريخ تبليغه( 1) األعضاء املؤسسني خالل شهرين

ويسلم . يعد قبول جملس الدولة الطعن املقدم من قبل األعضاء املؤسسني للحزب السياسي مبثابة اعتماد
 .االعتماد فورا بقرار من الوزير املكلف بالداخلية ويبلغ للحزب السياسي املعين

ويبلغه الوزير . ح هلا مبثابة اعتماد احلزب السياسييوما املتا ( 14)يعد سكوت اإلدارة بعد انقضاء أجل الستني :  34املادة 
 .أعاله 29املكلف بالداخلية ضمن األشكال املنصوص عليها يف املادة 

 

 الفصل الثالث

 القانون األساسي للحزب السياسي وتعديله

 القسم األول

 القانون األساسي للحزب السياسي

 

 :وينبغي أن حيدد وجوبا ما يأيت. للحزب السياسي على قانونه االساسي التأسيسييصادق املؤمتر :  35املادة 

  .تشكيلة هيئة املداولة وطريقة انتخاهبا وصالحيتها  ـ
  .تشكيلة اهليئة التنفيذية وكيفيات انتخاهبا وجتديدها ومدة عهدهتا وصالحياهتا  ـ
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أسس احلزب السياسي وأهدافه يف ظل احرتام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والتشريع الساري املفعول  ـ
.  

  .التنظيم الداخلي للحزب ـ
 .إجراءات احلل اإلداري للحزب السياسي ـ
 .األحكام املالية ـ

ن بني أعضائها نسبة ممثلة من ينص القانون االساسي على ان تتضمن هيئة املداولة واهليئة التنفيذية للحزب م
 .املناضالت

 .صراحة من يوكله بإيداع القانون األساسي بوزارة الداخلية التأسيسييفوض املؤمتر 
 .منوذج من القانون األساسي النموذجي حتت التصرف على مستوى إدارة وزارة الداخلية يوضع

 

 

 

 

 

 القسم الثاني

 تعديالت القانون األساسي للحزب السياسي

 

تكون التغيريات اليت تطرأ عل تنظيم اهليئات القيادية وتشكيالهتا طبقا للقانون األساسي والنظام الداخلي للحزب :  36املادة 
يوما املوالية للوزير املكلف بالداخلية ، ( 24)وكذا كل تعديل للقانون االساسي ، حمل تبليغ خالل ثالثني 

 .العتمادها

يوما ابتداء من تبليغه التصريح املذكور يف الفقرة األوىل أعاله ( 24)قصاه ثالثون للوزير املكلف بالداخلية أجل أ
 .، إلعالن قراره

 .يعد سكوت اإلدارة بعد انقضاء هذا األجل مبثابة قبول للتغريات احلاصلة

( 1)السياسي املعتمد يف يوميتني أعاله، إال بعد إشهارها من قبل احلزب  21ال يعتد بالتغيريات املذكورة يف املادة :  37املادة 
 .إعالميتني وطنيتني على األقل

 

 الباب الثالث

 تنظيم الحزب السياسي وسيره

 الفصل األول

 تنظيم الحزب السياسي

 

جيب أن تتم إدارة وقيادة األحزاب السياسية بواسطة أجهزة منتخبة مركزيا وحمليا على أسس دميقراطية قائمة على :  39املادة 
 .ختيار احلر للمنخرطني ، ويتم جتديدها يف إطار شفاف وفقا لنفس الشروط واألشكالقواعد اإل
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 القسم األول

 هيئات الحزب السياسي وأجهزته

 

 .حيدد القانون األساسي صالحيات هيئات احلزب السياسي وكيفيات تنظيمها وسريها وفق املبادئ الدميقراطية : 39المادة 

 

 

 القسم الثاني

 السياسي وانتشارها اإلقليميهياكل الحزب 
 

يعمل احلزب السياسي على إقامة هياكل مركزية دائمة وهياكل حملية متواجدة على األقل عرب نصف عدد واليات :  43املادة 
 .الوطن

 . وجيب أن تعرب هذه اهلياكل من خالل تواجدها عن الطابع الوطين للحزب السياسي 
 

 

 

 الفصل الثاني

 ونشاطهسير الحزب السياسي 

 القسم االول

 سير الحزب السياسي

 

 .جيب أن يضم كل حزب سياسي نسبة من النساء ضمن هيئاته القيادية:  41املادة 

حيدد القانون األساسي للحزب السياسي كيفيات وقواعد وإجراءات سريه املعدة طبقا ألحكام هذا القانون :  42املادة 
 .العضوي

للحزب السياسي حقوق املنحرطني وواجباهتم وكذا الكفيات والقواعد واإلجراءات املتعلقة حيدد النظام الداخلي :  43ملادة ا
 .باجتماعات الدورات العادية وغري العادية واالجتماعات الدورية للهيئات

أ عليها ، يتعني على احلزب السياسي إخطار الوزير املكلف بالداخلية بتشكيلة هيئاته احمللية وكذا بكل تغيري يطر :  44املادة 
 .يوما( 24)يف أجل ال يتجاوز ثالثني 

 

 القسم الثاني

 نشاط الحزب السياسي

 

ميارس احلزب السياسي املعتمد نشاطاته حبرية يف إطار النظام الدستوري والطابع اجلمهوري وأحكام هذا القانون  : 45املادة 
 .العضوي والتشريع الساري املفعول



 

211 

 

 : يف إطار نشاطاته باحرتام املبادئ واألهداف اآلتية يلتزم احلزب السياسي:  46املادة 

 .خصائص الدولة ورموزها ـ
 .ثوابت األمة ـ
 .تبين التعددية السياسية ـ
 .ممارسة التهج الدميقراطي يف مساره ـ
 .نبذ العنف واإلكراه بكل أشكاله ـ
  .احلريات الفردية واجلماعية واحرتام حقوق اإلنسان  ـ
 .النظام العام ـ

ميكن احلزب السياسي، يف إطار احرتام هذا القانون العضوي والتشريع املعمول به ، إصدار نشريات إعالمية أو :  47املادة 
 .جمالت

 .مينع على احلزب السياسي استعمال اللغات األجنبية يف مجيع نشاطاته :  49املادة 

 .لنصوص التنظيمية السارية املفعولتسري على نشاطات احلزب السياسي أحكام القوانني  وا:  49املادة 
 

 القسم الثالث

 عالقات الحزب السياسي بالتشكيالت األخرى

 

ال ميكن أن يكون للحزب السياسي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقايب مع نقابة أو مجعية أو أي منظمة أخرى ليس :  53املادة 
 .هلا طابع سياسي

غري أنه ال ميكنه ربط عالقات تعاون أو عالقات . مع أحزاب سياسية أجنبيةميكن احلزب السياسي ربط عالقات :  51املادة 
 .مع حزب سياسي أجنيب على أسس تتعارض وأحكام الدستور أو القوانني املعمول هبا

يف اخلارج لغرض املساس بالدولة ورموزها ومؤسساهتا ومصاحلها االقتصادية  بأعمالكما ال ميكنه القيام 
ارتباطات أو أي عالقات من شأهنا أن تعطيه شكل فرع أو مجعية أو جتمع سياسي  بأييام والدبلوماسية أو الق

 .أجنيب

 

 عـــــــــالباب الراب

 ةـــــــــــام ماليــــــــأحك

 م األولــــالقس

 واردـــــــالم

 

 : متول نشاطات احلزب باملوارد املشكلة مما يأيت :  52املادة 

 .اشرتاكات أعضائه  ـ
 .اهلبات والوصايا والتربعات ـ
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  .العائدات املرتبطة بنشاطاته وممتلكاته ـ
 .املساعدات احملتملة اليت تقدمها الدولة ـ

من  11تدفع اشرتاكات أعضاء احلزب السياسي مبا فيهم املقيمني باخلارج، يف احلساب املنصوص عليه يف املادة :  53املادة 
 .داولة واهليئات التنفيذية للحزب مبلغ هذه اإلشرتاكاتوحتدد هيئات امل. هذا القانون العضوي

ميكن احلزب السياسي أن يتلقى هبات ووصايا وتربعات من مصدر وطين ، وتدفع يف احلساب املنصوص عليه يف :  54املادة 
 .من هذا القانون العضوي 11املادة 

وال ميكن أن تتجاوز ثالمثائة . اص طبيعيني معروفنيال ميكن أن ترد اهلبات والوصايا والتربعات إال من أشخ:  55املادة 
وتدفع يف احلساب املنصوص عليه يف . مرة األجر الوطين األدىن املضمون لكل هبة ويف السنة الواحدة( 244)

 .من هذا القانون العضوي  11املادة 

ليا أو ماديا من أي جهة أجنبية ، بأي مينع على احلزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غري مباشرة دعما ما:  56املادة 
 .صفة كانت وبأي شكل كان

 .ميكن توفر احلزب السياسي على مداخيل ترتبط بنشاطه وتكون ناجتة عن استثمارات غري جتارية:  57املادة 

 .مينع على احلزب السياسي ممارسة أي نشاط جتاري

نة مالية من الدولة حسب عدد املقاعد احملصل عليها يف الربملان ميكن احلزب السياسي املعتمد أن يستفيد من إعا:  59املادة 
 .وعدد منتخباته يف اجملالس

 .يقيد مبلغ اإلعانات احملتملة اليت متنحها الدولة لألحزاب السياسية يف ميزانية الدولة

 .وجهة استعماهلا ميكن أن تكون املساعدات اليت متنحها الدولة للحزب السياسي حمل مراقبة فيما خيص:  59املادة 

 .توضح كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم

يتعني على مسؤول احلزب أن يقدم وجوبا للمندوبني اجملتمعني يف املؤمتر أو يف مجعية عامة تقريرا ماليا يصدق عليه :  63املادة 
 .ومينح له اإلبراء بذلك . حمافظ حسابات، وذلك زيادة على التقرير األديب

 

 الفصل الثاني

 المحاسبة والذمة المالية

 .جيب على كل حزب سياسي أن ميسك حماسبة بالقيد املزدوج، وجردا ألمالكه املنقولة والعقارية:  61املادة 

 .وجيب عليه تقدمي حساباته السنوية إىل اإلدارة املختصة

مصرفية أو مالية وطنية، يف مقرها أو لدى يتعني على احلزب السياسي أن يكون له حساب مفتوح لدى مؤسسة :  62املادة 
 .فروعها املتواجدة عرب الرتاب الوطين

 .يكون متويل احلزب السياسي موضوع نص خاص، دون اإلخالل بأحكام هذا القانون العضوي:  63املادة 
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 الباب الخامس

 توقيف الحزب السياسي وحله والطعون

 الفصل االول

 اعتمادهتوقيف نشاطات الحزب السياسي قبل 

 

دون اإلخالل بأحكام هذا القانون العضوي واألحكام التشريعية األخرى، ويف حالة خرق األعضاء املؤسسني :  64املادة 
للحزب للقوانني املعمول هبا أو اللتزاماهتم قبل انعقاد املؤمتر التأسيسي أو بعده ، ويف حالة االستعجال 

ام ، ميكن الوزير املكلف بالداخلية أن يوقف بقرار معلل تعليال واالضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام الع
 .قانونيا، كل النشاطات احلزبية لألعضاء املؤسسني ويأمر بغلق املقرات اليت تستعمل هلذه النشاطات

 .يبلغ قرار الطعن فور صدوره لألعضاء املؤسسني ويكون قابال للطعن أمام جملس الدولة

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 الحزب السياسي المعتمد وحلهتوقيف 

 

عندما تكون املخالفات املنصوص عليها يف إطار تطبيق هذا القانون العضوي بفعل حزب معتمد فإن توقيف :  65املادة 
احلزب أو حله أو غلق مقراته ال ميكن أن يتم إال بقرار يصدر عن جملس الدولة الذي خيطره الوزير املكلف 

 . بالداخلية قانونا

 

 األولالقسم 

 توقيف الحزب السياسي

 

ينجر عن خمالفة احلزب السياسي ألحكام هذا القانون العضوي التوقيف املؤقت لنشاطاته، الذي يصدر عن :  66املادة 
 .جملس الدولة

 .ويرتتب على التوقيف املؤقت توقف نشاطاته وغلق مقراته

أعاله تبليغ إعذار من قبل الوزير املكلف بالداخلية للحزب  11يسبق توقيف النشاطات املنصوص عليه يف املادة :  67املادة 
 .السياسي املعين بضرورة املطابقة مع أحكام هذا القانون العضوي يف أجل حمدد
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وبانقضاء هذا األجل، ويف حالة عدم االستجابة لإلعذار، يفصل جملس الدولة يف توقيف نشاط احلزب 
 .املكلف بالداخلية السياسي املعين بناء على إخطاره من الوزير

 

 القسم الثاني

 حل الحزب السياسي

 

 .ميكن أن يكون حل احلزب السياسي إما إراديا وإما عن طريق القضاء:  69املادة 

 .ويتم من قبل اهليئة العليا للحزب. يوضح القانون األساسي إجراء احلل اإلرادي للحزب السياسي:  69املادة 

 .ية بانعقاد هذه اهليئة ومبوضوعهايتم إعالم الوزير املكلف بالداخل

 : ميكن الوزير املكلف بالداخلية أن يطلب حل احلزب السياسي أمام جملس الدولة يف حالة :  73املادة 

 .قيام احلزب بنشاطات خمالفة ألحكام هذا القانون العضوي أو غري تلك املنصوص عليها يف قانونه االساسي ـ

 .انتخابات متتالية تشريعية أو حملية على األقل( 0)عدم تقدميه مرشحني ألربعة  ـ
  .أعاله، بعد أول توقيف 11العود يف خمالفة أحكام املادة  ـ
 .ثبوت عدم قيامه بنشاطاته التنظيمية املنصوص عليها يف القانون األساسي ـ

االستعجال وقبل الفصل يف الدعوى القضائية املرفوعة، اختاذ مجيع ميكن الوزير املكلف بالداخلية، يف حالة :  71املادة 
 .التدابري التحفظية الضرورية، لتجنب أو مواجهة أو إيقاف وضعيات االستعجال وخرق القوانني املعمول هبا

ة وميكن احلزب السياسي املعين، يف هذه احلالة، تقدمي طعن أمام جملس الدولة الفاصل يف القضايا االستعجالي
 .وال يوقف إيداع هذا الطعن تنفيذ القرار. لطلب إلغاء اإلجراء التحفظي املقرر

 : يرتتب على احلل القضائي للحزب السياسي ما يأيت :  72املادة 

  .توقف نشاطات كل هيئاته ـ
 .غلق مقراته ـ
  .توقف نشرياته ـ
 .جتميد حساباته ـ

سي أيلولة أمالكه طبقا لقانونه األساسي ما مل ينص قرار قضائي على يرتتب على احلل النهائي للحزب السيا:  73املادة 
 .خالف ذلك

 

 الفصل الثالث

 الطعن القضائي

 

 .السياسية من الرسوم القضائية يف مجيع القضايا املتعلقة بتطبيق هذا القانون العضوي األحزابتعفى :  74املادة 
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 .النزاعات النامجة عن تطبيق أحكام هذا القانون العضوي يكون جملي الدولة خمتصا يف الفصل يف كل:  75املادة 

 .ابتداء من تاريخ إيداع العريضة االفتتاحية( 1)يفصل جملس الدولة يف القضايا املطروحة عليه يف أجل شهرين :  76املادة 

 .يكون للطعن أمام جملس الدولة أثر موقف للتنفيذ، باستثناء التدابري التحفظية
 

 الباب السادس

 أحكام جزائية

 

يتابع ويعاقب األعضاء القياديون وأعضاء احلزب السياسي على املخالفات املنصوص عليها يف هذا القانون :  77املادة 
 .العضوي والتشريع الساري املفعول

 144.444)              وستمائة الف دينار ( دج 244.444)يعاقب بغرامة ترتاوح بني ثالمثائة ألف دينار :  79املادة 
كل من خيالف أحكام هذا القانون العضوي بتأسيسه أو إدارته أو تسيريه حزبا سياسيا أيا كان شكله أو ( دج

 .تسميته

ويعاقب بنفس العقوبات كل من يدير حزبا سياسيا أو يسريه أو ينتمي إليه يكون قد استمر يف نشاطه أو أعاد 
 .تأسيسه خالل مدة توقيفه أو بعد حله

شخصية، طبقا للتشريع املعمول  ألغراضيعاقب على حتويل أو اختالس امالك احلزب السياسي وكذا استعماهلا :  79املادة 
 .به

تطبق العقوبات املنصوص عليها يف القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على كل فعل معاقب عليه :  93املادة 
 .حيدث يف إطار نشاط احلزب السياسي وتسريه 

-91يعاقب أعضاء احلزب السياسي الذين ينظمون اجتماعات ومظاهرات عمومية خمالفة ألحكام القانون رقم :  91دة املا
عاله، بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا أاملعدل واملتمم، واملذكور  9191ديسمرب سنة  29املؤرخ يف  19

 .القانون ، دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف نصوص أخرى
 

 الباب السابع

 أحكام انتقالية وختامية

 

جيب أن تكون ملفات تأسيس األحزاب السياسية املودعة قبل إصدار هذا القانون العضوي لدى الوزير املكلف :  92املادة 
بالداخلية، واليت مل يتم الرد عليها، حمل مطابقة ألحكام هذا القانون العضوي من حيث تكوين امللفات 

 .املطلوبةواستيفاء الشروط 

واملتضمن القانون  9117مارس سنة  1املوافق  9079شوال علم  17املؤرخ يف  41-17يلغى األمر رقم :  93املادة 
 .العضوي املتعلق باألحزاب السياسية

 .ينشر هذا القانون العضوي يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:  94املادة 
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 2312يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  19في حرر بالجزائر 

 
 عبد العزيز بوتفليقة   

 
 

 

 1117المعدل في  1111النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 

 

 9191ظهرت بوادر الرتاجع عن النظام االشرتاكي يف بداية الثمانينات و اتضحت أكثر مع مرجعة امليثاق الوطين سنة 
حول تعديل دستور  9191نوفمرب  2حيث بدأ بإجراء استفتاء شعيب يف , 9199أكتوبر  0ودخلت حيز النفاذ بعد حوادث 

ورغبة يف دفع عجلة اإلصالحات السياسية إىل أقصاها شكلت جلنة  بإنشاء منصب رئيس احلكومة و مع تسارع األحداث 9171
 .9171وهكذا ألغى دستور  12/41/9191الشعيب يف  لالستفتاءتقنية إلعداد مشروع دستور جديد عرض 

 :1117و المعدل في  1111ميزات دستور 

 : من املبادئ أمههاكرس التوجه اللبريايل و التخلي عن النظام اإلشرتاكي و قد أقر جمموعة  سياسيا

 .تقرير مبدأ امللكية اخلاصة وحرية املبادرة الفردية ـ
 .9111يف دستور  01ادة ــو امل 19يف دستور  04بالتعددية احلزبية والرتاجع عن نظام احلزب الواحد املادة  ـ األخذ

 .األخذ مببدأ الفصل بني السلطات ـ
 .ربايلإقرار حقوق وحريات األفراد طبقا للمفهوم اللي ـ

 .العروبة واألمازيغية, إضافة إىل تأكيد املبادئ املتعلقة هبوية الشعب اجلزائري املتمثلة يف اإلسالم ـ

بصعوبات متعددة ترتب عنها توقيف املسار اإلنتخايب بتاريخ  9191وقد اصطدمت أول جتربة تعددية حزبية يف ظل دستور 
مما خلق فراغا دستوريا عوجل , تزامنت هذه االستقالة مع حل اجمللس  الشعيب الوطينوتقدمي رئيس اجلمهورية استقالته وقد , 9111

 .بإنشاء اجمللس األعلى للدولة تعويضا ملنصب رئيس اجلمهورية مث مت تعيني اجمللس الشعيب الوطين

ق على الدستور مث عرض على االستفتاء الشعيب الذي واف 9191وشكلت جلنة تقنية إلدخال تعديالت جذرية غلى دستور 
 .9111نوفمرب  19اجلزائري يف 

 

 : 1117تنظيم السلطات السياسية في ظل دستور  

حصر الدستور ،أقر الدستور مبدأ الفصل بني السلطات وتقتصر يف دراستنا على السلطتني التشريعية والتنفيذية والعالقة بينهما 
 : شروط إنتخاب رئيس اجلمهوريةكيفية و ، السلطة التنفيذية يف رئيس اجلمهورية و احلكومة

وأن , سنة  متمتعا حبقوقه املدنية والسياسية 04بالغا , مسلما,يشرتط يف رئيس اجلمهورية أن يكون جزائريا باجلنسية األصلية 
عدم تورط أما كان مولودا بعد هذا التاريخ جيب أن يقدم شهادة تثبت  9101يكون قد شارك  يف الثورة التحريرية إذا كان مولود قبل 

 .آبائه يف أعمال مناهضة للثورة التحريرية
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تتمثل إجراءات الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية يف تقدمي طلب للمجلس الدستوري يتضمن جمموعة من املعلومات عن 
ون موزعني عرب عضو منتخب يف اجملالس البلدية و الوالئية و الربملانية يكون 144املرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية مدعما إما بتوقيع 

والية على  10ألف موان على األقل من الناخبني املسجلني يف القوائم يكونون موزعني عرب  70وإما بتوقيع , والية عل األقل 10
توقيع يف كل والية و جيب أن يفوز باألغلبية املطلقة ألصوات الناخبني و إال جترى دورة ثانية  9044على أن ال يقل عدد التوقيعات 

و يف حالة مانع مينع الرئيس من القيام مبهامه جيتمع اجمللس الدستوري وجوبا و .ملرشحني احلاصلني على األغلبية يف الدور األولبني ا
اجلمهورية  بعد التثبت من املانع يقرتح باإلمجاع على الربملان التصريح بثبوت املانع مث يعلن الربملان اجملتمع بغرفتيه معا ثبوت املانع لرئيس 

يوما يعلن شغور  00يوم فإن استمر املانع بعد  00أغلب ثلثي أغضائه وحينئذ يتوىل رئاسة الدولة رئيس جملس األمة ملدة أقصاها ب
 .منصب الرئاسة باإلستقالة وجوبا

يتوىل   ويف حالة إستقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته جيتمع جمللس الدستوري وجوبا و يثبت الشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية و
يوم تنظم خالهلا إنتخابات رئاسية و يف حالة اقرتان استقالة رئاسة اجلمهورية  14رئيس جملس األمة مهام رئيس الدولة ملدة أقصاها 

 .يوما جترى خالهلا اإلنتخابات الرئاسية 14أووفاته بشغور رئاسة جملس األمة ألي سبب كان يتوىل رئيس اجمللس الدستوري ملدة 

 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 0سية حمددة خبمس املدة الرئا

 :اختصاصات رئيس الجمهورية
 :في الظروف العادية -1

 :اآلتية يتوىل رئيس اجلهورية السلطات 

 .هو القائد األعلى للقوات املسلحة و املسؤول األول عن الدفاع الوطين ـ
 هو الذي يقرر السياسة اخلارجية لألمة ـ
 .يرأس جملس الوزراء ـ
 .يوقع املراسيم الرئاسية  ـ
 .له حق اصدار العفو و ختفيض العقوبات ـ
 ميكنه إجراء إستفتاء شعيب حول قضية ذات أمهية وطنية ـ
 .يربم املعاهدات و يوقع عليها ـ
 .يسلم أومست الدولة وشهاداهتا الشرفية ـ
 :يوظف يف الوظائف و املهام اآلتية ـ
 .الوظائف املنصوص عليها يف الدستور ـ
 .الوظائف املدنية والعسكرية يف الدولة ـ
 التعيينات اليت تتم يف جملس الوزراء الوطين ـ
 .يعني رئيس جملس الدولة ـ
 .األمني العام للحكومة  ـ
 .حمافظ بنك اجلزائر ـ



 

217 

 

 .الوالة, القضاة, مسؤويل األمن ـ
 .يعني ثلث أعضاء جملس األمة ـ

 .يعني ثالث أعضاء يف اجمللس الدستوري من بينهم رئيس اجمللس ـ

يس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف حالة شغور اجمللس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان و تعرض هذه األوامر على ئلر  ـ
 .الربملان يف أول دورة له ليوافق عليها الربملان

 .يف املسائل غري خمصصة للقانون ميارس رئيس اجلمهورية السلطة التنظيمية ـ

 .يوما من تاريخ تسلمه إياه 24يصدر القوانني خالل  ـ

يوما ويف هذه احلالة ال يتم إقرار القانون إال  24يس اجلمهورية طلب إجراء مداولة ثانية يف قانون أحيل عليه خالل ئميكن لر  ـ
 .باألغلبية ثلثي أعضاء اجمللس الشعيب الوطين

رئيس اجمللس  استشارةجلمهورية أن يقرر حل اجمللس الشعيب الوطين أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة بعد ميكن لرئيس ا ـ
 .الشعيب الوطين و رئيس احلكومة

 :في الظروف غير العادية  -2

رئيسي , منيف حالة الضرورة استشارة امللحة يعلن الرئيس حالة الطوارئ أو احلصار ملدة معينة بعد إجتماع اجمللس األعلى لأل
 .وتتخذ كل التدابري الالزمة الستتباب األمن, غرفيت الربملان و رئيس احلكومة و رئيس اجمللس الدستوري

يف حالة اخلطر اهلدد للبالد والذي يوشك أن يصيب مؤسساهتا الدستورية واستقالهلا أو سالمة تراهبا يعلن الرئيس احلالة 
 (.من الدستور 12املادة )اإلستثنائية بعد اختاذ إجراءات املعينة 

يف حالة وقوع عدوان على البالد يعلن رئيس اجلمهورية حالة احلرب بعد اختاذ إجراءات معينة و يوقف العمل طيلة مدة 
 (.10بالدستور املادة )احلرب

 :الحــــــكومــــــة

يعني رئيس احلكومة : "اليت تنصمن الدستور  77من املادة  0يتم تعني رئيس احلكومة مبوجب مرسوم رئاسي طبقا للفقرة 
رغم أن الدستور مل يتطرق إىل األساس املعتمد يف تعيني رئيس احلكومة  إال أنه مادام يستوجب على احلكومة أن تنال " وينهي مهامه

مة أو االئتالف ثقة اجمللس الشعيب الوطين فإن الرئيس ملزم يف حالة وجود أغلبية برملانية أن يعني زعيم هذه األغلبية رئيسا للحكو 
 .و يف حالة عدم وجود أغلبية فإن الرئيس حر يف تعيني رئيس احلكومة لكن بشرط أن تنال احلكومة ثقة اجمللس الشعيب الوطين, احلزيب

 
 :إنهاء مهام رئيس الحكومة

 :تنتهي مهامه بالطرق التالية

 :اإلستقالة  -1

 : وهي  نوعان وجوبيهأي حبكم القانون وتكون يف احلاالت اآلتية  
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 .حالة رفض اجمللس الشعيب الوطين برنامج احلكومة ـ
 .حالة سحب الثقة من احلكومة من قبل اجمللس الشعيب الوطين عند التصويب على ملتمس الرقابة ـ
 .أو عند رفض اجمللس الوطين طلب رئيس احلكومة جتديد الثقة ـ
 .حالة ترشحه لإلنتخابات الرئاسية ـ

 .حض إرادة رئيس احلكومة أي مب:  إرادية ـ
 :اإلقــــــــــالــــــــــة  -2

 .ميلك رئيس اجلمهورية سلطة إقالة رئيس احلكومة و ال يوجد أي شرط ملمارسة هذه السلطة من قبل رئيس اجلمهورية
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فهرس 

          احملتويات
 فهرس احملتويات
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 الصفحة الموضوعــــــــــــــــــــــــــــات

 مقدمة
 التمهيدي فصلال

 نظام األحزاب السياسية
 

 التعريف باحلزب السياسي وعناصره وهياكله:  األول مبحثال
 التعريف باحلزب السياسي وعناصره :  األول مطلبال

 املعىن اللغوي و االصطالحي للحزب: األول  فرعال
 (التنظيم واهلدف)عناصر احلزب السياسي: الثاين  فرعال

 هياكل احلزب السياسي:  الثاني طلبالم
 اللجنة: األول  فرعال
 اخللية: الثاين  فرعال

 األسباب والعوامل.كيفية نشأة األحزاب السياسية :  الثاني مبحثال
 كيفية نشأة األحزاب السياسية :  األول طلبالم

 (الداخلية)النشأة الربملانية :  األول فرعال
 (اخلارجية)النشأة الالبرملانية :  الثاين فرعال

 مقارنة بني األسلوبني الربملاين والالبرملاين يف نشأة األحزاب: الفرع الثالث 
 

 أسباب وعوامل نشأة األحزاب السياسية:  الثاني طلبالم
 األسباب التارخيية  :األول  فرعال

 السياسية األسباب : الفرع الثاين 
 العوامل النفسية: لث الثا فرعال

 العوامل االقتصادية واالجتماعية: الفرع الرابع 
 مجاعة الضغط أنواعها وعالقتها باألحزاب السياسية: الثالث مبحثال

 ماهيتها وأنواعهانشأهتا مجاعة الضغط :  األول طلبالم
 تعريف مجاعة الضغط :  األول فرعال

 وسائل عملها: الفرع الثاين 
 أنواع مجاعة الضغط : لثالثا فرعال

 مجاعة الضغط واألحزاب السياسية والعالقة بينهما:  الثاني طلبالم
 مجاعة الضغط واألحزاب السياسية:  األول فرعال
 العالقة بني مجاعة الضغط واألحزاب السياسية:  الثاين فرعال

 دميقراطية مجاعة الضغط: الفرع الثالث 
 وسائل تأثري مجاعة الضغط: الفرع الرابع 
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 األول فصلال

 االحزاب السياسية وعالقتها باإليديولوجيات
 األحزاب السياسية يف الفكر الليربايل:  األول مبحثال

 
 الليربالية نشأهتا وعوامل ظهورها وأساسها النظرياملقصود باإليديولوجية :  األول طلبالم

 تعريف االيديولوجية الليربالية ، ونشأهتا وأساسها التارخيي: ل األو  فرعال
 عوامل ظهور الليربالية وأساسها النظري:  الثاين فرعال

 اإليديولوجية الليربالية واألحزاب السياسية:  الثاني طلبالم
 مة وتنكرها لألحزاب السياسيةنظرية سيادة األ:  األول فرعال
 ألحزاب السياسيةاعرتافها بانظرية سيادة الشعب و :  الثاين فرعال

 األحزاب السياسية يف الفكر املاركسي واالشرتاكي:  الثاني مبحثال
 املقصود باملاركسية عوامل ظهورها وخصائصها:  األول طلبالم

 وأساسها النظري, وعوامل ظهورهاالتعريف باإليديولوجية املاركسية :  ولاأل فرعال
 اخلصائص العامة والسياسية للفكر املاركسي:  الثاين فرعال

 اإليديولوجية املاركسية واالشرتاكية وعالقتها باألحزاب السياسية:  الثاني طلبالم
 تعريفها ماهيتها اديكتاتورية الربوليتاري:   األول فرعال
 وب الدستوري للربوليتاريا األحزاب السياسية واألسل:  الثاين فرعال

 األحزاب السياسية يف الفكر اإلسالمي:  الثالث مبحثال
 املبادئ األساسية للنظام السياسي يف اإلسالم :  األول طلبالم

 مبدأ الشورى:  ولألا فرعال
 مبدأ العدالة واملساواة:  الثاين فرعال

 سيةواألحزاب السيا ياإلسالمالفكر :  الثاني طلبالم
 املعارضون لألحزاب السياسية يف اإلسالم:  األول فرعال
 املؤيدون لألحزاب السياسية ىف اإلسالم:  الثاين فرعال
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 األحزاب مدارس لتكوين االطارات السياسية :  األول فرعال
 تنظيم األحزاب املعارضة :  الثاين فرعال
 حزاب وسيط بني احلكام و احملكومنياأل :الثالث  فرعال

 صور النظام احلزيب وتقسيماته:  الثاني مبحثال
 صور النظام احلزيب:  األول طلبالم

 نظام احلزب الواحد:  األول فرعال
 نظام تعدد األحزاب:  الثاين فرعال

 تقسيمات األحزاب السياسية:   الثاني طلبالم
 التقسيمات العامة:   األول فرعال
 األحزاب حسب معايري حمددة:   الثاين فرعال

 احلريات العامة مفهومها وتقسيماهتا وعالقتها باألحزاب السياسية:  الثالث مبحثال
 مفهوم احلريات العامة وتقسيماهتا:  ولاأل طلبالم

 مفهوم احلريات العامة  :  ول األ فرعال
 تقسيمات احلريات العامة: الثاين  فرعال

 احلريات العامة واألحزاب السياسية والدميقراطية:  الثاني طلبالم
 األحزاب السياسية واحلريات العامة: األول  فرعال
 األحزاب السياسية ضمانة ملمارسة الدميقراطية: الثاين  فرعال
 

 الثالث فصلال
 تجربة التعددية السياسية في الجزائر وظهور األحزاب

 
 األصول التارخيية للتعددية السياسية يف اجلزائر:  األول مبحثال

 ظهور احلركات اإلصالحية واألحزاب السياسية  :  األول طلبالم
 احلركة اإلصالحية والسياسية:   األول فرعال
  9111 – 9191األحزاب السياسية يف اجلزائر :   الثاين فرعال

 نظام احلزب الواحد وعالقته مبيكانيزم احلكم  الثاني طلبالم
 نظام احلزب الواحد: األول  فرعال
 زب الواحد مبيكانيزم احلكم عالقة احل:  الثاين فرعال

 زبيةاالنتقال من الواحدية إىل التعددية احل:  الثاني مبحثال
 أسباب وعوامل  االصالحات الدستورية  والسياسية  :   األول طلبالم

 األسباب الداخلية واخلارجية  : األول فرعال
 واإلصالحات السياسية  9191دستور : الثاين  فرعال
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	تعتبر الأحزاب السياسية،   ضرورة هامة وركيزة تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية  وخاصة النيابية. لكون الظاهرة الحزبية من الظواهر السياسية الدستورية،   فحيث تنعدم الأحزاب ،   تنعدم الحريات. وقد عبر عن ذلك الفقيه النمساوي (كلسن) بقوله: " الأحزاب السياسية عما...
	ولذلك فإن موضوع الأحزاب مرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السياسي المطبق في كل دولة،   وهي عنصر فعال. ومؤثر في أي نظام سياسي،   ومن القوى التي تشارك في ممارسة السلطة. بطريقة مباشرة أوغير مباشرة.
	وعليه فإن أي نظام سياسي ما هو إلا انعكاس للنظام الحزبي المطبق فيه.  فممارسة السلطة،   في ظل نظام الحزب الواحد يدل على وجود نظام حكم ديكتاتوري أو شمولي ، فيه خنق للحريات ، وهدر للحقوق،  أو هناك أقلية تفرض إرادتها على الأغلبية.
	بينما يختلف الأمر في ظل نظام حكم يطبق التعددية الحزبية،  التي تفتح المجال واسعا أمام المشاركة الشعبية بمختلف شرائحها ، وإيديولوجياتها. وما يترتب عن هذا النظام من صعوبات في تشكيل حكومة أغلبية. وهو ما يدفع بالأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية،  إلى...
	في حين نجد أن الأخذ بالثنائية الحزبية , يمكن أحدهما من الفوز بالأغلبية المطلقة فى البرلمان فتتشكل منه حكومة تتميز بالاستقرار،  يسمح لها بتحقيق الانسجام والتعاون،  وتجسيد أهداف الحزب المنشودة.
	فالأحزاب السياسية تلعب دور الوسيط بين الحكام والمحكومين،  وتتيح الفرصة للأفراد للمشاركة في الشؤون العامة،  وتساعد على نشر الوعي الحقوقي والسياسي لديهم،  مما يؤدي إلى خلق رأي عام وطني حول القضايا الهامة المتعلقة بالأمور السياسية،  وغيرها من المسائل الأ...
	ومن هنا يتبين أن اي نظام سياسي في أي بلد ديمقراطي ،  لا يمكنه أن يستهين بالدور الذي تضطلع به الاحزاب السياسية،  والمؤسسات غير الرسمية الأخرى. مثل: الجماعات الضاغطة ومؤسسات المجتمع المدني. إلى جانب دور المؤسسات الدستورية الرسمية المتمثلة في السلطات الع...
	وعلى الرغم من الدور البارز الذي تقوم به الأحزاب السياسية في الأنظمة البرلمانية وما تحمله من مزايا باعتبارها أداة للتعبير الديمقراطي السلمي الصحيح،  وبدونه لا وجود للديمقراطية.
	فقد ارتفعت أصوات تقدح الأحزاب السياسية وتنكر عليها الارتباط والتلازم مع الديمقراطية في صورتها الكاملة . كما تصورها (جون جاك روسو) حيث يرى البعض أن الاحزاب لا تنسجم مع الديمقراطية. وتؤدي إلى تفتيت وحدة الامة وتجعلها شيعا وطوائف تصارع بعضها البعض بسبب ا...
	تأسيسا على ما تقدم يتبين أن موضوع الأحزاب السياسية،  يتميز بنوع من التعقيد من الناحيتين السياسية والقانونية. وهو موضوع جدال بين السلطة والفقه بسبب تعدد وجهات النظر واختلافها . حتى في أقدم الانظمة الديمقراطية.
	وإذا كان الامر كذلك على المستوى الخارجي،  فإن الأمر في الجزائر لا يخرج عن هذا النطاق،  لأن ظاهرة الأحزاب السياسية منذ ظهور الحركات الاصلاحية ،  والحركة الوطنية. مرورا بمرحلة الواحدية الحزبية ووصولا إلى مرحلة الاصلاحات السياسية منذ إقرار التعددية في دس...
	وبدأ مستقبل العمل السياسي وتصحيح مساره يفرض نفسه على أعلى المستويات،  وبدأ الكلام حول خطورة الرأي الواحد ،  وما أدى إليه من أوضاع خطيرة،  حيث تعالت أصوات تطالب بضرورة وجود الرأي الآخر ،  وفسح المجال للحوار بين الآراء المختلفة ليكون سبيلا إلى إقامة الد...
	فجاء الدستور 23 فيفري 1989 تتويجا لذلك حيث أقر التعددية السياسية ،  واعترف بحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي, وتضمن كذلك اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ،  بالإضافة إلى المجالات الأخرى. كل ذلك في إطار مقومات وثوابت الأمة الجزائرية ،  والمبادئ ا...
	وعلى ضوء ذلك صدر القانون 89/ 11 الذي يسمح بإنشاء جمعيات ذات الطابع السياسي بموجبه تأسس عدد كبير من هذه الجمعيات بعضها كان ينشط في السرية،  ثم ظهر إلى العلن ،  بعد صدور هذا القانون وقد بلغ عددها ما يقارب 70 جمعية. وبهذا أصبح العمل السياسي متفتحا على ال...
	غير أنه ونظرا للغموض الذي اكتنف بعض نصوص هذا القانون والتناقضات الموجودة في نصوص أخرى،  فقد تولدت عنه فوضى سياسية عارمة أدت إلى توقيف المسار الانتخابي للتشريعيات سنة 1992 لحقتها استقالة رئيس الجمهورية ،  فدخلت البلاد في مأساة خلفت أحزانا لا توصف. وخسا...
	ثم جاء دستور 1996 الذي أسس لمرحلة تعددية ثانية جسدها قانون الأحزاب رقم 97/07 الصادر في 1997 حاول من خلاله المشرع تفادي النقائص التي شابت القانون الذي سبقه.  غير أن هذا القانون هو الآخر لم يخل من العيوب،  ولم يسلم من الانتقاد،  لما ترتب عن تطبيقه من سل...
	وظل الأمر كذلك حتى صدر القانون 12/04 المتعلق بإنشاء الأحزاب السياسية كواحدة من الاصلاحات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية في أفريل 2011 . وقد حاول هذا القانون تفادي النقائص التي كانت في القانونين السابقين مستفيدا من هاتين التجربتين ،  وذلك بتصحيح وتعمي...
	فبالنسبة إلى الجزائر فإن موضوع الاحزاب السياسية لم يجد الاهتمام اللازم من طرف الباحثين بسبب عدم توافر المقالات والبحوث وهذا راجع إلى الفطرة السابقة من تاريخ الجزائر حين كنا نأخذ بنظام الواحدية الحزبية لفطرة تزيد عن ربع قرن من الزمن. وبالتالي لم تكن تس...
	فجاءت الأحداث والتطورات السياسية التي عرفتها الدولة لاسيما بعد صدور دستور 1989. فجعلت من الأحزاب من الموضوعات التي تستحق العناية والدراسة. فحسب اطلاعنا فإن الدراسات التي تناولت موضوع الأحزاب السياسية في الجزائر رسالة دكتوراه ناقشها الطالب ـ ناجي عبد ا...
	أما بعد هذه المرحلة فإننا لم نجد إلا محاولات متناثرة هنا وهناك. أما الاصلاحات السياسية لـ 2010 القانون 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية فإننا لم نجد شيئا بهذا الصدد.
	وعليه فقد أصبح من الواجب على الباحث الجزائري البحث في هذا المجال. ويدفع بدراساته إلى المشرع لينير له الطريق،  ويوجه الأحزاب الناشئة ويبين لها طبيعة الأنشطة والوظائف التي يتعين عليها ممارستها،  والهياكل اللازمة لتحقيق النجاح لها. ذلك أن واقعة الأحزاب ا...
	ولذلك فإن دراسة الأحزاب السياسية في الجزائر يجب أن تأخذ في الحسبان هذه الاعتبارات،  لذلك رأينا أنه من الواجب البحث في الأسباب التي دفعت بالسلطة في الجزائر إلى إقرار التعددية ،  والنتائج التي ترتبت عن ذلك من الناحية السياسية والاجتماعية،  وماهي علاقة ا...
	ومن ثم محاولة وضع نظرية عامة للأحزاب مستفيدة من هذه التجارب ومن تجارب الديمقراطية الأصيلة،  وبالتالي دراسة مدى ملاءمة الإطار القانوني الأخير الذي وضعه المشرع الجزائري لتنظيم الأحزاب. ولا شك أن التجربة الحزبية ستفرض على المشرع خصوصياتها, وتفرض عليه الق...
	نظرا لكون موضوع الاحزاب السياسية بصفة عامة والتجربة الجزائرية،  من الموضوعات الحديثة النشأة،  ولم تظهر إلا بعد تطور واتساع نظام الاقتراع العم وظهور الديمقراطية النيابية. ولذلك سنعتمد على المنهج التاريخي لمعرفة العوامل والأسباب التي أدت إلى ظهور الأحزا...
	يمكن حصر صعوبات البحث في الآتي:
	قلة المصادر والبحوث التي تناولت موضوع الأحزاب السياسية في الجزائر بشكل خاص, وكذلك الأحزاب السياسية بشكل عام, فهذا الموضوع لم يحظ بالدراسة والاهتمام الكافيين من طرف الباحثين الغربيين أوالعرب.
	هذا من جهة, ومن جهة أخرى, فإن موضوع الأحزاب السياسية, متشعب نظرا لتفرع موضوعاته بين القانون الدستوري،  والعلوم  السياسية،  وعلم الاجتماع السياسي.
	أما بالنسبة للجزائر, فإن ظاهرة الأحزاب السياسية مازالت في المهد, ويؤثر على نموها كثيرا من الظروف الموضوعية. منها ما تعلق بالأحزاب نفسها ،  ومنها ما تعلق بالنظام السياسي القائم, مثل دور الإدارة , وكذلك بعض جهات المصالح التي تؤثر في العملية الانتخابية, ...
	وبعد هذه المقدمة عن الأحزاب السياسية, ودورها فى أنظمة الحكم فى الديمقراطيات المعاصرة, ارتأيت تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول:
	نتناول فيه الخصائص العامة للأحزاب السياسة. ويتكون من ثلاثة مباحث. يتضمن المبحث الأول التعريف بالحزب السياسي, وعناصره ,وهياكله. أما المبحث الثاني فيشمل, كيفية نشأة الأحزاب السياسية, الأسباب والعوامل. وفى المبحث الثالث نوضح معنى جماعات الضغط , وانواعها,...
	نستعرض فيه الأحزاب السياسية وعلاقتها بالإيديولوجيات فى ثلاثة مباحث المبحث الأول يتناول الأحزاب السياسية فى الفكر الليبرالي. وفي المبحث الثانى الأحزاب السياسية فى الفكر الماركسي  والإشتراكى, أما المبحث الثالث فيتضمن الأحزاب السياسية فى الفكر الإسلامي.
	نستعرض فيه. أهمية الأحزاب السياسية ودورها فى النظم السياسية الديمقراطية, فى ثلاثة مباحث على التوالي: فى المبحث الأول .نظام الأحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض, وفى المبحث الثانى صور النظام الحزبي وتقسيماتها, وفى المبحث الثالث. الأحزاب السياسية والحريات ا...
	ظهور الأحزاب السياسية فى الجزائر, وإقرار التعددية السياسية. وذلك فى ثلاثة مباحث المبحث الأول: الحركات الإصلاحية والأحزاب السياسية وتبنى نظام الواحدية الحزبية. أما المبحث الثاني: فيتناول الإنتقال من الواحدية إلى التعددية الحزبية, والمبحث الثالث: يتضمن ...
	سنتناول في هذا الفصل من البحث توضيح معنى الحزب السياسي  ومقوماته وتاريخ نشأته والعوامل التي أدت إلى ظهور الأحزاب السياسية. ثم نتناول دور التنظيمات الرسمية وغير الرسمية التي تؤثر تأثيرا قد يفوت تأثير لأحزاب السياسية في النظام السياسي في الدولة. وهو ما ...
	ولذلك فان دراسة الأحزاب السياسية يقودنا إلى البحث في الجماعة الضاغطة على اعتبار أن كليها يمثل وسيلة هامة وأداة تأثير في صنع القرار السياسي. وعمل المؤسسات الدستورية( ).
	وعليه فان دراستنا في هذا الفصل تنقسم إلى ثلاث مباحث على النحو الآتي:
	المبحث الأول : التعريف بالحزب السياسي وعناصره وهياكله .
	المبحث الثاني : كيفية نشأة الأحزاب السياسية ، الأسباب والعوامل .
	المبحث الثالث : جماعات الضغط أنواعها وعلاقتها بالأحزاب السياسية .
	ينظر إلى الأحزاب السياسية بأنها ظاهرة سياسية مركبة لذلك يصعب النظر إليها،  من زاوية واحدة،  وإعطائها تعريفا شاملا،  لأن لها مدلولات متعددة،  ولذلك فإنه يجب دراستها من جوانب متعددة،  ولا يمكن فهمها إلا بدراسة هذه الجوانب ،  ونتيجة لذلك بات من الصعوبة ب...
	ونظرا للصعوبات التي تحول دون وضع تعريف شامل للأحزاب فإنه يجدر بنا التطرق إلى مختلف المدلولات التي يمكن أن تعطى للأحزاب وهذا بعد توضيح المعنى اللغوي والإصطلاحي لهما  ( حزب سياسي ) .
	ولذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،  في المطلب الأول التعريف بالحزب السياسي وعناصره وفي المطلب الثاني نتناول هياكل الحزب السياسي.
	تناول كثير من فقهاء القانون الدستوري والعلوم السياسية،  وعلم الاجتماع السياسي تعريف الأحزاب السياسية. وعلى الرغم من اتفاقهم على عناصر الحزب،  إلا أنهم يتفقوا على تعريف واحد( ).
	وقبل تناول مختلف هذه التعريفات ومحاولة إيجاد تعريف عام وواضح لابد من التطرق إلى المعنى اللغوي لكلمة ( حزب) وكلمة ( سياسي ) ثم الوصول إلى التعريف الاصطلاحي للكلمتين معا (الحزب السياسي) الذي هو موضوع دراستنا  ونوضح ذلك في فرعين .
	الحزب جماعة من الناس،  والجمع أحزاب( )،  يقال: حزب الرجل أصحابه وجنده،  الذين على رأيه. وكل قوم تشاكلت قلوبهم  وأعمالهم فهم أحزاب. والحزب،  النوبة في ورد الماء. والحزب الصنف من الناس. قال ابن الأعرابي : الحزب،  الجماعة،  والحزب،  الطائفة. والأحزاب الط...
	مصدرها ساس،  يسوس. بمعنى توليِّ أمر الناس وإرشادهم إلى الطريق الصالح ،  وتفيد القيام بشؤون الرعية،  وسلوك الحكومات والدول ومواقفها من القضايا في الداخل واتخاذ إجراءات أو تدابير تنظيمية. وفي الخارج تتعلق بالعلاقات مع المجتمع الدولي.
	لقد وضعت جملة من التعريفات للحزب السياسي واختلفت باختلاف الإيديولوجية المتبعة وباختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الحزب،  سواء من الناحية التنظيمية أو الوظيفية أو من الناحية الشكلية والقانونية وهي كالآتي :
	1 ـ فمن الناحية التنظيمية ينظر إلى الحزب السياسي على أنه تنظيم يعمل على تنظيم الناخبين أثناء العملية الانتخابية وتعريفهم بمرشحيه وحثهم على دعمه ولذلك يرى ماكس ويبر Max Weber أن اصطلاح الحزب يستخدم للدلالة على علاقات اجتماعية تنظيمية من أجل تحقيق هدف م...
	غير أن هذا الوصف وحده غير كاف لإعطاء الحزب تعريفا شاملا لا غموض فيه( )نظرا لما أخذ عليه من ملاحظات أهمها أن التنظيم في الحزب لا يمكن أن يكون واحدا في كل الأحزاب.
	2 ـ أما من الناحية الايدلوجية فإنه ينظر إلى الحزب على أساس مبادئه وأهدافه لأن ايديولوجية الحزب هي إحدى مكوناته الأساسية وهي على ضوئها يتسنى معرفة الإتجاه السياسي للحزب.
	هذا المعنى أكده لينين Lénine  بقوله أنه :" دون برنامج لا يمكن للحزب أن يقوم باعتباره تنظيما سياسيا قادرا على المحافظة على خطه العام ،  في كل مرة تجد فيها ظروف غير متوقعة فبدون وضع سياسة للعمل على تنفيذ أهداف الحزب لا يمكن القول بأننا بصدد تنظيم سياسي ...
	3 ـ أما من الناحية الوظيفية فإن أصحاب هذا الاتجاه ينظرون إلى الحزب من جانب الوظائف التي تقوم بها وأهمها هي وظيفة تولي الحكم أو الاستمرارية فيه ،  إلى جانب وظائف أخرى لا تقل أهمية .
	وهذا المعنى ذهب إليه آرون A.Aron  على أنه " تنظيم دائم يضم مجموعة من الأفراد يعملون معا من أجل ممارسة السلطة سواء في ذلك على توليها أو الاحتفاظ بها "( ).
	غير أن الجانب الوظيفي وعلى الرغم من أهميته لا يمكن الاعتماد عليه في تعريف الحزب السياسي( ) .
	وخلاصة القول  نجد الفكر الليبرالي يركز على الجانب العملي أو الوظيفي والهدف النهائي للعملية السياسية التي يقوم بها الحزب ،  فالبرنامج السياسي في إطار هذا الفكر يلعب دورا جوهريا في مرحلة تأسيسه إذ يعمل على تحقيق التآلف بين أفراد متفرقين. ثم إبراز الاعتب...
	وفي المقابل يركز الفكر الاشتراكي والماركسي بوجه خاص مفهوم الحزب على التكوين الاجتماعي والارتباطات الاقتصادية لأعضائه والمراتب التي يحتلونها في السلم الاجتماعي.
	أما الفقه العربي فانه يميل في تعريفاته إلى الفكر الليبرالي وان لم يتفق معه اتفاقا كاملا إلا أنه وفي نفس الوقت يهتم بالجانب القانوني .
	وخلاصة القول يتبين من خلال الاتجاهات السابقة أنها أخفقت في وضع تعريف جامع وشامل للحزب وعليه فنه للوصول إلى هذه الغاية فلا بد من حصر الخصائص العامة المشتركة للأحزاب التي نستخلصها من التعريفات الآتية :
	يعرفه, إبراهيم درويش الحزب السياسي بأنه. مجموعة من الأفراد تتكون لبناء سياسي لتحقيق أهداف معينة عن طريق السلطة السياسية وذلك وفق العقيدة التي تحكم سلوكه. وبما يتضمنه من سلطة صنع القرارات( ).
	كما يعرفه, إبراهيم أبو الفار بأنه " جماعة منظمة يشتركون في مجموعة من المبادئ والمصالح وتسعى هذه الجماعة إلى الوصول إلى السلطة بهدف المشاركة في الحكم وتحقيق هذه المصالح والمبادئ المختلفة "( ).
	أما العميد. سليمان الطماوي .فيقول بأنه  " جماعة متحدة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين"( ).
	ـ ويعرفه , محسن خليل،  بأنه " عبارة عن محالفة ولاء بين جماعات تربط بينهم مصالح مشتركة  ورغبة مشتركة في تولي زمام الحكم"( ).
	أما, رمزي الشاعر،  فيعرفه بأنه " جماعة من الأفراد تستعمل مختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين متفق عليه بين أعضائه"( ).
	أما , السيد خليل هيكل فيرى بأنه " مجموعة من الأفراد يتحدون في تنظيم بغرض تحقيق أهداف معينة عن طريق استعمال حقوقهم السياسية ".
	أما في الفكر الليبرالي فيعرفه الفقيه الفرنسي ـ أندري هوريو.. بأنه " تنظيم دائم يتحرك على مستوى وطني ومحلي من أجل الحصول على الدعم الشعبي بهدف الوصول إلى ممارسة السلطة بغية تحقيق سياسة معينة"( ).
	ويعرفه, موريس ديفرجيه (Duverger. M  ) بأنه" جماعة ذات تنظيم خاص ،  والأحزاب تتميز بحسب تكوينها"( ).
	أما حسب تعريف ستالين " قطاع من طبقة  قطاعها الطليعي يعكس مصالحها ويقودها صوب أهدافها المنشودة"( ).
	أما  ( بيار فيجن) . Pierre Wiggin فيقول بأن " الحزب تنظيم دائم ممثل لجزء من الرأي العام لأجل تنفيذ برنامج وطني بواسطة جهاز حكومي"( ).
	أما ( كلسن) Kelsen فيرى بأنه " عبارة عن تلك المنظمات التي تجمع بين رجال ذوي رأي واحد لتضمن لنفسها تأثيرا حقيقيا وفعالا في إدارة الشؤون العامة"( ).
	وجاء في قاموس (علم الاجتماع) " لإميليو ويليامز " Emilio Willems: أن" الحزب السياسي يعني جماعة من الأفراد قد تكون قوية أو ضعيفة الترابط لها هدف مراقبة السلطة والتوسط عند توزيع الواجبات المتبادلة بين الحكام والمحكومين ".
	أما المشرع الجزائري فقد عرفه في المادة الثالثة (3) من قانون الأحزاب السياسية رقم 12/04 الصادر في يناير 2012  بأنه : " تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار لغرض وضع برنامج سياسي مشترك حيز التنفيذ والوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية لممارسة السلطات والمسؤوليات...
	يتبين من التعريفات السابقة أن الأحزاب السياسية هي عبارة عن جماعات من الناس تكتلت فيما بينها عن قناعة ورضا على درجة معينة من التنظيم والاستمرار لها فلسفة خاصة ومبادئ تؤمن بها, وتعمل على نشرها, بالإضافة إلى قيامها بالمراقبة الدستورية على الحكومة.
	وعليه فان كل تنظيم سياسي. له أسلوبه في ممارسة العمل السياسي يعبر عن فلسفته    وطريقته وتنظيمه من أجل تحقيق أهدافه. وبذلك فان الأحزاب السياسية ترتكز على مجموعة من  العناصر منها التنظيم والهدف والهياكل الداخلية ( الوحدات الأساسية) .نوضحها في المطلب المو...
	يتمثل في مجموعة الأفراد الذين يكونون الحزب سواء كانوا مؤسسين أو قياديين أو أعضاء أو مناضلين أو متعاطفين معه أو مناصرين له. ولذلك فإننا كثيرا ما نجد الأحزاب السياسية تقوم بتشجيع الشباب للانضمام إليها عن طريق البرامج والنشاطات التي  تلائم ميولهم ورغباته...
	غير أن الكثرة العددية لا تكفي بل يجب أن يتم ذلك في إطار تنظيم دقيق. كما يجب الاعتقاد بمبادئ الحزب, والدفاع عنها, والعمل على نشرها ,من أجل تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها.
	ولذلك فان الجماعة التي تؤسس الحزب السياسي .تتشكل من شرائح متنوعة من المواطنين لكل واحدة منها دور تقوم به  داخل الحزب أو خارجه .
	ولما كان الحزب السياسي يتكون من الأفراد فإنه يجب دراسة هذه العلاقة وبيان صورها،  والأشكال المختلفة التي تبدو فيها. ومهما يكن من أمر،  فانه لابد لهذه العلاقة أن تكون على قدر من التنظيم والانضباط حتى يتمكن الحزب من مواجهة خصومه السياسيين. فالتنظيم ضرورة...
	ونقصد بالتنظيم ما أصطلح عليه ( بحد المشاركة) وهى تتجلى في الصور الآتية:
	يسعى كل حزب سياسي إلى كسب الأعضاء لحشد التأييد له, والمحافظة عليه. ولذلك فإننا نجد الحزب يتكون من عدة شرائح وفئات اجتماعية مختلفة انضمت إليه،  كل حسب قناعته وميوله وأهدافه .فمنهم من يؤمن بمبادئ الحزب ويعتقد أنها الأفضل لازدهار وتنمية المجتمع في شتى ال...
	غير انه إلى جانب العامل البشري لنجاح الحزب هناك عوامل أخرى تساعد في ذلك وأهمها:
	* ـ بعث الوفاء والإخلاص في أذهان أكبر عدد من الجماهير, وتثبيت دعائم وأسس إسهامهم في هذا النشاط.
	* ـ بعث وتقوية المسؤولية السياسية في نفوس الجماهير فيما يتعلق بالعملية السياسية وتأدية الحزب رسالته.
	* ـ التخطيط الواضح لبرامج الحزب في المجالات المختلفة ,مع الاهتمام بوضع هذه البرامج في صياغة سهلة ويسيرة تتقبلها الجماهير على جميع المستويات الثقافية.
	* ـ إحكام الرقابة والدقة في اختيار مرشحي الحزب لمختلف المناصب والمقاعد البرلمانية.
	* ـ مدى أحساس الأعضاء بتحمل الحزب المسؤولية السياسية بأمانة ووضوح فيما يتعلق بالعملية السياسية( ).
	وعلى هذا الأساس فدرجة المشاركة تتدرج قوة وضعفا من الناخبين إلى المتعاطفين. إلى المنتسبين إلى  المناضلين. وذلك كما يأتى توضيحه :
	الانتخابات هي المجال الطبيعي والشرعي للأحزاب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في وصولها إلى السلطة . ولما كان الناخبون يصوتون للأشخاص ( النواب ) الذين رشحتهم أحزاب معينة. فان الانتخابات هي المقياس الذي يبين قوة الحزب من ضعفه على ضوء ما يتم كسبه م...
	3 ـ  المتعاطفون
	يعتبر المتعاطف أكبر درجة في المساهمة من الناخب،  وهو أكثر قربا وميولا للحزب،  ويتجلى ذلك من خلال الدعاية التي يقوم بها ,والخدمات المادية والمعنوية التي يقدمها للحزب والإعلان عن رأيه أمام الملأ.
	ويلاحظ على الصعيد الاجتماعي أن عدد المتعاطفين من النساء أكثر من الرجال  والسبب في ذلك يعود إلى استقلالية المرأة وعدم اهتمامها بالشكليات أو الرسميات.
	وأصعب ما يثار بشأن المتعاطفين هو عدم إمكانية حصرهم أو تحديدهم،  ما عدا الاعتماد على مؤسسات استطلاع الرأي التي يمكن أن تقدم معطيات وأرقام أقرب إلى الواقع( ).
	إن الانتساب إلى الحزب السياسي يختلف باختلاف طبيعة الحزب وتنظيمه. لذلك فانه لا يوجد اتفاق .حول وضع تعريف يتطابق مع المصطلح. فعلى سبيل المثال فان الانتساب إلى حزب جماهيري فانه يكفي أن يسجل المنتسب نفسه ويدفع الاشتراكية السنوية أو الدورية. ولا يكلفه الحز...
	يلعب المناضلون دورا هاما في نشاط الحزب ويأخذون على عاتقهم مسؤولية تجسيد برامجه وتنفيذها،  والتحضير للحملات الانتخابية, والتعريف بالمرشحين وتقديمهم إلى جمهور الناخبين. وبمعنى آخر فان المناضلين يقومون بتنفيذ الخطط والبرامج التي يضعها الأعضاء القياديون ف...
	وبهذا يتميز المناضلون عن المنتسبين فالصنف الأول يعمل وينشط ميدانيا بينما الصنف الثاني ـ يسدد الاشتراكات التي يحددها النظام الداخلي للحزب.
	ثانيا :  الهدف
	ينشأ الحزب السياسي بقصد تحقيق أهداف محددة ومتنوعة يتضمنها برنامجه العام وتستمد أهميتها منه حسب الإستراتيجية التي ينتهجها في سبيل الوصول إليها ولا شك أن الحزب السياسي يسعى إلى الاستيلاء على السلطة أو على الأقل المشاركة فيها, أو المشاركة كذلك في اتخاذ ا...
	وعليه فان أهداف الحزب السياسي قد تكون أهدافا قريبة وقد تكون أهدافا بعيدة وذلك حسب النشاط الذي يؤديه في الحياة السياسية, وبذلك فان أهداف الحزب وهو فى السلطة  تختلف حين يكون خارجها  اى في المعارضة وذلك على النحو الآتي توضيحه:
	لاشك أن من الأهداف الأساسية لكل حزب هو الوصول إلى السلطة والاستيلاء عليها أو على الأقل المشاركة فيها،  ويتم ذلك بديمقراطية عن طريق الانتخاب. وعليه فان الحزب السياسي عندما يصل إلى الحكم ويستولي على السلطة .فانه يعمل على تجسيد مبادئه في الميدان ويحولها ...
	وعلى هذا ففي الدول الديمقراطية الحقيقية. لا يستغل الحزب الحاكم وجوده في السلطة فيعمل على تحقيق مصالحه الحزبية الضيقة.  ويهمل الصالح العام .لأنه مهما يكن من أمر فان الحياة العملية هي التي تكشف الأحزاب على حقيقتها في الميدان( ).
	فالحزب الحاكم الذي فاز بالأغلبية قد يتحول  غدا إلى حزب أقلية. لان ذلك خاضع لإرادة جماهير الناخبين الذين يختارون أفضل الأشخاص وأفضل البرامج. وهذا يعني أن الأحزاب الأخرى يمكنها أن تفوز بالأغلبية وتصل إلى الحكم كما هو الشأن فى الديمقراطيات الغربية. مثل ...
	إن دور الحزب وهو بعيد عن السلطة يتجلى في الرقابة والتشجيع على الممارسة السياسية. وهو يضع نصب عينيه أخطاء الحكومة ,ويترصد لها فينتقد تصرفاتها ويقوم بإحراجها  ومساءلتها سياسيا, سواء داخل البرلمان أو خارجه .وهو يقوم بهذا الدور إنما من اجل كسب أنصار  ومؤد...
	كما أن الحزب وهو بعيد عن السلطة ,يعمل على تحقيق أهدافه السياسية المبنية على عقيدة أو برنامج معين،  ويرى الأستاذ. سليمان الطاوي ،  بان الحزب  " يقوم على أساس فلسفة معينة للحياة, يؤمن بها أعضاؤه وترتفع عندهم إلى مستوى المعتقدات الدينية ,فيعملون على حل م...
	هذا  فيما يتعلق بالأحزاب المذهبية. أما الأحزاب غير المذهبية, فتقوم هي الأخرى على عقيدة محددة, وليست مطلقة كسابقتها, فهي تعمل على معالجة أمر معين من خلال فكرة تطرحها مع الرأي العام كالأحزاب الاشتراكية الديمقراطية مثل ،  حزب العمال البريطاني, أو الحزب ا...
	إن كل حزب سياسي له نظام خاص به ,ومن خلاله يسعى إلى نشر مبادئه وتحقيق أهدافه،  ولذلك فان الأمر يستلزم وجود هياكل داخلية في شكل هرم تكمل بعضها البعض من القاعدة الى القمة. وهي عبارة عن مجموعات بشرية, أطلقت عليها تسمية الوحدات الأساسية يزداد عددها أو يقل ...
	تعتبر اللجنة كأقدم وحدة أساسية للأحزاب السياسية كونها ظهرت مع ظهور الاحزاب التقليدية في القرن التاسع عشر, التي تسمى الآن بالأحزاب ( المحافظة) والاحزاب ( الليبرالية) وهي عبارة عن مجموعات تمثل من لهم سلطان ونفوذ مادي او أدبي تحمل على عاتقها تنفيذ برامج ...
	تتميز اللجنة بقلة عدد أعضائها. ولكنهم يتمتعون بمراكز قوية ونفوذ واسع ,وهى تعتبر بمثابة قلبه النابض, ومحركه الأساسي. ويبرز نشاطها بشكل واضح وملموس في فترة الانتخابات حيث تتولى الاشراف على كافة العمليات الانتخابية ـ تقوم بالتنسيق مع باقي الوحدات والهياك...
	الخلية هي الوحدة الأساسية التي تقوم عليها الاحزاب الشيوعية ,وهي التي ابتكرتها وتبنتها لما تحققه من مزايا . أهمها : القدرة على إيجاد نظام رقابة صارم ودقيق ,يتم من خلاله انشاء وتربية كوادر قادرة على تحمل مسؤوليات وتبعات الحزب في المستقبل ،  ففي الحزب ال...
	اما الاحزاب الاشتراكية ,وبعض الاحزاب التقليدية, أخذت بنظام القسم والشعبة فتتميز بضيق مجالها الجغرافي, وبكثرة عدد أعضائها ,من كافة شرائح المجتمع ,وتسعى دائما الى زيادتهم . وذلك باجتذاب المنتخبين والمنخرطين. فتعمل على تثقيفهم سياسيا وتوعيتهم من خلال الت...
	إضافة الى الوحدتين السالفتى  الذكر يمكن ان نجد أحزابا تتركب من وحدات أخرى ،  كالميلشيا كما نشاهد اليوم في الأحزاب اللبنانية المتصارعة أو كما في الاحزاب الفاشية وبعض دول العالم الثالث ذات النظام الشمولي.
	اذا كانت الأحزاب السياسية في العصر الحديث ضرورة لكل نظام ديمقراطي،  فإن الوضع لم يكن كذلك قبل قرن ونصف من الآن،  أي في عام 1850 لم يكن هناك أي نظام سياسي،  ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية يعرف ظاهرة الأحزاب السياسية بالصورة التي هي عليها اليوم،  ولع...
	وفي واقع الأمر فإن الأحزاب السياسية لم تظهر إلا بظهور نظام الإقتراع العام وتطورت بتطوره.
	وتجدر الإشارة أن محاولات تفسير نشأة الأحزاب السياسية عديدة منها من يرى أن العوامل الإجتماعية والسياسية هي التي تحدد نشأة الأحزاب،  بينما برى فريق ثان أن عامل المصلحة هو أساس كل حزب،  في حين يرى فريق ثالث أن ذلك راجع إلى الطبيعة البشرية التي تعبر عن حا...
	وعلى هذا الأساس لا يمكن تغليب رأي على آخر،  وإنما يجب النظر إلى كل حالة على حده،  تبعا للظروف الموضوعية المحيطة بنشأة كل حزب في أي دولة،  وعليه سوف نبين في هذا المبحث في مطلبين،  في الأول،  كيفية نشأة الأحزاب السياسية،  وفي الثاني نبين أسبابها وعوامل ...
	إن الأحزاب السياسية ظاهرة قديمة ظهرت بظهور المجتمعات السياسية المنظمة. عرفتها الحضارات القديمة. اليونانية, والرومانية ,والإسلامية. إلا أنها لم تكن تحمل نفس الأهداف والمضمون الذي تحملـــه الأحزاب التي نشأت في العصر الحديث, وهي الوصول الى السلطة . أما ف...
	إلا أن فكرة الأحزاب السياسية بمفهومها. وبتنظيمها الحالي يكاد الفقه الدستوري والعلوم السياسة ان يجمعوا بانها ظهرت حديثا , في بدايات القرن التاسع عشر, بعد ان وضعت الحرب الامريكية اوزارها, وظهور الديمقراطية كمذهب سياسي,  ثم انتقلت الى أوروبا بعد الثورة ا...
	غير أن هناك أحزاب نشأت خارج الاطار البرلماني وهو ما يطلق عليه بالنشأة الخارجية. أو اللابرلمانية. وعلى ضوء ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى فرعين نبين في الأول  النشأة الداخلية للأحزاب ( النشأة البرلمانية) وفي الثاني النشأة الخارجية ( النشأة اللابرلمانية ).
	إن الباحث في تاريخ الأحزاب السياسية في أوروبا ن وخاصة في بريطانيا نجد ان الكتلة البرلمانية مثلت النواة الاولى لنشأة الاحزاب السياسية فيها ،  حيث يرى الفقيه الفرنسي/ موريس ديفرجيه( ).
	إن الاحزاب السياسية بمعناها الحديث ترجع نشأتها الى عام 1850 . لكن بعض فقهاء العلوم السياسية والقانون يرجعونها الى نتيجة انقسام مجلس العموم في عهد الملك جيمس الاول 1625 – 1649 هذا الانقسام تحول الى صراع بين الملك والبرلمان, فأنشأ البرلمان جيشا خاصا مست...
	وفي 1830 أصبح اسمهما .حزب الاحرار ،  وحزب المحافظين .فكان الاول يتكون من البيوتان  والتجار ورجال الصناعة والبرجوازيين المؤيدين للثورة, ضد جارلس الاول والثاني يتكون من المحافظين المؤيدين للعمال( ).
	لقد لعبت المصلحة دورا بارزا في قيام بعض الكتل البرلمانية , والمحافظة على بقائها في هذه المجالس ،  وقد عمد كثير من أعضاء هذه اللجان, الى التحالف مع الوزراء الذين يمثلون الصف الاول في الدولة. وذلك بغية تقوية كل طرف مركزه والطمع في البقاء في الوزارة او ا...
	لكن بتوسع مبدأ الاقتراع العام نتج عنه ازدياد عدد الناخبين مما جعل التواصل بين النواب والناخبين من الصعوبة بمكان مما أدى الى ظهور ما يسمى باللجان الانتخابية لمواجهة هذه الصعوبة   وهذا الفراغ , ومنها أنشئت الاحزاب السياسية( ).
	غير أن جانبا من الفقه يرى ان ظهور الاحزاب السياسية في بريطانيا كان في القرن السابع عشر. على إثر موافقة العرش على أن يعهد الى لجنة محدودة, ومسؤولة امام المجلس الخاص. القيام بجميع الشؤون التنفيذية. وهي تتشكل من الأعضاء المتمتعين بثقة البرلمان. ويكون أعض...
	اما في القرن التاسع عشر فان تطور الاحزاب السياسية في بريطانيا كان بتطور نظام الاقتــراع وارتباطه بظهور اللجان الانتخابية كما سبقت الاشارة اليه. لاسيما بعد صدور قانون الاصلاح الانتخابي Reform Bill 1832. والتعديلات التي لحقته في عامي 1876 و 1884 الذي قر...
	ففي أفريل 1789 قبيل قيام الثورة الفرنسية بدا نواب الارياف والمناطق المختلفة في فرنسا يفدون الى (.فرساى.) لكي يدافعوا عن مصالحهم الاقليمية .وقام بالمبادرة الاولى النواب البروتون Breton  فاستأجروا مقهى يعقدون فيها اجتماعات دورية منتظمة وقد انضمت اليهم ع...
	وعندما انتقلت الجمعية الوطنية الفرنسية من فرساي الى باريس اتخذوا من احد الاديرة مقرا لهم عرفوا باسمه وهم اليعاقبة Les Jacobins  كما تأسست مجموعة اخرى على نفس المنوال عرفت باسم حضنة الكنيسة  Les Girondins وكان يلاحظ ان عنصر المصلحة. له تأثيره الواضح في...
	فالأحزاب التي تنشأ بطريقة خارجية فهي تلك تظهر خارج نظام الهيئة التشريعية. وقد تتضمن نوعا من التحدي للجماعة الحاكمة وتطالب بضرورة تمثيلها( ).
	وتشكل هذه الأحزاب ظاهرة حديثة جدا فهي ترتبط بأيديولوجيات  علمانية او دينية  مثل  الجمعية النقابية التي قام على أفكارها حزب العمال البريطاني .وهذه الجمعية حركة اشتراكية ظهرت في انجلترا عام 1883 ومن ابرز مؤسسيها  - جورج برنارد شو.  وسيدني ويب( ).
	أما الجمعيات الدينية مثل. الحزب المسيحي في ايطاليا, والحزب الديمقراطي المسيحي . وحزب الاخوان المسلمين فى مصر. سنة 1934 الذي اصبح بعد ثورة  25 يناير 2011 يحمل اسم حزب العدالة والتنمية, وهو الحزب الحاكم حاليا في مصر . والحزب المسيحي في ايطاليا،  والحزب ...
	وفي البلدان النامية تسعى هذه الاحزاب  الى تدعيم الديمقراطية ,وتتزعم الحركات المعادية للاستعمار. وهي مدعمة من النقابات وطلاب الجامعة ,مثل الحزب الراديكالي الفرنسي والمثقفين والمنظمات الغربية . وغيرها من الاحزاب الاشتراكية التي ظهرت في اواخر القرن التاس...
	لما كانت صور نشأة الأحزاب السياسية مختلفة باختلاف الظروف الموضوعية التي أدت إلى ظهورها فإنه من البديهي أن يكون بينهما اختلاف في نواح متعددة سواء من حيث السلطة المركزية أو من حيث التنظيم الحزبي ومدى تأثير المجموعة البرلمانية في الحزب ومدى اهتمام كل منه...
	تعتبر السلطة المركزية للحزب من أهم الخصائص التي تميز بين النوعين من الأحزاب :
	فبالنسبة للأحزاب ذات النشأة الداخلية البرلمانية فإن المبدأ أن اللجان الانتخابية هي التي تنشئ السلطة المركزية للحزب كون هذه اللجان تعمل على جمع قواتها في تنظيم واحد يعمل على التنسيق بين مختلف نشاطاتها،  وفي نفس الوقت تحدد صلاحيات الهيئة المركزية ( القي...
	غير ان درجة التركيز تتوقف على مدى المركزية المنتجة من الهيئة التي أنشأت الحزب ولذلك فالأحزاب العمالية تكون أقل مركزية من الأحزاب غير العمالية.
	فمن جهة التنظيم يلاحظ أن الأحزاب ذات التكوين الداخلي تعمل على إيجاد الروابط بين فروعها القائمة قبل تكوين الحزب وغالبا ما يعتمد على الروابط الشخصية باعتبار أن إنشاء الحزب يتم من الأعلى إلى الأسفل ( تكوين القيادة على القاعدة ) .
	بينما يلاحظ على الأحزاب ذات النشأة الخارجية بأنها أكثر تنظيما وذلك يعود إلى وجود هيئة سابقة تعمل على التنسيق بين مختلف الفروع واللجان.
	إن نفوذ المجموعة البرلمانية يظهر أثره واضحا في الأحزاب ذات النشأة الداخلية حيث تلعب المجموعة دورا أساسيا في قيادة أحزاب باعتباره أنهم مؤسسين له  ويترأسون معظم لجانه ويقومون بربط الصلة بين المجموعة البرلمانية واللجان الانتخابية ،  في حين نجد أن هذا الد...
	إن أهم ما يستدعي الانتباه في هذا الصدد هو الأهداف البعيدة التي يسعى كل واحد من هذين النوعين إلى تحقيقها ن حيث نجد الأحزاب البرلمانية جعلت من الوصول إلى البرلمان والبقاء فيه هدفا أساسيا ،  في حين نجد النوع الثاني يسعى غلى تحقيق أهداف ابعد من ذلك وهو نش...
	وبعد بيان أصل نشأة كل حزب ،  نستخلص أن الأحزاب ذات النشأة الداخلية تنسجم مع النمط القديم من الأحزاب لأن غالبيتها تعتبر أحزاب برامج،  في حين أن الأحزاب ذات النشأة الخارجية تتماشى مع النمط الحديث على أساس أن هذه هي الأصل في نشأة الأحزاب السياسية والاستث...
	إن الحزب السياسي شأنه شأن الجمعيات الإنسانية الأخرى كون الإنسان مدني بطبعه يميل إلى التعايش مع غيره من بني جنسه لممارسة النشاط الإنساني حسب الظروف الموضوعية المحيطة به،  ونظرا لتشابك العلاقات بين الأفراد وتداخلها فإنه كان لزاما على السلطة أن تتدخل لتن...
	غير أن الأثر لا يتعلق فقط بالتناقضات في الايديولوجيات وفي المعتقدات،  بل يتعلق بالخلافات القائمة بين الأغنياء والفقراء وبين أصحاب العمل والعمال وبين المثقفين وغير المثقفين ،  وبين المحافظين وأنصار التغيير وبين المتحضرين وغير المتحضرين( ).
	وعليه فإن حرية إنشاء الحزب ومباشرة نشاطه هو الجماعة التي استطاعت أن تكون نفسها على هذا النحو وبالتالي فإنه يجب على السلطة أن توفر للأفراد الظروف المناسبة والجو الملائم الذي يمكنهم من ممارسة هذا الحق بكل حرية وأمان ،  وهو ما أقرته أغلب دساتير الأنظمة ا...
	وقد ظهرت عدة محاولات تفسر نشأة الاحزاب السياسية ة منها من يرى ان نشأة الاحزاب السياسية ان العوامل الاجتماعية والسياسية هي التي تحدد نشأة الاحزاب السياسية. وهناك يرى ان عامل المصلحة أساس كل حزب سياسي .وآخرون يرجعون ذلك الى الطبيعة البشرية التي تعبر عن ...
	وعليه فانه لا يمكننا تغليب أساس على آخر وانما يجب النظر الى كل حالة على حدة تبعا للظروف الموضوعية المحيطة بنشأة كل حزب سياسي.
	ان اختلاف افراد المجتمع فيما بينهم, وتباين فئاتهم من حيث المصالح الاقتصادية والاجتماعية،  فضلا عن الاختلاف والتمايز في المبادئ والافكار والتقاليد وكذلك التمايز في الدين والعنصر،  كما ان التعسف والظلم الاجتماعي, والاستبداد بالسلطة , واحتكار الامتيازات ...
	وسنبين هذه العوامل والأسباب في الفروع التالية .
	يرجع بعض المفكرين السياسيين النشأة التاريخية للأحزاب الى 1832 في بريطانيا كما أشرنا إليه سابقا.غير أن موريس ديفرجيه في مؤلف الاحزاب السياسية يرجع هذه النشأة الى سنة 1850 ."ويعود ذلك الى اختلاف الظروف التي يحياها الافراد ويعاصرونها ,هي اهم العوامل التي...
	فالصراع بين الاشتراكيين والليبراليين, ظهرت آثاره في منتصف القرن العشرين ,ولكن اهميته في الوقت الحاضر, واثره على الرأي العام, تتوقف على حسن او سوء الحالة الاقتصادية التي يمر بها المجتمع( ).
	إضافة الى العوامل التاريخية .يوجد عامل السلالة العرقية الذي يشكل الاختلافات والتباينات المرتبطة بتعدد واختلاف الاجناس من الناحية العامة،  او القوميات والارتباط بالأرض من الناحية الخاصة.
	حيث يلاحظ ذلك في النظام الانتخابي في اسرائيل،  اذ نجد النزاعات المختلفة لدى المهاجرين اليهود وأبناء الوطن القديم ،  المثال الواضح الذى يعكس النزعة السلالية ,  ومن ثم تحديد الانتماء الحزبي( ).
	غير أننا نجد عكس الفكرة السابقة ما يتميز به،  النظام الحزبي في الولايات المتحدة الامريكية من استثناء نظرا للقيد  الصارم الذي فرضته النواة القومية للأمة الامريكية عبر تاريخ نضالها ضد الاستعمار البريطاني مع ما شهدته من توسع اقتصادي في الوقت الحالي( ).
	من الناحية السياسية .فقد ظهرت بعض الجمعيات والجماعات القائمة في ايطاليا في عصر النهضة،  وظهور بعض النوادي يلتقي فيها أعضاء الجمعيات الثورية،  وكلها تهتم بالراي العام ومدى تأثره بالديمقراطية الحديثة. فظهرت الاحزاب في بريطانيا, وتكونت بموجب لائحة الاصلا...
	كما هو الشأن بالنسبة لبعض الاحزاب السياسية بالجزائر. التي انبثقت عنها احزاب سياسية أخرى. نتيجة الاختلاف والإنقسامات بين قيادييها, ولاسيما الاحزاب فازت ببعض المقاعد في البرلمان - مثل حزب النهضة الذي انبثقت عنه حركة الاصلاح. وحزب العدالة والتنمية ـ وحزب...
	هذا ويحاول البعض تعليق أهمية كبرى على الثورات السياسية التي ينتج عنها تحول جذري كبير داخل المجتمعات ،  بسبب اختلاف الرأي في المجتمع حول الأهداف الجديدة وكيفية تحقيقها،  وهذا بدوره يترتب عنه ظهور أحزاب سياسية جديدة تعمل على الوصول لهذه الأهداف بالوسائل...
	يرجع بعض علماء الاجتماع السياسي والفقه الدستوري وعلم السياسة نشأة الأحزاب السياسية. الى الطبيعة البشرية حيث ظهرت لتعبر عن حاجات فطرية عند الانسان اهمها: حاجته الى المنافسة والنزاع . وكانت الاحزاب السياسية هي التعبير المنظم عن هذه الحاجة( ).
	كما يذهب فريق آخر الى تفسير الاحزاب السياسية على اساس الكاريزما أوا لإ لهام الذي يتحقق لدى بعض القادة فيحرك في الجماهير الرغبة في اتباع هذا أو ذاك ومن ثم يكون دافعا لتأسيس حزب سياسي.
	ويرى . هنري مين في كتابه  Populaire Gouvernent ان الناس ينقسمون بحكم تكوينهم الفطري. الى أشخاص راديكاليين لديهم نزعة التغيير،  وآخرون يتميزون بانهم محافظين يعملون على استقرار النظام الاجتماعي القائم،  وحول كل اتجاه من هذين الاتجاهين تولدت اتجاهات متقا...
	إن روح الفردية التي يصطبغ بها أعضاء المجتمع السياسي،  وحبهم الاحتفاظ بالأصالة الشخصية, ولو أدى ذلك الى نوع من الفوضوية, تعتبر الى حد ما دافعا قويا نحو التعددية الحزبية( ).
	فقد ظهرت في مصر في ظل دستوري 1923 وحتى ثورة يوليو 1952 وبعد ثورة 25 يناير او ثورة الياسمين في تونس،  وبعض الاحزاب اللبنانية. وفي ظل دستور الجزائر سنة 1989 عدد مبالغ فيه من الاحزاب السياسية. استنادا الى ميولات  شخصية, وليس الى اعتبارات سياسية, او قومية...
	إن تفسير العامل النفسي كأساس لانقسام الجماعة السياسية يبرز بشكل واضح في الدور الذي تلعبه الروح الفردية لما تحمله من اتجاهات متباينة من حيث التقارب والاختلاف وهي تلحق الشعور بالانتماء.
	أما من الجانب الاقتصادي والاجتماعي فان التعددية السياسية في شكلها الحديث كانت في المجتمعات الصناعية التي تأثرت بالثورة الصناعية, وما نجم عنها من انقسام المجتمعات الى طبقات الرأسمالية ( البرجوازية) والعمال ( الفقراء) وظهور طبقة وسطى بينهما كان لها تأثي...
	دون تجاهل ما كان قائما في المجتمعات الزراعية ،  حيث انقسمت الى ملاك الاراضي وهم كبار الفلاحين،  ويمثلون اليمين, ثم العمال الزراعيين, وصغار الفلاحين, الذين منهم من يتسم بالاعتدال, وهم الاشتراكيون, ومنهم المتطرفون ,وهم الشيوعيون( ).
	هذه الفئات الإجتماعية مقسمة إلى جماعات سياسية على أساس المصالح الاقتصادية والاجتماعية ولذلك فإن كل فئة تعمل على الدفاع على مصالحها ،  فالتاجر والصانع والمنتج كل يدافع عن الليبرالية لأن فيها مصلحتهم ن بينما يدافع الأجراء والعمال على الاشتراكية لانها تح...
	هذه هي أهم الأسس العوامل التي تؤدي الى نشأة التعددية السياسية , بالإضافة الى عوامل أخرى قد لا تقل أهمية عنها في بعض الاحيان مثل العرقية،  والإيديولوجية, والدينية ,والعلمانية  والقومية, والمهاجرون, وأبناء الوطن ..الخ( ).
	نبهت كثير من الدراسات والبحوث الأمريكية, في علم الاجتماع السياسي, والقانون الدستوري. الى وجود جماعات ذات مصالح مستقلة عن الأحزاب السياسية لها وظائف في اغلب المجتمعات الحديثة،  قد تكون مفيدة, وتحقق الصالح العام. كما قد تكون ضارة للمجتمع،  وهي تمارس تأث...
	وعليه فان جماعات الضغط والاحزاب السياسية تمثلان  تجمعات بشرية تعمل كل منها بوسائلها الخاصة من اجل تحقيق اهداف معينة تكبر وتتسع عند الاولى وتتحدد وتضيق عند الثانية( )
	. والذي يجمع بينهما هو ان كلتيهما تعتبر بمثابة قوة مستترة تؤثر على النظام السياسي،  وتحركه بجانب القوة الظاهرة او كما تسمى بالحكام الظاهرين( ).
	ولما كانت جماعات الضغط تساهم بشكل فعال الى جانب الاحزاب السياسية في نشاط أنظمة الحكم المعاصرة فان دراستنا لهذا الموضوع يكون في مطلبين : المطلب الأول نتعرض لجماعة الضغط،  نشأتها ماهيتها وأنواعها،  والمطلب الثاني سنتناول جماعة الضغط والأحزاب السياسية وا...
	إن ارتفاع مستوى الوعي الحقوقي السياسي لدى الأفراد في مجتمع ما،  وجمعت بينهم مصالح وأهداف مشتركة ،  فإنهن تتولد لديهم الرغبة في الإتحاد فيما بينهم،  والدخول في شكل تنظيمات قد تكون رسمية (لأحزاب ) أو غير رسمية ( الكتل الضاغطة ) وذلك من أجل حماية هذه الم...
	وعليه نقسم هذا المبحث إلى فرعين،  في الفرع الأول تعريف جماعة الضغط ،  وفي الفرع الثاني نستعرض أنواع جماعات الضغط.
	الجماعات الضاغطة هي تلك الجماعات التي تضم مجموعة من الأفراد يتحدون في عدة صفات تجمعهم ببعضهم البعض. مصالح معينة،  ولكنهم لا يسعون إلى تحقيق أرباح تجارية ،  كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية. أوالاستيلاء على السلطة مثل الأحزاب السياسية. ولكنها تهدف...
	ومن هنا فقد تعددت الاصطلاحات والتسميات  التي أطلقت على هذه الجماعات منها : من اطلق عليها ـ جماعات المصالح ـ استنادا الى الهدف العام من انشطتها ،  ويطلق عليها البعض. جماعات ( الاروقة ـ    اللوبي ـ) ،  والبعض الاخر يسميها الكتل الضاغطة( ).
	لقد تعددت جماعات الضغط في مختلف الدول, بتعدد المصالح التي نشأت للدفاع عنها لاسيما بعد قيام الثورة الصناعية, وما نتج عنها من تقسيم العمل والدقة في التخصص ،  حيث بلغ عدد جماعات الضغط في الولايات المتحدة الامريكية على المستوى الفيدرالي الى 2500 جماعة ضاغ...
	تتضح فاعلية جماعة الضغط من خلال وسائل الضغط التي تستعملها في عملياتها السياسية ويتوقف نجاحها او فشلها على كيفية استعمال هذه الوسائل ومدى تقبل النظام السياسي لها , نذكر على سبيل المثال بعضا من هذه الوسائل:
	يعتبر الاقناع الطريق العادي التي تسلكه جماعات الضغط مع كافة الجهات محل الضغط. ويأتي هذا السلوك في مقدمة الوسائل المستعملة في عمليات الضغط( ).
	ويتم ذلك عن طريق الحوار والمناقشة مع السلطة المعنية ( التشريعية او التنفيذية او القضائية). وتقديم افكار مدعمة بكل وسائل الاقناع من ادلة وبراهين, يمكن ان تؤدي الى الاستجابة الى المطالب, والتوصل الى تطابق الافكار. ويعتبر الاقناع والمناقشة من الوسائل الد...
	وعند فشل اسلوب الاقناع تلجأ الجماعات الى اسلوب التهديد او الإخضاع. وقد يصل احيانا الى استعمال العنف،  وهذا عندما ترى الجماعة أنها لا تملك اي وسيلة سليمة تستطيع التعبير عن مواقفها او حمايتها،  بل ان بعض الجماعات ترى في هذه الوسيلة, أنجح الوسائل التي تم...
	يعتبر المال الركيزة الاولى والهامة التي تستند اليها جماعات الضغط في سبيل تحقيق أهدافها, ويتجلى ذلك خصوصا في الحملات الانتخابية التي تشارك فيها هذه الجماعات ,تدعم بعض المترشحين, الذين ترى في فوزهم بالانتخاب فرصة لتحقيق اهدافها.
	وعلى سبيل المثال،  فقد كشف التحقيق الذي اجري بمناسبة فضيحة ( ووترغيت)،  أن منتجي الألبان قد انفقوا مبالغ طائلة لصالح الرئيس نيكسون في حملته الانتخابية في عام 1972. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لهذه الجماعات فقد بلغ ما انفقته في الحملات الانتخابي...
	كما قامت الجمعية الطبية الامريكية ـ AMA ـ بإنفاق أكثر من مليون دولار في ثلاثة أشهر في حملتها ضد التشريع الذي اقترحه الرئيس (جونسون) حول العلاج في الولايات المتحدة الامريكية( ).
	تعتبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها من أهم وسائل الضغط التي يمكن أن تلجأ إليها جماعات الضغط. نظرا لسهولة اتصالها بالفرد. ولاسيما في الوقت الحاضر الذي تطورها فيه وسائل الاتصال عن طريق الشبكات العنكبوتية, في الانترنت, وشبكة التواصل الاجتماعي, والتويتر وغ...
	وعلى ضوء ما تقدم في تعريف جماعات الضغط والوسائل التي تستعملها في نشاطها من اجل تحقيق اهدافها. فان الفقه الدستوري والعلوم السياسية وضع معايير لدراسة انواعها منها:
	ـ المعيار الموضوعي  ( الهدف) .
	ـ المعيار الزمني .
	ـ المعيار المكاني .
	أما المعيار الأول : فيتعلق بالهدف الذى تسعى الجماعة الى تحقيقه،  وتبعا لهذا المعيار تنقسم الى : جماعات مهنية ,وجماعات عقائدية ذات النزعة الأيديولوجية .
	فالجماعات المهنية من أهدافها الأساسية العمل من أجل الحصول على الامتيازات والمنافع المادية لأعضائها أو من أجل حماية المكاسب المحصل عليها, فهي في الغالب تتجسد على قاعدة واحدة في العمل, او المهنة فهي تضم الاتحادات العمالية, ونقابات ارباب العمل , النقابا...
	أما الجماعات الايديولوجية والعقائدية تهدف إلى : حماية ودعم المصلحة , من خلال مواقف فكرية, وأخلاقية معينة, منها الجمعيات الدينية , والعلمية ,والاجتماعية ,وجماعات حماية البيئة ( الطبيعة), ومنها كذلك الجمعيات المختصة في الولايات المتحدة الامريكية بالدفاع...
	أما المعيار الثاني:  فهو المعيار الزمني يظهر الفرق بين الجماعات التقليدية ,والجماعات الحديثة ،  ويتجلى ذلك واضحا في البلدان النامية ,وفي الدول العربية( ).
	فالجماعات التقليدية, هي المنظمات القديمة كالطوائف،  والأسر الإقطاعية, والعشائر القروية, أما الجماعات الحديثة. فتبرز في الشركات التجارية ,والبنوك, وجمعيات التجار, والصناع والمزارعين.
	أما المعيار الثالث : وهو المعيار المكاني فتقسم إلى: جماعات داخلية, وهي التي تباشر نشاطها داخــل اقليم الدولة،  اما الجماعات الخارجية ,فهي التي يمتد نشاطها خارج حدود الدولة،  لتشمل عدة  دول واهـم هذه الجمعيات هي الجمعيات الماسونية ومصالح الاستخبارات ال...
	ومهما كانت التقسيمات،  فتعتبر الولايات المتحدة الامريكية نموذجا للجماعات الضاغطة نظرا للدور البارز الذي تقوم به،  وقد صدر في الولايات المتحدة عام 1946 قانون ينظم شؤون تلك الجماعات, ويرسم لها أصول ممارسة نشاطها. كما فرض عقوبات على الاخلال بأحكامه. وفي ...
	إن الأحزاب السياسية وجماعات الضغط تمثلان تنظيمات بشرية تعمل كل منهما على تحقيق أهداف معينة،  فالأحزاب السياسية تهدف إلى الوصول إلى السلطة أو الإشتراك فيها عن طريق الإنتخاب،  وجماعات الضغط تعمل على تحقيق مصالح خاصة عن طريق التأثير على الموظفين الرسميين...
	وعليه. فإن العلاقة بين الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة لها أهمية كبرى،  نظرا لما تقوم به كل منهما لمحاولة التأثير على القرارات التي تتخذها الحكومة،  والتحكم في سلوك أعضائها. وعليه نقسم هذا المطلب إلى الفرعين الآتيين : نستعرض في الأول جماعات الضغط و...
	عرفنا فيما تقدم ان الجماعة الضاغطة تضم مجموعة من الناس يتحدون في عدة صفات تجمعهم مصلحة معينة،  يظهرون في تنظيم غير سياسي ،  ولكنهم يسعون الى تحقيق هدفهم سواء كان سياسيا, او اقتصاديا, او اجتماعيا،  وذلك بالتأثير على السلطات العامة في الدولة،  بوسائل مخ...
	ولما كانت الاحزاب السياسية هي الاخرى تنظيم سياسي يعمل على التأثير القرارات التي تصدرها السلطات العامة. وتعمل كذلك على الوصول الى السلطة, أوالبقاء ,او المشاركة فيها. فانه يطرح التساؤل الآتي: هل توجد علاقة بين الحزب السياسي والكتلة الضاغطة ؟.
	وللإجابة عن هذا التساؤل فإنه بدراسة نشاط هذه الجماعات في بعض الديمقراطيات الغربية،  يتبين انه هناك تقارب بينهما ،  ويؤثر كل منها ويتأثر بالآخر, كما هو الحال في بريطانيا ,حيث نجد المشرع الانكليزي لم يتجاهل هذه العلاقة  القائمة  بين الجماعات الضاغطة,  و...
	أما في فرنسا على الرغم من إعلان اتحاد العام للعمال سنة 1906 استقلاله التام في مواجهة الأحزاب،  فقد عمل الحزب الشيوعي الفرنسي على استمالته حتى أصبح ملحقا به( ).
	وفي الانتخابات الرئاسية في فرنسـا عام 1974 لوحـظ  أن النقابيين مـن القوى العاملة  F0صوتوا لصالح المرشح الاشتراكي ـ فرانسوا ميتران ـ بنسبة  4.52 بينما صوت 48  % لصالح مرشح اليمين والوسط ،  ـ  جيسكار ديستان.
	أما في الجزائر فنجد انه  في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السنوات الأخيرة في عهد التعددية ،  نجد المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام للعمال  الجزائريين يصوتون لصالح مرشح حزب جبهة التحرير الوطني  - رئاسيات 1999وما بعدها.
	ورغم هذه العلاقة القائمة بين الكتل الضاغطة والأحزاب السياسية فانه توجد فوارق بينهما.
	ففي الولايات المتحدة الأمريكية،  نجد اللوبي اليهودي, له دور هام في توجيه والتأثير على الرئيس الأمريكي بعد انتخابه،  إذ يقوم بنشاط كبير يجعل من القرار الأمريكي دائما في صالح إسرائيل,لاسيما إذا تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية أو أمن إسرائيل( ).
	كما قد تلتقي الجماعات الضاغطة بالأحزاب السياسية في الأنظمة ذات الحكم المطلق كما هو الحال في الحزب النازي في ألمانيا في عهد هتلر, وعموما في الانظمة السياسية ذات النظام الحزبي  ( الحزب الواحد).
	وعلى الرغم من أن العلاقة القائمة بين التنظيمين والتقائهما في نقاط معين فانه توجد نقاط اختلاف بينهما من ناحية الهدف والوسيلة وأسلوب العمل والإدارة نوضحها فى الآتي:
	فالجماعات الضاغطة تتميز عن الاحزاب السياسية ،  بكونها لا تملك الرغبة في الاستيلاء على السلطة او المشاركة ،  وانما تهدف الى تحقيق مصالح مادية او معنوية،  التي تعني الافراد الذين ينتمون اليها،  ولا تشارك في الانتخابات بتقديم مترشحين عنها،  وانما تعمل عل...
	تستعمل الجماعات الضاغطة كل الوسائل المشروعة, وغير المشروعة, سرا وعلانية للدفاع عن مصالحها وتحقيق اهدافها, هذه الوسائل تختلف باختلاف الهدف والظروف الموضوعية الراهنة. كما أشرنا سابقا. فقد تلجأ الى الرشوة, والتجسس, للحصول على معطيات معينة او تستعمل اسلوب...
	بينما الاحزاب السياسية ،  فإنها من حيث الظاهر تستعمل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافها لان الوصول الى السلطة يجب ان يكون بطريقة مشروعة وديمقراطية, وهي الانتخابات . اذا ثبت ان الحزب قد قام بأعمال مخالة للقانون  ووصل الى السلطة ،  فان ذلك يعود عليه بعواقب...
	إن أسلوب عمل الكتل الضاغطة, هو أسلوب وقائي, أي أنها تهتم بأعمال السلطة العامة, فيما يتعلق بالتشريع قبل وأثناء مناقشته, وتعمل على تكييفه حسب ما تقتضيه مصلحة الجماعة وليس الصالح العام, وتضغط على السلطة بمختلف الوسائل. كما يفعل اتحاد المحامين الجزائريين ...
	في حين نجد الاحزاب في الغالب تقوم بدور علاجي, اي الإهتمام بما هو قائم وتم عمله. كما تتميز كذلك الجماعات الضاغطة بقلة مواردها المادية،  ومحدوديتها،  اذا ما قورنت بإمكانيات الاحزاب السياسية. وإن كانت هذه المسألة  الأخيرة تعتبر نسبية.
	إن الجماعات الضاغطة لا تقوم على أساس ديمقراطي ،  حيث يسيطر قائد الجماعة احيانا على أعمالها وقراراتها ,وهي ليست مسؤولة أمام الجماهير, عكس الاحزاب السياسية التي تتسم بالطابع الديمقراطي ( في أغلب الاحيان ) في اتخاذ القرار. وتتحمل مسؤوليتها  أمام  جمهور ا...
	وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه الجماعات الضاغطة في السياسة العامة في الدولة. لاسيما ما تعلق بالتشريع والدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية بكافة الوسائل ,فان الفقه انقسم بشأنها الى فريقين بين معارض ومؤيد.
	يرى أنصار هذا الاتجاه بأن الجماعات الضاغطة . تؤدي الى تقسيم الشعب إلى طبقات     وفئات متنازعة المصالح،  مما يضعف الوحدة الوطنية،  كما أنها لا تمثل جميع فئات الشعب .وهي تؤثر على أعضاء السلطة التشريعية وتشل تفكيرهم،  مما يجعل جهودهم مركزة على تحقيق مصل...
	كما أنه لا يمكن ممارسة الرقابة على إعمالها, وتحميلها المسؤولية, وتوقيع الجزاء عليها من اي نوع ,حول صدور بعض التشريعات السيئة. وذلك راجع الى طبيعة تكوينها, واسلوب عملها السري, واستعمالها في بعض الاحيان وسائل غير مشروعة( ).
	بالإضافة إلى ذلك فإن جماعات الضغط تؤدي إلى تجاهل المصلحة العامة ن فهي تتنافس من أجل التأثير على رجال الحكم واستمالتهم إليها من أجل تحقيق مصالحها الخاصة ،  ولذلك فإن مشكلات المجتمع لا تحظى باهتمامها بقدر ما تهتم بحماية مصالحها.
	تؤدي جماعات الضغط إلى إضعاف الوحدة الوطنية ،  وتقسم الكل إلى أجزاء متنافسة ولا تمثل جميع فئات المجتمع ،  فقيام جماعة الضغط لحماية مصلحة معينة يكون على حساب مصلحة فئات أخرى من المجتمع ،  مثل قيام جماعات المنتخبين لا تقابلها جماعة ضغط المستهلكين ن وكل ه...
	إن معالجة أمور المجتمع والاهتمام بمصالحه من طرف الحكومة والبرلمان لا يعبر حقيقة إرادة الأمة باعتبارهم ممثلين عنها وإنما يتأثرون بما تقدمه لهم جماعات الضغط من إغراءات بوسائل مختلفة ،  ولذلك وصفها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ( هاري ترومان ) " بأنها ...
	على الرغم من سهام النقد التي وجهت إلى جماعات الضغط إلا أن لها مادحين ومدافعين ،  لما تتسم به من محاسن وإيجابيات نذكر منها :
	يرى أنصار هذا الاتجاه : بان الجماعات الضاغطة, لها دور ايجابي في المجتمع،  فهي تعتبر خزانات المعلومات يلجأ اليها صانعوا القرارات الحكومية( ). فأعضاء البرلمان محتاجون لهذه المؤسسات لتمدهم بالمعلومات والخدمات الارشادية ,حتى تبنى عليها التشريعات والقرارات...
	يعتبر اصحاب هذا الرأي الجماعات الضاغطة بمثابة (برلمان آخر) . يقوم على أساس مهني عكس البرلمان القائم على أساس جغرافي, وهي بذلك تتدارك النقص الذي يعتري بعض الأنظمة الإنتخابية التي ينعدم فيها التمثيل المهني, وبذلك فهي مجالس معاونة للسلطتين التشريعية والت...
	هذه أهم مبررات المعارضين والمؤيدين للجماعات الضاغطة ويبقى ضرورة وجودها من عدمه يخضع لإرادة النظام القائم في الدولة, وأسلوب الحكم بها.
	جماعات الضغط أداة حفظ التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية ،  فإذا كانت السلطة التشريعية (البرلمان ) ترغب في تجهيز نفسها بشكل ملائم من خلال الإطلاع التام على كثير من المشاكل الجزئية في المجتمع فإنها تجد نفسها مضطرة إلى أن تتحول مبدئيا إلى السلطة ال...
	جماعات الضغط تزود العمل السياسي بروح التعاون والشعور بالمسؤولية( ) لأنه توجد جماعة ضغط لا تعمل على حماية مصالح مهنية أو اقتصادية ،  وإنما تسعى إلى حماية مراكز ذات طبيعة إنسانية فقط ،  وهذه الأعمال الإنسانية تمتاز بالهيبة الإجتماعية والتأثير العام والإ...
	جماعات الضغط لها من الإمكانيات الفنية ما يؤهلها لممارسة الرقابة على المسؤولين في الحكومة وهو ما يفقده المواطن العادي الذي لا ينتمي إلى تنظيم معين ،  فهي عنصر السبق والمبادأة  السياسية وذلك بالاهتمام بما سيحدث في المستقبل في شتى مجالات الحياة الإجتماعي...
	هذه أهم ما قيل في جماعات الضغط سواء على المادحين أو القادحين ولكن أيا منها لم يتخذ موقفا صارما فيها سواء بمنعها أو تنظيمها،  وذلك لأن الحكام في قرارة أنفسهم يشعرون بضرورة الإستعانة بها في كثير من المسائل الدقيقة التي يمكن أن تغيب عنه وعن معاونيه مما د...
	إن تأثير جماعات الضغط في العمل السياسي سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان يرجع إلى عدة عوامل تشكل مصدر قوة جماعات الضغط في أي ظرف كانت وهي :
	يحتل العنصر البشري في جماعات الضغط أهمية كبرى في عمل جماعة الضغط ،  فكلما ارتفع عدد أعضائها ازدادت قوتها في التأثير على نجاح أو فشل المترشح( )الذي يجد نفسه مضطر بأن يأخذ في الحسبان أهمية هذه الجماعة حتى يضمن لنفسه الفوز في الإنتخاب ،  إلى جانب أهمية ...
	كما أن نوعية الأعضاء تظهر أهميتها ليس من خلال الانتخابات فقط ولكن من خلال مدى إيمان العضو بهذه الجماعة وبكفاءته التي لها دورا هاما في قدرة الجماعة الضاغطة.
	إن طبيعة نشاط الجماعات الضاغطة وسعيها في الدفاع عن مصالحها وتحقيق أهدافها فإنها من سبيل ذلك تحتاج إلى توفير الأموال لتغطية كثير من النفقات سواء ما تعلق بأجور ورواتب الموظفين والجزاء أو ما تنفقه في الدعاية الانتخابية أو حتى ما تدفعه من رشاوى لبعض  الق...
	إذا كان التنظيم يمثل الشكل الذي تفرغ فيه الجهود الجماعية لتحقيق غرض محدد( ) فإن أهميته بالنسبة لجماعات الضغط تبرز من خلال تنوع وظائفها وعدد موظفيها وضخامة ميزانيتها وإنشاء مكاتبها ،  فقوة الجماعة تزداد باضطراد مع دقة تنظيمها القادر على ربط كافة جوانب...
	ويربط بعض الفقهاء دقة تنظيم الجماعة بالقدرة على المحافظة على مسيرتها وبالتالي فإن قوتها وتأثيرها تبقى وتزداد بقدر ما تبقىى عليه أعمال هذه الجماعة من السرية والكتمان ،  ولذلك فإن العمل العلني يمكن أن يكون له رد فعل سلبي في أوساط القائمين على السلطة أو...
	إن جماعة الضغط تجد قوتها وضعفها من خلال ما يقدمه لها الرأي العام من رضاء أو تذمر ،  فرضاه يكسبها حيوية وانتشارا وتدعيا،  أما السخط فيكسبها ضعفا وتدميرا ،  فلا تستطيع أن تكمل مسيرتها ويكون مآلها الفشل ،  وكذلك فإن ما يشاع عنها بين اوساط الجماهير له أه...
	إن أول ما ظهر مصطلح إيديولوجية،  كان في فرنسا على يد الكاتب الفرنسي " دي ستوت دي تراسي"  Destut Detrasy ( 1754-1836 ) للدلالة على علم المعاني التي تساعد على تكوين الافكار وإثبات أن الحياة هي المصدر الرئيسي للمعرفة( ).
	أما في الوقت الحاضر فيقصد به مجموعة من الأفكار الأساسية التي تنبثق من العقائد،  والقيم،  المتصلة بتراث حضاري معين،  تصور بصفة شاملة ما هو كائن وما سيكون،  وترسم بذلك إطار حركة الجماعة السياسية،  وتحدد معالم أهدافها( ).
	واستنادا إلى هذا التعريف،  فإننا نجد أن دور الأحزاب السياسية في أي نظام سياسي يتجلى من خلال الإيديولوجية العامة التي يستمدها من عدة عوامل داخلية وخارجية،  ومن مؤثرات تاريخية،  واجتماعية،  واقتصادية, ودينية.
	وعلى هذا الأساس رأينا أنه من الضروري التعرض إلى الإيديولوجيات المبنية على التنظيم السياسي،  ومدى تقبلها أو رفضها للنظام الحزبي( )،  والصراع الموجود بين هذه الإيديولوجيات،  وإن كان السواد الأعظم من رجال الفقه والسياسة،  يحصرها في القرن الماضي بين الفكر...
	وعلى هذا الأساس قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث،  المبحث الأول خصصناه للأيديولجية الليبرالية،  والمبحث الثاني الفكر الماركسي والإشتراكي،  والمبحث الثالث يتناول الفكر الإسلامي. نستعرض من خلالها, موقف كل فكر من الأحزاب السياسية.
	إن عصر النهضة الذي عرفته أوروبا في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،  قد هيأ الظروف الملائمة لظهور الأفكار التحررية التي ارتفع صوتها هنا وهناك،  داعية الشعوب الى الثورة على الحكــم المطلق،  والحد من سلطان الحكام،  لاسيما أن في ذلك الوقت ك...
	وقد ساعدت هذه الأفكار النظرية على ظهور الأحزاب السياسية وحولتها إلى واقع ملموس على الرغم من الصعوبات التي واجهتها( ).
	وعلى هذا الاساس نتناول في هذا المبحث  المقصود بالإيديولوجية التحررية الليبرالية ،  ثم موقفها من الاحزاب السياسية وذلك  فى مطلبين :
	المطلب الاول : المقصود بالأيديولوجية الليبرالية. نشأتها. وعومل ظهورها وأساسها النظرى.
	المطلب الثاني : الأيديولوجية التحررية والأحزاب السياسية
	الفكر الليبرالي ،  هو مجموعة المبادئ والافكار والقيم ,التي تدو رحول الحرية الفردية وتمجيدها, نادى بها الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي،  الذي تبناه كثير من الفلاسفة والمفكرين،  وتطور مع مرور الزمن. " لاسيما في القرن التاسع عشر . حيث كان لها أثرها ا...
	كما سبقت الاشارة اليه ان الفكر الليبرالي او التحرري،  تقوم فلسفته على ان الفرد هو غاية نظام الحكم،  وان السلطة السياسية ماهي الا أداة لخدمته وضمان حرياته،  وهي حارس لحقوقه وحامية لها من أي إعتداء, ومن ثم فان هدف الجماعة هو اسعاد الفرد واطلاق حرياته( ).
	أما اذا وجدت قيود  تحد من حرية الفرد. ومن نشاطه،  فإنما الغرض من ذلك هو استعمال حقوق الفرد لواجبات تحقيق مصلحة الجماعات التي لا تعدو أن تكون في نهاية المطاف سوى حاصل جمع مصالح  الأفراد الذين يكونون مستقلين لا يجمعهم سوى علاقة الجوار المكاني( ). وعلى ه...
	لم يتفق الكتاب على تحديد تاريخ معين لظهور الفكر الليبرالي التحرري نظرا لتعدد العوامل  والمؤثرات التي أدت إلى تكوينه, وتجذره في اعماق التاريخ,  ويستدلون على ذلك بما جاء في ميثاق العهد الأكبر  (Magna Charta) في بريطانيا مع الملك سنة 1615 غير انه لم يستف...
	ومع ذلك فانهم يرجعون استعمال هذا المصطلح إلى وقت ظهور أول حزب سياسي في اسبانيا اعتنق انصاره المبادئ الدستورية الحرة التي كانت سائدة آنذاك في بريطانيا وسمي بالحزب الليبرالي ،  وكان ذلك عام 1810( )وتأثرت به بعض الدول الاوروبية الاخرى وانتشر فيها تدريجيا.
	وقد تطور الفكر الليبرالي وبرزت معالمه بقوة في اعلانات الحقوق التي ظهرت في امريكا وفرنسا بعد الثورة .فقد تضمنها اعلان استقلال الولايات المتحدة الامريكية الصادر سنة 1776 فى مؤتمر فيلادلفيا. ثم تبناه الدستور الامريكي فيما بعد الصادر سنة 1787 الذي جاء فيه...
	أما في فرنسا فقد جاء في اعلان الحقوق الصادر في 26 أوت 1789 في المادة الاولى منه: " يولد الافراد ويظلون أحرارا متساوين في الحقوق. " ونصت المادة الثانية :  " هدف كل جماعة سياسية هو صون حقوق الانسان الطبيعية ،  وغير القابلة للتقادم, وهي الحرية, والملكية,...
	يرجع الفقهاء أصل الايديولوجية التحررية إلى النظرية التي جاء بها الكتاب والفلاسفة خلال القرنين السابع عشر, والثامن عشر, وكذلك التعاليم التي دعت اليها المسيحية،  وتبناها رجال الدين ومن هذه النظريات  ـ مدرسة القانون الطبيعي،  التي من أشهر روادها الفقيه  ...
	يعتبر الفقيه الهولندي " جروسيوس". مؤسس مدرسة القانون الطبيعي في مفهومها الحديث خلال القرن السادس عشر. حيث أعلن أن القانون الطبيعي مستقل عن غيره من قواعد الأخلاق والسياسة،  بل هو أيضا مستقل عن القانون الوضعي،  لان هذا الأخير من صنع البشر في حين ان القا...
	وهذا القانون يستمد مبادئه من طبيعة الانسان عن طريق الاستنباط العقلي،  وبالتالي فاذا كانت الدولة ليست الا مجتمعا تعاقديا،  فان التعاقد هو الإرادة العامة للأفراد.
	وعليه فانه قانون يقوم على تقرير حقوق وحريات طبيعية للإنسان ,سابقة على وجود الدولة،  والقانون الوضعي،  وان عدالة هذا الاخير تقاس بمدى اقترابه من دائرة القانون الطبيعي،  وعدم تعارضه مع الحقوق والحريات الممنوحة بموجبه للأفراد( ).
	على الرغم من قدم  فكرة القانون  الطبيعي التي  تعود الى  عهد الاغريق  والرومان  وتبنيها من طرف رجال الدين المسيحيين في العصور الوسطى،  حتى ظهر عصر النهضة،  ثم ظهور الافكار التي دعت الى الاهتمام بالفرد. وضرورة عمل الجماعة الى ارضاء متطلباته كفرد مستقل –...
	من أشهر رواد هذه النظرية توماس هوبز وجون لوك, وجون جاك روسو. الذين بينوا دورها في السلطة, وهدفها المتمثل في القضاء على طغيان الملوك. وقد جعل الفلاسفة الثلاثة من حياة الإنسان الفطرية مقدمة لطرح نظرياتهم،  إلى أنهم توصلوا إلى نتائج مختلفة اختلفت باختلاف...
	لقد تأثر/ توماس هوبز بالأوضاع السياسية السائدة في فرنسا وانكلترا. التي تميزت بالثورات والاضطرابات. والافكار المناهضة للسلطة المطلقة للحاكم. وكان لهذه الظروف أثرها الواضح في فكره الذي عبر عنه بتأييده للحكم المطلق. وذلك لتخوفه من التغييرات المتلاحقة في ...
	بدأ نظريته بان حياة الفرد الاولى كانت حياة بؤس وشقاء, وكان الانسان ذئبا لأخيه الانسان, والغلبة للقوى, وقانون الغاب هو السائد في هذه الحياة الخالية من الهدوء  والجمال , لأن الانسان كانت تحركه الانانية والشهوة والطمع. وبين في كتابه  Le Vit han عام 1651 ...
	ونتيجة لكل ذلك أدرك الافراد ضرورة الانتقال الى حياة أخرى تكون أكثر تنظيما واستقرارا. حيث تم الاتفاق على اقامة مجتمع منظم يكون فيه الامر والنهي لشخص واحد  وهو الحاكم الذي يلتزم بتحقيق الامن والسلام الاجتماعيين وهم بدورهم يلتزمون بالخضوع له،  وعدم مخالف...
	ويلاحظ من خلال أفكاره أنه من مؤيدي الحكم المطلق. وجعل من طبيعة الإنسان الفردية محور فلسفته السياسية. وبنى عليها التنظيم السياسي الأمثل عندما جعل الفردية هي الطابع الأساسي لنظريته،  وبالتالي كان اول من وضع اساس الفردية في صورة متكاملة،  حتى أصبحت تمثل ...
	ينحدر جون لوك من عائلة انجليزية بروتستانتية،  درس في بداية حياته الفلسفة والدين،  ثم تحول الى دراسة الطب في جامعة اكسفورد وتخرج عام 1675 . وكان لديه المام واسع في العلوم السياسية والاقتصادية والتربوية. وفي نظرية العقد الاجتماعي عنده،  يتفق مع سابقه ( ...
	ولكن على الرغم من ان لدى الفرد هذا الحق في حالة الفطرة الا ان  استمراره ليس مؤكدا لان الحياة كان يسودها غموض احكام القانون الطبيعي،  وتداخل المصالح . كما قد يتعرض الى اعتداءات الآخرين وهذا ما دفعه الى ترك هذه الحالة المملوءة بالمخاوف والأخطار.
	فأنشئت الجماعة التي تقوم بتنظيم الحريات ووضع القواعد اللازمة والضرورية لتحقيق الأمن والمحافظة على الاملاك. وتم ذلك عن طريق العقد بينهم وبين الحاكم. بموجبه تنازل الافراد عن جزء من حقوقهم،  بالقدر الذي يسمح بإقامة المجتمع السياسي. مع الاحتفاظ بباقي الحق...
	وبالتالي فالسلطة التي منحت للحاكم ليست مطلقة،  وانما مقيدة بما يضمن للأفراد التمتع بحقوقهــم الطبيعية ( ).
	يعتبر روسو من اهم رواد العقد الاجتماعي حيث ارتبطت النظرية باسمه وقد أقام على هذا الاساس بناء نظري متكامل يتعلق بأصل المجتمع السياسي وأساس السلطة. وسيادة الدولة.
	وقد كانت لا فكاره التي تضمنها مؤلفه،  العقد الاجتماعي آثارا كبيرة على رجال الثورة الفرنسية،  الذين اخذوا آراءه،  خاصة ما تعلق  منها بسيادة الامة وقد سجل هذا المبدأ في اعلان الحقوق سنة 1789،  والدستور الفرنسي لعام 1791 وقد لقب روسو بأبي الديمقراطية،  و...
	وفي نظريته يتفق مع سابقة ( لوك ) فوصف حياة الفطرة،  بانها حياة خير وسعادة،  يسودها السلام،  والحرية،  يتمتع فيها الافراد بالمساواة والاستقلال. الا انه اختلف معه في أسباب العقد،  وأطرافه ومن ثم النتائج التي ترتبت عنه. فيرى بان ظهور الملكية الخاصة. وتطو...
	لذلك ترك الافراد حياة العزلة التي كانوا يحيونها،  وانتقلوا للمجتمع المنظم الذي أصبحوا فيه أحسن حالا من حالتهم البدائية،  فتم الاتفاق بين الافراد أنفسهم على ابرام عقد اجتماعي يتضمن تنازل كل فرد عن كافة حقوقه الطبيعية لصالح الجماعة التي تمثل الارادة الع...
	والارادة العامة ارادة مستقلة عن ارادة الافراد والموقعين على العقد ن وتنازلهم عن كامل حقوقهم وحرياتهم لا يفقدهم إياها لأنهم في المقابل تمنحهم الجماعة حقوقا وحريات مدنية . وبالتالي تبقى المساواة قائمة بين جميع الافراد ولا فرق بينهم وعليه فان اي اساءة تل...
	ولذلك فالانتقال الى حياة الجماعة يكون نتيجة الارادة الحرة للأفراد ،  فالشعب هو صاحب السلطة, وله الحق في المشاركة في شؤون الحكم ,لكن هذه المشاركة احيانا تؤدي الى نزاعات استبدادية تتمثل في الرفع من قيمة الارادة العامة،  فهذا معناه حكم الاغلبية للأقلية، ...
	في نظر روسو ان اعطاء السلطة المطلقة للجماعة لا يتعارض مع حريات الافراد،  لان التنازل الكلي عن حقوقهم بإرادتهم يزيد في تماسك الوحدة،  واعطاء كل واحد نفسه للكل،  وهذا يعني انه اعطاها للأحد. كما انها تعتبر شخص مجرد يحتكم للعقل وليس للنزوات والميول. وما ي...
	لقد ساهمت نظريات العقد الاجتماعية في ابراز العلاقة التي تربط  الافراد بعضهم ببعض وبالسلطة السياسية. التي اكتسبت شرعيتها من ارادة الافراد ووضعت حدا للحكم المطلق.   لأنها فرضت التزامات ورتبت حقوقا لكل أطرافها. وساعدت على تفسير كثير من مبادئ الديمقراطية ...
	وعلى الرغم مما قيل في وجاهة نظرية العقد الاجتماعي الا انها لم تنج من سهام النقد. يكونها نظرية خيالية لا سند لها في الواقع ،  لأنه بالرجوع الى التاريخ لا نجد مثالا واحدا يؤكد بان العقد يمكن ان يكون طريقا لوجود جماعة ما.
	كما ان فكرة العقد لا يمكن تصورها لاختلال عنصر الرضا لدى الأفراد اذ يوجد ابتداء . ولكن ينعدم استمرارا. الى غير ذلك من الانتقادات التي وجهت الى هذه النظرية.
	لقد حثت الديانة المسيحية على اقامة العدل،  والمساواة ونشر الرحمة بين البشر. ومهدت السبل. لنشر الافكار والمبادئ الديمقراطية،  حينما دعت الى تحديد سلطان الدولة المطلق سواء تعلق الامر بالسلطة الجماعية او الحاكم الفرد. وفصل الدين عن الدولة،  وابعاد السلطة...
	وهذه الافكار ادت الى تحرير الافراد من التبعية الدينية للحاكم،  ومن ثم شعورهم بالاستقلال الكافي لمنعهم من الوقوع تحت السيطرة المطلقة للحاكم من جديد( ).
	يتزعم هذه المدرسة ( الكاتب الفرنسي ـ كينية ) والانكليزي ( آدم سميث) وهذا في منتصف القرن الثامن عشر ونادت بحرية التجارة والاقتصاد لمناهضة السياسة الاقتصادية التي سادت في القرن الثامن عشر بفضل افكار ( مدرسة التجاريين) الماركانتية   Mercantilism التي دعت...
	وعلى هذا الأساس نادى أصحاب هذه المدرسة  بتطبيق فكرة الحرية الطبيعية في المجال الاقتصادي ،  وذلك بإطلاق نشاط الأفراد في إنشاء وإدارة المشروعات الزراعية والصناعية،  والتجارية. دون أي تدخل من جانب الدولة،  لأن كل فرد أكثر دراية بمصالحه الشخصية،  من الجما...
	رأينا فيما سبق أن الفكر الليبرالي،  قام لحماية الحقوق والحريات الفردية وتقديسها. وأن رواده قد استماتوا في الدفاع عن مبادئ هذا الفكر وفي مقدمتهم المفكر الفرنسي بنيامين كونستانت Benjamin Contant  الذي دافع عن الحرية والملكية،  واعتبر أنهما تمثلان عنصرين...
	وعلى ضوء ما تقدم فان دراستنا لهذا المطلب تنقسم الى فرعين :
	الفرع الأول : نظرية سيادة الأمة وتنكرها للأحزاب السياسية.
	الفرع الثاني : نظرية سيادة الشعب وإقرارها للأحزاب السياسة.
	لتوضيح نظرية سيادة الأمة. يجب أولا تحديد معنى الامة. وإن قيل في ذلك عدة نظريات. اختلفت باختلاف الظروف الموضوعية المحيطة بكل نظرية،  الا انه يمكن ذكر بعض الروابط  والمقومات التي اذا اجتمعت كلها او بعضها. تؤدي الى نشوء الامه منها : وحدة الدين ،  ووحدة ا...
	هذه الروابط المشتركة هي التي تدفع بالأفراد الى الرغبة في العيش معا. أ ما مفهوم سيادة الامة من الناحية القانونية،  فان جانبا من الفقه،  اعتبر سيادة الامة،  والديمقراطية وجهين لعملة واحدة ؛ فالديمقراطية تعبير عن نظام الحكم في الدولة أما مبدأ سيادة الامة...
	وتتلخص نظرية سيادة الأمة في أمرين:
	الأول : هو اعتبار السيادة (حق أمر) يخول لصاحبه سلطة اصدار أوامر ونواه.
	الثاني :  انه ما دام هناك حق ،  فانه يجب البحث عن صاحبه،  وصاحب السيادة هي الأمة،  والسيادة من خصائصها. انها سلطة عليها فلا توجد سلطة أعلى منها او معادلة لها وتظهر سيادة الأمة فى صورة القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية،  فتنظم بها اوضاع المجتمع( ).
	وفقا لهذه النظرية فإن السيادة ملك للأمة،  باعتبارها شخصا مستقلا عن الأفراد المكونين لها. وهي تتمتع بالشخصية المعنوية ،  فلا سيادة للفرد أو الجماعة بل أن الصفة الآمرة هي لمجموع الأفراد المكونين لهذا الشخص الجماعي ولذلك فقد قيل إن السيادة وحدة لا تقبل ا...
	ولقد كان من آثار هذه النظرية التي احتلت مكانا بارزا في كتابات الفيلسوف ج.ج. روسو فى العقد الاجتماعي وتبنتها الثورة الفرنسية فيما بعد وتأكيد الفصل بين الملك والسلطة السياسية. وأصبح لها الفضل في ابعاد النظريات الدينية التي جعلت من سلطة الحاكم سلطة مطلقة...
	وقد نصت وثيقة اعلان الحقوق في فرنسا الصاد عام 1787 الذي اقرته الجمعية الوطنية في الفقرة الثالثة على مبدأ سيادة الأمة. حيث نصت على أن : " الامة هي مصدر كل سيادة،  ولا يجوز لأي فرد او هيئة،  ممارسة السلطة الا على اعتبار انها صادرة منها".
	كما تضمنها الدستور الفرنسي الصادر في 03 سبتمبر 1791 في المادتين الأولى والثانية من الباب الثالث على أن السيادة وحدة واحدة غير قابلة للإنقسام ولا للتنازل عنها ولا للتملك بالتقادم. وهى ملك للأمة وأن  الأمة هي مصدر جميع السلطات"( ).
	وقد تبنت هذا المبدأ كثير من الدساتير العربية في مقدمتها الدستور المصري الصادر في عام 1923،  وكذا الدستور الصادر في 1930 إذ نصت المادة 23 في كل منها " أن جميع السلطات تصدرها الأمة،  ثم جاء دستور 1956 ونص في المادة الثانية منه على أن  ( السيادة للأمة)".
	وكذلك نصت المادة  الرابعة والعشرين من دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر عام 1952 على أن : الأمة مصدر السلطات ،   تمارس الأمة سلطتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
	كما نص دستور المملكة المغربية الصادر عام 1972 في الفصل الثاني منه " أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالإستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية. كذلك الدستور اللبناني الصادر سنة 1926،  فإنه وإن كان لم ينص على المبدأ صراحة إلا أنه اعترف ضمنيا...
	يعتبر أنصار الايديولوجية التحررية أن الأخذ بنظام الأحزاب السياسية يتعارض مع النظام النيابي لأنها تؤدي ،  الى تجزئة السيادة الوطنية التي لا تقبل ذلك. واعتبر روسو أن قيام هذه التجمعات بمثابة العدو المعلن للنظام النيابي فيقول"إن الانسان يجب ان يكون معتمد...
	ولما كان النائب في البرلمان يمثل الامة كلها أي لديه وكالة عامة من اجل مصلحتها ،  وبذلك فالنائب مستقل عن ناخبيه. وعن دائرته الانتخابية. ولا يمثل الحزب الذي ينتمي اليه. ومن ثم فالوكالة الالزامية التي كانت سائدة قبل الثورة الفرنسية أصبحت محظورة( ). فالأح...
	ولهذا فقد رأى غالبية الفقهاء بأن الفكر الليبرالي في بداياته وقف موقف الشك من هذه الجماعات (الاحزاب) لما تمثله من تجمعات جزئية تهدد بناء الأمة ومضمونها( ). لأن الأمة كل لا يتجزأ. وهي السلطــة العليا الآمرة في المجتمع لشخص جماعي واحد. مستقل بأهدافه عن م...
	ولذلك فإن تعدد الأحزاب تضييع للمصلحة العامة،  نتيجة الاختلاف بين هذه الأحزاب. وتفضيل الصالح الحزبي أو الشخصي عليها. لأنه كلما ارادت الحكومة العمل على تحقيق المصلحة العامة. تصطدم بمعارضة احزاب معينة فتحول دون ذلك. ومن ثم عليها ان تتجاهل الأحزاب إذا ما ...
	وعليه،  وفقا لمبدأ سيادة الامة فالنواب في النظام النيابي التقليدي يمثلون كامل الشعب ،  وليس دائرتهم. الانتخابية. وبالتالي فهم مستقلون تمام الاستقلال عن ناخبيهم،  ومن ثم فلا يحق للناخبين ان يطالبوا النائب بتقديم حسابات دورية عن عمله في البرلمان  أوان ي...
	وقد جاء في إعلان الحقوق الفرنسي سنة 1789. و دستور 1791 انه : "  لا يجوز لنائب قبول أي وكالة". وتبعته في ذلك بعض الدساتير العربية منها الدستور المصري لعام 1923 إذ جاء في 91 منه على ان "  عضو البرلمان ينوب عن الامة كلها،  ولا يجوز لناخبيه. ولا السلطة ال...
	أما الدستور اللبناني لعام 1926 المعدل سنة 1946 جاء فيه: " عضو مجلس النواب أمة جمعاء،  ولا يجوز ان ترتبط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه"( ).
	وكان رجال الثورة الفرنسية يفخرون بأنهم لا ينتسبون الى حزب او جماعة وانما كان عملهم . وتفكيرهم، يأتي من كونهم أفرادا. لا جماعات. وكل فرد يكون رايه السياسي بنفسه( ). وقد عبر عن ذلك كثير من السياسيين الفرنسيين ومنهم  : كوندورسية ( Condorcet)  " لقد انتخب...
	وقد عبر عن ذلك استاذنا الدكتور عبد الحميد متولي بقوله " النائب يكون رأيه السياسي ،  برأسه بناءا على ما يمليه عليه ضميره" .
	تأسيسا على ما تقدم يتضح جليا أن أنصار الفكر الليبرالي تنكروا للأحزاب السياسية وامتنعوا عن إعطائها المكانة القانونية التي تتناسب مع الدور الذي تلعبه في الحياة السياسية. ففي فرنسا،  لم يكن يسمح لهذه الجماعات بأن تعقد جلساتها في قصر الجمهورية،  بل ان رئي...
	وفي إنكلترا فإن النظام الحزبي،  لم يكن أوفر حظا مما كان عليه في فرنسا،  فقد لقي مقاومة عنيفة, بحيث كان ينظر إليه بأنه محاولة للتآمر على تقسيم الأمة. وقد سعت الأغلبية في مجلس العموم. للمحافظة على الأسطورة القائلة. بأن قرارات المجلس تصدر بالإجماع. بعيدة...
	وفي النهاية فان الأحزاب السياسية فرضت نفسها في ظل هذا المذهب،  على الأقل كنظام سياسي وليس كنظام قانوني،  وكان ذلك  نابعا من إحساس الفرد بضرورة وجود من يقوده ،  ويرسم له المستقبل من خلال ربطه بالماضي والحاضر . ولعل نظام المجلسين جاء متوافقا مع مبدأ سيا...
	تتفق هذه النظرية مع سابقتها في كونهما تجعلان السيادة ملكا للجماعة ،  وليست للحكام. ولكنهما تختلفان .في أن الأولى تسندها لمجموع الأفراد كوحدة واحدة لا تقبل التجزئة،  أما الثانية،  فهي توزعها على كل أفراد الشعب أيا كانت صفتهم.
	ولتوضيح ذلك يجب أولا تحديد مفهوم كلمة ( الشعب) تم محتوى هذه النظرية وبعد ذلك علاقتها بالأحزاب السياسية.
	اختلف مدلول هذه الكلمة باختلاف الأنظمة السياسية على مر العصور, وكذلك الإيديولوجية المتبعة في كل نظام،  انطلاقا من الحضارة الإغريقية مرورا بالإسلام. حتى ظهور الديمقراطيات الغربية،  والفكر الماركسي( ).
	وأيا كان الاختلاف الزماني ،  والمكاني ،  فان له مفهومان .أحدهما اجتماعي, والآخر سياسي :
	فالشعب الاجتماعي له معنى واسع،  يشمل كل الافراد الذي يحملون جنسية الدولة ،  سواء كانوا مقيمين في اقليمها،  أم خارجه،  وبذلك اختلف معناه عن مدلول كلمة ( السكان) التي تعني كل الافراد المقيمين فوق إقليم الدولة. سواء كانوا مواطنين،  أم أجانب.
	أما الشعب السياسي فمعناه أضيق ويقصد به الأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق السياسية،  ولهم حق المشاركة فيها. عن طريق الترشح أو الانتخاب دون سواهم من المواطنين.
	وعلى ضوء هذا المفهوم فان نظرية سيادة الشعب تهدف الى جعل السلطة في يد الشعب الحقيقي. حيث يقول – يقول جون جاك روسو،  في مؤلفه العقد الاجتماعي،  في الفصل الاول من الكتاب الثالث. " لنفترض ان الدولة تتألف من عشرة آلاف مواطن،  فالسلطات لا يمكن أن تعتبر إلا ...
	ونظرا لانتقادات التي وجهت الى نظرية سيادة الامة والتطور الذي عرفته الايديولوجية التحرريـة،  وما طرأ من تغيير على المبادئ التي قامت عليها الديمقراطيات الكلاسيكية،  فان الفقه الدستوري والسياسي غير من فكرة اسناد السيادة الى الامة. لأنها فكرة خاطئة. ودعا ...
	ونظرا لانسجام هذه النظرية،  مع المنطق الديمقراطي الصحيح. فقد تبنتها الدساتير الفرنسية المتلاحقة بعد الثورة بأربع سنوات. انطلاقا من 1793 ،  ودستور السنة الثالثة 1875 ومن بعدها دستور 1946 ودستور 1958 . حيث جاء في الفقرة الاولى من المادة الثالثة. في ك...
	وهذه النظرية اخذت بها أغلب الدساتير العربية ذات النظام الجمهوري, وكذلك مملكة البحرين. فعلى سبيل المثال الدستور التونسي الصادر عام 1959 جاء في الباب الاول الفصل الثالث على أن   " الشعب التونسي صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور " .
	واخذ بها الدستور المصري المؤقت سنة 1964 ،  ودستور 1971 المعدل ،  حيث نص في المادة الثالثة على أن  " السيادة للشعب وحده،  وهو مصدر السلطات،  ويمارس الشعب هذه السلطة ويحميها. ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. "وكرسها الدستور الصادر فى دي...
	كما اخذ بها دستور الجمهورية العربية اليمنية سنة 1970  اذ نص في المادة الرابعة على ان  " الشعب مصدر السلطات".
	ونجد كذلك الدستور السوري لسنة 1973 نص في المادة الثانية الفقرة الثانية  " السيادة للشعب يمارس سلطاته على الوجه المبين في الدستور."
	اما دستور مملكة البحرية الصادر في سنة 1973 مصت المادة الاولى فقرة (د) على ان نظام الحكم في البحرين ديمقراطي. السيادة فيه للشعب مصدر السلطات( ).
	وفي الجزائر فقد أخذت بها دستور 1976 في المادة الخامسة على ان : " السيادة الوطنية مـــلك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء او بواسطة ممثليه المنتخبين" ثم تبناها دستور 23  فبراير 1989 وما تلاه من تعديلات.
	وهناك دساتير أخرى منها دستور العراق الدائم الصادر فى 30 كانون الثاني لسنة 2005 حيث نصت المادة الخامسة منه على أن. السيادة للقانون   مصدر السلطات .وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. ودستور السودان سنة 1973 وكذلك الما...
	نتيجة الاخذ بنظرية سيادة الشعب،  فقد عرف النظام النيابي تطورا معتبرا . حيث أصبح جمهور الناخبين يؤثرون بشكل واضح على نوابهم .بحيث يباشرون عليهم سلطة الرقابة والتوجيه ،  وان خالف النائب توجيهاتهم. وتجاوز حدود الوكالة الالزامية, كان لهم حق تنحيته،  وانتخ...
	وبهذا تم الرجوع الى الاخذ بمفهوم الوكالة الالزامية الذي كان سائدا قبل الثورة الفرنسية التي نادى اليها الفيلسوف / جون جاك روسو،  على الرغم من معارضته الشديدة للأحزاب السياسية.
	وللتوفيق بين الفكرتين. يرى كلسن Kelsen ان الاحزاب السياسية ,تتدخل قبل المعركة الانتخابية لإعداد قوائم المرشحين،  وبعد الانتخاب لمراقبة المنتخبين،  وإذا خرج النائب من الحزب الذي انتخب تحت رايته فيجب اعطاء السلطة للحزب لإسقاط وكالته( ).
	بل ذهب الى ابعد من ذلك عندما قال ان الناخب يجب عليه الا يصوت الا للحزب . لأن التصويت انما يتم للبرنامج وليس للشخص( ). ولعل هذا ما ذهب اليه المشرع الجزائري في الاصلاحات السياسية التي شرع فيها منذ 2011. عندما حاول وضع قانون يمنع التجوال السياسي. وسنتناو...
	ومن ثم فان الاحزاب السياسية تعتبر من اهم هذه المؤسسات .لاسيما الأحزاب الاشتراكية التى أثبتت فعاليتها،  ونجاعتها وحققت التوازن بين فيئتي الشعب السياسي والشعب الاجتماعي. هذا التوازن الذي كان منعدما . في بدايات الفكر الليبرالي. الذي خلق فئات احتكارية. سي...
	وقد أدى هذا الى ظهور فكرة التمثيل النسبي التي دعت الى حق كافة الفئات والاقليات. في التعبير عن ارادتها وتمثيلها في البرلمان عن طريق توزيع المقاعد النيابية حسب الدوائر الانتخابية وهذا لا يتحقق الا عن طريق الاحزاب السياسية( ). التي تتميز بالتنظيم . ويعتب...
	وبهذا جاءت الاحزاب السياسية كبديل للديمقراطية المباشرة. وحلت محلها الديمقراطية النيابية. وأصبحت وسيطا بين الحكام والمحكومين.
	تعبر عن الارادات المتشابهة . وتحقق قدرا كبيرا من المشاركة الشعبية في الحكم وتمكنهم من مراقبة وتوجيه ونقد القائمين على السلطة( ).
	كل ذلك أدى الى الاعتراف بشكل تدريجي( )بالأحزاب السياسية وقد أقر ذلك صراحة الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة سنة 1958 عندما نص في المادة الرابعة  بقوله " تسهم الاحزاب السياسية والجماعات السياسية في التعبير عن الاقتراع،  وهي تتكون  وتباشر نشاطها بحرية، ...
	وعلى هذا فإن مبدأ سيادة الشعب أدى إلى الاعتراف الفعلي والرسمي بالأحزاب واعتبارها أداة للتعبير عن الرأي ودعامة أساسية للأنظمة الديمقراطية الحديثة( ).
	جاء الفكر الماركسي والاشتراكي كبديل للنظام الرأسمالي الذي كان سائدا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وما نتج عنه من مساوئ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية،  وتردي أحوال الناس بسبب عدم قدرة هذا النظام الليبرالي على تحقيق آمال وطموحات أغلب طبقات الش...
	وعلى هذا الاساس جاء الفكر الماركسي مقدما الحلول والأفكار التي يمكن أن تجسد آمال الطبقات المحرومة وهي الأغلبية. وتجنب مساوى النظام الذى كان قائما .وعلى ضوء ذلك نقسم دراستنا في هذا المبحث الى مطلبين :
	المطلب الاول : نتناول فيها المقصود  بالإيديولوجية الماركسية وعوامل ظهورها وخصائصها .
	المطلب الثاني  : نتناول علاقة الماركسية  والاشتراكية بالأحزاب السياسية اليها.
	المقصود بالأيديولوجية الماركسية تلك الافكار الفلسفية التي نادى بها كارل ماركس وأنجلز وغيرهما من الفلاسفة والكتاب الذي عاصروا الثورة الصناعية والتطور الاقتصادي الذي عرفته أوروبا وما نتج عنه من أزمات اقتصادية واجتماعية. خلال القرنين الثامن عشر والتاسع ع...
	المذهب الماركسي،  هو نوع من الفلسفة التي تتضمن في داخلها عدة مذاهب: منها المذهب الاقتصادي والمذهب السياسي .والمذهب الاجتماعي ،  والمذهب الالحادي ( لاديني).
	تهدف في مجملها الى تحويل المجتمع من الرأسمالية الى الاشتراكية ثم الى الشيوعية. حيث لا دولة ،  ولا سلطة سياسية.
	ويقدم ماركس فكره هذا المتعدد الجوانب على اعتبار انه تطور حتمي تاريخي( ).  وقد أطلق على هذه الأيديولوجية،  اسم الاشتراكية العلمية الثورية،  فهي علمية جاءت نتيجة دراسة استقرائية للنظم الاجتماعية،  والاقتصادية والسياسية السائدة في ذلك الوقت. وبالتالي هي ...
	وقد لخص ماركس وانكلز مذهبهما في الاعلان الشيوعي الذي أعداه في سنة 1947 بناء على طلب جمعية سرية بغرض الدعوة الى تكتل العمال في مجهود لقلب النظم القائمة في اوروبا واعتبر البيان من اهم الوثائق في تاريخ الفكر الاشتراكي الذي طبقته كثير من الدول في أوروبا ا...
	ويهدف الفكر الماركسي الى القضاء على النظام الرأسمالي والانقسام الطبقي الذي هو سبب الصراع القائم بينهما،  ويظل بينهما الى ان تسقط الطبقة المستغلة  وتسيطر الطبقة الاخرى ويستمر الصراع حتى يظهر المجتمع اللاطبقي .
	ويبني ماركس فكره على ان النظام الاقطاعي،  كان قائما على استغلال أملاك الاراضي الاقطاعيين لأتباعهم ( الأقنان) ،  وبعد ظهور الثورة الصناعية تكونت الطبقة البرجوازية المشكلة من أصحاب رؤوس الأموال،  والتجار والصناعيين فاستطاعت أن تقضى على الطبقة الاقطاعية،...
	وتتمكن الطبق الكادحة من القضاء على البرجوازيين والرأسماليين ،  وهذا نتيجة اتحاد العمال والعمل الثوري العنيف.
	ويترتب على ذلك قيام دكتاتورية الطبقة الكادحة التي تواصل نضالها حتى تقضي على جذور البرجوازية. فينشأ المجتمع الذي تنعدم فيه الطبقية ،  وينعدم فيه الصراع وتزول الحاجة الى الدولة.
	ويظهر مما سبق ان الفكر الماركسي يقوم على عدة ركائز أهمها الركيزة الاقتصادية والركيـــزة السياسية.
	فمن الناحية الاقتصادية،  يبين مساوئ وعيوب الرأسمالية المبنية على الاحتكار والاستغلال. نتيجة الملكية الخاصة لوسائل الانتاج الرئيسية. وهو ما جعله يدعو الى ضرورة انهائها،  واستبدالها بالملكية الجماعية لهذه الوسائل.
	أما من الناحية السياسية. فيقوم على حتمية تغيير المجتمع من خلال تفاقم المتناقضات التي يعيشها المجتمع الرأسمالي،  مما يدفع بالبروليتاريا الى الاستيلاء على السلطة. وأداء رسالتها في انهاء استغلال الانسان للإنسان وانهاء الحاجة للدولة( ).
	ويلاحظ أن ماركس يربط الجانب الاقتصادي بالجانب السياسي،  حيث يرى ان الحياة السياسية والقانونية والاجتماعية خلال فترة تاريخية معينة تتحدد من خلال اسلوب الانتاج الشائع في تلك الفترة التاريخية التى يمر بها المجتمع.
	كما انها مصدر الصراع  الطبقي. وتلك العوامل هي أساس تكوين الاحزاب السياسية. ومصدر ما يقوم بينها من منازعات. وبالتالي فإن العامل الاقتصادي يسيطر على التاريخ السياسي( ).
	لقد تأثرت الماركسية بعدة مدارس فكرية وفلسفية سبقتها في هذا المجال. حيث ذهب البعض إلى اعتبار فلسفة جون جاك روسو من أهم المصادر الرئيسية للفكر الماركسي . في حين أرجعها البعض الآخر إلى ابعد من ذلك . إلى جدلية ابن رشد،  ومادية ابن خلدون. ومنهجه الاجتماعي( ).
	وقد وصف لينين الماركسية بقوله : " أنها الوريث الشرعي لخير ما ابتدعته الإنسانية في القرن التاسع عشر. " الفلسفة الألمانية،  والاقتصاد السياسي الإنجليزي والمدارس الاشتراكية الفرنسية الانجليزية( ).
	فمن المدرسة الألمانية،  تأثر ماركس بأفكار الفيلسوف / هيجل بمنطقه الجدلي. المنطق القائم على القضية ونقيضها.
	وقد تبنى ماركس هذه الفلسفة. وطبقها في مجال الاقتصاد والسياسة. حيث يرى أن أي تغيير في المادة والاقتصاد يتبعه تغيير في السياسة. وهنا يلاحظ أن  الجدلية الماركسية تقوم على أساس مادي،  وعليه فان المجتمع الرأسمالي يحمل في ثناياه بذور فنائه. وهذا عكس الجدلية...
	أما الفكر الإقتصادي الإنجليزي الذي كان من أشهر كتابه،  آدم سميث ،  وريكارد وبنتام    وغيرهما. والذين تناولوا بالبحث في القيمة،  والمنفعة،  وتقسيم العمل, على ضوء هذه الأفكار،  صاغ ماركس نظريته المعروفة بنظرية " فائض القيمة".
	أما من حيث الفكر الفرنسي في فرنسا وانجلترا. فقد ظهرت في القرن الثامن عشر عدة اتجاهات تدعو إلى حل المشكلات الاجتماعية،  عن طريق تغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي جذريا. وكان من أشهر روادها. الفيلسوف  "شارل .وفوريه " اللذان يعتبران من مشاهير الاشتراكية ...
	أما في أنجلترا ظهرت دعوة أخرى يتزعمها "روبرت أوين"،  الذي قاد كفاحا عماليا. لوقف الظلم الاجتماعي وتحسين أحوال العمال.
	ولكن ما يلاحظ على هذه المدارس أنها لم تقدم الحلول العملية لتحقيق الأهداف التي نادت إليها. ولم تبرز التناقض الموجود بين العمال وأصحاب رؤوس الاموال, حتى جاء ماركس وبين ذلك في نظريته( ).
	ترتكز الإيديولوجية الماركسية على عدة أسس،  منها ما يتعلق بالتطور التاريخي للمجتمعات البشرية،  من خلال التناقضات المادية في الوجود،  ومنها ما يتعلق بالتحليل والاقتصادي السياسي للنظام الرأسمالي،  وبيان المتناقضات الموجودة بداخله والنتائج التي تؤدي إليها...
	الإيديولوجية الماركسية ـ مذهب علمي ـ يرى ماركس أنصاره بأن مذهبهم مذهب علمي يقوم على التحليل العلمي للوقائع التاريخية ونستنتج من تلك الوقائع المحددة التطور الذي سيكون والذي يتمثل في انقلاب أوضاع الرأسمالية وقيام العمال بالثورة لأخذ مقاليد الحكم في أيدي...
	وقد أوضح ماركس في كتاباته . أن النظم الاجتماعية والسياسية القائمة في فترة  تاريخية معينة ما هي إلا نتيجة وانعكاس لأسلوب الإنتاج ونظام الملكية لذات الفترة،   وأن النظام الرأسمالي لا يجدي فيه إصلاح أو علاج نظري خيالي مثلما حاولت الاشتراكية المثالية،  وإ...
	يتميز الفكر الماركسي بأنه مادي ،  حيث يعتبر المادة هي أساس التغيير وأن القوى المتصارعة هي قوى مادية،  وهذه القوى التي تدير حركة عجلة التاريخ،  فالظواهر الفكرية تنشأ من الظواهر المادية ،  فالأفكار والعواطف وكذلك الطبقات الاجتماعية التي تتجسد فيها هذه ا...
	يرى ماركس " أن وسائل الإنتاج والعلاقات الإنتاجية. هو أساس ما يسميه بالتكوين القاعدي أو التحتي،  أما الجوانب الفكرية والروحية والاجتماعية والسياسية،  هي مجرد انعكاس للعوامل الإنتاجية،  فحين يحصل الأفراد على قوى إنتاجية جديدة،  يغيرون أسلوب إنتاجهم،  وب...
	يرى ماركس أن الملكية الخاصة لوسائل نجم عنها انقسام المجتمع إلى طبقتين متعارضتين هما الطبقة الرأسمالية البرجوازية،  وطبقة البروليتاريا ( العمال الصناعيين) وانه باستقراء حوادث التاريخ فان نتيجة الصراع تكون في صالح الطبقة الأكثر عددا والأسوأ حالا،  وطالم...
	وعليه فإنه عند ماركس, الصراع موجود منذ القدم وهو مرتبط بتباين مستوى الأفراد. من الناحية الاقتصادية،  ففي كل مرحلة من مراحل التاريخ. يؤدي أسلوب الإنتاج إلى قيام طبقة مستغلة وطبقة مستغلة،  وبتطور الإنتاج تتغير العلاقات بين الناس. وأن إخلال في التوازن بي...
	يرى ماركس عدم جدوى أي اتفاق أو تصالح مع الرأسماليين ولذلك فهو يطالب طبقة العمال وهي الأغلبية أن تدرك المهمة المحدد لها بواسطة التطور التاريخي. وان تساعد بالثورة وبالأسلوب الثوري على سرعة تطور أحداث التاريخ. وتنهي سيطرة البرجوازية والدولة البرجوازية ال...
	وحسب هذه النظرية فان حتمية الثورة،  ما هي إلا استجابة لمنطق التاريخ ولكنها تحتاج إلى إعداد إيديولوجي طويل يخلق الشعور عند العمال بعدم إمكانية التوازن بين سيطرتهم وبقاء المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تستخدمها الديمقراطيات الغربية.
	ولكى تكون الثورة أما للمجتمع الجديد الذي تخلقه. فلا بد أن ترتكز الماركسية على أهمية الدور الذي تقوم به التنظيمات والأحزاب السياسية،  كما جاء في قول لينين: " لم تصل أي طبقة إلى القوة دون قادتها السياسيين وممثليها البارزين القادرين على تنظيم الحركات وقي...
	تتناول الإيديولوجية الماركسية من ناحية المبادئ السياسية والدستورية جانبين:
	انتقاد الديمقراطيات الغربية ومكوناتها من ناحية السلطة السياسية والحرية والمساواة،  حيث ينتقد ماركس هذه الديمقراطيات بأنها ديمقراطية زائفة،  وهمية وهى ديمقراطية الأقلية البرجوازية على حساب غالبية الشعب الذين يمثلون طبقة العمال،   ويرى أن الحرية والمساو...
	فالديمقراطية التقليدية إذا كانت تعترف بالمعارضة والرأي الآخر،  فان هذا الاعتراف دليل على الصراع الطبقي الموجود في المجتمع الرأسمالي الذي لا ينتهي إلا بانتصار الطبقة الكادحة. وسيطرتها على كل وسائل الإنتاج .لضمان إلغاء التفرقة بين الطبقة التي تملك ،  وا...
	يحاول ماركس إبراز عناصر ديمقراطيته من حيث ممارسة الشعب ـ طبقة العمال ـ للسلطة،  وكيفية تحقيق الحرية والمساواة في ظل المجتمع الشيوعي الذي تنعدم فيه الطبقية. ولذلك فانه عندما تكون السلطة بيد الجماعة وليس بيد الفرد فإنها،  تضع حدا للاستبداد وتحافظ على ال...
	وأخيرا يوضح ماركس تطور فكرة الدولة. حيث يرى أنها ظاهرة مؤقتة تمثل انعكاسا لتكوين الطبقات. وسيطرة الطبقة البرجوازية عليها. من أجل حماية مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويصفها ماركس الدولة بأنها ظاهرة طفيلية تمتص دماء المجتمع  وتشل حركته ويكون...
	وهوما أدى الى خلق صراع بين هاتين الطبقتين ،  وبالتالي فان الدولة تزول بزوال أسباب نشأتها. وذلك بانتصار الطبقة الكادحة على الطبقة البرجوازية وتستولي على السلطة. فتتحول إلى دكتاتورية العمال كمرحلة أولى ثم تزول نهائيا. كمرحلة ثانية عندما تصل الى الشيوعية...
	يعترف ماركس بان الديمقراطية السياسية تقوم على مبدأ السيادة الشعبية،  والحرية والمساواة ولكنه ينتقد هذه الديمقراطية نظرا لما تحمله من عيوب تجعلها غير قادرة على تحقيق المبادئ المثالية التي تدعو إليها. وما تأخذ به من أشكال مختلفة للحياة النيابية والاقترا...
	وعليه فإنه لا يمكن ضمان الحريات والحقوق إلا عن طريق إقامة نظام اقتصادي اجتماعي يكون متحررا من الأساس،  والهدف, وتكون السياسة انعكاسا له.
	فالديمقراطية لا تتحقق بوجود حزب أو أحزاب أو ممارسة المعارضة في البرلمان أو منعها وإنما تتحقق من خلال الشكل السياسي لنظام الحكم الذي يمثل البناء العلوي الذي ينعكس على علاقات الإنتاج السائدة في المجتمع.
	وكما مارست البرجوازية ديكتاتوريتها خلال أنظمة الحكم القائمة على مبادئ الفكر الليبرالي فلا بد للبروليتاريا أن تمارس دكتا توريتها في ظل سلطة اشتراكية وهو ما يعرف بدكتاتورية البروليتارية( ).
	وبناء على ما تقدم .فإنه لتوضيح موقف الفكر الماركسي من الأحزاب السياسية باعتبارها أساس الديناميكية السياسية لأنظمة الحكم في العصر الحديث. يجدر بنا التعرض إلى ماهية دكتاتورية البروليتارية وأسلوب عملها السياسي التي يعتبرها أنصار الفكر الماركسي الوسيلة ال...
	الفرع الأول : ديكتاتورية البروليتارية تعريفها ماهيتها.
	الفرع الثاني : الأحزاب السياسية وأسلوب العمل السياسي للبروليتاريا.
	إن مصطلح البروليتاريا استعمله اليونان والرومان قديما،  فهو مشتق من اللفظ اليوناني برولس Proles   وتفيد معنى الذرية أو النسل،  أما الرومان فكانوا يطلقونه على الرجل الفقير،  الذي ينحصر عمله في إنجاب الأطفال ولذلك كان يسمى بصانع الأطفال " وبالتالي فقد كا...
	وفي العصر الحديث استعملها الفيلسوف "سان سيمون " . ليشير بها إلى أولئك الذين لا يملكون أي شيء من الثروة( ).
	أما ماركس فيعتبر أول مفكر اشتراكي أعطى مفهوما شعبيا لهذا المصطلح. حيث جعلها مرادفة للسلطة الشعبية أي البروليتاريا التي تمثل القاعدة العريضة في مقابل ديكتاتورية البرجوازية،  ومن ثم إعطائها ( البروليتارية) سلطة الدولة لخدمة مصالحهم.
	فمن الطبيعي أن يسند ماركس وأتباعه السلطة إلى الطبقة العاملة البروليتاريا. لأنها هي التي قامت بالثورة على الرأسمالية،  ثم هي صاحبة المصلحة الوحيدة في إقامة المجتمع الاشتراكي  وسيطرة البروليتاريا على الحكم لها طابع ديكتاتوري. وهي لازمة للتخلص من الاستغل...
	كما تتميز بأنها عادلة لكونها دكتاتورية الأغلبية تعمل لخيرها ضد الأقلية وحسب  ( اللينيين) فان من مصلحة البرولتاريا  أن تظلم الأقلية الممثلة في الطبقة البرجوازية( ).
	وعندما يتحقق الهدف من مرحلة ديكتاتورية البروليتارية وهو القضاء وإزالة كل بقايا النظام الرأسمالي،  وإلغاء الملكية الخاصة للأراضي والمصانع والبنوك وتأميم وسائل النقل والمواصلات ،  وتصبح ملكا للدولة أو للمجتمع تمهيدا للانتقال بالاشتراكية إلى مرحلتها الأخ...
	وفي كل ما تقدم يرى البعض من أنصار "ماركس وانجلز" انه لا مانع من الأخذ بأسلوب التدرج ومراعاة ظروف كل ثورة اشتراكية وحالة كل دولة،  مما يعني الأخذ بأسلوب التطور الديمقراطي السلمــي. وهذا ما يزيدها ذيوعا وانتشارا في الفكر السياسي العالمي( ) وهؤلاء هم أنص...
	بينما يرى البعض الآخر أن أسلوب العمل الثوري العنيف هو الذي يحقق أهداف ديكتاتورية البروليتارية وهي حتمية الشيوعية وقد تزعم  هذا الاتجاه لينين الذي يرى أن الظروف التي دعت ماركس وانجاز إلى التصريح بإمكانية التطور السلمي. تبعا لظروف كل بلد. فإنها لم تعد ا...
	كما سبقت إليه الإشارة أن مؤسسي الفكر الماركسي انقسموا إلى فريقين .فى مسألة الوسيلة التي يجب إتباعها من اجل تحقيق الحتمية الشيوعية. بين متزعم للعنف الثوري،  وبين مؤيد للتطور الديمقراطي السلمي،  ومن ثم للتعددية الحزبية،  ومؤيد لها. وسنوضح ذلك على النحو ...
	يتزعم هذا الاتجاه لينين،  الذي وجه انتقادات عديدة للأحزاب بصفة عامة،  والأحزاب الأممية  بصفة خاصة،  بحيث يصف الأولى بأنها مجرد أجهزة.
	في يد البرجوازية لحماية مصالحها. وأما الأحزاب الأممية،  فهي ليست صالحة لنضال البروليتاريا. ولا هي أحزاب كفاح تقود العمال إلى الاستيلاء على الحكم،  بل هو جهاز انتخابي يتكيف وفقا للانتخابات البرلمانية،  والنضال البرلماني( ).
	لهذا فان لينين يؤكد انه في مرحلة كهذه من مراحل تطور المجتمع،  وما يحويه من مصادمات مكشوفة بين الطبقات . لابد من إيجاد حزب جديد مكافح وثوري ،  ليقود البروليتاريين إلى نضال في سبيل الحكم متخطيا كافة الصعوبات التي تواجهه( ).
	وهذا الحزب يجب أن يتصف بعدة خصائص منها:
	1 ـ انه حزب طلائعي أي انه يضم أفضل العناصر من الطبقة العاملة التي تملك التجربة والخبرة حتى تستطيع قيادة الحزب لأنه هو القائد السياسي للطبقة العاملة،  وهو أركان حرب لكفاح البروليتاريا( ).
	ويرى الماركسيون انه لا يمكن أن يحصل تناقض أو تعارض بين اطارت الحزب المنتخبة المحدودة العدد وبين مصالح الطبقة العاملة،  لان التناقض زال بزوال الاستغلال الرأسمالي. والإنسان الاشتراكي تغيرت طبيعته وأصبح رجلا جديدا ،  والمجتمع يسير في اتجاه واحد دون صراع ...
	2 ـ انه يتحلى بروح الانضباط الصارم،  والتنظيم المحكم. وبدونها  فلا يمكنه مواجهة تحديات الرأسمالية أو أداء مهامه في قيادة الطبقة العاملة. كما أنه يمثل وحدة الارادة فى اتخاذ القرار.
	بين فصيلة الطليعة التي تقود وظيفة البروليتاريا وهذه الوحدة شرط أساسي لنجاح ديكتاتورية البروليتاريا التي تسعى إلى الاستيلاء على السلطة والحكم. ثم العمل على الاحتفاظ بها وترسيخها حتى تضمن الانتصار التام للاشتراكية. وفي ذلك يقول لينين : " إن اقل تردد في ...
	ويتضح مما تقدم أن لينين يعارض قيام أحزاب أخرى إلى جانب الحزب الشيوعي الذي يقود البروليتاريا ،  في كفاحها وأن كافة الأحزاب الأخرى مضادة للثورة وبالتالي منعها من الظهور وعليه فانه لا يقر بالبرلمانية كنظام حكم لأنها ذات صبغة برجوازية أو كما يصفها ماركس ب...
	إن أنصار هذا الاتجاه في الإيديولوجية الماركسية فسروا أفكاره على نحو يميل إلى الأخذ بالأسلوب الديمقراطي كطريق للتحول الاشتراكي وأفضل طريقة للتنظيم السياسي للمجتمع. وبذلك يفسرون تعبير دكتاتورية البروليتاريا بأنها سيطرة الطبقة العاملة فى مقابل السيطرة ال...
	وقد ندد الزعيم الاشتراكي الالماني ادوارد برنشتاين بالمفهوم الثوري عند زميله "كاوتسكي"- وهما من زعماء الحزب الديمقراطي الإجتماعي الالماني مبينا خطأ التمسك بالنظرية الماركسية القائمة على العنف والثورة. وبالتالي نبذ ديكتاتورية البروليتاريا،  حيث يرى أنه ...
	ولذلك يرى أنصار هذا الاتجاه وهم الاشتراكيون التقدميون انه لضمان انتصار الطبقة العاملة،  هو الانخراط في حزب سياسي يقودها ويوحد جهودها في ظل التنظيم الديمقراطي القديم( ).
	وأهم هذه الاتجاهات تلك التي تمثل الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في دول أوروبا،  وبخاصة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني والحزب الديمقراطي الاشتراكي النمساوي والسويدي والدنماركي وحزب العمال الانجليزي. والحزب الاشتراكي الفرنسي. وهذه الآحزاب حققت انتص...
	وعلى ضوء يتبين أن أنصار هذا الاتجاه يؤكدون الصلة الوثيقة بين الاشتراكية والديمقراطية من خلال ربطهم بين تحقيق الأهداف الاشتراكية وتعميق أهم مباد ئ الديمقراطية التقليدية. وهذا بدوره،  يحول الصراع بين الطبقات إلى صراع بين الأحزاب من أجل الاستيلاء على الس...
	ولعل ما دفع بأصحاب هذا الاتجاه إلى اعتناق هذا الرأي هو فشل ثورات 1848. التي اندلعت في بعض دول أوروبا سنة 1848 وتيقنهم من صعوبة التحول السريع من المجتمع الرأسمالي إلى المجتمع الاشتراكي وهذا لما يتطلبه هذا التحول من إعداد طويل ومسبق لنشر الوعي الطبقي عن...
	وقد تم إنشاء منظمة دولية للاشتراكيين بين سنتي 1864 – 1876 ولكنها لم تعمر طويلا نتيجة الصراع بين الماركسيين والفوضويين،  وأعيد إحياؤها من جديد بالاشتراك بين المنظمات الاشتراكية مع اتحاد العمال الدولي للأحزاب الاشتراكية من سنة 1889  - الى 1923 كما أسس ل...
	وقد تأسست الأحزاب السياسية الاشتراكية من أجل التحول السلمي إلى الاشتراكية وتحقيق مجتمع الرفاهية والوفرة وتعزيز دور الدولة في توجيه الاقتصاد الوطني وانتهاج سياسة التأميم ،  مع إمكانية الأخذ بنظام الملكية الخاصة والهدف من كل ذلك هو حماية الأغلبية من ال...
	وعليه فان الأحزاب الاشتراكية جاءت لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكل طبقات المجتمع عن طريق وضع القوانين اللازمة لحماية،  العمال وتأمينهم ضد البطالة والشيخوخة،  والمرض وتحديد ساعات العمل ووضع حد أدنى للأجور هذا كله  من اجل تحقيق نمو اقتصادي سريع ...
	ومن اجل تحقيق اهدافها تتبنى الاحزاب الاشتراكية أسلوب العمل الديمقراطي عن طريق الحرية والمساواة. كما هو الحال في الديمقراطية التقليدية. ولذلك ان الاحزاب الاشتراكية في اوروبا لها موقف عدائي للشيوعية كإيديولوجية بسبب تبنيها العنف الثوري ومن ثم فإنها تجن...
	ويلاحظ ان الاحزاب الاشتراكية بانها أحزاب جماهرية . تعتمد على العمال وتقوم على التنظيم القاعدي ولها ايديولوجية تتميز بالمرونة والاعتدال وترى انه لا ضرورة للثورة مادامت هناك فرصة لتصحيح الاخطاء والمظالم الاجتماعية بشكل ديمقراطي( ).
	تختلف الأديان فيما تأتي به أحكام ،  وتشريعات وهذا باختلاف الزمان والمكان. فقد يقتصر دور بعضها في تنظيم المسائل العقائدية والروحية ،  والأخلاقية كالدين المسيحي  وقد يقوم البعض الآخر منها زيادة على ذلك . بتنظيم حياة الأفراد في معاملاتهم الدنيوية وضبط ال...
	وعلى هذا الأساس فقد كانت الشريعة الإسلامية السمحة،  المصدر الأساسي والوحيد للقانون بكل فروعه في جميع  الدول الإسلامية . لمدة ثلاثة عشرة قرنا من الزمن،  قبل أن تخضع للاستعمار الغربي الذي فرض قوانينه عليها ،  وترك آثاره بادية عليها إلى اليوم. ومع ذلك حا...
	وعليه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول بعضا من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام وفي الثاني  موقف الفقه الإسلامي من الأحزاب السياسية.
	نستعرض في هذا المبحث أهم المبادئ التي فرضها القرآن الكريم ،  وقررتها السنة النبوية المطهرة في تنظيم شؤون الحكم وهي مبادئ كلية ،  تحدد الإطار العام الذى يقوم عليها نظام الحكم منذ مجيء النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وأسس عليها الدولة الاسلامية وطبقها ا...
	ومن هذه المبادئ  العامة الدستورية : مبدأ الشورى والعدالة والمساواة وكفالة الحقوق ونوضح ذلك في الفرعين الآتيين :
	مبدأ الشورى من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام وأشار إليه القرآن في أكثر من آية من آياته الكريمة. وطبقها الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة وسار على نهجه الخلفاء الراشدون في إدارة أمور المسلمين .والحكمة في ذلك أن الشورى ...
	1 ـ أن ينال الناس الحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم في كل ما يتعلق بحقوقهم  ومصالحهم .
	2 ـ أن مسؤولية تصريف الأمور وإدارتها في المجتمع لا بد أن يضطلع بها من يختاره الناس بإرادتهم الحرة.
	3 ـ أن يكون من يمثل الناس  (النائب) للتشاور مع الحاكم أو القائد. الأشخاص الذين يحصلون على ثقة الشعب بكل حرية . بعيدا عن وسائل الترغيب والترهيب والتزوير.
	4 ـ أن يشير هؤلاء ( النواب ) بآرائهم بكل حرية ،  وبما تمليه عليهم ضمائرهم ودون مداهنة أو تنميق الحاكم.
	5 ـ التسليم بما يجمع عليه أهل الشورى أو أكثرهم  لأنه لا معنى للشورى إذا استمع ولي الأمر إلى الآراء ثم اختار بمفرده ما يراه مفيدا له( ). لأن ذلك يؤدي إلى الاستبداد بالرأي والوقوع في الضلال.
	ولذلك فقد أمر الله عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن تكون الشورى هى الوسيلة المثلى لاتخاذ  القرار في كل ما يتعلق بأمور المسلمين وذلك في قوله تعالى  ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ...
	وقد قدم لنا القران الكريم صورة تطبيقية لمبدأ الشورى في ممارسة الحكم منذ آلاف السنين في الممالك القديمة ويتعلق الأمر بملكة سبأ. بلقيس  في اليمن ،  حين أرسل إليها النبي سليمان عليه السلام كتابا يدعوها إلى الإسلام فجمعت قومها تطلب منهم الرأي والمشورة قبل...
	وهذه الآية تدل على أن رئيس الدولة  في النظام الإسلامي لا ينفرد باتخاذ القرار وإنما عليه أن يستشير في الأمور كلها .وتبين لنا أن  نظام الشورى تلتقي معه الديمقراطية في الأنظمة البرلمانية في وقتنا هذا, ونظــرا لأهمية الشورى فقد نزلت في القرآن الكريم سورة ...
	ويؤخذ من معانى الآيات الكريمات أن مجال الشورى يتسع لكل الأمور التي تخص المسلمين دون تحديد موضوع معين بذاته حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة يستشير أصحابه في كل المسائل الدنيوية التي لم ينزل بشأنها وحي, ولم يرد فيها نص . والأمثلة على ذلك كث...
	وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الخلفاء الراشدون المبدأ في مناسبات عديدة حيث كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا يتخذ قرارا في أمر يخص المسلمين إلا بعد مشاورتهم ،  ومعرفة رأيهم فيه,  وقد ورد عنه قوله:  " أشيروا علي أيها الناس " .
	وفي هذا الصدد يطرح السؤال ما إذا كانت الشورى تتضمن الأخذ بنظام الإنتخاب أو لا ؟ ففي هذا الشأن انقسم الفقهاء إلى اتجاهين .
	الإتجاه الأول: يقر ذلك ويستدلون عليه بقوله تعالى : ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ (( ) فيرى الأستاذ أبو علي المودودي . أن مبدأ الشورى يترتب عليه الأخذ بنظام الإنتخاب لأن الخطاب في ...
	وفي نفس الإتجاه يرى البعض بأن الشورى تتضمن الأخذ بنظام الإنتخاب المقيد وحده, أي أن ممارسة الإنتخاب يخضع لشروط معينة. ثقافية ومالية, الى غيرها من الشروط ،  لأن الشورى لا تؤخذ إلا ممن توافرت فيهم شروط الأمانة والعدالة والرأي والحكمة.
	أما الإتجاه الثاني : فيرى عكس سابقه حيث يقولون: بأن الإستدلال بالآية الكريمة السابقة لا ينطوي على الأخذ بنظام الإنتخاب المعروف في الديمقراطية الغربية لأنها لا تفيد العمومية وإنما فيها التبعيض الذي يفهم من قوله:  ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ (( ) وقال:...
	وتقديرنا أن الإتجاهين لا يختلفان, ما دام الرأيان يتفقان في مسألة  التبعيض .والانتخاب المقيد بشروط,  والإنتخاب مسألة  دنيوية .يمكن الأخذ بها متى دعت الحاجة إليها في أي نظام سياسي.
	يمثل مبدأ العدالة والمساواة إحدى الركائز التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام ،  ولا تقتصر العدالة على القضاء والفصل في المنازعات والخصومات التي تقوم بين الناس وإنما يقصد بالعدالة بمفهومها الواسع،  وتشمل كافة المجالات وجميع الشؤون العامة .
	وقد نزلت بشأنها آيات قرآنية عديدة وحثت على تطبيقها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدين فجاءت في قوله تعالى :  (إنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّك...
	وقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(( ).
	حيث تأمر الآية الكريمة بتحقيق العدالة مع الأعداء بحيث لا يحمل البعض الكراهية لقوم من الناس, على ظلمهم  أو عدم العدل في معاملتهم( ).
	كما تصل العدالة إلى قمتها وذلك بتحقيقها حتى مع النفس ومع الوالدين والأقربين في قولــه تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ... (( ).
	كما ان السنة النبوية غنية بالأحاديث المتعلقة بمبدأ العدالة وحثت عليها وقد روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .. الإمام العادل( ), كما روى أبو ذر الغفاري  رضي الله عنه عن النبي صلى ال...
	ومن هنا نجد الخلفاء الراشدين قد أخذوا من هذا المبدأ كواحدة من الغايات التي يحرصون على تحقيقها في شؤون  الحكم واشتهر بها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سمي "بالعادل"  لحرصه الشديد على تحقيق العدالة والمساواة بين الناس,  فهم كأسنان المشط لا فرق ...
	ولهذا كان من الطبيعي أن يكون شرط العدالة أحد الشروط الأساسية التي تطلب في كل من يتولى منصبا من المناصب العامة في الدولة الإسلامية لأن " العدل أساس الملك " لا يقوم ولا يستقر إلا بالعدالة والمساواة وضمان الحقوق والحريات.
	سنتعرض في هذا المطلب إلى موقف الفقه الإسلامي من الأحزاب السياسية, عما إذا كان الإسلام يستوعب الأحزاب السياسية أم يتنكر لها؟ أم أن المعارضة في الاسلام هي نوع من التناصح, أكثر من كونها معارضة بالمفهوم الحديث في الديمقراطية الغربية, وفي أنظمة الحكم التي ...
	وقد ورد أن عمر رضي الله عنه أراد تحديد مهور النساء فقامت امرأة تعارضه بقوله تعالى : ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِي...
	غير أنه بشان نظام الأحزاب السياسية ،  فقد انقسم الفقه الإسلامي إلى فريقين بين مؤيد ومعارض  لها نوضحهما في فرعين .فى الأول موقف المعارضين وأدلتهم ومبرراتهم, أما فى الثانى موقف المؤيدين وأدلتهم ومبرراتهم .
	يرى أنصار هذا الاتجاه( ) أن النظام السياسي الاسلامي ينفر من الاحزاب السياسية ولا يحبذها نظرا لما يحمل هذا النظام من مساوئ وعيوب وتأثيرها على ابناء الامة الواحدة. ويستندون في موقفهم على نصوص تؤكد وحدة الأمة وتحذر من الفرقة والاختلاف منها الآيات :
	( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً( ( ) ،  (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَ...
	يفهم من سياق الآيات الكريمات, أن الأمة مأمورة شرعا بالتوحد ونبذ الإختلاف المؤدي إلى الفرقة( ).
	كما أوردوا نصوصا من القرآن تنهى صراحة عن الانقسام والتشيع وبيان سوء عاقبتها على الأمة, في الدنيا والآخرة, منها قوله تعالى: ( ُمنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ...
	يستفاد من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى حذر من التفرق في الدين والتشيع للفرق والجماعات( ).لأن ذلك يؤدي إلى الفتن والإقتتال بين الجماعة المسلمة, يِؤدي إلى الشرك والردة في الإسلام, ولذلك يجب تجنب الإنضمام إلى الجماعات والأحزاب التي تخلق الفرقة .
	ويستدل أصحاب هذا الإتجاه على عدم جواز النظام الحزبي في الإسلام, بقياس الأحزاب السياسية بالفرق الإسلامية, التي ظهرت في الصدر الأول من الإسلام, وما اعتراها من سلبيات ومساوئ, نتيجة تبني آراء ومواقف واتجاهات متناقضة. حيث وصل الإختلاف بينها إلى مسائل عقائد...
	وقد كان من رأي الخوارج, أن يعلن عليّ عن خطئه الذي جعلوه كفرا, ويتراجع عن ما أبرمه مع معاوية من شروط, فلما رفض قاتلوه, في أماكن عديدة, حيث خرجوا عليه في ـ النهروان ـ ثم دبروا له مؤامرة قتله,  من طرف أحد الخارجين عليه وهو ـ إبن ملجم ـ ( ).
	وهكذا فإن منطق القوة, والتعصب, والتكفير, قد ساد بين الشيعة والسنة, في كثير من المسائل. منها: خلافة الإمام علي للرسول صلى الله عليه وسلم, حيث يقولون بأنه أوصى له بها, ولكن الصحابة اغتصبوها منه.
	وقد امتد هذا السلوك وهو فرض الرأي بالقوة, إلى الفرق الكلامية مثل المعتزلة( ).وقد أطلقت عليهم هذه التسمية, لاعتزالهم حلقة درس الإمام ـ الحسن البصري ـ الذي قال قولته المشهورة: اعتزلنا "واصل" ويقصد" واصل بن عطاء " مؤسس هذه الفرقة, التي كانت لها آراء فكري...
	1 ـ التوحيد                     2 ـ العدل                   3 ـ الوعد والوعيد
	4 ـ المنزلة بين المنزلتين           5 ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
	وقد حاول الخليفة العباسي "المأمون" فرض أفكار هذه الفرقة على علماء عهده بالقوة والإكراه. منها: مسألة (خلق القرآن) التي عانى منها الإمام "أحمد بن حنبل" التي رفض أن يقول بها, فكانت سببا في ضربه وسجنه( ).
	واضافة لما تقدم يقدمون المبررات والحجج الآتية:
	أن انشاء الاحزاب السياسية مخالف للدين الاسلامي لأنها تؤدي إلى تشتت أفراد الأمة وينقسمون الى شيع يذيق بعضهم بأس بعضهم, وتظهر خطورة هذا الإنقسام في الدول الحديثة العهد بالإستقلال أو الدولة النامية. لاسيما عند المواعيد الإنتخابية.
	القاعدة الشعبية في الدول الإسلامية . هم أبناء الأمة الإسلامية وهي أمة يسودها روح التضامن  وتجمعها عقيدة واحدة وهدف واحد وهو إعلاء شأن الدين. ولذلك فلا مكان للتعددية الحزبية لأن الجميع مجتمعون على هدف واحد . وإن اختلفوا في الوسيلة.
	نظام الأحزاب السياسية يتعارض مع صريح النصوص في القران والسنة وآيات القرآن تدعو الى الوحدة وعدم التفرقة لقوله تعالى :  ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ ...
	إن إنخراط أبناء المسلمين في الأحزاب السياسية وصراعاتها يباعد بينها وبين الطريق السوي في الدعوة الإسلامية لأنهم يتحررون من قيود التربية الإسلامية وهو ما يهدد قضية التوازن والشمولية في التوجيه الإسلامي.
	إن الديمقراطية لا تستوجب وجود الأحزاب السياسية, كون الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه, أيا كانت صورة هذا الحكم . ولذلك فليست هناك ضرورة للأحزاب السياسية . لإن في الإسلام وومبادئه المتمثلة  في التكافل الإجتماعي والعدالة والمساواة وكفالة الحقوق ،  ما ...
	واستنادا إلى كل ما تقدم يرى أنصار هذا الاتجاه بأن النظام الحزبي في الإسلام غير جائز نظرا لما يحمل هذا النظام من مساوئ وسلبيات, لها تأثيرها على وحدة الأمة. والدين الإسلامي يجمع و لا يفرق.
	يقدم أنصار هذا الإتجاه  مجموعة من الحجج و المبررات التي تدعم موقفهم و ذلك بسرد مزايا الأحزاب السياسية بوجه عام, نظرا لما تحققه من غايات و أهداف يصعب إدراكها بدون وجود هذه الأحزاب ويستندون السياسية إلى نصو ص  من الكتاب والسنة. وهى :  قوله تعالى ( َلْتَ...
	ومن السنة يستدلون بالحديث الذى رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما. عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: "مثل القائم فى حدود الله, والواقع فيها, كمثل قوم استهموا سفينة, فصار بعضهم أعلاها, وبعضهم أسفلها, وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء...
	يؤخذ من الحديث الشريف, أن الخروج عن الحق خطر لا يقتصر على صاحبه, بل يمتد إلى غيره من أفراد المجتمع إذا لم يتم ردعه, والتصدى له, وبناء على ذلك تكون المعارضة الجماعية هى الأداة المثلى القادرة على تجنيب المجتمعات الأخطار المحدقة بها, وحمايتها منها. وبالإ...
	ـ كشف عيوب ومساوئ الحكم القائم وعرضها للآخرين قبل استفحالها.
	ـ الأحزاب السياسية هي الوسيلة المثلى التي تمكن الأمة من استخدام حقها في محاسبة الحكام على تصرفاتهم وسياستهم  ويستدلون على هذا بالآية  ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ... ( . فهذه الآية تعرض على جميع  المسلمين إقامة جماعة تدعو إلى...
	وصورة هذه الجماعة في العصر الحديث هي الأحزاب السياسية وهي لا تحتاج إلى ترخيص بإنشائها    وإنما تنشأ فور وجود رابطة بين جماعة المسلمين, ويقول أنصار هذا الإتجاه لو أن فقهاء المسلمين اهتموا بالفقه السياسي،  اهتمامهم بفقه العبادات لكان ذلك مبعث تطور ونضج ...
	إن الإسلام دين عالمي , وإن كانت أحكامه موجهة في أصلها للمسلمين لكنه يحفظ ويحمي الأقليات الدينية والسياسية , داخل الدولة الاسلامية, فيمنح لها حق التعبير, وممارسة النشاط السياسي, ولا يتسنى لها ذلك إلا عن طريق الأحزاب السياسية( ).
	كما يرون أن الاختلاف في الرأي .من طبيعة البشر. ولذلك فانه من الأجدر بالمجتمع الإسلامي أن ينظم هذا الاختلاف ويستفيد منه لإصلاح المسلمين.
	إن دور الأحزاب السياسية يختلف باختلاف الظروف الموضوعية ،  والوسط الذي تباشر فيه نشاطها ،  وهذا تبعا للنظام السياسي والدستوري المطبق في كل دولة.
	فنظام الحزب الواحد. الذي يسيطر فيه الحزب على العمل السياسي ويحتكر السلطة كما كان عليه الحال في الجزائر قبل دستور 1989،  يختلف عن نظام تعدد الاحزاب الذي يبرز تعدد وجهات النظر السياسية في المجتمع مما ينتج عنه انقسام في الرأي العام  ،  ويؤدي الى خلق تنظي...
	كما ان هناك من اخذ بنظام الحزبين ،  وهو مطبق في بريطانيا ،  والولايات المتحدة الامريكية وهو نظام ترتب عنه استقرار في الحياة السياسية, في هاتين الدولتين ،  رغم اختلاف ظروف كل منهما.
	ولذلك سنتناول هذا الفصل في ثلاثة مباحث :
	المبحث الأول  : نظام الأحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض ،  ووظيفتها في النظام السياسي.
	المبحث الثاني   : صورا لأحزاب السياسية وتقسيماتها
	المبحث الثالث : الاحزاب السياسية والحريات العامة.
	لما كانت الاحزاب السياسية تعبيرا عن مواقف الطبقات السياسية في المجتمع الديمقراطي وتسعى الى تحقيق أهدافها ،  ولذلك فانه بدون هذه الاحزاب لا يمكن لهذه الطبقات تحقيق ذلك. وعلى الرغم من انها ضرورية في النظام الديمقراطي حسب الاتجاه الغالب في الفقه الدستوري...
	وعليه سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين ،  المطلب الأول نتعرض فيه للأحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض ،  وفي المطلب الثاني دور ووظائف الأحزاب في النظم السياسية.
	كما سبقت الاشارة اليه بأن الأحزاب السياسية ركيزة هامة تقوم عليها الانظمة والنيابية  خاصة البرلمانية إلا ان هناك من ينفى الارتباط . المتلازم والضروري بين الاحزاب السياسية والديمقراطية( ). بل ان جانبا من الفقه يرى بان الديمقراطية الكاملة التي نادى بها (...
	الفرع الأول : المعارضون للأحزاب السياسية ومبرراتهم.
	الفرع الثاني : المؤيدون للأحزاب السياسية ومبرراتهم .
	يرى أنصار هذا الاتجاه المعارض, بأن الأخذ بنظام الأحزاب السياسية تنجم عنه أضرار ومساوئ كثيرة تؤدي الى عدم الاستقرار في الدولة ,وتؤثر على تقدمها. ومن هذه المساوئ:
	1  ـ تفتيت وحدة الامة وتقسيمها  داخليا الى فرق وجماعات متعددة بتعدد المصالح والايديولوجيات, ومن ثم ينقسم افراد المجتمع ويتباعد بعضهم عن البعض, وينتج عنه الصراع والتنافس لاسيما فى الدول النامية حديثة العهد بالديمقراطية ,التي لم تتعود على معارضة الفكرة ...
	ولعل مبعث هذا التخوف يرجع الى اعتبارات تاريخية ،  لأنه في بداية ظهور الاحزاب السياسية ,اعتبرها البعض امتدادا للجماعات الضاغطة, التي تسببت في انهيار الديمقراطيات القديمة   ولاسيما في روما, وأثينا, ولذلك حذر كثير من رجال الحكم والسياسة شعوبهم من الاخذ ب...
	الأحزاب السياسية  لا تعكس بصدق احاسيس وميول ،  واتجاهات الرأي العام . وهي تعمل على تزييفه, بان تتضمن برامجها الانتخابية برامج قوية ،  وشعارات براقة من أجل استمالة الرأي العام اليها, وتستعمل كل  وسائل الدعاية المتاحة ،  وربما يصل بها الامر الى استعمال ...
	ولعل الفرد الذي يمنح صوته لحزب ما, يعود الى طبيعة الحزب ومدى ارتباطه به. ، ي أن درجة المشاركة تقوي وتضعف, بسبب العلاقة الموجودة بين الفرد والحزب, وبمدى تأثير الدعاية الحزبية. حيث ترتفع المشاركة عند الناخبين والمتعاطفين ،  وتضعف عند المنتسبين ,الى ان ت...
	وطبيعة الحزب يكون لها التأثير على الرأي العام أسهل في احزاب اللجان منها على أحزا الجماهير . وهذا يعود الى الثقافة السياسية ،  ومدى الاحتكاك الفعلي بين العضو بمعناه العام. والحزب الذي ينتمي اليه.
	,ن قيام الاحزاب السياسية على تنظيم قوامه حكم الاقلية ( الأوليغارشية) سواء كان نظام الحكم ديمقراطيا  ام غير ذلك, يؤدي الى سيطرة فئة قليلة من الافراد على الحزب والحكومة التي تتشكل منه اذا فاز في الانتخابات التشريعية ،  وهذا يؤدي الى حرمان الشعب من حق ال...
	كلما سيطرت الاقلية على الاحزاب يزداد اتساع نطاق دائرة الحزب .وكذلك نوعية الكثرة المحكومة ،  وهذا سيسهل الامر بالنسبة لتحكم القلة في الكثرة, نظرا لعدم وجود روابط قوية بين الاعضاء, وذلك لفرض رقابة صارمة وفعالة على هذه القلة( ).
	كما أن الأقلية (الأوليغارشية) تستمد مشروعيتها من خلال سيطرتها على المؤسسات الدستورية العامة ،  وكذلك من خلال أساليبها في الترشح والقوائم التي يتحكم فيها قادة وزعماء الاحزاب. التي سمى الكثير منها بأسمائهم , بل وصلت في بعض الاحيان الى درجة تقديسهم مثل ح...
	وفي هذا تفسير لتحكم زعيم الحزب اوقلة قليلة من قادته في امور الحزب وقراراته . وفرض وجهة نظره على بقية الأعضاء الذي يشكلون الأغلبية, وخاصة عندما لا يتوفر الوعي السياسي اللازم عند هؤلاء الأفراد . وبالتالي عدم قدرتهم على تفهم الامور العامة, ومحاسبة القائم...
	ومن هذا فان النظام الحزبي يؤدي الى تقليص المكانة التي يحتلها البرلمان ،  طالما أن المواقف التي يتخذها البرلمان لا تنبع من الاقتناع الشخصي للنائب, وإنما تمثل رأي الحزب.
	وهذا الرأي عادة ما يكون رأي القائد او الزعيم, وبهذا يتحول النائب من ممثل للأمة, الى ممثل للحزب. وهذه الظاهرة يؤكدها سلوك النائب ،  الذي يعمل خلال العهدة البرلمانية لكسب ثقة قيادته الحزبية, طمعا في إعادة ترشيحه ،  ومن ثم فان يفقد استقلاليته في مواجهة ح...
	إن الاحزاب السياسية ,تعمل دائما على تقديم المصلحة الحزبية على المصلحة العامة ،  ولو كانت تتعارض معها ,بصرف النظر عن الهدف العام الذي تسعى لتحقيقه, وبذلك فهي تنحرف عن أداء رسالتها التي وجدت من اجلها. فتقوم بتزويد افراد الشعب بالبيانات الخاطئة , وبث ال...
	وهذا ما حدث في فرنسا. فمنذ تولي هتلر حكم ألمانيا , لم تتوقف الأحزاب السياسية في فرنسا عن الدعاية وبث روح الأمن والاطمئنان في نفوس الفرنسيين,  وتقلل من الخطر الذي يتهدد فرنسا من الاعتداء الأجنبي المتوقع من المانيا, على أساس أن معاهدة فرساي اقرت نظرية ا...
	وحتى في بريطانيا التي تمثل منبت النظام البرلماني ،  ونموذجه المثالي. فإنها لم تخل من هذه الظاهرة ،  حيث عبرت الملكة ( فكتوريا ) عن ذلك سنة 1884 بقولها:" بأن الأحزاب السياسية فقدت الروح الوطنية ".وهذا عندما كان البرلمان بصدد النظر في مشروع قانون ،  وقا...
	بالإضافة الى ما تقدم فان احتياجات الأحزاب المالية لإدارة انشطتها, يدفعها بان تلقي بنفسها في أحضان المؤسسات الاقتصادية, والمالية الكبرى, طلبا للمساعدات والدعم. وهذه المؤسسات المالية والصناعية ,عندما تقدم المساعدة للحزب, فإنها تقوم بالضغط عليه من خلال ا...
	ان النظام الحزبي يؤثر تأثيرا سلبيا على استقرار الادارة وأدائها. وذلك بسبب تداول الأحزاب على الحكم, عن طريق الفوز في الانتخابات,  فالحزب الفائز فى الانتخابات, يقوم بتعيين مؤيديه وخاصة من قادوا الحملة الانتخابية,  في الوظائف. ولاسيما العليا منها. مكافأة...
	ونظرا لأ نه لا يوجد حزب يستمر في السلطة بصفة دائمة. وانما يتغير بتغير نتيجة الانتخابات. فان الادارة يطرأ عليها التغيير ،  حيث يتم عزل أو إبعاد القادة الاداريين في المناصب العليا التابعين لأحزاب المعارضة, ويحل محلهم رجال الحزب الفائز في الانتخاب, وهكذا...
	إن تعدد الأحزاب السياسية في الدولة . يؤدي الى عدم استقرار الحكومات, خاصة في تلك الانظمة السياسية التي لا يوجد بها حزب قوي يحصل على الاغلبية المطلقة في البرلمان ,وانما يكون البرلمان عبارة عن فسيفساء من الأفراد , تقتسم مقاعد البرلمان ,فتقوم بالتحالف فيم...
	يترتب على عدم الاستقرار الحكومي, أثار سلبية في المجالين, السياسي والاداري, وقد عانت كل من ايطاليا, وفرنسا, من هذه الظاهرة, حيث كانت احد اهم الاسباب التي ادت الى سقوط الجمهورية الرابعة, التي تعاقبت فيها اربعة وعشرون حكومة. بينها حكومات لم تستمر سوى ايا...
	ان الانتقادات التي وجهت للأحزاب السياسية. وان كانت على قدر من الصواب في مجملها, كونها تتعارض مع النظام الديمقراطي, لاسيما ذلك النظام الذي نادى به فلاسفة وفقهاء القرن الثامن عشر. وفي مقدمتهم ج .ج. روسو. غير ان الامر يختلف في عصرنا هذا, لتغير مفهوم الدي...
	لا يمكن الحديث عن وجود رأي عام في نظام سياسي معين, إلا بوجود الأحزاب السياسية. لأنها هي التي تستطيع ان تؤثر فيه وتخرجه صائبا هادفا الى تحقيق المصلحة العامة .  ويبرز دور الاحزاب في هذا المجال كعامل مؤثر وفعال في ترتيب وتنظيم المبادئ والافكار سواء كانت ...
	وقد اثبتت التجارب ,بان الجماهير الفقيرة ،  يمكن ان يؤثر فيها خطيب قدير يملك من الفصاحة ما يجعل هذه الجماهير تنساق تحت تأثير العاطفة والحماس الى اتخاذ قرارات ارتجالية وعشوائية . قد لا تخدم مصلحتها, وهنا تبرز اهمية اتخاذ القرار على مستوى جماعات منظمة ، ...
	ان الأحزاب السياسية تحول دون استبداد الحكومات, وتعمل على كشف مساوئ الحزب الحاكم, والترصد لأخطائه , وبذلك فهي تقف موقف المعارض اذا ما انحرف او تخلى عن تنفيذ وعوده التي التزم بها اثناء الحملة الانتخابية . ولذلك فان وجود الأحزاب السياسية يجعل الحكومة تضع...
	ولذلك فان المعارضة, أمر لازم لضمان الحريات العامة, في النظام الديمقراطي, ويجبر الحكومة على الاستجابة لمطالب الاقلية. والواقع انه حيث لا توجد أحزاب معارضة قوية تنظم الساخطين على السلطة, والمعارضين لها, فان الاحزاب والأفراد يجدون أنفسهم امام خيارين لا ث...
	ان وجود الاحزاب السياسية, ووجود المعارضة من شأنه ان يقدم الطرق السلمية الكافية لضمان الانتقال الشرعي, والسلمي, للسلطة ،  وتغيير القيادات عن طريق الانتخابات ،  لأن الأحزاب السياسية, تستوعب معظم الاتجاهات السياسية, مما يخلق جوا من الاستقرار السياسي في ك...
	هذه أهم بعض العيوب التي اسندت الى الأحزاب السياسية ،  وكذلك بعض المزايا التي وصفت بها ،  وهذا امر طبيعي طالما ان الاحزاب ظاهرة سياسية والظواهر السياسية ،  لها أنصار وخصوم, غير انه يلاحظ ان الانتقادات الموجه الى الاحزاب, تتعلق بالممارسات. والاساليب الت...
	ولذلك فان فشل او نجاح الاحزاب السياسية, متوقف على مدى انتشار وارتفاع الوعي السياسي والحقوقي لدى الجماهير ،  ومدى قدرة زعماء الاحزاب في المشاركة في تطوير النظام السياسي واستقراره( ).
	تقوم الاحزاب بدور هام وحيوي في المجتمع السياسي, ولكن هذا الدور وهذه الوظائف تختلف باختلاف طبيعة كل حزب والمبادئ التي يعتنقها, والاهداف التي يعمل من اجل تحقيقها  والوصول اليها . فالأحزاب السياسية في ظل الديمقراطية الغربية   تقوم بدور الحارس على حقوق ال...
	هذا من جهة ،  ومن جهة أخرى, فان دور الحزب وهو في السلطة يختلف عن دوره  وهو بعيد عنها, إي وهو في المعارضة . فإذا كان في السلطة يعمل تحقيق ما وعد به جمهور الناخبين وتقوية فرص بقائه في السلطة ،  فانه حين يكون في المعارضة يعمل على الرقابة والتشجيع على مما...
	وفي دراستنا هذه نركز على الاحزاب باعتبارها مؤسسة سياسية تؤدي دورا  ووظائف معينة  لا غنى عنها تجاه المجتمع . مهما كانت طبيعة هذه الاحزاب, وهو النظام الذي تباشر فيه نشاطها ولعل إهم هذه الوظائف: العمل على الوصول الى السلطة ,أو التأثير على قراراتها عن طري...
	تعتبر الاحزاب السياسية مدارس لتربية الشعوب. وتعليمهم ممارسة الديمقراطية وتزويدهم بالثقافة السياسية التي تمكنهم من المشاركة الفعالة في المسائل العامة وذلك عن طريق توجيههم ومساعدتهم في تكوين آرائهم ،  كما انها تساهم في تكوين النخبة والاطارات ،  التي تك...
	ويتضح هذا الدور من خلال ما تقوم به الأحزاب الاشتراكية من فتح معاهد لتكوين اطارات على قدر عال من الكفاءة والثقافة, التي تؤهلها لتقلد المناصب القيادية،  وهوما تقوم به بعض الاحزاب في الجزائر, من فتح الجامعات الصيفية , وكذلك فإننا نجد العضو في الحزب ،  في...
	لأن العمل السياسي ،  لا يتأتى بالفطرة ،  بل يحتاج الى الخبرة والتدريب . بحيث لا يتصور أن نجد رجل دولة قد جاء من مدرسة الحياة وحدها ،  لأن هذا الرجل مهما كانت صفاته الشخصية , سيواجه طبقة سياسية تمرست في المدارس الحزبية , ولذلك قد تعترضه مصاعب تعيقه عل...
	ولذلك فان الحزب, عندما يقدم مرشحا, لابد ان يكون ممثلا للجماعة التي تنتمي الى هذا الحزب, ويتوفر على الصفات السالفة الذكر, التى تعلمها فى الحزب.
	وعليه فان الأحزاب تلعب دورا اساسيا في حياة الشعوب في شتى المجالات . وقد عبر عن ذلك الملك الحسن الثاني  بقوله : " أنا شخصيا أكن الاحترام الأكبر والتقدير للأحزاب السياسية . ذلك أنني اعتبرها أفضل المدارس السياسية المتاحة "( ) .
	ان تنظيم المعارضة من أهم وظائف الأحزاب, لأن بوجودها تشعر الحكومة دائما بوجود رقيب يترصد أعمالها,  في تنفيذ الحكم وينتقد تصرفاتها. ولذلك فان الحكومة يتولد لديها دائما إحساس بالمسؤولية  في أدائها لأعمالها, غير ان قيام الاحزاب بمعارضة الحكومة,  لا يعني ف...
	كما يجب على المعارضة أن تتحمل مسؤولياتها في استمرارية الدولة, وبقاء مؤسساتها اذا وصلت الحكم, وتجنب كل مظاهر الفوضى, والاضطراب ،  كما هو حاصل اليوم في دول الثورات العربية التي أطاحت بالأنظمة الديكتاتورية, إلا انها لم تنجح في فرض الاستقرار السياسي, والا...
	فالمعارضة في النظم الحزبية الثنائية, تأخذ طابعا خاصا يتميز بالاعتدال طالما ان الصراع ينحصر بين حزبين يتبادلان الأدوار في كل فترة انتخابية .مثل الولايات المتحدة الامريكية . اما في بريطانيا تكاد المعارضة  تأخذ شكلا شبه رسمي , حيث يحصل رئيس حزب المعارضة ...
	أما في النظم المتعددة الأحزاب, فالأمر يختلف نظرا لكثرة الأحزاب, وتباين برامجها ،   وتباعدها من حيث القوة والحجم. ولذلك فان مثل هذا النظام يخلق التنافس الحاد بين الأحزاب, مما يجعلها لا تتردد في استخدام كل الوسائل  المتاحة لانقاد الحزب الحاكم. أو التهجم...
	يلاحظ ان ميزان القوى بين الاحزاب الحاكمة, والمعارضة يؤثر على نجاح أحزاب المعارضة , فوجود حزب مسيطر على السلطة لمدة طويلة , يؤدي الى إضعاف المعارضة ويقلل من شأنها, مما يترتب عنه ما يسمى بالعزوف السياسي, ويتولد شعورا لدى المواطنين بعدم أهمية دورهم ،  وأ...
	إذا كانت الديمقراطية الكلاسيكية ،  تقوم على العلاقة المباشرة بين السلطة والشعب . فان الديمقراطية المعاصرة تفرض وجود وسيط بينهما ،  وهذا الوسيط هو الأحزاب السياسية ،  وعليه فان الحزب يمكن المجتمع من الدخول في الدولة. من خلال تقديم مرشحين لتقلد الوظائف ...
	ولا يقتصر الأمر على ربط الشعب بممثليه عن طريق الترشيح والانتخاب, بل يشمل أيضا مراقبة هذا الشعب لنشاط الحزب الحاكم ،  والشعب بطبيعته لا يستطيع القيام بهذا العمل ولا يستطيع ان يقدم سياسة بديلة إلا اذا توفرت الاجهزة المنظمة وهي الأحزاب السياسية, لما تتوف...
	فالأحزاب كما يقول عنها سير ارنست باركر Sir Ernest. Barker خزان اجتماعي لمجموعة من الافكار السياسية في منطقة من المجتمع( ).  هذا بالإضافة الى ما تؤديه كقناة سياسية تتجمع فيها هذه الافكار فتنساب الى داخل نظام الدولة ،  فتدير عجلتها السياسية في ذلك النظا...
	وبذلك يتضح أن الأحزاب السياسية لا يمكن  الاستغناء عنها باعتبارها مؤسسة دستورية تعمل على خلق الارادة العامة,  وتحويل الافكار والمبادئ الى برامج واضحة ومحددة,  فالحزب يقوم باستغلال القوى الكامنة في الجماهير, حتى وان كان لا يمثل  الأغلبية في اتجاه معين,...
	إن الأحزاب السياسية إحدى الضرورات التي تفرضها الديمقراطية،  بل هي إحدى الضرورات التي تقضى بها طبائع الأشياء،  طبيعة النفس البشرية،  وطبيعة الأنظمة الديمقراطية النيابية( ) ولكن الأخذ بنظام الأحزاب السياسية ثار حوله نقاش يتعلق بتقسيم هذه النظم،  فمنهم م...
	وعليه سوف نتعرض في هذا المبحث إلى مطلبين ،  في الأول نبين فيه صور النظام الحزبي،  وفي الثاني نبين فيه تقسيمات الأحزاب السياسية.
	النظام الحزبي من ركائز الديمقراطية , وهو معيار لتحديد القوى المؤثرة في صنع القرار السياسي ،  وبه تصنف الأنظمة السياسية . وبالتالي لا يمكن تصور نظام سياسي في العصر الحديث بدون وجود حزب, آو أحزاب سياسية لها تأثير في السياسة العامة في الدولة,  وتشارك في ...
	تتميز هذه الصورة بوجود حزب واحد يسيطر على السلطة السياسية ويهيمن على مظاهر العمل السياسي,  ويجعل من جميع مؤسسات الدولة عبارة عن أجهزة وأدوات في يد النظام الحاكم  يستعمله للدعاية  ونشر أفكاره,  والعمل على تعبئة الجماهير, وبعث الروح الوطنية فيهم ،  وإقن...
	وقد ظهر هذا النظام فى البلدان الاشتراكية ،  ودول العالم الثالث وأخذت به الجزائر من سنة 1962 الى 1989. وهى الفترة التى حكم فيها حزب جبهة التحرير الوطني .وكذلك الحزب الشيوعي السوفييتي, فى الاتحاد السوفييتي قبل انحلاله. والحزب الاشتراكي العربي في مصر أثن...
	إن الأنظمة السياسية التي انتهجت هذه الأسلوب وتبنت هذه الصورة ،  ترجع ذلك الى الحفاظ على الوحدة الوطنية, والتصدي للصراعات الداخلية, والقضاء على كل المظاهر التي تؤثر على استقرار الدولة وانهيارها.
	يتميز هذا النظام بالاحتكار السياسي  والتركيز الإداري ،  والسيطرة على البرلمان, عن طريق مترشحين يتم  اختيارهم على أساس انتمائهم إلى الحزب , وفى هذه الحالة فان ارادة جمهور الناخبين لا تقرر وإنما توافق لأنه ليس بإمكانها أن تفعل غير ذلك .
	ومع ذلك توجد بعض الأنظمة السياسية ذات الحزب الواحد عندما يكون دائما هو المسيطر على الحكم,  فإنها تسمح بوجود تجمعات سياسية أخرى تباشر العمل السياسي( ). دون ان تتمكن من الوصول إلى الحكم, كما كان الشأن في مصر أيام الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم من 1980 ح...
	إن إطلاق هذه التسمية لا يعني بالضرورة وجود حزبين سياسيين, فقط داخل الدولة. وان المقصود بذلك وجود حزبين كبيرين يتبادلان الأغلبية على البرلمان, ومن ثم يتداولان على السلطة وإلى جانبهما تظهر أحزاب،  لكن لا تملك الأهمية والوزن السياسي اللازمين للمنافسة  عل...
	فالأولى يوجد بها حزب العمال وحزب المحافظين, وفى الثانية حزب الجمهوريين وحزب الديمقراطيين وتحقيق هذه الصورة عندما يتداول الحزبان على الحكم لسنوات طويلة وبذلك تنحصر اللعبة السياسية بينهما فقط , دون أن تتمكن الأحزاب الصغيرة من تولي الحكم والفوز بالأغلبية...
	وعلى هذا الأساس فإن نظام الثنائية الحزبية يتحقق إذا توافرت له ثلاث شروط :
	1 ـ أن لا يوجد حزب ثالث او أكثر يطمع في تولي السلطة في أي وقت .
	2 ـ أن يتمكن أحد الحزبين من الحصول على الأكثرية اللازمة للوصول إلى الحكم أو البناء فيه دون مساندة من حزب ثالث.
	3 ـ أن يتداول هذان الحزبان السلطة لفترة زمنية طويلة .
	فهذه الشروط الثلاثة واقعية سياسيا( ) فهي تعترف بوجود أحزاب صغيرة غلى جانب الحزبين الكبيرين اللذين تنحصر بينهم المنافسة السياسية من الناحية العملية.
	وهذه الشروط قد تتحقق لصالح حزب آخر ثالث ينشأ حديثا إذا تراجع أحد الحزبين القديمين فيحل محله،  وهو ما حدث فعلا في بريطانيا عندما حل حزب العمال محل حزب الأحرار سنة 1929.
	ويقارن الفقهاء في هذا الصدد بين نظام الحزبين البسيط ونظام الحزبين الفعلي .
	1 ـ نظام الحزبين البسيط يكون حيث يوجد حزبان متعادلان في القوة يتنازعان الأصوات بنسب متقاربة،  كما هو الحال في نيوزلندا وكذلك بريطانيا حيث لا ينجح حزب الأحرار إلا في الحصول على أكثر من 1 إلى 2% من مقاعد البرلمان ولا يحول ذلك دون أحد الحزبين الكبيرين عل...
	2 ـ إن نظام الحزبين الفعلي يكون حيث تستطيع الأحزاب الصغيرة أن ترغم أحد الحزبين الكبيرين على الحصول على الأغلبية ويمكن الحزب الصغير بذلك على إجبار أحدهما على الدخول معه في ائتلاف ،  ويطلق الكتاب هذا النوع من نظام الحزبين : نظام الحزبين والنصف كما هو ال...
	إن نظام الحزبين يبين الحاجة في الأنظمة الديمقراطية إلى ممارسة الرقابة على عمل السلطة وحاجته أيضا إلى إيجاد معارضة منظمة .
	إلا أن هذا النظام لم يسلم من النقد بين الذم والمدح نذكر بعضا منها فيما يأتي :
	1 ـ أنه يمكن جمهور الناخبين من اختيار أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة في عملية انتخابية واحدة وبالتالي يحقق الديمقراطية على نحو أفضل ويحول دون تحول البرلمان إلى حكم للأقلية.
	2 ـ يضمن الثبات للحكومات والاستقرار الوزاري لأطول فترة ممكنة لأنه يتجنب تشكيل الحكومات الائتلافية .
	3 ـ إن هذا الاستقرار الحكومي يضمن وضوحا على سياستها ،  وتكون مفهومة لدى الناخبين.
	إن تمثيل الرأي العام داخل البرلمان يكون ناقصا لأن البرلمان لا يعبر عن اتجاهات كل أفراد الشعب لأنه توجد اتجاهات جانبية لطوائف من الشعب لا تجد من يعبر عنها في ظل هذا النظام.
	يجحف هذا النظام بالأحزاب الصغيرة نتيجة الأخذ بنظام الاقتراع بالأغلبية وبالتالي فإن الأحزاب الصغيرة وإن تحصلت على عدد مميز من أصوات الناخبين غير أن ذلك لا يؤهلها للدخول إلى البرلمان( ).
	يختلف نظام تعدد الأحزاب من دولة إلى أخرى,  لأنه في داخل كل نظام من أنظمة الحكم صور متعددة,  وهذه الصور والتقسيمات بدورها تختلف بالنظر إلى طبيعة الأحزاب المكونة للنظام من حيث عدد مشاركتها في الائتلاف الحزبي وطبيعة هذا الائتلاف  ودرجة استقرار الحكومة( ).
	أن تعدد الأحزاب يخلق في النظم السياسة كثيرا من الصراعات والخلافات ،  والاختلاف في الرؤى . من الناحية السياسية . فى نظام الحكم الملكي ،  أو الجمهوري ،  وكذلك في الجانب الاجتماعي والاقتصادي, والثقافي, وحتى الجانب العقائدي بين التيارات الدينية والعلمانية...
	وقد تؤثر الخلافات العرقية القائمة على العصبيات في الدول التي تتكون تركيبتها الاجتماعية من عدة جماعات مختلفة من حيث العرق, والجنس ,مثل ما هو الشأن في اسبانيا مع إقليم الباسك, والكاتالان. وايرلندا الشمالية في انجلترا, والفلاحون والوالون في بلجيكا, وكورس...
	ووفق هذه الاختلافات يفرق الكتاب بين نماذج مختلفة لنظام تعدد الأحزاب ويقسمونها إلى ثلاث صور على النحو الآتي( ).
	أخذت بهذه الصورة, كل من بلجيكا،  ولكسمبورغ،  وسويسرا, و تشكل هذه الصورة وضعا استثنائيا, لأن النظام فيها يتأرجح بين الاعتدال, وعدم الاستقرار ويتوقف ذلك على نتائج الانتخابات, وخاصة في بلجيكا حيث عرفت في سنة 2010 أطول ازمة وزارية في تاريخ المملكة نتج عنه...
	في حالة الأخذ بنظام " الانتخاب الفردي بالأغلبية" فهو يؤدي إلى الأخذ بنظام الحزبين ويظل مؤقتا كذلك في حالة الأخذ بنظام التمثيل النسبي فيؤدي إلى التعدد الحزبي  ( أكثر من ثلاثة) لان التمثيل النسبي يشجع الأحزاب الصغيرة ويساعد على زيادة عددها( ).
	يتصف هذا النظام بوجود عدد كبير من الأحزاب ،  ولكن أحدها هوالذي يسيطر على الحياة السياسية في الدولة, نظرا لتمتعه بقوة كبيرة تفوق قوة الأحزاب الأخرى ولذلك يطلق عليه البعض اسم  " الحزب المسيطر".  ( Parti Dominant) لأنه يحصل على أغلبية كبيرة من الأصوات في...
	مثل هذه الصورة موجود في كثير من دول أوروبا الغربية ،  مثل السويد،  والنرويج ،  الدنمارك ، ( الأحزاب الديمقراطية ،  الاشتراكية) وإيسلندا .. الخ.
	إلا أن ذلك لا يعني أن هذا الحزب يبقى قويا دائما بل يمكن ان يجد نفسه في المعارضة . وهو ما حدث لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين في النرويج, والدنمارك , عندما خسر الانتخابات العامة. فى سنة 1980 ولم يحصل على الأغلبية الساحقة, وتمكنت الأخرى من الانتصار عليه. ...
	يتميز هذا النظام بعدم  وضع قيود على تشكيل الأحزاب السياسية, وتعد لبنان نموذجا لمثل هذه الصورة. هذا النظام يقر بوجود عدد غير محدود من الأحزاب السياسية تتنافس كلها على البرلمان وتفوز في الانتخابات بنسب متفاوتة ،  تتراوح بين القوة والضعف, تبعا للظروف الم...
	هذه أهم صور النظام الحزبي إلا ان هناك في صور أخرى قال بها البعض مثل الذي ما جاء به Gabriel Almond  وهي :
	ـ نظام  حزبي فاشي.
	ـ نظام الحزب المسيطر غير الفاشي.
	ـ نظام الحزبين المتنافسين
	ـ نظام الأحزاب المتنافسة.
	غير ان هذه التقسيمات لا تخرج عن إطار التقسيمات التي سبقت الإشارة اليها( ).
	ولذلك فإن نجاح النظام الحزبي متوقف على كثير من العوامل, تتمثل في الوسط السياسي والإطار القانوني الذي تعمل فيه الأحزاب, وما يقدمه المشرع من وسائل تساعد على القيام بنشاطها على أحسن وجه ،  بعيدا عن تدخل الإدارة وتعسفها .
	تقسم الأحزاب السياسية إلى تقسيمات مختلفة, وذلك راجع إلى اختلاف طبيعة الأحزاب وأهدافها,  وكذلك اختلاف الأنظمة السياسية,  والإيديولوجية التي يعتنقها كل حزب, ومن حيث موالاتها للحكومة. أو عدد المقاعد المتحصل عليها في البرلمان, وعليه وضع تقسيمان للأحزاب أح...
	هذا التقسيم يقوم أساسا على نوع المذهب السياسي الذي يعتنقه الحزب, والمعيار الذي يميز بينهما ،  هو مدى تأثر كل منهما بالروح الديمقراطية . فنجد أحزاب اليمين توصف بالأحزاب البرجوازية , لأنها تأخذ بمبادئ الديمقراطية الغربية التي أرست مبادئها الثورة الفرنسي...
	يتوقف ذلك على موقف الحزب من النظام الحاكم ،  فإذا كان الحزب يتخذ موقفا مؤيدا لسياسة الحكومة،  ويستخدم أصوات نوابه في البرلمان لتأييد قراراتها فهو حزب الحكومة وهو غالبا ما يكون له ممثلين في الحكومة كما كان الشأن بالنسبة للتحالف الرئاسي بالجزائر ،  المت...
	يخضع هذا التقسيم إلى النتائج المتحصل عليها في الانتخابات ،  فالحزب الذي يشغل أعضاؤها أغلبية المقاعد في البرلمان يوصف بأنه حزب الأغلبية , والذي يتحصل على عدد قليل من المقاعد فهو حزب الأقلية , ينفرد حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة التي تكون من بين أعضائه . ...
	يوصف الحزب،  بالتقدمي أو الثوري, إذا كان يهدف إلى التغيير والتجديد, وإزالة الوضع القائم. واستبداله بوضع جديد،  ويوصف بأنه رجعي أو محافظ, إذا كان متمسكا بالقديم, والحفاظ على التقاليد والإبقاء على الوضع القائم( ).
	تسمى الأحزاب على أساس دعمها للنظام الملكي, وكثيرا ما توصف بأنها أحزاب رجعية. لتمسكها بالنظم التقليدية, في حين تسمى الأحزاب جمهورية ،  وتوصف بأنها تقدمية أو ثورية لكونها تدافع عن النظام الجمهوري وتقوم بتدعيمه .
	هذا التقسيم يرجع إلى اختلاف المذهب السياسي والإيديولوجي والاقتصادي الذي يأخذه الحزب ,
	فالأحزاب الرأسمالية,  تأخذ بنظام الديمقراطية الغربية كمذهب سياسي, وتأخذ حرية التجارة والصناعة وعدم تدخل الدولة في نشاط الأفراد كمبدأ ,وتجعل دور الدولة يقتصر على أنها دولة حارس فقط Etat Gendarme ..
	أما الأحزاب الاشتراكية , والشيوعية ,فتأخذ بالمذهب الماركسي, وتنتهج نظام الديمقراطية الاجتماعية ،  أى تحقيق مجتمع الوفرة أو الرفاهية, وبالتالي فإن تدخل الدولة يتمثل في توجيه نشاط الأفراد اقتصاديا, وسياسيا, واجتماعيا, يعد ضرورة ملحة لا مفر منها.
	إلى جانب التقسيمات السابقة ،  حاول بعض الفقهاء وضع تقسيم شامل ومحدد, وفقا لمعايير مضبوطة تندرج تحتها الأحزاب السياسية( ) وهي كالآتي :
	1 ـ المشاركة في نشاط الحزب ( العضوية).
	2 ـ التنظيم.
	3 ـ القاعدة الاجتماعية.
	على ضوء المعايير السابقة,  فقد قام الفقيه موريس ديفيرجيه بتقسيم الأحزاب السياسة وهو من أشهر الكتاب الذين صنفوا الأحزاب السياسية على أساس معياري العضوية،  والتركيب الاجتماعي فقسمها إلى :
	أحزاب مباشرة ،  وأحزاب غير مباشرة : على أساس العضوية.
	فالأحزاب المباشرة :  PARTIS DIRECTS  ( معيار العضوية )
	هي تكون فيها العضوية مفتوحة للأفراد ،  وتقبل الانضمام إليها كأعضاء مباشرة, ويرتبط الفرد بالحزب باستمارة العضوية التي يقدمها مباشرة طالبا الانضمام إليه ،  ويقوم بعد ذلك بدفع الاشتراكات السنوية التي يفرضها الحزب على أعضائه.
	ويعتبر الأسلوب المباشر هو الوسيلة المتبعة في الأحزاب السياسية المعاصرة،  كما هو الشأن في الأحزاب السياسية الجزائرية, والأحزاب الفرنسية،  والأمريكية, والإيطالية.
	هي تلك الأحزاب التي تستند في بنائها  العام إلى النقابات والجمعيات ومؤسسات خارج تنظيم الحزب،  فالعضوية في الحزب تتم عن طريق هذه التنظيمات الرسمية التي يعترف بها الحزب ,له علاقة معها. فالعضوية هنا تأتي بالتبعية ،  وليست مباشرة( ).
	ومن أمثلة ذلك. حزب العمال البريطاني ،  وحزب العمال البلجيكي،  والحزب الشعبي النمساوي.
	وهنا يثور لتساؤل حول أسباب الأخذ بهذا الأسلوب ؟ ويرجع ذلك الى  سببين هما:
	1 ـ النظام الانتخابي المطبق في بلد ما .  فالأخذ بنظام الاقتراع المقيد يجعل الأحزاب تستعين بالجماعات الأخرى كالنقابات والجمعيات لتجاوز هذا الحاجز والفوز في المعركة الانتخابية.
	2 ـ مرونة الأحزاب وجمودها الأحزاب الجامدة.  تفضل الأخذ بهذا الأسلوب وذلك لكي تتمكن من التوجيه وفرض رقابتها على أعضائها بدقة وصرامة, عكس الأحزاب المرنة التي تسعى إلى توسيع قاعدتها الشعبية داخل الإطار العام للحزب( ).
	أما من حيث معيار التركيب الاجتماعي فيقسمها إلى قسمين :
	يتكون من مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع وجذب الشخصيات المعروفة التي لها وزن لا يستهان به،  فهم يختارون من رجال السياسة ورجال القانون ،  ومدراء الصحف وغيرهم ممن يمكن الاعتماد عليهم ،  لضمان الدخل المادي من خلال الهبات والمساعدات, من طرف رجال الأ...
	هذا الحزب على النقيض من سابقه, وواضح من تسميته أنه يعمل على جلب أكبر عدد من الأفراد, وينتهج في عمله أسلوب الرقابة الصارم, والطاعة لقادته الذين يتميزون بالاستقلالية عن المجموعة البرلمانية ،  ولديهم تأثير ونفوذ على المناضلين وقد ظهرت هذه الأحزاب في الدو...
	يرى ج شارلو .بأنه توجد أحزاب أخرى لا يمكن إدراجها ضمن أي قسم من الأقسام التي وضعها  - ديفيرجيه, مثل الأحزاب الكاثوليكية, والحزب الديمقراطي المسيحي ،  والأحزاب الاشتراكية . ولذلك وضع في كتابه الصادر عام 1971 تقسيما ثلاثيا للأحزاب على النحو الآتي:
	1 ـ أحزاب الوجهاء النخبة Les Notables  وتقوم على الشخصيات المعروفة.
	2 ـ الأحزاب المناضلة  Militants   وتعتمد على الأعضاء المؤيدين لها.
	3 ـ الأحزاب الجماهيرية ( التجمع) les partis de rassemblement   وتعتمد على تجميع الناخبين( ).
	يصنف الفقيه جورج بيردو الأحزاب . إلى أحزاب الرأي وأحزاب الإيديولوجية.
	يتميز حزب الرأيPartis d’opinions  بكونه لا يملك أيديولوجية معينة أو مذهبا سياسيا محددا ،  وتتمثل فلسفته  في جمع أراء أعضائه لذلك فهو يتصف بضعف الانضباط ،  وقلة التنظيم .
	أما أحزاب الإيديولوجية  les partis Idéologiquesفهى تقوم على مذهب عقائدي معين له تصور محدد حول ما هو كائن, وما سيكون, له فلسفة متكاملة حول العالم والانسان( ).
	يقوم هذا التقسيم على أساس العقيدة, كمعيار يمتاز به الحزب عن غيره من الأحزاب الأخرى ،  فالعقيدة في نظره تنقسم إلى نوعين:
	عقيدة مطلقة . وعقيدة محددة. وطبقا لهذا المعيار تنقسم الأحزاب إلى قسمين :
	هذه الأحزاب تتميز بكونها تعتنق عقيدة مطلقة ،  وتوصف بأنها أحزاب تحكمية أو شيوعية. لأنها تفرض نظاما صارما في جميع جوانب الحياة السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية, مثل الأحزاب الشيوعية , والفاشية, والنازية . حيث يحدد الحزب للفرد كيف ينظم تصرفاته في كل م...
	فهي  تتميز بأنها تعتنق عقيدة محددة ،  وهذا النوع من الأحزاب متعددة وتختلف في طبيعتها باختلاف عقيدتها المحددة( ).
	يقسم الدكتور نظام بركات الأحزاب السياسية إلى أربعة أقسام وهي:
	ينضوي تحت لواء هذا الحزب,  أفراد يؤمنون بعقيدة محددة ،  تقدم تصورا واضحا للواقع الاجتماعي المعيشي ،  والواقع المستقبلي المنشود, ويتجسيد ذلك من خلال برامج الحزب وأهدافه.
	هذه الأحزاب تتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف المحيطة بها, وتتأثر بنوعيه واتجاهات قيادتها وزعمائها, ولا تتمسك بعقيدة محددة تقيد  حركيتها, ولذلك فهي تتمتع بالقدرة على التحرك بين كافة فئات المجتمع.
	وهي تمثل بمصالح  محددة لجماعة  كبيرة منظمة من الأفراد,يعملون على خدمة مصالحهم, من خلال المشاركة في الحكومة , وقد أدى تحول اتجاه الأحزاب في الغرب تاريخيا من أحزاب النخبة, إلى أحزاب الجماهير. وإلى أحزاب الفرصة ،  وإلى أحزاب الانتخابات أخيرا. هو شأن الأح...
	إن الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد ،  تطلق عليها عدة تسميات. وذلك وذلك حسب الزاوية التى ينظر من خلالها إلى هذه الحقوق والحريات. فإذا نظرنا اليها ،  بأنها بمثابة إمتياز للفرد, لا يحق للسلطة العامة  (الدولة) المساس بها , فهي بهذا تسمى بالحقوق وال...
	وفي العصر الحديث, نجد الفقه , وكذلك معظم الدساتير, تطلق عليها وصف الحقوق والحريات العامة, حيث أدخلت عليها وصف العمومية. لأنها تتقرر لكل الأفراد،  ويتساوون فيها جميعا سواء أكانوا وطنيين أم أجانب( ).
	وعليه نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : نستعرض في الأول : مفهوم الحريات العامة  وتقسيماتها. وفى الثاني : الأحزاب السياسية وعلاقتها بالحريات العامة والممارسة الديمقراطية.
	لقد اختلف الفقه حول تحديد مفهوم الحرية السياسية, على الرغم من أنه يعتبرها من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام السياسي, لا نها تؤدي الى قيام نظام ديمقراطي سليم ,ولكونها تعبر عن إرادة المجتمع الساسي, وتعطي الفرد حق المشاركة في شؤون الحكم ،  وذلك عن طر...
	وعليه فإن النظم السياسية المعاصرة وتطبيقها لمبدأ حق الاقتراع العام,  تحقيق للديمقراطية الكاملة ، لأنها تعمل على تجسيد المعنى السياسي للشعب بمفهومه الواسع, وتقريبه من مفهومه الحقيقي, أو الاجتماعي،  وهدفها فى ذلك  توسيع قاعدتها الشعبية( ). آخذة  بمبادئ ...
	وقد تأثرت الديمقراطية ,بهذه التغييرات السياسية, والاقتصادية, والإجتماعية .  فاتجهت إتجاها اجتماعيا, وظهر" مصطلح الديمقراطية الإجتماعية" وذلك بتقريرها مجموعة من الحريات والحقوق الإجتماعية ,وبهذا أصبحت الحريات العامة متعددة ومتنوعة,  لاسيما الحريات السي...
	وعليه نقسم هذا المطلب الى فرعين : نتناول في الأول مفهوم الحريات العامة ،  وفى الثانى : تقسيماتها.  وذلك كما سيأتي توضيحه :
	إختلف الفقه بشأن تحديد مفهوم الحريات العامة باختلاف الزاوية التي ينظر منها إليها. ولذلك وجدت عدة معايير لتحديد مفهوم الحريات العامة , نذكر منها ما يأتي:
	يرى جانب من الفقه أن الحريات التي توصف بالعامة( ). هي تلك الحريات التي يعترف بها قانون الدولة ,وتدخل في اطار العلاقات بين المواطنين, وأجهزة الدولة . ( مثل حرية الرأي ،  والتعليم ،  والتنقل ،  والتجمع....) وتتدخل الدولة لحمايتها وتنظيمها ،  عن طرق وضع ...
	بينما يرى الفقيه  - جان ريقيرو" Jean  Rivero   : " هي ذلك الجزء من حقوق الإنسان الذي تجاوز القانون الطبيعي ،  ودخل في نطاق القانون الوضعي( ).
	غير أنه في نظره أن هذا ليس قاعدة عامة, أي أن ليس كل حقوق الانسان ،  حتى ولو أقرها القانون الوضعي, ليست بالضرورة من الحريات العامة. لأن حقوق الانسان في العصر الحديث أصبحت متنوعة, وتضمنت حقوقا ذات طابع إجتماعي. مثل الحق في الأمن الإجتماعي , والسكن ,وغ...
	في حين ذهب فريق آخر, الى إعتبار الحريات العامة, تتمثل في كونها ممنوحة للجميع. وتمارس بكيفية ليس فيها مساس بحريات الآخرين . ويؤخذ على هذا الإتجاه. بأنه ليس دقيقا في تحديد مفهوم الحريات العامة. لأنه توجد حريات وحقوق خاصة تشكل إلتزامات على عاتق الدولة( ).
	وإستنادا الى ما تقدم .يتضح أن مفهوم الحريات العامة , يبرز في العلاقة الموجودة بينها وبين الدولة , في اطار قانوني منظم  تتدخل دائما لحمايتها , وضمانها بموجب هذه القوانين . وتعترف بها , مما يجعلها  ترتقي من مرتبة " الحرية المجردة " الى مرتبة "الحرية الع...
	نظرا لتنوع الحقوق والحريات العامة وتعددها, فإن الفقه لم يتوصل الى إجماع يضع تقسيما موحدا لها . وبذلك جاءت هذه التقسيمات متباينة ومختلفة, وهذا حسب المدارس الفقهية. نذكر منها ما يأتي :
	يرى العميد " دوجي " أن الحريات قسمان : حريات سلبية,  وحريات إيجابية.  أما الحريات السلبية: هي تلك التي تطلب عدم تدخل الدولة إلا في إطار توفير الحماية لها. وتسمى بالحريات التقليدية, ومن ثم فإن دور الدولة يكون سلبيا.
	أما الحريات الإيجابية: فهي عكس سابقتها .أي تستوجب تدخل الدولة وتأمين ممارستها وذلك عن طريق تقديم الخدمات للأفراد مثل التعليم , والعلاج ...
	يفرق  هذه الفقيه بين ثلاثة أنواع من الحريات :
	النوع الأول : الحريات اللصيقة بشخص الانسان وتشمل : الحرية الفردية, والحرية العائلية ،  وحرية المسكن ،  والعمل.
	النوع الثاني :  وتشمل الحريات  المعنوية ,مثل حرية الدين, والمعتقد, والصحافة.
	النوع الثالث : الحريات المنشئة لأنظمة إجتماعية ،  وتتجسد في الحريات الاجتماعية, والإقتصادية والثقافية وتكوين الجمعيات.
	ويؤخذ على هذا التقسيم بأنه, يميز بين الحريات تمييزا مصطنعا ويشتت بين حرية العمل, والمشكلة النقابية،  كما أن التفرقة بين الحريات المنشئة لنظم إجتماعية،  وعن غيرها من الحريات, هي تفرقة غير دقيقة( ).
	هذا الفقيه بدوره يقسمها الى قسمين هما :
	أ ـ المساواة الفردية وتتفرع الى :
	ـ المساواة أمام القانون .
	ـ المساواة أمام القضاء.
	ـ المساواة في تقلد الوظائف العامة.
	ـ المساواة أمام الضرائب.
	ب ـ الحرية الفردية وهو نوعان :
	ـ الحريات ذات المضمون المادي التي لها صلة بالمصالح المادية للفرد, وتشمل الحرية البدنية, والأمن الشخصي, وحرية التنقل, وحرية المسكن وحرمته،  وحق الملكية الفردية, وحرية التجارة, والعمل, والصناعة.
	ـ الحريات ذات المضمون المعنوي : وتشمل حرية العقيدة , والعبادة,  وحرية الصحافة, وتكوين الجمعيات ،  والإجتماع ،  وحرية التعليم. لكن  هذا التقسيم, لم يسلم من النقد هو الآخر. حيث أن التمييز بين المضمون المادى, والمعنوي للحريات, ليست له نتائج قانونية،  أو ...
	كما أن بعض هذه الحريات تمثل جانبا معنويا, وجانبا ماديا, في نفس الوقت كحق الأمن مثلا. بالإضافة الى أن هذا التقسيم يتجاهل الحقوق الإجتماعية, مثل حق الضمان الاجتماعي, وحق الإضراب, وحق الـتأمين الصحي( ).
	لقد تعددت التقسيمات للحقوق والحريات نظرا لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . الذي تبنته معظم دساتير الأنظمة السياسية الحديثة. ونذكر فيما يأتي بعض التقسيمات الشائعة لدى بعض الفقهاء في العصر الحديث ومنهم :
	يوزع الحريات العامة, على أربع مجموعات على هذا النحو:
	ـ الحريات الشخصية البدنية: ،  منها حرية التنقل, وحرية الحياة الخاصة. التي تشمل حرمة المسكن, والمراسلات.
	ـ الحريات الجماعية : وتشمل حق الاشتراك في الجمعيات ،  وحرية التظاهر, وحرية الإجتماع.
	ـ الحريات الفكرية : وهي حرية الرأي, وحرية الصحافة, والحرية الدينية, والعقائدية وحرية التعليم, وحرية الإذاعة والتلفزيون.
	ـ الحريات الإقتصادية والإجتماعية: وتشمل حرية العمل, وحق الملكية, وحرية التجارة, والصناعة( ).
	يقسمها هذا الفقيه الى : حريات الحياة المدنية , وحريات الحياة العامة.
	أ ـ أما حريات الحياة المدنية : فتضم مجموعتين. سماهما ،  الحريات الأولى, والحريات الثانية .
	وتشمل الحرية الطبيعية في التنقل ،  وحق الأمن والحريات العائلية،  وحق الملكية الخاصة،  وحرية التعاقد, وحرية المقاولة. أي حرية التجارة والصناعة.
	وتشمل حرية المعتقد ،  والعبادة ،  وحرية التعليم ،  وحرية الصحافة , والإذاعة ،  وحرية الإجتماع ،  وحرية التعاقد, والحرية النقابية.
	ب ـ أما الحريات العامة :  فتشمل الحقوق المدنية والسياسية .مثل الحق في تقلد الوظائف العامة, وحق الانتساب الى محكمة المحلفين, والقبول للشهادة, وكذلك حق المشاركة في التعبير عن السيادة الوطنية, وحق التصويت والمشاركة في الاستفتاء( ).
	هذا الفقيه بدوره يقسم الحريات الى قسمين رئيسيين: القسم الأول يتضمن  الحقوق والحريات الفردية والتقليدية. والقسم الثاني يشمل الحقوق الإجتماعية .
	أولا : الحقوق والحريات التقليدية ،  وتشمل الحريات الشخصية،  وحرية الفكر ،  وحرية التجمع،  والحرية الاقتصادية ،  وهذه الحريات تتفرع الى عدة فروع وقد سبقت الإشارة اليها في التقسيمات السابقة.
	ثانيا: الحقوق الإجتماعية:  وأهم هذه الحقوق. حق العمل, وكل ما يتعلق به من عناصر. كالأجر, وساعات العمل, والراحة ,والحماية،  وحق الإضراب وتكوين النقابات( ), الى غير ذلك .
	ويؤخذ على هذا التقسيم. أنه يستبعد طائفة  من الحقوق والحريات السياسية من الحريات العامة الفردية, على أن هذه الحقوق من الحريات العامة,  وهي إمتيازات خاصة بالأفراد،  لا يحق للسلطة التعرض لها. أما الحقوق السياسية :فهي التى تتضمن وضع السلطة في يد الشعب. غي...
	يرى بأن الحريات العامة يجب النظر اليها حسب طبيعة المصلحة التي تهدف الى تحقيقها وعلى ذلك فهي أربعة أصناف هي :
	ـ الصنف الأول وهي الحريات السياسية،  وتتمثل في حق الإنتخاب, وحق المشاركة في الإستفتاءات العامة،  وحق إنشاء الأحزاب السياسية.
	ـ الصنف الثاني وهي الحريات الشخصية،  وتشمل حق الأمن ،  وحرية التنقل ،  وحرية الحياة الخاصة.
	ـ الصنف الثالث وهي الحريات الفكرية،  وتتمثل في حرية العقيدة, والعبادة, وحرية الرأي, وحرية الصحافة, وحرية التعليم.
	ـ الصنف الرابع الحريات الإقتصادية والإجتماعية( ).
	وبناءا على ما تقدم يلاحظ على كل التقسيمات  السابقة على الرغم من وجود بعض الإختلاف في تصنيفها وتوزيعها. إلا أنها في النهاية لا تخرج عن نطاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  وما عرفته الإنسانية من تطور في المجالين الإقتصادي, والإجتماعي . ولذلك فالحقوق وا...
	إن الاحزاب السياسية ظاهرة وحقيقة سياسية , ظهرت في الأنظمة الليبرالية.   وتطورت بتطور الحقوق والحريات العامة الممنوحة للأفراد, التي تختلف باختلاف الإيديولوجية التي ينبني عليها النظام السياسي في أي دولة. وتنص عليها في الدستور ،  ومع ذلك فإن الدستور إن ت...
	الفرع الأول : الأحزاب السياسية والحريات العامة.
	الفرع الثاني : الأحزاب السياسية ضمان لممارسة الديمقراطية.
	إن لحرية الرأي والتجمع أثر كبير فيما يتعلق بالأحزاب السياسية لأن الحزب السياسي،  ما هو إلا  تجمع لأصحاب رأي واحد،  ،  فإذا لم يكن للفرد حق إبداء الرأي ،  والدعوة اليه من خلال تجمع الأفراد،  وليقنعهم به،  ويجعلهم يعتنقونه،  على أمل أن يصل هذا الرأي الى...
	لأنه إذا لم تعترف السلطة بهذا الحق, وتحترمه فإن ذلك يؤدي الى التجمع السري،  والعمل في الخفاء, لتحقيق أهدافه بطريقة غير مشروعة،  قد تمس بأمن وإستقرار الدولة. ولاسيما في الأنظمة الديكتاتورية.
	ولذلك فإن الأحزاب السياسية مرتبطة  إرتباطا  وثيقا بالحريات العامة  وممارسة الحقوق السياسية.  وعليه فإن أي قيد يفرض عليها,  يعد بمثابة حاجز أمام حرية إنشاء الأحزاب السياسية, وممارسة نشاطها, ويعتبر مساسا بالديمقراطية( ). كما كان الشأن بالنسبة لدستور الإ...
	إن أهمية الأحزاب السياسية ودورها في تكوين إرادة عامة حقيقة لا ينكرها إلا جاحد. ولذلك فقد ذهبت كثير من الدول الى الحث والتشجيع على إنشاء الأحزاب السياسية, باعتبارها مؤسسات لاغنى عنها لضمان الحياة الديمقراطية, من خلال حق كل فرد في الإنتماء إلى أى حزب سي...
	ولعل التجربتين الانكليزية, والأمريكية ,خير مثال يقتدى به في هذا الصدد, لأنه منذ نشأة الأحزاب السياسية في هاتين الدولتين, عملت على تعميق كافة جوانب الحياة الديمقراطية،  وهي مؤمنة إيمانا تاما, بأن الديمقراطية التي تسعى اليها تلك المؤسسات السياسية تعني أ...
	ولذلك فإن من متطلبات هذه الديمقراطية, هي أولا وقبل كل شيء. تمكين الأفراد من الإختيار بين أحزاب سياسية متنافسة ،  والإدلاء بأصواتهم في إنتخابات حرة،  وبطريق الإقتراع السري( ).  وقد عبر عن ذلك. الأستاذ عثمان خليل عثمان،  والعميد الطماوي. في مؤلفهما القا...
	وعليه فإن الأحزاب السياسية في هاتين الدولتين, لم تنشأ وتعمل بهذا المستوى الرفيع من السلوك السياسي, والدستوري. إلا في ظل الحريات العامة التي يتمتع بها الشعبان الانكليزي والأمريكي.
	وتأسيسا على ذلك فإن ضمان  توافر الحريات ،  وأهمها حرية الرأي والتعبير عن المشاعر, خاصة السياسية منها. وتطورها مرهون بتطور تلك الجماعات السياسية،  التي يطلق عليها الأحزاب السياسية ,وهى المناخ الذي يساعد ويضمن نشأة الأحزاب ،  واتصالها بأكبر حشد من الجما...
	إن البحث في أصول التعددية السياسة في الجزائر لا يمكن حصره في التطورات والاصلاحات المختلفة التي عرفتها الدولة الجزائرية بعد أحداث شهر اكتوبر 1988 ،  وصدور دستور 1989 . بل يتوجب علينا البحث والرجوع اإلى الأصول التاريخية للتعددية السياسية إبان الحقبة الإ...
	ولذلك فقد كانت هذه التنظيمات . على الرغم من اختلافها في الأفكار والأيديولوجيات إلا أنها كان يجمعها هدف واحد. وهواستقلال الجزائر. وبناء دولة عصرية.
	وعليه يشمل هذا القسم ثلاثة مباحث :
	المبحث الاول : يتناول التنظيمات الإصلاحية والسياسية في عهد  الاستعمار حتى سنة 1963 ،  وتبني نظام الحزب الواحد. حتى صدور دستور 1989.
	المبحث الثاني : يتضمن التحول من الواحدية الى التعددية الحزبية انطلاقا من دستور 1989 حتى صدور القانون  12/04 في يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية.
	المبحث الثالث : نتناول فيه تقييم تجربة التعددية السياسية في الجزائر.
	إن تاريخ الأحزاب السياسية في الجزائر يعود إلى بداية العقد الثاني من القرن العشرين بعد انتهاء المقاومة الشعبية التي دامت أكثر من سبعين سنة،  وتحول النضال الوطني من السلاح إلى السياسة،  نتيجة ظهور حركات الإصلاح الديني في العالم الإسلامي،  وتأثر النخبة ا...
	إن ظهور الأحزاب السياسية في الجزائر مرتبط بظهور الحركة الوطنية التي قاومت الاستعمار الفرنسي ووقفت في وجهه مطالبة بالاستقلال, وبناء دولة عصرية. لكن هذه الحركة الوطنية لم يكتب لها النجاح والإستمرار بسبب نفي بعض مناضليها, أو إستشهادهم.
	ونتيجة لذلك بدأت تظهر في الأفق بعض التنظيمات ذات طابع الإصلاحي أو السياسي تقاوم الممارسات الاستعمارية بوسائل عصرية منظمة, وتطالب بالتغيير, وإدخال مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية, والمطالبة بالمساواة في المعاملة مع الفرنسيين. وهذه التنظيمات ...
	لقد سبق ظهور الحركات الإصلاحية والسياسية فى الجزائر, ظهور العديد من الجمعيات والنوادي الثقافية والاجتماعية ,كلها كانت تهدف الى نشر الوعي والثقافة في أوساط المجتمع الجزائري ومحاربة التخلف والجهل, وتطوير الفكر العلمي, ونشر الثقافة الاسلامية, للحفاظ على ...
	ظهرت هذه الحركة على يد الامير خالد. حفيد الامير عبد القادر سنة 1919 وذلك على خليفة انقسام حركة الشباب الجزائري, التي تأسست في  1912 من طرف مجموعة من الشباب الجزائريين, ذوي التكوين الثقافي الفرنسي,  للمطالبة بحق المشاركة في الانتخابات والمساواة في التو...
	فريق يطالب بالإدماج يقوده الدكتور " بن  التهامي" وفريق ينادي  بالمساواة ويقوده الأمير خالد. الذى كانت حركته تعمل على نشر الوعي الحقوقي والسياسي في أوساط الشعب . حتى يناضلوا من أجل استرجاع حقوقهم المسلوبة .ومن جهة أخرى تعمل على إقناع الفرنسيين بشرعية و...
	كما طالب السلطات الفرنسية بالمساواة أمام القانون, وإدماج الجزائريين بدون شرط وتحقيق التمثيل النيابي للجزائريين في البرلمان الفرنسي, ومساواتهم بالأوروبيين. إلى غير ذلك من المطالب الاجتماعية,  والاقتصادية, والسياسية. لكن فرنسا واجهت هذه المطالب بنفي الأ...
	ظهرت هذه الحركة في سنة 1919 بعد انقسام حركة الشباب الجزائري بزعامة الدكتور  "بن التهامي " مع مجموعة من المثقفين الجزائريين ذوي التكوين الفرنسي كالأطباء والصيادلة والمعلمين والمحامين .. الخ.  فأسسوا جريدة  " التقدم " الناطق الرسمي باسم الحركة ,وكانوا م...
	أسسها مجموعة من العلماء الجزائريين في 05 ماي 1931 برئاسة الشيخ عبد الحميد ابن باديس والشيخ البشير الابراهيمي والشيخ العربي التبسي،  والطيب  العقبي ومبارك الميلي وغيرهم . وهي حركة إصلاحية ذات طابع ديني متشبع بالروح والقيم الإسلامية ،  حيث اعتبرها البعض...
	وقد عملت على تأسيس الجمعيات الخيرية, والنوادي الثقافية , والاهتمام بالحركة الشبابية, مثل الكشافة الاسلامية الجزائرية و " الحركة الطلابية ".
	كما قاومت الجمعية الأفكار التي تنادي بالتجنيس ،  والاندماج ،  وروجت لفكرة "الأمةالجزائرية" ودافعت عنها, واعتبرت الأمة مصدرا لكل سلطة,  وهي تحكم نفسها بنفسها وهي التى تصنع القوانين, والحاكم يتولى تنفيذها. الى غير ذلك من المبادئ السياسية التي كانت تدافع...
	إن ظاهرة الأحزاب السياسية في الجزائر بدأت تبرز بشكل واضح بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى. التي كان لها الأثر الواضح في نضج الفكر السياسي الجزائري بسبب إحتكاك الجزائريين الذين شاركوا في  هذه الحرب بالمجتمع الاوروبي ،  المتشبع بمبادئ الديمقراطية والحري...
	تأسست هذه الجمعية سنة 1924 على يد الحاج علي عبد القادر في باريس هدفها الدفاع على مصالح العمال المهاجرين في فرنسا من المغرب العربي . ثم تطورت لتتحول الى حزب سياسي بزعامة   " أحمد مصالي الحاج " سنة 1926.  للنضال من أجل استقلال بلدان المغرب العربي, التي ...
	استمر نضاله حتى سنة 1937 اين أصدرت حكومة " الجبهة الشعبية " بفرنسا قرارا بحل الحزب .لكن مناضليه ظلوا على مبادئهم, واستمروا في نشاطهم ونضالهم, من أجل استقلال الجزائر وحريتها( ).
	تأسس هذا الحزب بقيادة مصالي الحاج سنة 1937 بعد حل حزب نجم شمال افريقيا. في اجتماع لأحباب الأمة فى " نانتز" بباريس.  ولم تكن أهدافه تختلف عن سابقه حيث عارض الاندماج ونادى بتحرير الجزائر فرفع شعار " لا إدماج ،  ولا إنفصال ،  وإنما تحرير " مع العمل على ت...
	وفي سنة 1938 نشر في جريدة الأمة برنامجه كاملا مركزا فيه على مبدأ الفصل بين السلطات والإقرار بكل الحريات الديمقراطية منها حرية التعبير, وانشاء الجمعيات ,والنقابة , والصحافة ,والاجتماع . الخ( ).
	لكن هذا الحزب لم ينج من مقاومة وقمع المستعمر الفرنسي ،  وتعرض للمضايقات والاضطهاد حتى تم حله. وعلى الرغم من ذلك واصل نشاطه في السرية ،  ونجح في تكوين إطارات حزبية ومناضلين ملتزمين  ومصممين على الكفاح من أجل القضية الوطنية.
	تأسس بهذا الاسم سنة 1935 وعقد مؤتمره الأول في اكتوبر 1936. من أهداف برنامجه العمل من أجل جزائر حرة سيدة ،  متحدة اتحادا قويا مع فرنسا. لأن الحزب كان يعتبر نفسه  امتداد للحزب الشيوعي الفرنسي وأحد فروعه الذي كان ينشط بالجزائر منذ سنة  1921 ولذلك فان إيد...
	تأسست سنة 1946  على يد مصالي الحاج  كبديل لنشاط حزب الشعب المحظور بغرض المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 1947 التي حققت له نجاحا ملحوظا سمحت له بالعودة الى العمل في الشرعية ,وقد سمح له ذلك بالمطالبة بإنشاء مجلس تأسيسي جزائري كامل السيادة يتم انتخا...
	تأسست جبهة التحرير الوطني في اجتماع  22 شخصية سياسية في جوان 1954 الذي تم فيه الاتفاق على انطلاق الثورة التحريرية  .ثورة أول نوفمبر 1954 التي كانت تهدف الى تحرير الأرض والإنسان. وقد ساعدت  على ظهورها مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية( ).
	فعلى المستوى الخارجي بروز كثير من المنظمات الدولية التي ساعدت على ظهور الحركات التحريرية  وانقسام المجتمع الدولي الى معسكرين متنافسين من أجل بسط نفوذهما في مناطق مختلفة من الكرة الارضية ،  مما أدى الى قيام حرب باردة بينهما. وكذلك خروج فرنسا من ال...
	أما من الناحية الداخلية : فتتمثل في الصراعات التي كانت موجودة بين مختلف قادة التنظيمات السياسية والحركة الاصلاحية, وتباين الاهداف والايديولوجيات, مما أدى الى فشل المقاومة الوطنية في تحقيق أهدافها.
	بالإضافة الى الأزمة التي عرفتها  " حركة انتصار الحريات الديمقراطية " بعد انعقاد مؤتمرها الثاني في أفريل 1953 الذي طرحت فيه مسالة الديمقراطية في الحزب بإلحاح. حيث برز تيار يرفض تمركز السلطات في يد مصالي الحاج . الذي كان المصدر الوحيد للقرار في تنظيم وت...
	ونتيجة لهذه الازمة والانقسام الذي عرفه الحزب تأسست " اللجنة الثورية للوحدة والعمل"  كتيار توفيقي على يد مجموعة من الشباب من قدماء  منظمة شبه عسكرية , وحصروا اهتمامهم في ضرورة المبادرة بالقيام بعمل ثوري متجاوزين بذلك سياسة مصالي الحاج التي تدعو الى حل ...
	وقرار تشكيل لجنة جبهة التحرير الوطني التي اتخذته جماعة 22 سرعان ما انضوى تحت لوائها الشعب الجزائري. وتمكنت من الانتشار وطنيا واستقطبت في صفوفها الطلائع الواعية ،  ونجحت في تعميق فكرة الكفاح المسلح,  حيث ارتفع عدد المشتركين فيها الى اكثر من 180.000 شخصا
	فاندلعت الثورة  بقيادة جبهة التحرير الوطني على أساس مبدأين وهما : أولوية الداخل على الخارج ,وتدعيم ما هو عسكري على حساب ما هو سياسي ،  ولذلك لم تعرف الجبهة أي تنظيم اوهيكلة مؤسساتية محددة عند بدايتها, مما أدى إلى خلق صراعات داخلية فيها, وظلت هذه الصرا...
	ولما انعقد مؤتمر وادي الصومام بتاريخ 20 أوت 1956 بقرية إفري إحياء لذكرى هجومات الشمال القسنطيني بتاريخ 20 ماى 1950 الذي قضى على عقدة التفوق العسكري الفرنسي . واستقطب الرأي العام العالمي,  مما سمح بتسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الامم المتحدة.
	فجاء مؤتمر الصومام الذى وضع التنظيم السياسي والعسكري للجبهة ،  وفتح الباب الانضمام أمام أحزاب الحركة الوطنية إليها, وهو ما زودها بقيادة وطنية موحدة  ،  وحدت الضوابط الايديولوجية, وأعطت لمسؤولي الأحزاب التى انضمت إليها مناصب قيادية. وبذلك أعلن  ( فرحات...
	وفي 20 اوت  1956  انعقد مؤتمر وادي الصومام . بقرية إفري بمنطقة القبائل شمال الجزائري, نظرا لموقعها الاستراتيجي  الأكثر أمنا .  دعا اليه كل من عبان رمضان ،  العربي بن مهيدي ،  وعمر أمقران ،  وزيغود يوسف ،  وكريم بلقاسم ،  والاخضر بن طوبال ،  وتغيب  عنه...
	ومن الأسباب التي دفعت إلى انعقاده هو ضرورة تقييم المرحلة الاولى من الثورة المسلحة وبوضع الخطوط العريضة لمواصلة الكفاح المسلح من أجل استرجاع  السيادة الوطنية ،  وكذلك من أجل تزويد الثورة بقيادة مركزية موحدة تتولى تنظيم, وتسيير الكفاح المسلح. وتوحيد الت...
	ـ  إصدار وثيقة سياسية شاملة تعتمد إيديولوجية،  تحدد منهجية الثورة مرفقة بتصور مستقبلي للدولة الجزائرية بعد الاستقلال.
	ـ   تقسيم التراب الوطني الى ست ولايات ( بدلا تسمية المنطقة). كما تم استبدال الناحية بالمنطقة،    والقسم بالناحية. بالإضافة الى إحداث القسمة ،  وجعل منطقة العاصمة مستقلة ،  وإنشاء اتحاديات جبهة التحرير في فرنسا والمغرب وتونس.
	ـ  توحيد التنظيم العسكري : حيث وضعت الرتب العسكرية والمخططات والترتيبات والمهام والهيكلة. والتنظيم السياسي: التعريف بمهام المحافظين السياسيين ،  والمجالس الشعبية واختصاصاتها.
	ـ تشكيل قيادة موحد للثورة : مجسدة في المجلس الوطني للثورة وهو بمثابة الهيئة التشريعية ،  ولجنة التنسيق كهيئة تنفيذية لتسيير أعمال الثورة( ).
	ـ علاقة جيش التحرير بجبهة التحرير وإعطاء الأولوية للسياسي على العسكري.
	ـ اعطاء الأولوية للداخل على الخارج مع مراعاة مبدأ الإرادة المشتركة. وقد اتخذ المؤتمر قرارا بإقامة المجلس الوطني للثورة يتكون من 34 عضوا بينهم 17 رؤوسا و 17 مساعدين ثم ارتفع العدد الى  54 عضوا بعد اجتماع 19 أوت 1957 للسماح للقادة الآخرين بالاشتراك في ع...
	لقد كان الهدف الأول لمؤتمر الصومام, هو تجهيز جبهة التحرير الوطني بحكومة وبرلمان . تعمل على تطويق نظام الاحتلال ،   وتنظيم أبناء الشعب ،  وفي 19 سبتمبر 1958 تم تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة بالمنفى بقيادة  " فرحات عباس "  للتحرك سياسيا ،  تضم اثنتي ع...
	ويتبين من خلال القرارات والنتائج التي تمخضت عن مؤتمر الصومام ،  أن الثورة انتقلت من مرحلة المبادرة الفردية, الى مرحلة التنظيم, وتأسيس مؤسسات وأجهزة ضمت ممثلين بمختلف التيارات السياسية الوطنية . لم يكونوا من صناع بيان أول نوفمبر. وكان المجلس الوطني للث...
	وفي مطلع سنة 1960 قرر المجلس الوطني للثورة المنعقد في طرابلس , إنزال الشعب الجزائري الى الشارع،  لدعم العمل العسكري،  ونجحت الجبهة في تنظيم مسيرات شعبية ضخمة في سائر المدن والقرى،  منهــا مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر و17 اكتوبر 1961 في باريس وفشل...
	بعد إعلان الاستقلال, انعقد المؤتمر الإستثنائي للجبهة في ليبيا ما بين 27 مارس الى 05  جوان 1962, لتحديد المسار السياسي والبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية ،  إلا أن المؤتمر فشل في الفصل في مسألة تعيين القيادة السياسية, بسبب النقاشات الساخنة بين الاعضاء ...
	ومن خلال ما سبق يتبين أن أزمة 1962 هي أزمة سلطة, وأزمة شرعية, لان كل طرف من أطراف الصراع , يرى في نفسه شخصيته الشرعية وحسب ( محمد  حربي) فانه بعد اتفاقية " ايفيان " ظهرت ثلاثة اتجاهات حول مسألة السلطة.
	ـ اتجاه الحكومة المؤقتة المتمثل في العمل على احترام اتفاقية  " ايفيان" والإستفادة من عملية الإنتقال الطبيعي للسلطة من فرنسا إليها.
	ـ اتجاه قيادة الأركان المتمثل في معارضة اتفاقية ايفيان والحكومة المؤقتة باعتبارها صاحبة الملف.
	ـ اتجاه احمد بن بلة الذي يؤيد قيادة الاركان ويتفق معها في ضرورة إنشاء مكتب سياسي( ). وكان الاتجاه الذي فرض نفسه.
	ونتيجة للصراعات الثقافية والسياسية داخل جبهة التحرير الوطني التي أدت الى اضعافها وفي المقابل برز جيش التحرير الوطني كقوة تتمتع بوزن كبير فتشكلت أول حكومة ترأسها احمد بن بلة ،  وعين فيها  " هواري بومدين " وزيرا للدفاع, وتم التخلي عن فكرة القيادة الجما...
	عندما تأسست جبهة التحرير الوطني في سنة 1954 تفتحت على كل التيارات السياسية والإيديولوجية والإصلاحية. التي كانت تمارس نشاطها ،  فانصهرت في بوتقة جبهة التحرير الوطني لأنهم كانوا جميعا يجمعهم هدف واحد ،  وهو مقاومة الاستعمار الفرنسي, من أجل استقلال الجزا...
	إلى جانب الفكر الناصري. كان الفكر  الماركسي الذي مجد الواحدية الحزبية التي تتشكل من طليعة الطبقة الكادحة. المعادية للبرجوازية الاستغلالية.
	اما العامل العقائدي فيتمثل في التوجه الاسلامي الذي يتنكر للأحزاب السياسية ،  نظرا لما فيها من عيوب ومساوئ وتناقض مع مبادئ الشريعة الاسلامية( ).
	وقد تجاهل النظام السياسي الذي أسس غداة الاستقلال الاختلافات والصراعات السياسية الموجودة في المجتمع الجزائري, وتبني نظام الحزب الواحد مما دفع بالتيارات السياسية الاخرى الى العمل في السرية, ومعارضة النظام منها : جبهة القوى الاشتراكية ـ بزعامة حسين آيت أ...
	ولكن ونظرا لاعتبارات تاريخية ولاسيما التجربة التي سبقت ثورة نوفمبر 1954 من حيث الممارسة السياسية ،  والاختلافات في التوجهات الفكرية والإيديولوجية,  لدى النخبة الجزائرية تأكد للقيادة الجزائرية بعد الاستقلال, أن الأخذ بنظام الحزب الواحد. هو النظام الأمث...
	الفرع الأول :    دستور 1963 وبداية الواحدية ثم دستور 1976 وترسيخ نظام الحزب الواحد
	الفرع الثاني  :   علاقة الحزب الواحد بميكانيزم الحكم.
	بعد إعلان الاستقلال تم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 20 سبتمبر 1962. وكان يتكون من 196 نائبا. أسند ت اليه مهمة تأسيس حكومة للجمهورية الجزائرية, وإعداد مشروع الدستور والقيام بمهمة السلطة التشريعية, مؤقتا باسم الشعب الجزائري . ففي  26 سبتمبر 1962 تم ...
	عمل المجلس على إعداد مشروع الدستو,ر غير أن الجو الذي كان سائدا لم يكن يعبر عن مبادئ الثورة, وبرنامج ميثاق طرابلس, وهو إرساء ديمقراطية شعبية, ولذلك قام المكتب السياسي بتكليف لجنة لإعداد مشروع الدستور الذي أقره المجلس الوطني التأسيسي في 28 اوت 1963 ،  و...
	وجاء الميثاق الوطني الذي صادق عليه الشعب في استفتاء 27 جوان 1976 الذى كرس الواحدية ومن بعده الدستور الصادر في 22 نوفمبر 1976 حيث نص في المادة 94 على أنه  " يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد "  ونصت المادة 95 على أن  "جبهة التحرير الو...
	يقوم النظام السياسي في الجزائر في ظل دستور 1963 على أساس النظام الجمهوري في ظل الديمقراطية الشعبية . تمارس فيه السلطة من طرف الشعب عن طريق ممثليه من الطليعة التي تتكون من المثقفين الثوريين, والفلاحين, والعمال ،  ويعتمد الاشتراكية أسلوبا للتنمية وترقية...
	ولم يستطيع الحزب أن يلعب دوره الطلائعي ،  بسبب انعدام التوافق بين عناصره القيادية, وكذلك لكون مؤسسات الدولة وأجهزة الحزب تتمركز في يد شخص واحد. وهو رئيس الدولة . وذلك باسم الشرعية الثورية  والشرعية الشعبية( ).
	كما ساهمت الخلافات الداخلية في جعل الحزب وسيلة لتركيز السلطات وأداة تعبئة الشرائح الاجتماعية, ومؤسسات المجتمع المدني, للحد من سلطة الجيش المتزايدة في الحياة السياسية وفي تقوية وجود السلطة التنفيذية( ).
	غير أن ما يلاحظ على هذه الفترة على الرغم من مبادرات حزب جبهة التحرير الوطني فانه لم يستطيع أن يرقى إلى مستوى التنظيم السياسي الذي يعتمد على تحليل النظام الحاكم لوضع أسس الدولة المعاصرة نظرا لاختلاف التوازنات في هياكل الدولة( ).
	وظل الامر كذلك حتى انقلاب 19 جوان 1965 الذي قام به مجموعة من الضباط تزعمهم هواري بومدين ،  حيث أصدروا بيانا أوضحوا فيه أسباب الانقلاب ثم تبعه قرار بتاريخ 07 جويلية يحدد كيفية ممارسة السلطة.
	ويتم ذلك عن طريق مجلس الثورة الذي يتكون من 26 ستة وعشرين عضوا يجمع بين يديه  كافة السلطات ,لاسيما التشريعية, والتنفيذية,  يتولى تعيين الحكومة التي يرأسها رئيس مجلس الثورة, كما تم إنشاء بعض الهيئات الاستشارية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي, وبذلك حلت الش...
	وفي 19 جوان 1976 الذكرى الحادية عشرة للتصحيح الثوري, أعلن الرئيس هواري بومدين نيته في العودة إلى الشرعية الدستورية. فتم إصدار الميثاق الوطني في 05 جويلية 1976 ذكرى استقلال الجزائر وتم الاستفتاء عليه من طرف الشعب بالموافقة, ثم صدر الدستور في 22 نوفمبر ...
	وقد أكد ميثاق 1976 على واحدية الحزب الذي يتولى الأعضاء القياديون فيه المراكز الحساسة في الدولة. كما أكد تبعية المنظمات الجماهيرية لجبهة التحرير الوطني, وسيطرة هذه الأخيرة عليها،  وذلك ما يبين أن الهدف من تأسيس هذه المنظمات هو إعادة إنتاج النظام, وتأيي...
	وفي هذه الفترة ظل حزب جبهة التحرير الوطني مصدرا تستمد منه الشرعية ،   ويجعل الرئيس محور النظام السياسي, باعتباره الأمين العام للحزب, والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع , ورئيس السلطة التنفيذية, وهذه المكانة التي يحتلها الرئيس في النظام السياسي...
	وهكذا أصبح حزب جبهة التحرير الوطني, الحزب المحتكر للسلطة السياسية. مما أدى الى خنق الحريات الفردية  والعامة , وظهرت كثير من الممارسات السلبية. في أداء الاجهزة الحكومية ،   كالتعسف في استعمال السلطة, وعدم قدرة الجهاز الاداري الذي يتميز بالبيروقراطية ال...
	لقد كان حزب جبهة التحرير الوطني, حزب السلطة, وأحد اجهزة النظام السياسي ومؤسساته نظرا للدور الطلائعي الذي أداه إبان الثورة التحريرية وبعدها, مستندا في ذلك الى الشرعية التاريخية والثورية ،  فهو الذي أنشأ الدولة ويراقبها ويقودها نحو بناء دولة اشتراكية مع...
	وفي عهد الرئيس بومدين  إزداد  ضعف الحزب وفقد سلطاته لصالح الجهاز التنفيذي . وأصبح مجرد جهاز في يد الفئة المسيطرة تمرر قراراتها من خلاله لكسب الشرعية, وأصبح واجهة لجهاز الحكم. ومن ثم فإن السلطة الفعلية لم تكن بيده وإنما كانت بيد غيره( ). وبذلك لم يكن ح...
	ولما توفي الرئيس بومدين في 27 ديسمبر 1978 ترك فراغا سياسيا وعسكريا, أثر في عملية الانتقال السلمي للسلطة على الرغم من أن المادة 117 من الدستور حددت الكيفيات  التي تضمن ذلك. وبذلك طرحت مسألة السلطة من جديد في النظام الجزائري . فبرز اتجاهان رئيسيان أحده...
	وبسبب هذه الصراعات تدخلت المؤسسة العسكرية وفرضت شخصيه عسكرية . لم يكن اختيارها مطروحا  تمثلت في  " الشاذلي بن جديد "  قائد الناحية العسكرية الثانية . وعضو جبهة التحرير الوطني, مما سمح للجيش في التحكم  في حياة الحزب والدولة( ) .
	وبعد ان أصبح  " الشاذلي بن جديد " رئيسا للحزب قام بتقويته ليستخدمه في صراعه ضد مراكز القوى في الجيش . فاستعان بالجناح السياسي للحزب فقام بدعم  " محمد الشريف مساعديه "  الذي أصبح أمينا عاما للجنة المركزية من  ( 1980  - 1988 ) فى عهده  قام بإعادة  تأطي...
	وبذلك استطاعت هياكل الحزب السيطرة على جزء من الدولة . مما سمح لبعض المجموعات  (مجموعات المصالح  ) بان تحتل مراكز مؤثرة في المجال السياسي والاداري وأن تبسط نفوذها على مواطن صنع القرار, مستغلة في ذلك التسهيلات والإمتيازات المادية والاقتصادية التي كانت ا...
	هذه الممارسات هى التي كشفت عن عدم التطابق بين النصوص والممارسة السياسية للحكم،  بينت أن الحزب لم يعد يؤدي  مهامه, وأنه تحول إلى مجرد جهاز سياسي, بدون تأثير أوفعالية. مما جعل الجماهير تفقد ثقتها في مشروعه السياسي ،  وتشك في مصداقيته. وهو الأمر الذي سمح...
	نبين في هذا المبحث الاسباب والعوامل الداخلية والخارجية  ( الدولية والاقليمية ) التي دفعت بالسلطة الحاكمة في الجزائر إلى القيام بالإصلاحات السياسية والدستورية, لاسيما ما تعلق بإقرار التعددية السياسية في شكل ( جمعيات ذات طابع سياسي ), وكذلك بروز نوع جدي...
	لقد تشكلت مجموعة من العوامل والأسباب سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي, لم تعد السلطة القائمة في الجزائر قادرة على مواجهتها, والتملص من تأثيرها على أدائها واستمرارها فشكلت هذه العوامل والظروف ضغطا قويا على السلطة أجبرتها على إقرار هذه الإصلاحات الدس...
	الفرع الاول : الأسباب الداخلية والخارجية
	يمكن حصر الأسباب والعوامل التي أثرت في عملية التحول السياسي في الجزائر من الأحادية الحزبية الى التعددية السياسية في إطار قانوني يسمح بوجود قوى سياسية وآراء تعبر عن نفسها في جو من التعايش السلمي بعيدا عن الصراعات التي قد تهدد سلامة المجتمع وبقاء الدولة...
	ان النظام السياسي في الجزائر منذ الاستقلال,  قام على أساس الحزب الواحد . نتج عنه احتكار السلطة من طرف ٌأقلية سياسية عسكرية, نتج  عنها إقصاء القوى السياسية الموجودة في الساحة وحرمانها من المشاركة في العملية السياسية في إطار قانونى منظم. ومن ثم القضاء ا...
	كل هذه العوامل أدت الى فقدان السلطة لمصداقيتها مع افراد الشعب, وخلقت فجوة بينها تزداد اتساعا بمرور الزمن, نتج عنها تذمر وسخط الشعب بكل شرائحه, مهدت للدخول في مرحلة تميزت بعدم الاستقرار الاجتماعي والفوضى السياسية.
	عندما تولى الرئيس الشاذلي بن جديد رئاسة الدولة, عمل على إصلاح مسار الاقتصاد الجزائري ،   وذلك بترتيب الأولويات, وخلق نوع من التوازن بين القطاعات, وإعادة الاعتبار لقطاع الزراعة, والسكن, كما عمل على إعادة هيكلة المؤسسات, وتقسيمها إلى مؤسسات صغيرة حتى تس...
	وبانهيار أسعار البترول في الاسواق العالمية بدءا من سنة 1983 دخلت الجزائر في أزمة اقتصادية . نتيجة تزايد مستوى الانفاق الحكومي والفردي ،  وبسبب التسيير البيروقراطي للاقتصاد ترتب عنه عجز مالي في المؤسسات الاقتصادية العمومية. بلغ 250 مليار دينار جزائري( ).
	اما في قطاع الفلاحة والصناعة الزراعية, فانه من جانبه عرف ركودا واضحا, نتيجة الاعتماد على الخارج في استيراد المادة الأولية, الى جانب نقص الموارد المائية. المتمثلة في عدم استغلال مياه الامطار عن طريق بناء السدود. حيث كانت مياه الامطار كلها تذهب الى البح...
	ولمواجهة هذه المشكلات, قامت الدولة بسلسلة من الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية . ولكن نظرا لبطء عملية التكيف مع هذه الاصلاحات, ترتب عنها اختلال الموازين الاقتصادية الداخلية والخارجية . حيث بلغ عجز الميزانية العامة الى 13.7 % من الناتج المحلي الاجمالي سنة...
	كما ان الديون الخارجية وخدماتها التي بلغت  54.3% سنة 1985 زادت من استفحال الأزمة الاقتصادية, وارتفاع نسبة التضخم الذي مس جميع المواد الاستهلاكية, وتجميد الاجور مما زاد من التذمر في أوساط الجماهير الشعبية, وفقدان الثقة بالسلطة, وظهور أصوات تنادي بضرورة...
	ان ارتفاع نسبة النمو الديموغرافي في الجزائر, كان  بصورة واضحة, اذ تقدر بنسبة 3.2% سنويا خلال الثمينات اي بزيادة قدرها 800.000 ثمانمائة ألف نسمة سنويا, أحدثت خللا في ميزان التناسب بين النمو الاقتصادي ،  والطلبات الاجتماعية, كالشغل, والسكن, والصحة, والت...
	شملت كل شرائح المجتمع سواء المؤهلين أو غير المؤهلين, وامتدت إلى خريجي المدارس والمعاهد وحاملي الشهادات الجامعية, مما دفع بهؤلاء الى الهجرة نحو دول الخليج أو إلى أوروبا الغربية, وكندا والولايات المتحدة الامريكية.
	الى جانب ذلك ادى النمو الديموغرافي, والنزوح الريفي الى اتساع النسيج العمراني للمدن الكبرى بشكل فوضوي وعشوائي, لم تستطيع الدولة التحكم فيه مما نتج عنه ظهور شرائح وفئات اجتماعية جديدة في هذه الاوساط. أحست بالتهميش, والتفاوت الاجتماعي . لاسيما في أوساط ا...
	ان الاستعمار الفرنسي وسياسته التي عملت على محو الشخصية الوطنية الجزائرية والقضاء على هويته العربية الاسلامية . وفرض اللغة الفرنسية ابان الاحتلال , خلقت أنماطا من الثقافات داخل المجتمع الجزائري ،  نتج عنها ازدواج في الشخصية الوطنية ،  والصراع بين أنصار...
	تعتبر أحداث اكتوبر 1988 بداية التحول في تاريخ الجزائر السياسي ومهدت لتبني نظام التعددية السياسية, تمثلت في المظاهرات التي بدأها تلاميذ المدارس وبعض الشباب في الجزائر العاصمة مساء يوم 04 أكتوبر 1988 استهدفت بالتكسير والتخريب كل مؤسسات الدولة وما يرمز ا...
	وقد اختلفت الآراء حول خلفيات وأسباب هذه الأحداث, فظهر في  هذا الصدد اتجاهان رئيسيان:
	يرجع أسباب أحداث أكتوبر إلى أسباب اجتماعية واقتصادية, تمثلت في ضعف القدرة الشرائية, وارتفاع اسعار المواد الاولية, وضعف الانتاج الزراعي, وانتشار البطالة في أوساط الشباب ،  وكذلك استفحال المديونية الخارجية التي وصلت الى 19 مليار دولار  سنة 1988 وارتفاع ...
	كل هذه الأسباب هيأت الشباب الجزائري خاصة, والشعب بصفة عامة . للانتفاضة والثورة ضد هذه الاوضاع, والمطالبة  بالتغيير ،  طالما ان شعار "  من أجل حياة أفضل " الذي تبناه الحزب كان شعارا براقا.لم يحقق الأهداف التي رفع من أجلها.
	يقول الرئيس محمد بوضياف  " إن الاحداث كانت منتظرة نتيجة  تردي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتهميش شرائح كبرى من المجتمع وعدم تأطيرها ودفعها نحو المشاركة السياسية"( ).
	أما بالنسبة لمدير معهد الدراسات الاستراتيجية  محمد يزيد  " يقول ان المعهد قام بدراسة حول الوضع في الجزائر : توصل الى أن النظام قد وصل الى نهايته, وأصبح مرفوضا من طرف الجماهير ،  وإذا ارادت الجزائر أن تبقى دولة سيدة في منطقة المغرب العربي ولها نظام قوي...
	يرجع أصحاب هذا الإتجاه أسباب احداث اكتوبر بأنها تتمثل في أزمة الثقة, وأزمة التنظيم, كما يتصورها القيادي في الحزب جبهة التحرير الوطني  - عبد الحميد مهري . حيث يرى أن العلاقات بين المسؤولين على مستوى القيادة السياسية غير منسجمة ،  وهذا ناتج عن غياب الد...
	أما محمد الشريف مساعديه . الأمين العام للحزب فقد اعتبر هذه الاحداث مؤامرة على الحزب بأجهزة تابعة للنظام وبتواطؤ وتدبير من الخارج( ).
	ومهما كانت الاسباب والدوافع التي أدت الى وقوع هذه المظاهرات, تبين بشكل واضح ان النظام القائم قد أصبح فاقدا شرعيته, وأنه يعيش أزمة داخلية, سواء في أجهزة السلطة  أوأجهزة الحزب , وبالتالي لا مناص  من التغيير.
	لقد عرف العالم وخاصة دول أوروبا الشرقية, بداية الثمانينات تحولات كبرى في المجالات السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية, ولاسيما تلك الاصلاحات التي جاء بها الرئيس السوفييتي آنذاك.  ميخائيل غورباتشوف . التى عرفت باسم ( التروستريكا ) تسببت فى انحلال الاتحا...
	وهكذا فان الجزائر, لم تكن بمعزل عما يجرى فى المجتمع الدولي من تطورات. ومن ثم فقد تأثرت بهذه التغيرات, وهذه الحركية الدولية, خاصة وأن الجزائر كانت تعيش أزمة متعددة الجوانب, ففي المجال الاقتصادي أصبح الاقتصاد الجزائري فى تبعية للخارج, بعد انهيار أسعار ا...
	هذا من جانب ومن جانب آخر فان التطور الذي عرفه العالم الاسلامي خلال الثمانينات وظهور التنظيمات الاسلامية في عديد من الدول العربية والاسلامية وحتى في الجزائر وهو ما أطلق عليها آنذاك "بالصحوة الاسلامية" ،  حيث كانت بعض هذه التنظيمات معتدلة رضيت بالعمل ال...
	إن أحداث 05 أكتوبر 1988 هي التي دفعت بالنظام السياسي الجزائري إلى التغيير ومعالجة الاوضاع القائمة( ). وتلبية المطالب السياسية ,والاقتصادية, والاجتماعية, وتم ذلك عن طريق وضع دستور يستجيب لهذه المطالب ،  عن طريق نظام حكم جديد يستمد شرعيته من الشعب ،  وي...
	كما اقر مبدأ الملكية الخاصة ،  وحرية المبادرة الفردية. والتخلي عن النظام الحزب الواحد ،  والاخذ بالتعددية السياسية,  وذلك فى المادة  40 منه, والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات  وإقرار الحقوق والحريات, حسب المفهوم الليبرالي. والتمسك بالمبادئ المتعلقة بالهو...
	فيما يتعلق بتنظيم السلطات. فان الدستور جاء ببعض الاصلاحات فيما يتعلق بأداء هذه السلطات ،  وممارسة وظائفها, ففي ما يتعلق بالسلطة التنفيذية فقد اصبحت ثنائية حسب نص المواد ( 67 الى 91 ) .
	حيث أصبح رئيس الحكومة مسؤولا أمام البرلمان عن تسيير المسائل الاقتصادية  والاجتماعية, ولا يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية ،  في حالة فشل الحكومة, كما اقتصر دور رئيس الجمهورية على تعيين رئيس الحكومة, فقط بعد أن كان هو الذي يعين الحكومة ويحدد لها سياستها.
	أما بالنسبة الى السلطة التشريعية فقد أصبحت لها صلاحية إعداد القوانين ومناقشتها والتصويت عليها. وكذلك ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة المواد : 92 الى 128 من الدستور غير أن رئيس الجمهورية بقي يحتفظ بصلاحية إمكانية طلب قراءة ثانية لأي قانون تم التصويت ع...
	أما فيما يخص السلطة القضائية فقد نص الدستور  فى المادة 129 على استقلالية القضاء  . وأسند سلطة الاشراف عليه  الى المجلس الأعلى للقضاء, الذي يتشكل من قضاة منتخبين,  وهذا تجسيدا لمبدأ الاستقلالية حتى يمارس القضاء مهامه المحددة في الدستور, وتتمثل في حماية...
	كما انشا دستور 1989 مؤسسات إستشارية وأجهزة للرقابة الغرض من ذلك متابعة أعمال السلطات العامة ،  واحترام الدستور وتقديم الآراء والإقتراحات لرئيس الجمهورية ،  ومن هذه المؤسسات المجلس الدستوري. الذي يضطلع بمهام السهرعلى إحترام الدستور وصحة العمليات الإنتخ...
	لقد تضمن الدستور جملة من الاصلاحات السياسية منها الغاء النص الذي مفاده أن رئيس الجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب  والدولة, وبذلك تم فصل الدولة عن الحزب  وإبعاد أي دور لحزب جبهة التحرير الوطني, ونص على أن رئيس الجمهورية يتم تعيينه عن طريق الان...
	حيث نصت المادة 40 من الدستور على  " حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي ومعترف به ،  غير أنه لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية ،  واستقلال البلاد وسيادة الشعب( ). وهذه المادة مقتبسة تقريبا من المادة الخا...
	ونلاحظ أن المؤسس الدستوري تجنب استعمال مصطلح الحزب السياسي واستبدله بمصطلح الجمعية ذات الطابع السياسي وهذا لحاجة في نفس النظام . ربما لأن الجمعية أقل نفوذا من الحزب وتأثيرا في القاعدة أم أنه جس نبض, حيث أعطت السلطة لنفسها فرصة لمعرفة ردود الفعل من طرف...
	ولتجسيد هذه الخطوة صدر القانون رقم 89/11 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي الذي يحدد شروط إنشاء هذه الجمعيات وقواعد عملها وتمويلها ..الخ.
	وفي جانب الحقوق والحريات فقد نص في المواد 35 ،  50  على ضمان الحريات وحقوق الانسان الأساسية كحرية الإبداع الفني والعلمي ،  وحرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات ،  وعقد الاجتماعات والتنقل داخل وخارج الوطن وحق تولي الوظائف العامة والنيابية ،  وحق الملكية ...
	تميزت الإدارة الجزائرية في الفترة السابقة على صدور دستور 1989 بكثير من المظاهر السلبية أثرت سلبيا على أدائها ويتضح ذلك في أسلوب عملها الذي يتميز بالبيروقراطية ،  والروتين واحتكار السلطة من طرف تنظيم حزبي واحد وانتشار الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ ...
	وقد صدر القانون  90/08 الذي تضمن الاصلاح الاداري وذلك من أجل القضاء على ممارسات الماضي وذلك عن طريق الرقابة الشعبية مثل حق حضور المداولات من طرف المواطنين والأحزاب وهذا من اجل إعادة الثقة بين المواطن والدولة وجعل من المجلس الشعبي البلدي الإطار الأساسي...
	لم تكن الجزائر بمنأى عن الازمة الاقتصادية العالمية. بل تأثرت بها تأثرا واضحا نتيجة الاعتماد على عائدات البترول. لأنه بمجرد انخفاض اسعاره. انعكست أثاره مباشرة على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تمثل ذلك في العجز المالي لهذه المؤسسات وتراكم الديون عليها ...
	فجاء دستور 1989 ليقوم بمراجعة كل القوانين المتعلقة بتسيير الاقتصاد الوطني وبين علاقة الدولة بالاقتصاد من خلال أحكامه المتمثلة في الآتي :
	ـ تحرير الاقتصاد من التسيير الاداري .
	ـ تخلي الدولة عن احتكار التجارة الخارجية .
	ـ رفع القيود عن الملكية الخاصة .
	ـ حصر الملكية العامة وحمايتها الاقليمية في الثروات الطبيعية الحية والمرافق العمومية أما الأملاك الأخرى فقد تركها للقانون( ).
	وجسدت هذه الاصلاحات بالقانون رقم 90/11 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض وفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي لتحقيق المشاريع الانمائية. وتوفير فرص العمل والاستفادة من نقل التكنولوجيا وقد عملت الحكومة على إنجاح هذه الاصلاحات من خلال برنامجه...
	وبناءا على ما تقدم فان ما جاء به دستور 1989 من إصلاحات في شتى المجالات ،  وإن كانت في ظاهرها ترمي إلى ‘حداث قطيعة بين الممارسات التي كانت سائدة في ظل نظام الحزب الواحد واحتكار السلطة بين مؤسسة الرئاسة والجيش إلا أنها في واقع الأمر فقد جاءت لحماية مصال...
	وقد تم وضع الدستور لامتصاص غضب الجماهير وتهدئة الثورة الشعبية وسخطه على النظام. ولذلك فإن في اعتقادنا أن الدستور وإن تم وضعه فى صورة أسلوب ديمقراطي وذلك عن طريق الاستفتاء الشعبي . إلا انه  فى تقديرنا نراه دستور منحه( ). لأن الإصلاحات التى أقرها لم تسب...
	إن المتبع للنظام السياسي الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم يلاحظ أن في كل عقد من العقود  ( في كل عشرية ) تقوم السلطة بوضع دستور يلغي أو يعدل سابقه وهكذا ،  ففي الستينات تم وضع دستور 10 سبتمبر 1963 يؤسس لدولة مستقلة ذات نظام الحزب الواحد. وتم تعليق العم...
	ويلاحظ على دستوري 1963  -  1976  بأنهما ركزا على مبدأ الحزب الواحد بينما دستور  1989 ،  وما بعده من دساتير . أقر التعددية السياسية وذلك من خلال نص المواد  10 ،  14  و 30 و 39 ثم أشار صراحة في نص المادة 40 منه ,على أن: حق انشاء الجمعيات ذات الطابع السي...
	سنتناول في هذا المطلب النصوص القانونية المنظمة لتعددية الحزبية وبيان شروط تأسيسها. والقواعد والضوابط التي تحكم سلوكه ونشاطه. ففي هذا المجال عرفت التعددية السياسية في الجزائر, ثلاثة قوانين اختلفت في مضمونها, وفي قواعدها , وفي نظرتها إلى الاحزاب السياسي...
	أسس دستور 89 للتعددية السياسية في الجزائر صراحة بنص المادة 40 وهو النص الذي تم تجسيده في القانون 89/11 المؤرخ في 05 جويلية 1989 الذي بمجرد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني سارعت الأحزاب إلى إيداع ملفاتها لدى وزارة الداخلية تطلب الاعتماد. وكان...
	ولعل أهم ملاحظة يمكن استنتاجها بشان هذا الكم الهائل  المعتمد من الجمعيات ذات الطابع السياسي تعود بالدرجة الاولى إلى الليونة المفرطة التي أبداها المشرع  في شروط وإجراءات تأسيس الجمعية ذات الطابع السياسي. بحيث يمكن لخمسة عشرة شخصا أن يؤسسوا جمعيتهم ويتح...
	أما فيما يتعلق بالضوابط التي تحكم نشاط الجمعيات ذات الطابع السياسي فانه يلاحظ في هذا القانون أنه وضع جملة من الضوابط  يجب عليها التقيد بها. منها: أن تساهم في المحافظة على الاستقلال الوطني, والسلامة الترابية , والوحدة الوطنية ودعمها ,ودعم سيادة الشعب ،...
	ونصت المادة الخامسة منه كذلك على :عدم جواز إنشاء الجمعية على أساس ديني أو عرقي ,أو جهوي, أو طائفي ,أو عرق واحد ,أو إلى وضع مهني معين ,أو إقامة علاقة مع تجمع سياسي أجنبي, تكون فيه الجمعية بمثابة فرع له ، كما يجب على كل جمعية أن تتقيد بمبادئ وقيم ثورة أ...
	غير أن الممارسات الميدانية كشفت عن نقائص وثغرات في هذا القانون زجت بالبلاد في أزمة سياسية. وأدخلتها في فوضى  سياسية , واجتماعية, قاربت العشر سنوات.
	في ظل دستور 1996 . صدر القانون بموجب الامر 97/09 الصادر في 06 مارس 1997 عن طريق المجلس الوطني الإنتقالي. الذي تأسس بديلا للمجلس الشعبي الوطني, بعد توقيف المسار الانتخابي ،  الذي فازت فيه "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" في الدور الاول بأغلبية مقاعد البرلما...
	وبموجب التعديل الدستوري الذي طال المؤسسات الدستورية, وكذلك السلطتين التشريعية والتنفيذ , وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهي مجلس الأمة . كما تم إنشاء مجلس الدولة تدعيما للسلطة القضائية. ومحكمة عليا للدولة لمحاكمة رئيس الجمهورية , ورئيس الوزراء . أما فيما ...
	وهكذا جاء القانون العضوي الذي صدر في 6 مارس 1997 لتجسيد هذا النص الدستوري. لاسيما ما تعلق بالمكونات الاساسية  للهوية الوطنية ( الاسلام. العروبة . الامازيغية ) وذلك بخطر استعمالها في أغراض سياسية, أو دعاية حزبية . حسب المادة الثالثة من القانون( ).
	ونظرا للظروف المأساوية التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة من تاريخها,  فانه يفهم من سياق نص المادة الذكورة, أن الاحزاب السياسية المعنية  خاصة هى "حركة المجتمع الاسلامي" ،  و"حركة النهضة الاسلامية ", وكذلك الأحزاب الجهوية ,وهي : "حزب القوى الاشتراكية "....
	فقامت الاحزاب الاسلامية  بحذف كلمة  " اسلامية " من تسميتها ،  فأصبحت  " حركة مجتمع السلم"،   و" حركة النهضة " أما الأحزاب الصغيرة الأخرى فإنها لم تستطيع التأقلم مع الوضع الجديد فانحلت تلقائيا بعد انقضاء الأجل المحدد لها بتاريخ 06 مارس  1998.
	هذا القانون فرض قيودا جعلت  من الصعوبة بمكان إنشاء أحزاب سياسية جديدة ،  حيث اشترط في المادة  18 الثامنة عشرة منه على أنه لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي  للحزب إلا اذا كان ممثلا في 25 خمسة وعشرين ولاية على الأقل من أصل 48 ولاية. ويجب أن يجمع المؤتمر ب...
	واذا كان هذا القانون اعترف صراحة بالأحزاب السياسية , فإنه من جانب اخر ضيق عليها الخناق فيما يتعلق بنشاطها. وحصر دورها في المعارضة .دون المشاركة الفعالة والمؤثرة,  في العملية السياسية ،  وصنع القرار. بل والأشد من ذلك أنه أعطى صلاحيات واسعة للإدارة , لب...
	صدر القانون 12/04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الذي ألقاه في 15 افريل 2011  وجاء هذا القانون بهدف تعميق المسار الديمقراطي في الجزائر, وسن تدابير قانونية للمستقبل, وذلك استجا...
	وقد ركز هذا القانون على ثلاث مجموعات من المتطلبات الاساسية وهي :
	اولا : احترام النظام الدستوري , وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة ,بكل ما ينجر عنه  كالسيادة والاستقلال الوطنيين. والحفاظ على وحدة التراب الوطني ،  وتأمينه والدفاع عنه.
	ثانيا : الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي , أو ممارسة نشاطات مخالفة لقيم ثورة اول نوفمبر 1954. الاسلام ,والهوية الوطنية , أو على أسس دينية ,أو لغوية ,أو عرقية ,أو بحسب الجنس ,أو ممارسات طائفية ,أو تمييزية.
	ثالثا : تبني المبادئ والأهداف والقواعد الديمقراطية  في تنظيم الحزب  وتسييره ونشاطاته ،  وتطبيقها في ظل احترام الحريات العامة, والفردية والجماعية, واحترام حق المنتخبين في الاختيار الحر,                               واحترام ممارسة التعددية السياسية ,وا...
	وإلى جانب هذه المبادئ الاساسية .حرص القانون على إيضاح وضبط الأهداف التي تسعى من أجلها الأحزاب  السياسية ,وذلك من خلال ابراز دلالة وحجم  ورد الاعتبار الذي يخصها به الدستور وبدورها في الحياة السياسية. وكذلك ضمان حرية إنشاء الحزب السياسي في إطار القانون ...
	هذا بالإضافة إلى إعادة صياغة طبيعة العلاقة بين إدارات الدولة والأحزاب  السياسية في إطار متوازن ومنسجم .أساسه احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام المخولة لكل منها،  وتمكينها من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط لتمكين كل طرف من تحصيل حقوقه.
	فيلاحظ على هذا القانون أنه من الناحية الشكلية قد جاء مقسما إلى ستة ابواب تضمنت 89 مادة .
	الباب الاول :
	تضمن جملة من التعاريف والتوضيحات منها تعريف الحزب السياسي في المادة 03 ثم الأهداف والمبادئ والأسس التي  يقوم عليها الحزب ,وموقعه في الحياة السياسية في مواجهة الراي العام والمواطنين والمنتسبين  اليها , وكذلك السلطات العمومية , وذلك في إطار الدستور والس...
	شرح وتفصيل الشروط  والكيفيات التطبيقية لإنشاء حزب سياسي في "  خارطة طريق " تحدد وتضبط جميع المراحل من التصريح بالتأسيس ،  من قبل المؤسسين المؤهلين لذلك فحص المطابقة . فالاعتماد وعقد المؤتمر التأسيسي. وكذلك طرق الطعن المقررة( ).
	تناول تنظيم الحزب السياسي ,وتسييره وأجهزته وهياكله . وموقعها الاقليمي وعلاقته بالتشكيلات السياسية الأخرى , وهذه المسائل يجب أن يتم النص عليها بالتفصيل في القانون الأساسي للحزب وأن يصادق عليها من خلال مؤتمره التأسيسي( ).
	فتناول الأملاك المنقولة, والعقارية, والموارد المالية للحزب, وكيفية تسييرها وأسلوب محاسبتها, وتقديم تقريرها المالى إلى الإدارة المختصة( ).
	تناول إجراءات التوقيف والحل والطعون الممكنة في حالة مخالفة القانون العضوي( ).
	تناول التدابير الانتقالية والختامية( ).
	جاء هذا القانون بعد تجربتين خلال عشريتين صدر فيهما نصان قانونيان (89/11)                                           و (97/07) يتعلقان بالأحزاب السياسية , ولكن هذين القانونين لم يحظيا بالشروط المواتية لتطبيقهما ولم يتوصلا إلى تشكيل تنظيم ملائم قادر على ...
	فالتجربة الأولى كانت بالقانون 89/11 الذي أسس لما عرف  بالجمعيات ذات الطابع السياسي الذي فتح المجال أمام تأسيس عدد كبير من الجمعيات التي أرادت احتلال الحقل السياسي ،  ولكن سرعان ما كشف الواقع،  والتطبيق النقائص والعيوب والتناقضات الموجودة في هذا القانو...
	أما التجربة الثانية : فجاءت بعد اعتماد دستور 1996 بعد الحقبة الأليمة فحاول المشروع في المرحلة الانتقالية فتح آفاق جديدة للتعددية السياسية من خلال القانون 97/07 في ظل ظروف متوترة وصعبة . ولكن المشروع كان مصمما على تفادي تناقضات ونقائص القانون الاول ووض...
	كل هذه الأسباب الداخلية و غيرها من الأسباب الخارجية لاسيما ما شهدته الساحة العربية من حركية ثورية استخلص المشرع الدروس والعبر, وأدرك الأهمية التي تجب أن تعطى للتعددية السياسية والحزبية فجسد ذلك بالقانون  12/04.الذى سبق الحديث عنه آنفا.
	جاءت الإصلاحات السياسية والدستورية التي تضمنها دستور 1989 لتطوي صفحة من تاريخ النظام السياسي الجزائري. الذي كان يتبنى الواحدية الحزبية ,التي كانت تستمد وجودها من الشرعية الثورية التاريخية, وتعتمد على نظام انتخابي يضمن لحزب جبهة التحرير الوطنى البقاء ف...
	فبالمصادقة على دستور 1989 الذي كرس التعددية السياسية والحزبية حلت الشرعية الدستورية محل الشرعية الثورية التاريخية, وأصبح من الضروري أن يتغير النظام الإنتخابي ,وذلك بإلغاء القوانين السارية,وسن القوانين التي تضمن المشاركة الشعبية الحرة لاختيار ممثليه في...
	وهذه القوانين هي :
	صدر هذا القانون ليتكيف مع الإصلاحات الجديدة ويلغي القانون 80/18 المؤرخ في 25 اكتوبر 1981. ثم عدل بالقانون  90/16 المؤرخ في 27 مارس 1990 وتضمن أحكاما جديدة تتلاءم مع مرحلة التحول الديمقراطي ,ونظام التعددية السياسية, حيث فتح باب الترشيح أمام كل مواطن تت...
	أما فيما يتعلق بالمجلس الشعبي الوطني, فقد نصت المادة 84 على نفس الإجراء مع إضافة في الفقرة الثانية "غير أنه يجري الإقتراع في الدوائر  الإنتخابية التي لا تتوفر إلا على مقعد واحد وعلى إسم واحد بالأغلبية في دور واحد" , وبالنسبة لتوزيع المقاعد . فقد  نصت ...
	ـ اذا تحصلت القائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها, فإنها تحوز على جميع المقاعد.
	ـ في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها, فإن القائمة الحائزة على الأغلبية البسيطة 50 + 1 هى الفائزة, ويحسب الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد كامل.
	توزيع بقية المقاعد على جميع القوائم المتحصلة على أكثر من  10% من الاصوات المعبرة عنها, وذلك على أساس النسب المئوية المحصل عليها حسب الترتيب التنازلي.              .                                    يلاحظ أن الجديد في هذا القانون, أنه أسند للقضاء رئا...
	لقد لقي هذا القانون معارضة شديدة من طرف الأحزاب السياسة, وبعض التنظيمات من المجتمع المدني, كونه لا يوفر الضمانات الفعالة لضمان نزاهة الانتخابات, ويكرس سيطرة الحزب الواحد ( جبهة التحرير الوطني). ولذلك بادرت كثير من الجمعيات السياسية إلى المطالبة بتأجيل...
	بعد اعلان نتائج الإنتخابات المحلية  التي فازت بها الجبهة الاسلامية للإنقاذ في جوان 1990. وتراجع حزب جبهة التحرير الوطني .أدركت السلطة مدى خطورة زحف الاسلاميين وقرب استيلائهم على السلطة,  فسارعت إلى إعادة النظر في قانون الإنتخابات,  انطلاقا من النتائج ...
	حاولت السلطة تدارك النقائص التي تضمنها القانون السابق, وذلك بإعادة النظر في بعض مواده. حتى تقف في وجه الإسلاميين, لاسيما الجبهة الإسلامية للإنقاذ, وتم وضع القانون 91/07 المؤرخ في 02 افريل 1991 المعدل والمتمم للقانون 89/13 وقانون تقسيم الدوائر الانتخاب...
	وهذا التقسيم الجديد الذى تعمدته السلطة . الهدف منه هو خدمة حزب جبهة التحرير الوطني , لكونه يحظى بانتشار واسع في المناطق الجنوبية , ويتمتع بنفوذ كبير في أوساط سكان هذه المناطق, وبالتالي فإن الزيادة في عدد الدوائر الإنتخابية بهذه المناطق , لاشك أنه سيمك...
	كما أدخل هذا القانون تعديلا على طريقة الإقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دورة واحدة . وكذلك تحديد الوكالة بواحدة , مع إعفاء الزوجين من هذا الإجراء . كما ألزم المترشح المستقل على تقديم 500 إمضاء من ناخبي دائرته الإنتخابية يحضرون أمام رئي...
	لقد لقى هذا القانون انتقادات شديدة لاسيما ما تعلق بتقسيم الدوائر  الإنتخابية نظرا للاعتبارات السابقة. فتشكل تكتل سياسي عرف بمجموعة ( 7 + 1 ) وهي حركة حماس وحزب التجديد الجزائري،  والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ،  الحركة الجزائرية للعدالة ة التنمي...
	بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة  " سيد أحمد غزالي " صرح أمام البرلمان بأن أعضاء حكومته لن يترشحوا للإنتخابات التشريعية المقبلة ,وأنه يلتزم بضمان انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة, فقدم  أمام البرلمان قانون انتخابات تعديلا للقانون الساري, أدخلت عليه لجنة التش...
	حيث تم تخصيص مقعد واحد لكل 80 ألف ساكن في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 200 مائتي ألف ومقعد واحد لكل 60 ألف ساكن في ولايات الشمال. ومقعد واحد لكل 55 ساكن في ولايات الهضاب. ومقعد واحد لكل 42 ألف في ولايات الجنوب ومقعد لولايات الجنوب الأقصى لكل 25 ألف س...
	عدم تمثيل أي ولاية بأقل من نائبين ،  وتكريس مبدأ الحق المكتسب الممارس لكل دائرة من دوائر 1986 التي انبثقت منها الإنتخابات التشريعية للفترة الثالثة .
	كما تم خفض سن الترشح من 30 الى 28 سنة ،  وإلغاء التصويت بالوكالة بطلب من رئيس الجمهورية،  وقد تمت المصادقة على هذا القانون بهذه التعديلات في 13 اكتوبر 1991 بالأغلبية, وبه أجريت الإنتخابات التشريعية في ديسمبر 1991 التي كانت نتائجها غير متوقعة من طرف ا...
	أما بقية المقاعد وعددها 198 مقعد, فإنها انتقلت إلى الدور الثاني للتنافس بين الأحزاب الثلاثة الأولى ،  وبقية الأحزاب الأخرى التي شاركت في الإنتخاب ،  وهى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ،  وحركة حماس ،  وحزب النهضة, وحزب التجديدالجزائرى .. الخ.
	وقد كشفت  هذه الإنتخابات التشريعية عن رغبة الشعب الجزائري في القطيعة مع النظام القائم, ورغبته في التغيير والتحرر من سيطرة الحزب الواحد ،  والتطلع إلى العيش في نظام حكم ديمقراطي( ).
	أفرزت نتائج الدور الأول لهذه الإنتخابات ردود أفعال متباينة من طرف الحكومة،   والأحزاب السياسية والقوى الفعالة في السلطة السياسية الوطنية،  وأغلبها كانت معارضة لفوز جبهة الإنقاذ ماعدا حركة حماس،  وحركة النهضة , اللتين دعتا إلى مساندة الخيار الإسلامي .
	وقد كانت لنتائج الإنتخابات انعكاسات خطيرة على الحياة السياسية والعملية الديمقراطية والتعددية في الجزائر ومن أهمها:
	1 / توقيف المسار الإنتخابي لأن كافة المؤشرات تدل على أن  الجبهة الإسلامية للإنقاذ ستحصل على اكثر من ثلثي مقاعد البرلمان. مما يمكنها من تشكيل حكومة حزب الأغلبية والسيطرة على البرلمان( ). بالإضافة إلى أن الجبهة  صعدت من خطابها السياسي العنيف في إطار الح...
	2 / استقالة رئيس الجمهورية. قبل إجراء الدور الثاني للانتخابات بخمسة 05 أيام وذلك بتاريخ 11 جانفي  1992 حيث أعلن الرئيس  الشاذلي بن جديد عن استقالته،  والتنحي من منصب رئيس الجمهورية معللا ذلك بالحفاظ على الوحدة الوطنية. والسلامة الترابية للبلاد . كون ا...
	ولقد لقيت هذه الإستقالة ردود فعل داخلية وخارجية بين مرحب ومندد, حسب ما تقضيه المصلحة, كما تصادفت مع حل المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 جانفي 1992. مما يعني حسب السلطة. وجود فراغ فى الدستور الذي لم يتضمن نصا ينظم هذه الحالة كون المادة 84 منه  لم تعالج ه...
	ولمعالجة هذا الوضع قرر مجلس الحكومة في اجتماعه , إطلاع المجلس الأعلى للأمن وهوهيئة استشارية. وعلى الرغم من ذلك اتخذ قرارا باستحالة مواصلة المسار الإنتخابي،  وأنه سيبقى في اجتماع مفتوح إلى حين إيجاد حل لهذه الأزمة الدستورية الطارئة( ).
	وفي 14 جانفي 1992 أصدر إعلانا يتضمن إنشاء "المجلس الأعلى للدولة" يتشكل من خمس شخصيات وطنية, يتولى منصب رئاسة الدولة حتى نهاية سنة 1993 .خلال هذه الفترة تم إنشاء مؤسسات سياسية انتقالية لتسيير المرحلة فى غياب المؤسسات الدستورية, وهذا في ظل تزايد أعمال ...
	وبعد اغتيال "الرئيس محمد بوضياف", تم تعيين " اليمين زروال" رئيسا للدولة. الذي فتح باب الحوار مع مختلف التشكيلات السياسية للخروج من الأزمة . إلا أنه لم ينجح, فقرر تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في 16 نوفمبر 1995 شارك فيها بصفته مرشحا حرا. لعلها تخرج الجزا...
	أما عن الأحزاب السياسية ,فقد شارك حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية , وحركة حماس ،  وحزب التجديد الجزائري , وحزب العمال . وفاز فيها اليمين زروال بأغلبية 60 % من الأصوات, شهد لها المراقبون العرب والدوليون بالنزاهة . وقد كان التوجه العام للناخبين ...
	قام الرئيس زروال بوضع دستور جديد يمنح للحكومة ( السلطة التنفيذية) والرئيس( ).صلاحيات واسعة،  وتم عرضه على الإستفتاء الشعبي الذي وافق عليه في 28 نوفمبر 1996 ،  كما تأسس حزب محسوب على الرئيس زروال وهو حزب التجمع الوطنى الديمقراطي . الذي فاز بالأغلبية 15...
	صدر هذا القانون في إطار الإصلاحات السياسية التي  تضمنها دستور, 1996 ومساعي السلطة إلى العودة الممارسة الديمقراطية عن طريق الإنتخابات . وتم وضع مجموعة من الضوابط التي تحكم العملية الإنتخابية, بموجب هذا القانون ,الذي أسس نظاما انتخابيا قائما على أساس ال...
	وفى ظل هذا القانون أعلن اليمين زروال, عن قراره مرة أخرى بإجراء انتخابات رئاسية مسبقه , ترشح لها عدد من الشخصيات السياسية والحزبية . قبل المجلس الدستورى سبعة منها ويتعلق الأمر بالمترشحين:
	1 ـ عبد العزيز بوتفليقة
	2 ـ حسين آيت أحمد
	3 ـ مولود حمروش
	4 ـ يوسف الخطيب
	5 ـ عبد الله جاب الله
	6 ـ مقداد سيفي
	7 ـ أحمد طالب الإبراهيمي
	ور فض المجلس ثلاث ترشيحات وتخص : لويزة حنون،  سيد أحمد غزالي،  نور الدين بوكروح . لعدم استيفائها  الشرط المنصوص عليها في المادة (159) من القانون الإنتخابي التي تستوجب جمع 75000 توقيع عن 25 ولاية. وهذا بموجب القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 11 ...
	فاز في الإنتخابات المترشح عبد العزيز بوتفليقة  في أفريل 1999 بعد أن انسحب المترشحون الستة الآخرون من المنافسة, وطعنوا في شفافية العملية الإنتخابية, وشككوا فى نزاهتها, وكانت النتائج قد فاقت  نسبة  73.79% من الأصوات, بسبب تزكية خمسة أحزاب سياسية له, وهي...
	وفي الإنتخابات الرئاسية التي أجريت في 08 افريل 2004 شاركت الأحزاب بمترشحين : وهم عبد العزيز بوتفليقة ( مترشح حر) وعلي بن فليس  ( مترشح .ج.ت.و ) وعبد الله سعد جاب الله ( حركة الاصلاح )،  سعيد سعدي ( التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ). ،  لويزة حنون ...
	أما فيما يتعلق بالإنتخابات التشريعية التي أجريت في 30 ماي 2002 تنافس فيها 21 حزبا بالإضافة إلى المترشحين المستقلين . أسفرت عن فوز جبهة التحرير الوطني بأغلبية المقاعد أى 199 مقعدا من أصل 389،  والتجمع الوطني الديمقراطي بـ 48 مقعدا , وحركة مجتمع السلم ب...
	وقد عملت جبهة التحرير الوطني ذات الأغلبية, على إشراك الأحزاب الأخرى معها في العمل الحكومي،  وتم تشكيل ما عرف أحزاب التحالف الرئاسي يتكون من. حزب جبهة التحرير الوطني ,وحزب التجمع الوطني الديمقراطي ,وحركة مجتمع السلم.
	وفيما يتعلق بالإنتخابات التشريعية ,التي جرت في 17 ماي 2007 . كان من المتوقع أن تكون هذه الإنتخابات فرصة لتطوير الخريطة السياسية, وذلك بفتح المجال أمام الأحزاب السياسية. إلا أن الأمر جاء عكس ما كان يرجى منها. حيث شهدت مقاطعة من طرف بعض الأحزاب السياسية...
	وأهم مميزات هذه الإنتخابات, تراجع نسبة المشاركة الى  36% مقارنة بالانتخابات 2002 التي بلغت 46%, على الرغم من عدد الأحزاب الذي قدر بـ 24 حزبا, و1144 قائمة انتخابية. وعدد المترشحين القياسي البالغ  12.229 مترشحا.
	ـ تقدم أحزاب التحالف الرئاسي. مما يعني أن لا يتوقع أي تغيير في أسلوب الحكم ولا في اتجاهاته.
	ـ مشاركة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وهو ما يعني مشاركة منطقة القبائل (الأمازيغ)  في البرلمان بعد مقاطعة في العهدات السابقة.
	يستخلص من نتائج الإنتخابات التعددية في الجزائر, أن عملية التحول الديمقراطي بهذا البلد تسير وفق إرادة السلطة. وذلك يتبين من خلال القيود التي فرضتها على الأحزاب السياسية,  وهذا من أجل التحكم في الإستحقاقات المستقبلية.
	كما  بينت ضعف نسب المشاركة الشعبية  وهى فى تراجع مستمر من استحقاق إلى آخر . وأن الشعب مازال غير راض على السياسة المنتهجة،  وأنه متذمر وساخط على حالة اللااستقرار السياسي, بسبب العنف الذي لم يتوقف. وكذلك بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية, والإجتماعية في البلاد.
	أن التجارب البرلمانية خلال العهدات السابقة ،  بينت أن المبادرة المستقلة, التي يسمح بها النظام للبرلمان المنتخب خاصة فى مجال التشريع محدودة جدا, لأن أعضاء مجلس الوزراء لا يدينون بتبعيتهم للبرلمان, كما أن نواب المجلس الشعبي الوطني،  الذين يكلفون بحقا...
	صدر هذا القانون في 14 يناير 2013 الجديد يلغى الأمر , 97/07 السابق الذكر . جاء في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه بتاريخ 15 أفريل 2011 , وتضمن مجموعة من الإجراءات لتوسيع المشاركة في العملية السياسية, إلى الأحزاب السياسية , والمجت...
	أمافي مجال توسيع التمثيل والزيادة في عدد المقاعد, فإنه تم خفض سن الترشح فى مختلف المجالس المنتخبة, على النحو الآتى:
	1 ـ بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والمجالس الولائية:  فتح المجال للشباب البالغين 23 سنة على الأقل. بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني خفض سن الترشح من 28 إلى25 سنة. بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة قلص شرط السن من 40 إلى 35 سنة.
	2 ـ أما الزيادة في عدد المقاعد بالمجالس المنتخبة فهى كالآتى:
	 ـ على المستوى البلدي فيتراوح ما بين 13 إلى 43 عضوا بدلا من 07 إلى 33 عضوا وهذا حسب أهمية البلدية, والكثافة السكانية ـ خصوصا ـ أي أن البلديات التي لا يزيد أو يقل عددها 10.000  عشرة ألآف ساكن يتكون المجلس المنتخب من 13 عضو.
	 ـ على مستو المجلس الشعبي الوطني إزداد عدد المقاعد من 389 مقعد إلى 462 مقعدا.
	3 ـ تدعيم تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة بفرض تمثيلها بقوائم الترشح وتفضيلها حين  توزيع المقاعد بحد أدنى كالآتي :
	ـ 50% من المقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج.
	ـ 40%  بالنسبة للمجالس المنتخبة المتكونة من 32 مقعدا فما فوق.
	ـ 35% بالنسبة للمجالس المشكلة من 14 مقعدا فما فوق.
	ـ 30% بالنسبة للمجالس المنتخبة المشكلة من 05 مقاعد فما فوق.
	ويتضح من هذا القانون: تراجع دو الإدارة , ولم تعد المتدخل الوحيد في قيادة العملية الانتخابية, وقد تم حصر دورها حسب القانون في تأطير ومرافقة العمليات الانتخابية , لضمان السير الحسن لها, مع السهر على الاحترام الصارم للقوانين.
	وقد جاء هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى( ), لتعميق المسار الديمقراطي , وتوطيد دعائم دولة القانون.
	ولكن هل فعلا حقق هذا القانون الأهداف المسطرة له حسب الإنتخابات التشريعية التي أجريت في 10 ماي 2012 ,والإنتخابات البلدية والولائية التي جرت في 24 نوفمبر 2012.
	فبالنسبة للإنتخابات التشريعية , شارك فيها 44 حزبا سياسيا فازت منها 27  حزبا بمقاعد البرلمان, يتصدرها حزب جبهة التحرير الوطني ب 221 مقعدا بعد أن نزع المجلس الدستوري منه 13 مقعدا. إستنادا إلى الطعون المقدمة من الأحزاب, والمستقلين,  ثم يليه حزب التجمع ال...
	إلا أنه غالبية الأحزاب المشاركة رفضت النتائج, وطعنت في صحتها وطالبت بإلغائها . واتهمت السلطة ـ كالعادة ـ بالتزوير , على الرغم من أن تقارير المراقبين الدوليين أكدت بأنها جرت في شفافية تامة.
	لا شك أن ميلاد التعددية السياسية في الجزائر كان ميلادا  قيصريا جاء قبل موعده . دفعت إليها مجموعة من العوامل والمؤثرات الداخلية, والدولية, والإقليمية, لم يكن النظام السياسي الجزائري من حيث القوة السياسية والإقتصادية ,والإجتماعية, قادرا على مواجهة هذه ا...
	وعليه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،  يتضمن أولهما الأحزاب السياسية والمعارضة في الجزائر. وفي المطلب الثاني  حصيلة تجربة التعددية السياسية منذ تبنيها في دستور فبراير 1989 إلى تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية, والمحلية في سنة 2012 .
	إن الحديث عن المعارضة, يفترض وجود نظام حزبي, سواء كان ثنائيا, أم تعدديا لأن المعارضة في ظل نظام الحزب الواحد تقوم على النقد الذاتي, بينما يختلف الأمر باختلاف النظام الحزبي , وتتأثر به من حيث القوة والضعف, حسب موقعها وتواجدها داخل مؤسسات الحكم أو خارجه...
	إن المقصود بالمعارضة الداخلية تلك القوى السياسية , الممثلة في البرلمان سواء شاركت في الحكومة الإئتلافية, أو لم تشارك, وعلى هذا الأساس فهي تظهر في صورتين:
	الأولى  أحزاب الإئتلاف الحكومى والثانية أحزاب خارج الإئتلاف الحكومي .
	أما أحزاب الإئتلاف الحكومي. فقد ظهرت هذه الصورة بمناسبة الإنتخابات الرئاسية التعددية التي جرت يوم 15 أفريل 1999 حيث قامت أربعة أحزاب سياسية 04 بدعم المترشح عبد العزيز بوتفليقة .وهي حزب جبهة التحرير الوطني, والتجمع الوطني الديمقراطي, وحركة النهضة،  وحر...
	هذه الأحزاب السياسية كانت ممثلة في البرلمان ومنها تشكلت الحكومة الإئتلافية في سنة 1997 ،  ثم انضمت إليها حركة النهضة في الحكومة الائتلافية  الثانية, وتحصلت على وزارتين.
	الملاحظ أن أحزاب الإئتلاف الحكومي قد تنازلت عن برامجها السياسية . لصالح تنفيذ برنامج الرئيس.  إلا أن العلاقة بينهما ( الرئيس والأحزاب ) اتسمت بعدم الإنسجام, وغياب الحوار, وعدم إشراكها في القرارات الهامة. مما أدى الى خلق صراع بين هذه الأحزاب حول عدة قض...
	بعد الانتخابات التشريعية التعددية في جوان 2002. شهدت تمثيلا حزبيا ملحوظا في البرلمان ,حيث كان عدد الأحزاب الممثلة فيه ثمانية 08 أحزاب تشكلت منها الحكومة وحافظت أحزاب الائتلاف على حقائبها, في إطار الاعداد للإنتخابات الرئاسية التعددية التي ستجرى في أفري...
	ولتجسيد التحالف, وضعت آليات لذلك . منها: التناوب على رئاسة التحالف. ووضع هيئة تنفيذية. وهيئة تشريعية لتوحيد المواقف حول القوانين التي تعرض على البرلمان واللجان على مستوى المجالس المحلية( ).
	أما الأحزاب الأخرى الموجودة خارج الإئتلاف .وإن كانت قدرتها على التغيير محدودة. فذلك أفضل لها من التواجد خارج مؤسسات النظام السياسي. لأنها تستطيع مراقبة ومواجهة أعضاء الحكومة من داخل البرلمان, وتوجيه الأسئلة الكتابية والشفوية ,وإحراجهم أمام الرأي العام...
	إن المعارضة الخارجية تمارس من قبل الأحزاب الأقلية التي لا يكون لها تمثيل في الحكومة ,ومن ثم فهي تقوم بتوجيه انتقاداتها للحكومة, وتعمل على كشف اخطائها ,ودعوتها إلى تبني برنامج معين.
	إن المعارضة الخارجية في الجزائر, تمثل أحد أشكال التعبير الحر, وإبداء الرأي عن طريق الأحزاب السياسية, التي تنشط في الساحة, ويبرز دورها بشكل واضح في الفترة الإنتخابية التي تستغلها لشرح وجهات نظرها, وعرض برامجها ،  وإبراز معارضتها, واختلافها مع السياسة ا...
	لكن التأثير في أي نظام سياسي يتم من خلال سبعة عناصر. تتمثل في النظام الدستوري والنظام الانتخابي, والمعطيات الثقافية, وخصوصية الأبنية الثقافية والعلمية, ودرجة التذمر ضد الحكومة. حجم الإختلافات الإجتماعية والإقتصادية,  وأنماط الصراع أو الإتفاق في الآراء...
	إن المعارضة الخارجية في الجزائر تتشكل من أحزاب سياسية معتمدة لها جذور تاريخية مثل: الحركة الاجتماعية الديمقراطية, التي حلت محل حزب الطليعة الاشتراكية حاليا. سليل الحزب الشيوعي الجزائري. وهو الحزب الذي تبنى سياسة مقاطعة جميع الإستحقاقات في مختلف المستو...
	فبالنسبة لحزب جبهة القوى الإشتراكية فقد انتهج سياسة المقاطعة الراديكالية بعد الإنتخابات التشريعية التعددية الأولى في 1991 التي فاز فيها بـ 25% من الأصوات وأدت سياسته هذه إلى خلق أزمة داخلية في الحزب نتج عنها انشقاق ثمانية نواب عنه في البرلمان, متهمين ...
	أما الأحزاب الإسلامية بصفة عامة فيلاحظ أنها قد نجحت في نقل بعض القضايا محل الجدل السياسي إلى البرلمان ,وأبرزت نوعا من المواجهة الحادة مع الحكومة. ولكن المشكلة التي تعاني منها هذه الأحزاب, هي ظاهرة الإنقسام  والانشقاقات الداخلية, ولذلك فهي لم تعد قادرة...
	وخلاصة القول أن عدد الأحزاب يلعب دورا أساسيا في تحديد دور المعارضة فالتحالفات الحزبية, واتساع قواعدها ,له أثر كبير في ابراز دور المعارضة وتأثيرها على عمل الحكومة. عكس الحزب الصغير الذي يفتقر إلى القاعدة الشعبية الواسعة وبالتالي فان معارضته للحكومة تكو...
	وما يلاحظ على الأحزاب السياسية بالجزائر. في ممارسة المعارضة أنها تسعى إلى ممارسة المعارضة من الداخل أي في البرلمان, حتى وإن كانت قدرتها على التغيير محدودة. فذلك أفضل لها من التواجد خارج مؤسسات النظام السياسي. لأنها تستطيع مراقبة ومواجهة أعضاء الحكومة ...
	نتناول في هذا المطلب النتائج العملية وتأثيرها على مختلف الأصعدة, والعوائق التي واجهت التجربة, وأسباب فشلها, وما نتج عنها من أزمات . وهذا في فرعين الأول منهما : نتائج التجربة الجزائرية في التحول نحو التعددية السياسية والديمقراطية, والفرع الثاني معوقات ...
	من نتائج التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر هو فصل الدولة عن الحزب, وإنهاء الدور السياسي للجيش, وتوزيع السلطة بين الرئيس , والحكومة, والبرلمان, والإعتراف بمبدأ التعددية السياسية  كأسلوب العمل السياسي, وظهور تشكيلات سياسية من مختلف التيارات, وهذا ...
	لكن هذه التجربة منذ بدايتها تميزت بعدم الاستقرار. سياسيا ،  واجتماعيا, وأمنيا, وظهر فشلها في سنواتها الأولى, عند توقيف المسار الإنتخابي,  ووأد الديمقراطية وهى في مهدها. عندما أعلن رئيس الجمهورية استقالته, بعد إعلان حالة الطوارئ, وحل البرلمان, وهذا بعد...
	وامتدت هذه الأزمة إلى كافة المجالات الأخرى, حيث أثرت على المجال الاقتصادي, فتعطل الإنتاج, وتفاقم التضخم, وارتفع عدد البطالين , وتراكمت المديونية الخارجية ,مما انعكس سلبا على الوضع الإجتماعي ,فانتشرت الأمراض الإجتماعية ,كالرشوة , والبيروقراطية, والفساد...
	أما من الناحية الأمنية: فكان تأثير الأزمة واضحا ,تميز الوضع في الدولة  باللا أمن , وعدم الاستقرار, وتسرب الخوف إلى نفوس المواطنين, بسبب ظهور العديد من الجماعات المسلحة ،  تحت مسميات مختلفة, وتوجهات وأهداف متعددة ،  وانتشرت ظاهرة التقتيل, والاغتيال ,طا...
	بعد فشل التجربة في مرحلتها اللأولى , تبين للسلطة أن الإطار القانوني القائم لم يكن مناسبا .وتم إقتراح تعديل دستور 1989 في عهد الرئيس اليمين زروال فوافق الشعب على هذا التعديل, في استفتاء 28 نوفمبر 1996.
	وقد تضمن هذا الدستور مجموعة من القيود على الحريات . وفرض شروطا أكثر تشددا على الممارسة السياسية, وفي نفس الوقت وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية.
	وقد شهدت هذه المرحلة, من تاريخ التعددية, إعادة تشكيل خارطة جديدة للأحزاب السياسية. وذلك بتقليص عدد الأحزاب, بعد تكيفها مع قانون الأحزاب الجديد 97/07, ومع ذلك ظلت الممارسة السياسية للنظام مازالت قائمة على احتكار السلطة,  وعدم تداولها مع الأحزاب. غير أن...
	كل ذلك أدى إلى رفع الحواجز أمام الأحزاب السياسية في ممارسة العملية الديمقراطية, والمشاركة في عملية صنع القرار السياسي , وفتح الباب على مصراعيه لتأسيس الأحزاب السياسية . انبثقت غالبيتها من أحضان السلطة ومن لجان مساندة  رئيس الجمهورية في برنامجه.   وبعض...
	إن تاريخ العمل السياسي لقيادات هذه الأحزاب يدل على أنهم مبتدئين  وخبرتهم  لا تؤهلهم إلى ذلك, وأنهم لا يملكون تصورا واضحا يحمل حلولا  للمشكلات السياسية, والإقتصادية والإجتماعية, ولا يحملون أي برنامج يقدم البديل أو يضيف الجديد, لما هو قائم مما يجعل هذه ...
	إن ظاهرة التعددية السياسية في الجزائر,  شأنها شأن الظواهر الإجتماعية الأخرى اعترضتها عدة عوائق, وعقبات أثرت على أدائها وفعاليتها, ولذلك فإن استمرارها وبقاءها مرهون بزوال هذه المعوقات, وضرورة توفر جملة من الشروط الموضوعية لممارسة نشاطها, ومن هذه العوائق:
	أن غالبية الأحزاب السياسية, ليس لها انتشار واسع أو وجود لدى القاعدة والجماهير الشعبية, وتتميز بقلة عدد المناضلين, والمنخرطين فيها. وذلك راجع الى افتقارها  إلى برامج واضحة قادرة على تقديم البديل, ووضع حلول للمشكلات التي يعيش فيها الفرد , ويتخبط فيها يو...
	انعدام الديمقراطية داخل الأحزاب وسيطرة منطق الأحادية. حيث أن بعض الأحزاب السياسية تسير بقرارات انفرادية صادرة عن الرئيس, أو الزعيم, أو الأمين العام, أو الشيخ. ولعل هذا هو  أحد الأسباب الرئيسية  لتفشي ظاهرة الإنقسامات والانشقاقات  داخل الأحزاب ,التي لم...
	ضعف إمكانيات الأحزاب ماديا وماليا. ومن ثم اعتمادها على السلطة واللجوء إليها, والطمع في الحصول على امتيازات لديها،  والسعي عندها لتحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام ومبادئ الحزب التى تأسس عليها, وبذلك لم تعد أحزابا معارضة, بقدر ما هي أحزاب سلطة , ...
	تبعية مؤسسات المجتمع المدني للسلطة, وهذا ليس بجديد .وتخليها عن دورها الأساسي .كوسيط بين الفرد والسلطة, وتحولها إلى أدوات وأجهزة في يد النظام, يسخرها للدعاية له, ولخدمة مصالحه( ). مقابل امتيازات يتحصل عليها , وخاصة القياديين فيها .
	وعليه فإن غياب المجتمع المدني, وعدم استقلاليته،  وعدم قيامه بدوره الحقيقي, وهوالتعبير ونقل آمال وآلام الأفراد والدفاع عن مصالحهم, شكل عائقا إضافيا في أداء ونشاط الأحزاب
	استعانة السلطة بالقوى التقليدية الممثلة في شيوخ الزوايا, والأعيان, ورؤساء القبائل, والعقلاء،  والتعامل معهم بشكل يظهر بأنهم يؤدون دور الأحزاب السياسية.
	كل ذلك أدى إلى ضعف وتقزيم  الأحزاب السياسية من طرف السلطة وتجاهلت دور هذه الأحزاب   في عملية صنع القرار السياسي, وخلق لدى الأفراد الشعور بالإغتراب والعزوف السياسي وهو ما تفسره ظاهرة ضعف وتراجع نسب المشاركة فى الإستحقاقات الإنتخابية المختلفة.
	في خلاصة بحثنا هذا المتواضع، إن إحدى سمات الديمقراطية الصحيحة ،هي تبني نظام التعددية الحزبية، لأن الأحزاب السياسية تساهم بشكل فعال في إعطاء الشرعية لنظام الحكم, وتفتح أبواب المشاركة والتعبير عن الرأي، وتمثيل الأقليات وحمايتها، وتلعب دور الوسيط بين الس...
	كما أن النظام السياسي هوبناء متكامل يتكون من عدة عناصر، وهي في تفاعل متبادل, فإن تبني نظام التعدد الحزبي يؤدي إلى تغيير كافة بنى النظام، ويؤثر في قدرته على التفاعل مع بيئته, ولذلك فإن قياس مستوى التطور السياسي والديمقراطي لأي نظام، يظهر في مدى قدرته ...
	ومن ثم فإن الأحزاب من أهم متغيرات هذا النظام لأنها تؤدي مجموعة من الوظائف التي أشرنا إليها, لا يستطيع النظام أن يؤديها هو بنفسه، ولذلك رأينا أنه من الأجدر أن ننهي هذا البحث بخلاصة لجملة النتائج والملاحظات التي توصلنا إليها , فيما يتعلق بتجربة التعددية...
	إن النظام السياسي الجزائري ليس بمنأى عن المتغيرات التى تشهدها مختلف الأنظمة السياسية فى العالم، ومع ذلك فقد دخلت الجزائر تجربة التعددية السياسية , في ظل ظروف تميزت بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وسمحت بإقرار التعددية السياسية بموجب دستور 1989 فظهر...
	وما يميز كذلك التجربة الجزائرية هو الكثرة العددية للأحزاب السياسية خاصة بعد صدور القانون12/04 في يناير 2012 المتعلق بإنشاء الأحزاب السياسية، لكن ما يلاحظ على هذه الأحزاب أنها لا تظهر إلا في المناسبات الإنتخابية. ولذلك توصف بأنها أحزاب انتخابات ومناسب...
	ويلاحظ كذلك غياب الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها، وهذا يعتبر نوعا من التناقض بين مطالبها المتمثلة خصوصا في ترسيخ الديمقراطية، وبين الواقع المعيش في هذه الأحزاب. حيث نلاحظ سيطرة القيادات الحزبية وهيمنتها على المواقع القيادية، حيث نادرا ما نجد ح...
	كما يلاحظ غياب الكثير من الأحزاب عن الساحة السياسية غيابا كليا رغم أنها أحزاب رسميــة  معترف بها.
	ـ يتعين على الأحزاب السياسية، باعتبارها أساس الديمقراطية الصحيحة، أن تلعب دورها الحقيقي، المتمثل في المعارضة البناءة وتعمل على توسعها في أوساط الجماهير الشعبية، وتترفع عن مداهنة السلطة، من أجل الحصول على امتيازات ومكاسب على حساب مبادئها والأهداف التي ...
	ـ كما يجب على الأحزاب السياسية، أن تقدم برامج سياسية واضحة، وبدائل وحلولا حقيقية وفعالة لمختلف الأزمات التي يتخبط فيها المجتمع، والابتعاد عن الدعاية الكاذبة والشعارات الجوفاء، وتعمل على تطوير أطرها الفكرية وهياكلها التنظيمية، وتجسيد الديمقراطية في مما...
	ـ العمل على إقامة علاقات جدية بين مختلف الأحزاب، والتنسيق فيما بينها وتوحيد المواقف عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الهامة
	تجنب سلوك معارضة المعارضة ومداهنة السلطة، من أجل كسب رضاها على حساب المبادئ والقيم التي تأسس عليها الحزب.
	ضرورة تدعيم الأحزاب بالكوادر والنخبة المثقفة الوطنية التي تعطيها مصداقية، وقبول لدى الجماهير.
	لضمان استمرار التعددية الحزبية في الجزائر وتحقيق النجاح المأمول من ممارسة الديمقراطية الحقيقية وتعميقها.
	ـ يتعين على السلطة القائمة أن توفر الظروف والشروط الموضوعية التي تساعد على تعميق المسار الديمقراطي وتحقيق نجاحه.
	ـ كف السلطة عن اختراق الأحزاب في داخلها ، والكف عن التأثير وإغراء بعض قيادييها بامتيازات ومكاسب لإحداث الإنشقاق, والإنقسام داخل الحزب.
	ـ إتاحة الفرصة لكافة القوى السياسية، على مختلف تياراتها لتأسيس الأحزاب، وذلك برفع كافة القيود التي تحول دون قيام هذه الاحزاب، والتعبير عن نفسها بكل حرية بطريقة مشروعة وسلمية.
	ـ حماية العمليات الانتخابية، والعمل بكل جدية وبكل الوسائل القانونية، على ضمان شفافيتها ونزاهتها، واحترام نتائجها مهما كان الفائز. وقبول التداول على السلطة.
	ـ ضمان حياد الإدارة، وعدم تدخلها في العمليات الإنتخابية إلا ما يتعلق بالناحية  اللوجستية، وتقديم كل الوسائل المادية المتاحة التي تساعد على نجاح العملية.
	ـ تطوير العلاقة بين البرلمان ومؤسسات الدولة، باعتبار النواب ممثلين للشعب، ويشكلون وسيطا بينهم وبين السلطة , وزيادة فاعليته في الحياة السياسية.
	ـ فتح المجال أمام حرية الصحافة والتعبير، في مختلف وسائل الإعلام بشكل فعلي، وليس عن طريق الخطابات والشعارات الجوفاء.
	ـ ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء بشكل عملي، من خلال سيادة القانون والمساواة أما مه حيث لا يعلو عليه أحد.
	ـ وأخيرا نرى أن الجزائر لديها من الإمكانيات، ما يساعدها على ترسيخ التعددية الحزبية،  ومواصلة التحول نحو الديمقراطية الحقيقية.  بشرط توافر إرادة سياسية صادقة، لدى السلطة، والأحزاب السياسية معا. والترفع عن الحسابات الشخصية ,والمصلحية، والحزبية الضيقة.
	ـ ولعل القانون 12/04 الصادر في يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، هو نقطة البداية لقيام ديمقراطية حقيقية ،ونجاح مسار التعددية السياسية بالجزائر. إذا صدقت نوايا الجميع...
	ـ وختاما الحمد لله رب العالمين الذي وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع،  الذي هو جهد بشري إذا أصابه نقص أو علاه عيب فالكمال لله وحده.( إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب...
	www.bouhania.com
	المصدر  : دليل الجزائر السياسي 2002، الطبعة 03 ، الفصل الثالث الاحزاب السياسية، ص 83.
	المصدر  : المؤسسة الوطنية للإتصال و النشر و الإشهار ، الجزائر : الدليل الإقتصادي و الإجتماعي، الجزائر : المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار ، 1992 ، ص 110. 112.
	المصدر  : الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية، مؤرخ في 30 ديسمبر1991 يتضمن النتائج الرسمية للانتختابات التشريعية بتاريخ 26 ديسمبر 1991  ( الدور الاول)  ، " الجريدة الرسمية  ، العدد 01 ، السنة التاسعة والعشرون ، الصادر بتاريخ   04 جانفي 1992 "  ص 5 ...
	المصدر : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إعلان مؤرخ في 30 ديسمبر 1991
	يتضمن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية بتاريخ 26 ديسمبر 1991 (الدور الأول)،
	(الجريدة الرسمية العدد 01، السنة التاسعة و العشرون، الصادر بتاريخ 04 جانفي 1992)،ص 5 ، 6.
	المصدر : يومية الشعب، الأعداد  5281 ، 5282، الصادرة بتاريخ  16 - 17 جوان 1990، ص 01 .
	ايها الاخوة ، ايتها الاخوات، ايها المواطنون، لا شك انكم تعلمون بانني لم اكن راغبا في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية غداة وفاة الرئيس الراحل ـ  هواري بومدين ـ ، وما قبولي بالترشح الا نزولا عند رغبة والحاح رفقائي ، و يومها لم اكن اجل بانها مسؤولية ثقيلة و ...
	ومنذ ذلك الحين و أنا أحاول القيام بمهمي بكل ما يمليه عليا ضميري وواجبي، و كانت قناعتي أنه يتعين تمكين الشعب الجزائري من الوسيلة التي يعبر بواسطتها عن كامل إرادته، لاسيما وان هذا الشعب الجزائري سبق له أن دفع ثمنا من أجل استرجاع مكانته على الساحة الدولي...
	وها نحن اليوم نعيش ممارسة ديمقراطية تعددية تتسم بتجاوزات كثيرة وسط محيط تطبعه تيارات جد متصارعة. وهذا فإن الإجراءات المتخذة والمناهج المطالب باستعمالها لتسوية مشاكلنا قد بلغت اليوم حدا لا يمكن تجاوزه دون المساس الخطير و الوشيك بالانسجام الوطني و الحفا...
	وأمام حجم هذا الخطر الداهم فإنني أعتبر في قرار نفسي وضميري بأن المبادرات المتخذة ليس بإمكانها ضمان السلم و الوفاق بين المواطنين في الوقت الراهن.
	أمام هذه المستجدات الخطيرة فكرت طويلا في الوضع المتأزم والحلول الممكنة وكانت النتيجة الوحيدة التي وصلت اليها هي أنه لا يمكنني الاستمرار في الممارسة الكلية في مهامي دون الاخلال بالعهد المقدس الذي عاهدت به الأمة.
	ووعيا مني لمسؤولياتي في هذا الظرف التاريخي الذي يجتازه وطننا فانني اعتبر الحل الوحيد للأزمة الحالية يكمن في ضرورة انسحابي من الساحة السياسية.
	ولهذا أيها الأخوة، أيتها الأخوات ، أيها المواطنين فإنني ابتداءا من اليوم أتخلى عن مهام رئيس الجمهورية، وأطلب من كل واحد من الجميع إعتبار هذا القرار تضحية مني في سبيل المصلحة العاليا للأمة.
	تحيا الجزائر والمجد و الخلود لشهدائنا
	الشاذلي بن جديد ، الجزائر 06 رجب 1412 هـ ، الموافق لـ 11 جانفي 1992م.
	المصدر  : م. ب. ح . بهلول الجزائر بين الازمة الاقتصادية و الازمة السياسية مرجع سابق، ص 132 ، 133.
	بعد الاطلاع على رسالة إستقالة السيد الشاذلي بن جديد من رئاسة الجمهورية بتاريخ 11/01/1992 فان المجلس الدستوري في إجتماعه المنعقد يوم 11/01/1992 :
	ـ وبناء على الدستور ،
	ـ و بمقتضى النظام المتضمن قواعد إجراءات عمل المجلس الدستوري و بمقتضى المرسوم الرئاسي  المؤرخ في 04 جانفي 1992 و المتعلق بحل المجلس الشعبي  الوطني .
	ـ يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
	ـ اعتبارا من جهة أخرى بأن الدستور لم ينص في أحكامه على حالة اقتران شغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل بشغور رئاسة الجمهورية بالإستقالة.
	ـ إعتبارا الى ان الظروف التي تمت خلالها استقالة رئيس الجمهورية كانت مرتبطة بالأوضاع  السائدة في البلاد ، و يصرح بأنه يتعين على المؤسسات المخولة  بالسلطات الدستورية المنصوص عليها في المواد 24، 75، 79، 129، 130، 153 من الدستور أن تسهر على استمرارية الدو...
	ـ عبد المالك بن حبييلس ، رئيس المجلس الدستوري .
	ـ أحمد مطاطلة ، عضو المجلس الدستوري .
	ـ عبد الوهاب بخشي، عضو  المجلس الدستوري.
	ـ كبير قاسم ، عضو المجلس الدستوري.
	ـ أحمد لمين طفاية، عضو المجلس الدستوري.
	ـ عزوز ناصري، عضو المجلس الدستوري.
	ـ عبد الكريم سيدي موسى، عضو المجلس الدستوري.
	المصدر  : يومية المساء. العدد 1954 ، الصادر بتاريخ  14/01/1992 ، ص 12.
	ـ نظرا لتصريح رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 الذي يتخلى بموجبه عن مهامه كرئيس للدولة.
	ـ نظرا لقرار المجلس الدستوري الذي اكد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 84 الفقرة 4 من الدستور.
	ـ نظرا لتصريح المجلس الدستوري الذي يؤكد من خلاله الشغور الدستوري الناتج عن اقتران شغور رئاسة الجمهورية بالاستقالة  والمجلس الشعبي الوطني بالحل.
	ـ نظرا لتصريح المجلس الدستوري المذكور أعلاه :  " أنه يتعين على المؤسسات المخولة للسلطات الدستورية المنصوص عليها في المواد  24، 75، 79، 129، 130، 153 من الدستور أن تسهر على استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للؤسسات و النظام الدستوري ...
	1 ـ يلاحظ استحالة مواصلة المسار الانتخابي حتى " تتوفر الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات" كما تنص عليها الفقرة الأخيرة من بيان المجلس الدستوري.
	2 ـ يقرر أن يتكفل مؤقتا بكل قضية من شأنها المساس بالنظام العام و أمن الدولة .
	3 ـ يعلم أنه في دورة مفتوحة وأنه سيجتمع دون توقف لاداء التزاماته حتى تتوصل الهيئات الدستورية التي تم إشعارها الى إيجاد حل  لشغور منصب رئاسة الجمهورية.
	المصدر  :  يومية المساء. العدد 1954 ، الصادر بتاريخ   14/01/1992 ، ص 12.
	المادة الأولى :  يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام  المتعلقة  بالجمعيات ذات الطابع السياسي.
	المادة 02 :  تستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي في إطار أحكام المادة 40 من الدستور جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي ، ابتغاء هدف لا يدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية .
	المادة 03 : يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تساهم من خلال أهدافها فيما يأتي : المحافظة على الاستقلال الوطني والسلامة الترابية والوحدة الوطنية ودعمها ، دعم سيادة الشعب واحترام إختياراته الحرة، حماية النظام الجمهوري والحريات الأساسية للمواطن ، تدعيم ...
	المادة 04 : يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تستعمل اللغة العربية في ممارستها الرسمية .
	المادة 05 : لا يجوز لأية جمعية ذات طابع سياسي أن تبني تأسيسها وعملها على قادة أو على أهداف تتضمن ما يأتي :
	الممارسات الطائفية والجهوية والإقطاعية والمحسوبية ، إقامة علاقات الاستغلال والتبعية، السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 .
	وفي هذا الإطار لا يجوز للجمعية ذات الطابع السياسي أن تبني تأسيسها أو عملها على أساس ديني فقط أو على أساس لغوي أو جهوي على أساس الانتماء إلى جنس أو عرق واحد أو إلى وضع مهني معين
	المادة 06 : يندرج تأسيس أية جمعية ذات طابع سياسي وعملها ونشاطها ضمن احترام الدستور والقوانين المعمول بها. وبهذه الصفة ّن تتمتع الجمعية ذات الطابع السياسي عن المساس بالأمن والنظام العام وحقوق الغير و حرياتهم كما تمنع عن أي تحويل لوسائلها بغية إقامة تنظ...
	المادة 07 : تمتنع الجمعية ذات الطابع السياسي، عن أي تعاون أو ربط علاقة مع أي طرف أجنبي على قواعد تخالف أو تناقض أحكام الدستور وأحكام القوانين المعمول بها، وتمتنع خاصة عن ربط أية علاقة من طبيعتها أن تعطيها شكل فرع جمعية أو تجمع سياسي أجنبي، كيف ما كان ...
	المادة 08 : لا يجوز لأية جمعية ذات طابع سياسي أن تختار لنفسها اسما أو رمزا أو علامة أخرى مميزة تملكها جمعية وجدت من قبلها أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها والتي كان موقفها او عملها مخالفين لمصالح ثورة التحرير.
	المادة 09 : الانخراط في أي جمعية ذات طابع سياسي مخول لكل جزائري بلغ سن الرشد الإنتخابي، غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيها أعضاء المجلس الدستوري ، قضاة، أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو مصالح الأمن.
	المادة 10 : يجب أن يقوم تنظيم الجمعية ذات الطابع السياسي على أساس مبادئ الديمقراطية.
	المادة 11 : يتم التصريح التأسيس بالجمعية ذات الطابع السياسي بإيداع ملف لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل وصل. تبدأ المادة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.
	المادة 12 : يشتمل الملف المنصوص عليه من المادة 11 من هذا القانون على ما يأتي : طلب مصادق عليه يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين، تذكر فيه أسماء الأعضاء المؤسسين والمسيرين على الصعيد الوطني، وألقابهم والتواريخ وأمامكن ميلادهم ووظائفهم، ثلاث نسخ من القانون الأسا...
	المادة 13 : يجب أن يشتمل القانون الأساسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون على الخصوص ما يأتي : أسس الجمعية وأهدافها، تشكيل جهاز التداول، تشكيل الهيئة التنفيذية وكيفية انتخابها وتجديدها ومدة العضوية فيها، التنظيم الداخلي، الأحكام المالية.
	المادة 14 : يجب أن لا يقل عدد المؤسسين والمسيرين عن 15 عضوا .
	المادة 15 : يتولى الوزير المكلف بالداخلية بعد رقابة مطابقة النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للوصل الذي يبين اسم الجمعية ومقرها وأسماء وألقاب وتواريخ وأماكن الإزدياد والعناوين والمهن والوظيفة للجمعية للموقعين الثلاثة على...
	المادة 16: تقوم السلطة المعنية خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون بكل دراسة أو بحث أو تحقيق لازم لرقابة صحة مضمنون التصريحات. ويمكنها زيادة على ذلك أن تستمع إلى أي عضو مؤسس، وتطلب تقديم اي وثيقة تكميلية وكذلك تعويض أو إقصاء أي عضو لا ...
	المادة 17 : في حالة عدم نشر الوصل في الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون يجب على الوزير المكلف بالداخلية أن يرفع القضية إلى الجهة القضائية المبينة في المادة 35 من هذا القانون خلال الأيام الثمانية التي تسبق انتهاء هذا الأجل .
	المادة 18 : كل تغيير في القيادة أو الإدارة، وكل تعديل في القانون الأساسي وكل إنشاء لممثليات جهوية أو محلية جديدة، يجب أن يصرح به بحسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون وخلال الشهر الذي يلي اجتماع أو قرار الهيئة التي قامت...
	المادة 19 : لا يكون عضوا مؤسسا أو مسيرا لجمعية ذات طابع سياسي إلا من تتوفر فيه الشروط الآتية: أن تكون جنسيته جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ 10 سنوات على الأقل، أن يكون عمره 25 سنة على الأقل ، أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق أن حكم له بجناية وج...
	المادة 20 : ينشر الوصل المنصوص عليه في المادة 11 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  حسب الآجال المحددة في المادة 15 من هذا القانون، ويترتب على ذلك تمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية المخصصة لإدارتها واجتماعات أعضائها، أي ...
	المادة 21 : يمكن لأي جمعية ذات طابع سياسي تتمتع بالشخصية المعنوية أن تصدر نشرة أو عدة نشرات دورية على أن تكون النشرة الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين المعمول بها.
	المادة 22 : يمول نشاط الجمعية ذات الطابع السياسي بالموارد التي تتكون مما يأتي : اشتراكات أعضائها الهبات والوصايا، العائدات المرتبطة بنشاطها، المساعدات المختلفة التي تقدمها الدولة.
	المادة 23 : تدفع اشتراكات أعضاء الجمعية ذات الطابع السياسي بالعملة الوطنية فقط وتصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون ولا يمكنها أن تتجاوز شهريا 200 دينار عن كل عضو .
	المادة 24 : يمكن للجمعية ذات الطابع السياسي أن تتلقى الهبات والوصايا والتبرعات على أن تصرح بها إلى الوزير المكلف بالداخلية و تبين أصحابها وطبيعتها وقيمتها .
	المادة 25 : لا يمكن أن تأتي الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين ولا يمكن أن تتجاوز 200 ألف دينار من التبرع الواحد في السنة الواحدة كما أنه لا يمكنها أن تمثل أكثر من 20% من عائدات اشتراكات أعضائها .
	المادة 26 : لا يمكن بأي حال من الأحوال للجمعية ذات الطابع السياسي أن تتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة دغما ماليا أو ماديا من جهة أجنبية بأية صفة أو بأي شكل كان .
	المادة 27 : يمكن أن يكون للجمعية ذات الطابع السياسي عائدات ترتبط بنشاطها وناتجة عن استثمار غير تجاري .
	المادة 28 : يمكن للجمعية ذات الطابع السياسي المؤسسة قانونيا أن تستفيد بمساعدة مالية من الدولة. يقترح مكتب المجلس الشعبي الوطني على الحكومة المبلغ الكلي لهذه الإعتمادات وتسجل في مشروع قانون المالية.
	المادة 29 : تخصص مساعدات الدولة المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون للجمعيات ذات الطابع السياسي بمعدل نسبة عدد النواب الذين يصرحون لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الشهر الذي يلي افتتاح الدورة الأولى من السنة بتسجيلهم في تلك الجمعية ولا يمكن أن ي...
	المادة 30 : يعلم مكتب المجلس الشعبي الوطني رئيس الحكومة قبل 31 ديسمبر من السنة على الأكثر بتوزيع النواب على الجمعيات كما يستنتج ذلك من تصريحاتهم .
	المادة 31 : يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تمسك محاسبة مضاعفة وجرد لأملاكها المنقولة والعقارية كما يجب عليها أن تقدم حساباتها السنوية إلى الإدارة المعنية وتبرر في أي وقت مصدر مواردها المالية واستعمالها .
	المادة 32 : يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تتزود من أجل احتياجات نشاطها بحساب واحد يفتح لدى مؤسسة مالية وطنية مقرها الرئيسي أو في فروعها المقامة عبر التراب الوطني.
	المادة 33 : دون الاخلال بالأحكام التشريعية الأخرى وفي حالة خرق للقوانين السارية من قبل جمعي ذات طابع سياسي وفي حالة استعجال أو خطر يوشك أن يحل بالخطر العام يجوز للوزير المكلف بالداخلية استصدار حكم عن طريق القضاء بغلق مؤقت المجالات للجمعية المعنية. يجب...
	المادة 34 : يجوز للوزير المكلف بالداخلية طلب الحل القضائي للجمعية التي تصدر ضدها الإجراءات المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون.
	المادة 35 : ينظر في طلبات التوقيف أو الحل من قبل الغرفة الإدارية لمجلس الجزائر التي تبث فيها خلال الشهر الموالي لرفع القضية إليها.
	يجوز الطعن في رقا المجلس أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا التي تبث في ظرف الشهر الموالي لرفع القضية إليها.
	المادة 36 : دون الاخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بتأسيسه أو إدارته أو تسييره لجمعية ذات طابع سياسي أيا كان شكلها أو تسميتها، بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 3000 دينار إلى 70000 دينار أو بإحدى ...
	المادة 37 : تطبق على كل من يخالف أحكام المواد 3 و 5  و 7  من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون العقوبات.
	المادة 38 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6  من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات.
	المادة 39 : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 و 31 من هذا القانون بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 5000 دينار إلى 50000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز رفع هذه العقوبة إلى صعق الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة عندما ي...
	المادة 40 : يجب أن تنص القوانين الأساسية ذات الطابع السياسي على إجراء نقل الأملاك في حالة الحل الإداري.
	المادة 41 : تسري القوانين المعمول بها في مجال الاجتماعات العمومية والإعلام والعمليات الإنتخابية على نشاطات الجمعيات ذات الطابع السياسي.
	المادة 42 : لا تطبق أحكام هذا القانون في مجال التصريح الأول على جبهة التحرير الوطني بحكم وجودها التاريخي والشرعي.
	المادة 43 : تلغى أحكام المادة 30 من القانون 87/15 المؤرخ في 21 يوليو 1987 والمتعلق بالجمعيات وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
	المادة 44 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
	المصدر : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة الداخلية،
	مجموعة النصوص التشريعية المتعلقة بالإنتخابات.
	( الجزائر ، وزارة الداخلية، أوت 1995) ، ص 67 - 76.
	المادة الأولى : يحدد هذا الأمر قواعد القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية طبقا لأحكام المواد 42 و 132 و 179 من الدستور.
	المادة 02 : يهدف الحزب السياسي في إطار أحكام المادة 42 من الدستور إلى المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسليمة من خلال جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي دون ابتغاء هدف يذر ربحا.
	المادة 03 : يجب على كل حزب سياسي أن يمتثل في ممارسة جميع أنشطته المبادئ والأهداف التالية:
	ـ عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاث وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض الدعاية الحزبية.
	ـ نبذ العنف والإكراه كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي أو الوصول غلى اسلطة أو البقاء فيها، والتنديد به.
	ـ إحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان.
	ـ توطيد الوحدة الوطنية.
	ـ الحفاظ على السيادة الوطنية .
	ـ الحفاظ على أمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد.
	ـ التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية.
	ـ تبني التعددية السياسية .
	ـ احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
	ـ احترام التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.
	المادة 04 : يجب على الحزب السياسي أن يستعمل اللغة الوطنية والرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي.
	المادة 05 : لا يجوز لأي حزب سياسي أن يبني تأسيسه أو عمله على قاعدة أو أهداف تتضمن ما يأتي:
	ـ الممارسات الطائفية والجهوية والإقطاعية والمحسوبية.
	ـ الممارسات المخالفة للخلق الإسلامي والهوية الوطنية وكذا قيم ثورة نوفمبر 54 والمخلة برموز الجمهورية.
	ـ كما يجب على الحزب السياسي أن لا يبني تأسيسه أو عمله على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
	المادة 06 : يندرج تأسيس اي جزب سياسي وسيره وعمله ونشاطاته، ضمن الإحترام الصارم للدستور والقوانين المعمول بها. يمتنع الحزب السياسي عن المساس بالأمن والنظام العام. كما يمتنع عن أي تحويل لوسائله أو أي وسيلة أخرى لغرض إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري.
	المادة 07 : يمتنع الحزب السياسي عن تعاون أو ربط أي علاقة مع أي طرف أجنبي على قواعد تخالف أو تناقض أحكام الدستور والقوانين المعمول بها. كما يمتنع عن أي عمل بالخارج أو الداخل يهدف إلى المساس بالدولة وبرموزها وبمؤسساتها وبمصالها الاقتصادية والدبلوماسية و...
	المادة 08 : تحضر أي علاقة عضوية أو علاقة ولاء أو تبعية أو رقابة بين حزب سياسي ونقابة أو جمعية أو أية منظمة مدنية مهما كانت طبيعتها.
	المادة 09 : لا يجوز لأي حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما أو رمزا أو علامة أخرى مميزة يملكها حزب أو منظمة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها والتي كان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح الأمة ومبادئ ثورة نوفمبر 54 ومثلها.
	المادة 10 : يمكن لكل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد الإنتخابي الإنخراط في أي حزب سياسي. غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيه أثناء ممارسة نشاطه:
	ـ القضاة .
	ـ أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن.
	ـ كما يجب على أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة يمارس وظائف السلطة والمسؤولية، التي ينص القانون الأساسي أو النظام الداخلي، اللذان يخضع لهما صراحة على تنافي الانتماء قطع أي علاقة والامتناع عن أي اتصال ونشاط مهما يكن شكله، مع أي حزب سياس...
	المادة 11 : يجب أن تقوم قواعد التنظيم الداخلي للحزب السياسي وعمله على أساس المبادئ الديمقراطية في كل الظروف وفي جميع الحالات.
	المادة 12 : يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع الأعضاء المؤسسين ملفا لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل وصل. يبدأ سريان المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون، من تاريخ تسليم الوصل.
	المادة 13 : يجب أن تتوفر في العضو المؤسس في حزب سياسي الشروط الآتية:
	ـ أن يتمتع بالجنسية الجزائرية وأن لا يكون حائز جنسية أخرى.
	ـ أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل
	ـ أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
	ـ ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها.
	المادة 14 : يشتمل الملف المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون على ما ياتي:
	1 ـ طلب تأسيس الحزب وقعه ثلاث (3) أعضاء مؤسسين.
	2 ـ تعهد يحرره ويوقعه خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا على الأقل، يقيمون فعلا في ثلث (1/3) عدد ولايات الوطن على الأقل، يتضمن ما يأتي:
	ـ إحترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها.
	ـ التعهد بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
	3 ـ مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ.
	4 ـ مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين.
	5 ـ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3  للأعضاء المؤسسين.
	6 ـ شهادات الجنسية للأعضاء المؤسسين.
	7 ـ اسم الحزب وعنوان مقره وكذا عناوين ممثلياته المحلية إن وجدت.
	8 ـ مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي
	9 ـ شهادة تثبت عدو تورط مؤسس الحزب السياسي، المولود قبل يوليو 1942 في أعمال ضد الثورة التحريرية.
	المادة 15 : يتولى الوزير المكلف بالداخلية، بعد رقابة المطابقة مع أحكام هذا القانون، نشر وصل التصريح الذي يبين اسم الحزب ومقره والأسماء والالقاب والتواريخ وأماكن الإزدياد والعناوين والمهن والوظائف في الحزب، للموقعين الخمسة والعشرين على التصريح الوارد ف...
	يجب أن يتم النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الستين يوما لتاريخ إيداع الملف.
	يخول نشر هذا الوصل بالتصريح، الذي تم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة، الحق في ممارسة أنشطة حزبية من أجل تمكين الأعضاء المؤسسين من تحضير الشروط اللازمة لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المبنية في المادة 14 أعلاه.
	يتحمل الأعضاء المؤسسون جماعيا المسؤولية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني.
	المادة 16 : تقوم الوزارة المكلفة بالداخلية خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه بكل دراسة أو بحث أو تحقيق لازم لرقابة صحة مضمون التصريحات.
	وتطلب تقديم أية وثيقة ناقصة وكذلك تعويض أو سحب أي عضو لا تتوفر فيه الشروط التي يتطلبها القانون.
	المادة 17 : يجب على الوزير المكلف بالداخلية، إذا رأى أن شروط التأسيس المطلوبة في المادتين 13 و 14 من هذا القانون لم تستوف، أن يبلغ رفض تصريح التأسيس بقرار معلل قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.
	يمكن لمؤسسي الحزب الطعن في قرار الرفض المذكور أعلاه أمام الجهة القضائية والإدارية المختصة خلال أجل شهر ابتداء من تبليغ قرار الرفض.
	يكون المقرر القضائي في هذا الشأن قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة.
	في حالة عدم صدور قرار الرفض، وعدم نشر الوصل في الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون، يؤهل الأعضاء المؤسسون لممارسة أنشطتهم في الحدود المبينة في المادتين 14 و 15 من هذا القانون.
	المادة 18 : لا يصح انعقاد المؤتمر إلا إذا كان يمثل خمسا وعشرين (25) ولاية على الأقل، ويجب أن يجمع المؤتمر بين أربعمائة (400) وخمسمائة (500) عضو، ينتخبهم ألفان وخمسمائة  (2500) منخرط على الأقل، يقيمون في خمسة وعشرون (25) ولاية على الأقل، على أن لا يقل ...
	تثبت شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي بموجب محضر يحرره محضر أو موثق.
	يصبح التصريح التأسيسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون لاغيا، إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المحددة في هذا القانون، ويسقط كل نشاط حزبي يمارسه الأعضاء المؤسسون بعد هذه الآجال تحت طائلة أحكام المادة 38 من هذا القانون.
	المادة 19 :  يصادر المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه الأساسي.
	ينبغي أن يحدد القانون الأساسي وجوبا ما يأتي:
	ـ أسس الحزب السياسي وأهدافه في ظل احترام الدستور وأحكام هذا القانون.
	ـ تشكيلة الهيئة التنفيذية و كيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها.
	ـ التنظيم الداخلي.
	ـ الأحكام المالية.
	ـ إجراءات نقل الأملاك في حالة الحل الإداري للحزب .
	يفوض المؤتمر التأسيسي للحزب صراحة، من يكلف بإيداع القانون الأساسي للحزب لدى الوزارة المكلفة بالداخلية.
	المادة 20 : يجب أن يصرح للوزارة المكلفة بالداخلية بكل تغيير لأعضاء القيادة أو التسيير الذين انتخبهم الحزب السياسي قانونا، وبكل تعديل في قانونه الأساسي وبكل إنشاء لهياكل محلية جديدة، خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
	المادة 21 : يجب أن تتوفر في العضو المؤسس أو المسير لحزب سياسي لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
	المادة 22 : يتم إيداع طلب ملف الإعتماد المنصوص عليه في القفرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون، لدى الوزير المكلف بالداخلية في ظرف خمسة عشر (15) يوما بعد انعقاد المؤتمر التأسيس المعني بعد مراقبة مطابقته مع أحكام هذا القانون.
	يسهر الوزير المكلف بالداخلية على نشر هذا الإعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ستين (60) يوما من إيداع طلب الإعتماد.
	يعتبر عدم نشر هذا الإعتماد بعد انقضاء هذا الأجل موافقة عليه.
	يمكن للوزير المكلف بالداخلية رفض الإعتماد بقرار معلل.
	يكون قرار الرفض المذكور قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر التي يتعين عليها الفصل فيه خلال شهرين من تاريخ الطعن.
	يمكن أن يكون المقرر القضائي محل استئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البت فيه خلال نفس الأجل المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه.
	المادة 23 : يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق التالية:
	ـ نسخة من محضر عقد المؤتمر.
	ـ القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ .
	ـ برنامج الحزب في ثلاث نسخ .
	ـ تشكيلة الهيئة المداولة .
	ـ تشكيلة الهيئتين التنفيذيتين والقيادة .
	ـ النظام الداخلي.
	المادة 24 : يخول اعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوي والأهلية القانونية.
	المادة 25 : يمكن كل حزب سياسي معتمد إصدار نشرية أو عدة نشريات دورية مع احترام القوانين المعمول بها، لاسيما أحكام المادة 3 من هذا القانون.
	المادة 26 : تسري على نشاطات الحزب السياسي أحكام القوانين السارية المفعول في مجال الاجتماعات العمومية والإعلام والعمليات الانتخابية.
	المادة 27 : يمول الحزب السياسي بالموارد التي تتكون مما يأتي:
	ـ اشتراكات أعضائه .
	ـ الهيئات والوصايا والتبرعات .
	ـ العائدات المرتبطة بنشاطه .
	ـ المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.
	المادة 28 : تدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي بما فيها اشتراكات الأعضاء المقيمين بالخارج بالعملة الوطنية فقط، وتصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون على ألا تتجاوز نسبة 10 % من الحد الوطني الأدنى المضمون، عن كل عضو في كل شهر.
	المادة 29 : يمكن للحزب السياسي أيتلقى الهبات والوصايا والتبرعات من مصدر وطني، على أن يصرح بها إلى الوزير المكلف بالداخلية ويبين مصدرها وأصحابها وطبيعتها وقيمتها.
	المادة 30 : لا يمكن أن تأتي الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معرفين، ولا يمكن أن تتجاوز مائة (100) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عن التبرع الواحد في السنة الواحدة.
	المادة 31 : يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأية صفة كانت وبأي شكل كان.
	المادة 32 : يمكن أن يكون للحزب السياسي عائدات مرتبطة بنشانطه وناتجه عن استثمارات غير تجارية.
	يحضر على الحزب أي نشاط تجاري.
	المادة 33 : يمكن للحزب السياسي المعتمد قانونا، أن يستفيد من مساعدة مالية من الدولة وفق عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان.
	يقيد مبلغ الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية في ميزانية الدولة.
	المادة 34 : يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية.
	كما يجب عليه أن يقدم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة ويبرر في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالها.
	المادة 35 : يجب على الحزب السياسي أن يتزود بحساب واحد، يفتح لدى مؤسسة مالية وطنية، في مقره الرئيسي أو في فروعه المقامة عبر التراب الوطني.
	المادة 36 : في حالة قيام الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بخرق القوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل عقد المؤتمر التأسيسي، وفي حالة استعجال أو خطر يوشك أن يخل بالنظام العام، يجوز للوزير المكلف بالداخلية أن يصدر قرارا نهائيا ومعللا، وأن يمنع كل الأنشطة...
	يبلغ القرار إلى الأعضاء المؤسسين .
	يمكن الطعن فيه لدى المصالح القضائية الإدارية التي يتبعها مقر الحزب والتي عليها أن تفصل فيه خلال الشهر الموالي لتاريخ رفع الدعوى.
	يكون المقرر قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي يفصل فيه خلال الشهر الموالى لتاريخ رفع الدعوى.
	المادة 37 : إذا كانت الأنشطة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون صادرة عن حزب سياسي معتمد فلا يجوز توقيفه أو حله أو غلق مقاره إلا بحكم قضائي صادرعن الجهة القضائية الإدراية لمدينة الجزائر بدعوى من الوزير المكلف بالداخلية.
	تفصل الجهة القضائية المذكورة أعلاه خلال شهر من تاريخ رفع الدعوى.
	يكون هذا الحكم قابلا للإستئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البت فيه خلال شهر من تاريخ الاستئناف.
	المادة 38 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة ألاف (5000) دج ومائة ألف ( 100.000 ) دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخالف هذا القانون بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حز...
	يعاقب بنفس هذه العقوبة من يدير أو يسير أو ينتمي إلى حزب سياسي يكون قد استمر أو أعاد تشكيله خلال مدة توقيفه أو بعد حله.
	المادة 39 : تطبق على كل من يخالف أحكام المواد 3 و 5 و 7 من هذا القانون، العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 قانون العقوبات.
	المادة 40 : تطبق على كل من يخالف الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون، العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات.
	المادة 41 : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 34 و 35 من هذا القانون بالحبس من سنة إلى خمس (05) سنوات وبغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف (5000) وخمسين ألف (50.000) دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
	يمكن أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان مرتكب الجريمة مسؤولا عن مالية الحزب السياسي.
	المادة 42 : يجب أن تقوم الجمعيات ذات الطابع السياسي الخاضعة لأحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 5 يوليو 1989، يجعل تسميتها وأسسها وأهدافها مطابقة للمادتين 3 و 5 من هذا القانون وكذا أي عنصر آخر من عناصر قانونها الأساسي أة نشاطاتها الناتجة عن تطبيق هذه ا...
	المادة 43 : تواصل الجمعيات ذات الطابع السياسي الخاضعة لأحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 5 يوليو 1989 نشاطها، ريثما تمتثل أحكام هذا القانون،ن لاسيما المواد 12 إلى 25 في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر...
	المادة 44 : في انتظار تنصيب مجلس الدولة والجهات القضائية الإدارية الابتدائية، تستمر الغرفة الإدارية للمحكمة العليا وكذا الغرف الإدارية للمجالس القضائية، كل واحدة من جهتها في ممارسة اختصاصها من أجل تسوية النزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون.
	المادة 45 : تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989.
	المادة 46 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
	حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 هـ الموافق 6 مارس 1997م.
	اليمين زروال
	المصدر : الجريدة الرسمية رقم (12/97) المؤرخة في 06/03/1997
	إن رئيس الجمهورية.
	ـ بناء على الدستور ، لاسيما المواد 31 مكرر و 42 و 119 ( الفقرتان الأولى و 3) و 120 ( الفقرات الأولى و2 و 3 ) و 123 و 125 ( الفقرة 2) و 126 و 165 ( الفقرة 2) منه .
	ـ وبمقتضى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه في استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005،
	ـ وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال  عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
	ـ وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم .
	ـ وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم .
	ـ وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
	ـ وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ،  المعدل والمتمم .
	ـ وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام المعدل
	ـ وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم .
	ـ وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم .
	ـ وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
	ـ وبعد رأي مجلس الدولة .
	ـ وبعد مصادقة البرلمان.
	ـ وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري.
	يصدر القانون العضوي الآتي نصه :
	المادة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تعريف الأحزاب السياسية وتحديد شروط وكيفيات إنشائها وتنظيمها وعملها ونشاطها ، طبقا لأحكام المادتين 42 و 123 من الدستور.
	المادة 02 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ويضمنه الدستور.
	المادة 03 : الحزب السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الافكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية.
	المادة 04 : يؤسس الحزب السياسي لمدة غير محدودة ، ويتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير. ويعتمد في تنظيم هياكله وتسييرها المبادئ الديمقراطية.
	المادة 05 : يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية.
	كما يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الإعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة.
	المادة 06 : لا يجوز لأي حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما أو رمزا كاملا أو علامة كاملة أخرى مميزة يملكها حزب أو منظمة من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها وكان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها.
	المادة 07 : يجب أن يكون إنشاء الحزب السياسي وسيره وعمله ونشاطه مطابقا لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي.
	المادة 08 : لا يجوز طبقا لأحكام الدستور تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة :
	ـ للقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية.
	ـ لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والخلق الإسلامي.
	ـ للوحدة والسيادة الوطنية .
	ـ للحريات الأساسية .
	ـ لاستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة .
	ـ لأمن التراب الوطني .
	ـ تمنع على الأحزاب السياسية كل تبعية للمصالح الأجنبية أيا كان شكلها.
	المادة 09 : لا يمكن الحزب السياسي أن يلجأ إلى العنف أو الإكراه مهما تكن طبيعتهما أو شكلهما.
	كما لا يمكنه ان يستلهم من برنامج عمل حزب سياسي محل قضائيا.
	المادة 10: يمكن كل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد القانوني الانخراط في حزب سياسي واحد من اختيارهما أو الانسحاب منه في أي وقت.
	غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيه أثناء ممارسة نشاطهم :
	ـ القضاة .
	ـ أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن.
	كما يجب على أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل  عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية وينص القانون الاساسي الذي يخضعون له ، صراحة على تنافي الانتماء ، قطع أية علاقة مع أي حزب سياسي طيلة هذه العهدة أو الوظيفة.
	المادة 11 : يعمل الحزب السياسي على تشكيل الإدارة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة وذلك عبر :
	ـ المساهمة في تكوين الرأي العام .
	ـ الدعوة إلى ثقافة سياسية أصيلة .
	ـ تشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة العامة .
	ـ تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل مسؤوليات عامة.
	ـ اقتراح مترشحين للمجالس الشعبية المحلية والوطنية.
	ـ السهر على إقامة وتشجيع علاقات جوارية دائمة بين المواطن والدولة ومؤسساتها.
	ـ العمل على ترقية الحياة السياسية وتهذيب ممارستها وتثبيت القيم والمقومات الأساسية ـ للمجتمع الجزائري، لاسيما قيم ثورة أول نوفمبر 1954.
	ـ العمل على تكريس الفعل الديمقراطي والتداول على السلطة وترقية الحقوق السياسية للمرأة.
	ـ العمل على ترقية حقوق الإنسان وقيم التسامح.
	المادة 12 : يعبر الحزب السياسي عن تطلعاته ويحدد توجهاته العامة ويضبط أهدافه في قانون أساسي وبرنامج سياسي يودعهما لدى الوزارة المكلفة بالداخلية بعد انعقاد مؤتمره التأسيسي ، كما يقوم بإبلاغ نفس السلطة بأي تغيير يطرأ عليهما.
	المادة 13 : يساهم الحزب السياسي ويشارك في الحياة السياسية ن خلال التعريف بمشروعه السياسي لدى مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس الشعبية المحلية.
	المادة 14 : يمكن السلطات العمومية أن تستشير الحزب السياسي في المسائل ذات المصلحة الوطنية.
	المادة 15 : تتساوى الأحزاب السياسية في حق استعمال وسائل الإعلام العمومية في إطار وضع برامجها حيز التنفيذ.
	تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
	المادة 16 : يخضع تأسيس حزب سياسي إلى الكيفيات الآتية:
	ـ تصريح بتأسيس الحزب السياسي في شكل ملف يودعه أعضاؤه المؤسسون لدى الوزير المكلف بالداخلية .
	ـ تسليم قرار إداري يرخص بعقد المؤتمر التأسيس ، في حال مطابقة التصريح،
	ـ تسليم اعتماد الحزب السياسي بعد التأكد من استيفاء شروط المطابقة لأحكام هذا القانون العضوي.
	المادة 17 : يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي الشروط الآتية :
	ـ أن يكونوا من جنسية جزائرية.
	ـ أن يكونا بالغين 25 سنة على الأقل .
	ـ أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يرد إليهم الإعتبار.
	ـ ألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها، بالنسبة للأشخاص المولودين قبل شهر يوليو سنة 1942.
	ـ ألا يكونوا في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
	ـ ويجب أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء.
	المادة 18 : يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع ملف لدى وزارة الداخلية ، ويترتب على هذا الإيداع وجوب تسليم وصل إيداع التصريح بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف.
	المادة 19 : يشتمل الملف المذكور في المادة 18 أعلاه،  على ما يأتي :
	ـ طلب تأسيس حزب سياسي يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين ، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية إن وجدت.
	ـ تعهد مكتوب يوقعه عضوان (2) مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقة عن ربع (1/4) ولايات الوطن على الأقل . ويتضمن هذا التعهد ما يأتي :
	 احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها.
	 عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 24 أدناه،
	ـ مشروع القانون الأساي للحزب في ثلاث (3) نسخ.
	ـ مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي.
	ـ مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين.
	ـ مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين.
	ـ شهادة الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين.
	ـ شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين.
	المادة 20 : للوزير المكلف بالداخلية أجل أقضاه ستون (60) يوما للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي.
	ويقوم خلال هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصريحات ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط كما هي محددة في المادة 17 من هذا القانون العضوي.
	المادة 21 : يرخص الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف مع أحكام هذا القانون العضوي، ويبلغه إلى الأعضاء المؤسسين.
	ولا يعتد بهذا القرار أمام الغير إلا بعد إشهاره من الأعضاء المؤسسين في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل ويذكر في هذا الإشهار إسم ومقر الحزب السياسي وألقاب وأسماء ووظائف الأعضاء المؤسسين في الحزب السياسي الموقعين على التعهد المذكور في المادة 19 أعلاه.
	ويسمح النشر للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في أجل أقصاه سنة (1) واحدة كما هو محدد في المادة 24 من هذا القانون العضوي.
	وفي حالة رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي، يكون قرار الرفض مغللا تعليلا قانونيا، ويكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التبليغ.
	المادة 22 : عندما يتأكذ الوزير المكلف بالداخلية من أن شروط التأسيس المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون العضوي غير متوفرة، يبلغ قرار رفض التصريح بالتأسيس معللا قبل انقضاء الأجل المذكور في المادة 20 أعلاه.
	ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام مجلس الدولة،ويمارس هذا الطعن الأعضاء المؤسسون.
	المادة 23 : يعد سكوت الإجارة بعد انقضاء أجل الستين (60) يوما المتاح لها ، بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في هذا القانون العضوي.
	المادة 24 : يعقد الأعضاء المؤسسون مؤتمرهم التأسيسي خلال أجل أقصاه سنة (1) واحدة ابتداء من إشهار الترخيص المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه ، في يوميتين إعلاميتين وطنيتين.
	ولكي يكون المؤتمر الـتأسيسي مجتمعا بصفة صحيحة ، فإنه يجب أن يكون ممثلا بأكثر من تلت (1/3) عدد الولايات على الأقل ، موزعة عبر التراب الوطني.
	يجب أن يجمع المؤتمر التأسيسي بين اربعماءة (400) وخمسمائة (500) مؤتمر ، منتخبين من طرف ألف وستمائة (1600) منخرط على الاقل دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا عن كل ولاية وعدد المنخرطين عن مائة (100) عن كل ولاية.
	ويجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء.
	المادة 25 : يجب أن يعقد المؤتمر التأسيسي ويجتمع على التراب الوطني.
	ويثبت انعقاد المؤتمر التأسيسي بمحضر يحرره محضر قضائي يذكر فيه ما يأتي:
	ـ ألقاب واسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين .
	ـ عدد المؤتمرين الحاضرين.
	ـ مكتب المؤتمر .
	ـ المصادقة على القانون الأساسي .
	ـ هيئات القيادة والإدارة.
	ـ كل العمليات أو الشكليات التي ترتبت على أشغال المؤتمر.
	المادة 26 : يصبح الترخيص الإداري المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه لاغيا إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه ويؤدي إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 78 من هذ...
	غير أن هذا الأجل يمكن تمديده لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية  بطلب من الأعضاء المؤسسين. ولا يمكن أن يتجاوز التمديد مدة ستة (6) اشهر.
	ويكون رفض تمديد الأجل قابلا للطعن خلال خمسة عشر (15) يوما أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الاستعجالية.
	المادة 27 : يفوض المؤتمر التاسيسي صراحة على إثر انعقاد عضوا من أعضائه يقوم خلال الثلاثين (30) يوما التي تليه بإيداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل تسليم وصل إيداع حالا.
	المادة 28 : يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الأتية :
	ـ طلب خطي للاعتماد .
	ـ نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي.
	ـ القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ .
	ـ برنامج الحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ .
	ـ قائمة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون العضوي .
	ـ النظام الداخلي للحزب.
	المادة 29 :  للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين (60) يوما للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكام هذا القانون العضوي.
	ويمكنه خلال هذا الاجل ، وبعد إجراء التدقيق اللازم ، طلب استكمال الوثائق الناقصة أو استخلاف أي عضو في الهيئات القيادية لا يستوفي الشروط التي ينص عليها هذا القانون العضوي.
	المادة 30 : يمنح الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد أو يرفضه، بعد دراسة الملف المودع ، وفقا لاحكام هذا القانون العضوي. ويجب أن يكون قرار الرفض معللا تعليلا قانونيا وفقا للآجال المحددة في المادة 29 أعلاه.
	ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة.
	المادة 31 : يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية ويبلغه إلى الهيئة القيادية للحزب السياسي وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
	المادة 32 : يخول الاعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية والأهلية القانونية ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
	المادة 33 : يكون قرار رفض الاعتماد المعلل الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية قابلا للطعن أمام مجلس الدولة من قبل الأعضاء المؤسسين خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه.
	يعد قبول مجلس الدولة الطعن المقدم من قبل الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بمثابة اعتماد. ويسلم الاعتماد فورا بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ويبلغ للحزب السياسي المعني.
	المادة 34 : يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل الستين (60) يوما المتاح لها بمثابة اعتماد الحزب السياسي. ويبلغه الوزير المكلف بالداخلية ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه.
	المادة 35 : يصادق المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه الاساسي. وينبغي أن يحدد وجوبا ما يأتي:
	ـ تشكيلة هيئة المداولة وطريقة انتخابها وصلاحيتها .
	ـ تشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها وصلاحياتها .
	ـ أسس الحزب السياسي وأهدافه في ظل احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والتشريع الساري المفعول .
	ـ التنظيم الداخلي للحزب.
	ـ إجراءات الحل الإداري للحزب السياسي.
	ـ الأحكام المالية.
	ينص القانون الاساسي على ان تتضمن هيئة المداولة والهيئة التنفيذية للحزب من بين أعضائها نسبة ممثلة من المناضلات.
	يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة من يوكله بإيداع القانون الأساسي بوزارة الداخلية.
	يوضع نموذج من القانون الأساسي النموذجي تحت التصرف على مستوى إدارة وزارة الداخلية.
	المادة 36 : تكون التغييرات التي تطرأ عل تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وكذا كل تعديل للقانون الاساسي ، محل تبليغ خلال ثلاثين (30) يوما الموالية للوزير المكلف بالداخلية ، لاعتمادها.
	للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تبليغه التصريح المذكور في الفقرة الأولى أعلاه ، لإعلان قراره.
	يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء هذا الأجل بمثابة قبول للتغيرات الحاصلة.
	المادة 37 : لا يعتد بالتغييرات المذكورة في المادة 36 أعلاه، إلا بعد إشهارها من قبل الحزب السياسي المعتمد في يوميتين (2) إعلاميتين وطنيتين على الأقل.
	المادة 38 : يجب أن تتم إدارة وقيادة الأحزاب السياسية بواسطة أجهزة منتخبة مركزيا ومحليا على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الإختيار الحر للمنخرطين ، ويتم تجديدها في إطار شفاف وفقا لنفس الشروط والأشكال.
	المادة 39 : يحدد القانون الأساسي صلاحيات هيئات الحزب السياسي وكيفيات تنظيمها وسيرها وفق المبادئ الديمقراطية.
	المادة 40 : يعمل الحزب السياسي على إقامة هياكل مركزية دائمة وهياكل محلية متواجدة على الأقل عبر نصف عدد ولايات الوطن.
	ويجب أن تعبر هذه الهياكل من خلال تواجدها عن الطابع الوطني للحزب السياسي .
	المادة 41 : يجب أن يضم كل حزب سياسي نسبة من النساء ضمن هيئاته القيادية.
	المادة 42 : يحدد القانون الأساسي للحزب السياسي كيفيات وقواعد وإجراءات سيره المعدة طبقا لأحكام هذا القانون العضوي.
	المادة 43 : يحدد النظام الداخلي للحزب السياسي حقوق المنحرطين وواجباتهم وكذا الكفيات والقواعد والإجراءات المتعلقة باجتماعات الدورات العادية وغير العادية والاجتماعات الدورية للهيئات.
	المادة 44 : يتعين على الحزب السياسي إخطار الوزير المكلف بالداخلية بتشكيلة هيئاته المحلية وكذا بكل تغيير يطرأ عليها ، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.
	المادة 45 : يمارس الحزب السياسي المعتمد نشاطاته بحرية في إطار النظام الدستوري والطابع الجمهوري وأحكام هذا القانون العضوي والتشريع الساري المفعول.
	المادة 46 : يلتزم الحزب السياسي في إطار نشاطاته باحترام المبادئ والأهداف الآتية:
	ـ خصائص الدولة ورموزها.
	ـ ثوابت الأمة.
	ـ تبني التعددية السياسية.
	ـ ممارسة التهج الديمقراطي في مساره.
	ـ نبذ العنف والإكراه بكل أشكاله.
	ـ الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان .
	ـ النظام العام.
	المادة 47 : يمكن الحزب السياسي، في إطار احترام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به ، إصدار نشريات إعلامية أو مجلات.
	المادة 48 : يمنع على الحزب السياسي استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته .
	المادة 49 : تسري على نشاطات الحزب السياسي أحكام القوانين  والنصوص التنظيمية السارية المفعول.
	المادة 50 : لا يمكن أن يكون للحزب السياسي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسي.
	المادة 51 : يمكن الحزب السياسي ربط علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية. غير أنه لا يمكنه ربط علاقات تعاون أو علاقات مع حزب سياسي أجنبي على أسس تتعارض وأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها.
	كما لا يمكنه القيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية أو القيام بأي ارتباطات أو أي علاقات من شأنها أن تعطيه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي.
	المادة 52 : تمول نشاطات الحزب بالموارد المشكلة مما يأتي :
	ـ اشتراكات أعضائه .
	ـ الهبات والوصايا والتبرعات.
	ـ العائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته.
	ـ المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.
	المادة 53 : تدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي بما فيهم المقيمين بالخارج، في الحساب المنصوص عليه في المادة 62 من هذا القانون العضوي. وتحدد هيئات المداولة والهيئات التنفيذية للحزب مبلغ هذه الإشتراكات.
	المادة 54 : يمكن الحزب السياسي أن يتلقى هبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني ، وتدفع في الحساب المنصوص عليه في المادة 62 من هذا القانون العضوي.
	المادة 55 : لا يمكن أن ترد الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين. ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثمائة (300) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل هبة وفي السنة الواحدة. وتدفع في الحساب المنصوص عليه في المادة 62 من هذا القانون العضوي .
	المادة 56 : يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية ، بأي صفة كانت وبأي شكل كان.
	المادة 57 : يمكن توفر الحزب السياسي على مداخيل ترتبط بنشاطه وتكون ناتجة عن استثمارات غير تجارية.
	يمنع على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط تجاري.
	المادة 58 : يمكن الحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وعدد منتخباته في المجالس.
	يقيد مبلغ الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة للأحزاب السياسية في ميزانية الدولة.
	المادة 59 : يمكن أن تكون المساعدات التي تمنحها الدولة للحزب السياسي محل مراقبة فيما يخص وجهة استعمالها.
	توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
	المادة 60 : يتعين على مسؤول الحزب أن يقدم وجوبا للمندوبين المجتمعين في المؤتمر أو في جمعية عامة تقريرا ماليا يصدق عليه محافظ حسابات، وذلك زيادة على التقرير الأدبي. ويمنح له الإبراء بذلك .
	المادة 61 : يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية.
	ويجب عليه تقديم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة.
	المادة 62 : يتعين على الحزب السياسي أن يكون له حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية، في مقرها أو لدى فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني.
	المادة 63 : يكون تمويل الحزب السياسي موضوع نص خاص، دون الإخلال بأحكام هذا القانون العضوي.
	المادة 64 : دون الإخلال بأحكام هذا القانون العضوي والأحكام التشريعية الأخرى، وفي حالة خرق الأعضاء المؤسسين للحزب للقوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي أو بعده ، وفي حالة الاستعجال والاضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام ،...
	يبلغ قرار الطعن فور صدوره للأعضاء المؤسسين ويكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة.
	المادة 65 : عندما تكون المخالفات المنصوص عليها في إطار تطبيق هذا القانون العضوي بفعل حزب معتمد فإن توقيف الحزب أو حله أو غلق مقراته لا يمكن أن يتم إلا بقرار يصدر عن مجلس الدولة الذي يخطره الوزير المكلف بالداخلية قانونا.
	المادة 66 : ينجر عن مخالفة الحزب السياسي لأحكام هذا القانون العضوي التوقيف المؤقت لنشاطاته، الذي يصدر عن مجلس الدولة.
	ويترتب على التوقيف المؤقت توقف نشاطاته وغلق مقراته.
	المادة 67 : يسبق توقيف النشاطات المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه تبليغ إعذار من قبل الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي المعني بضرورة المطابقة مع أحكام هذا القانون العضوي في أجل محدد.
	وبانقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم الاستجابة للإعذار، يفصل مجلس الدولة في توقيف نشاط الحزب السياسي المعني بناء على إخطاره من الوزير المكلف بالداخلية.
	المادة 68 : يمكن أن يكون حل الحزب السياسي إما إراديا وإما عن طريق القضاء.
	المادة 69 : يوضح القانون الأساسي إجراء الحل الإرادي للحزب السياسي. ويتم من قبل الهيئة العليا للحزب.
	يتم إعلام الوزير المكلف بالداخلية بانعقاد هذه الهيئة وبموضوعها.
	المادة 70 : يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يطلب حل الحزب السياسي أمام مجلس الدولة في حالة :
	ـ قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام هذا القانون العضوي أو غير تلك المنصوص عليها في قانونه الاساسي.
	ـ عدم تقديمه مرشحين لأربعة (4) انتخابات متتالية تشريعية أو محلية على الأقل.
	ـ العود في مخالفة أحكام المادة 66 أعلاه، بعد أول توقيف.
	ـ ثبوت عدم قيامه بنشاطاته التنظيمية المنصوص عليها في القانون الأساسي.
	المادة 71 : يمكن الوزير المكلف بالداخلية، في حالة الاستعجال وقبل الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة، اتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية، لتجنب أو مواجهة أو إيقاف وضعيات الاستعجال وخرق القوانين المعمول بها.
	ويمكن الحزب السياسي المعني، في هذه الحالة، تقديم طعن أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الاستعجالية لطلب إلغاء الإجراء التحفظي المقرر. ولا يوقف إيداع هذا الطعن تنفيذ القرار.
	المادة 72 : يترتب على الحل القضائي للحزب السياسي ما يأتي :
	ـ توقف نشاطات كل هيئاته.
	ـ غلق مقراته.
	ـ توقف نشرياته.
	ـ تجميد حساباته.
	المادة 73 : يترتب على الحل النهائي للحزب السياسي أيلولة أملاكه طبقا لقانونه الأساسي ما لم ينص قرار قضائي على خلاف ذلك.
	المادة 74 : تعفى الأحزاب السياسية من الرسوم القضائية في جميع القضايا المتعلقة بتطبيق هذا القانون العضوي.
	المادة 75 : يكون مجلي الدولة مختصا في الفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون العضوي.
	المادة 76 : يفصل مجلس الدولة في القضايا المطروحة عليه في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع العريضة الافتتاحية.
	يكون للطعن أمام مجلس الدولة أثر موقف للتنفيذ، باستثناء التدابير التحفظية.
	المادة 77 : يتابع ويعاقب الأعضاء القياديون وأعضاء الحزب السياسي على المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي والتشريع الساري المفعول.
	المادة 78 : يعاقب بغرامة تتراوح بين ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) وستمائة الف دينار              ( 600.000 دج) كل من يخالف أحكام هذا القانون العضوي بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو تسميته.
	ويعاقب بنفس العقوبات كل من يدير حزبا سياسيا أو يسيره أو ينتمي إليه يكون قد استمر في نشاطه أو أعاد تأسيسه خلال مدة توقيفه أو بعد حله.
	المادة 79 : يعاقب على تحويل أو اختلاس املاك الحزب السياسي وكذا استعمالها لأغراض شخصية، طبقا للتشريع المعمول به.
	المادة 80 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على كل فعل معاقب عليه يحدث في إطار نشاط الحزب السياسي وتسيره .
	المادة 81 : يعاقب أعضاء الحزب السياسي الذين ينظمون اجتماعات ومظاهرات عمومية مخالفة لأحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في نص...
	المادة 82 : يجب أن تكون ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المودعة قبل إصدار هذا القانون العضوي لدى الوزير المكلف بالداخلية، والتي لم يتم الرد عليها، محل مطابقة لأحكام هذا القانون العضوي من حيث تكوين الملفات واستيفاء الشروط المطلوبة.
	المادة 83 : يلغى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال علم 1471 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
	المادة 84 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
	حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012
	عبد العزيز بوتفليقة
	ظهرت بوادر التراجع عن النظام الاشتراكي في بداية الثمانينات و اتضحت أكثر مع مرجعة الميثاق الوطني سنة 1986 ودخلت حيز النفاذ بعد حوادث 5 أكتوبر 1988, حيث بدأ بإجراء استفتاء شعبي في 3 نوفمبر 1989 حول تعديل دستور 1976 بإنشاء منصب رئيس الحكومة و مع تسارع ال...
	سياسيا كرس التوجه اللبيرالي و التخلي عن النظام الإشتراكي و قد أقر مجموعة من المبادئ أهمها :
	ـ تقرير مبدأ الملكية الخاصة وحرية المبادرة الفردية.
	ـ الأخذ بالتعددية الحزبية والتراجع عن نظام الحزب الواحد المادة 40 في دستور 98 و المــادة 42 في دستور 1996.
	ـ الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات.
	ـ إقرار حقوق وحريات الأفراد طبقا للمفهوم الليبرالي.
	ـ إضافة إلى تأكيد المبادئ المتعلقة بهوية الشعب الجزائري المتمثلة في الإسلام, العروبة والأمازيغية.
	وقد اصطدمت أول تجربة تعددية حزبية في ظل دستور 1989 بصعوبات متعددة ترتب عنها توقيف المسار الإنتخابي بتاريخ 1992, وتقديم رئيس الجمهورية استقالته وقد تزامنت هذه الاستقالة مع حل المجلس  الشعبي الوطني, مما خلق فراغا دستوريا عولج بإنشاء المجلس الأعلى للدولة...
	وشكلت لجنة تقنية لإدخال تعديلات جذرية غلى دستور 1989 ثم عرض على الاستفتاء الشعبي الذي وافق على الدستور الجزائري في 28 نوفمبر 1996.
	أقر الدستور مبدأ الفصل بين السلطات وتقتصر في دراستنا على السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما ،حصر الدستور السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية و الحكومة ،كيفية و شروط إنتخاب رئيس الجمهورية :
	يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون جزائريا بالجنسية الأصلية ,مسلما, بالغا 40 سنة  متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وأن يكون قد شارك  في الثورة التحريرية إذا كان مولود قبل 1942 أما كان مولودا بعد هذا التاريخ يجب أن يقدم شهادة تثبت عدم تورط آبائه في أعمال ...
	تتمثل إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في تقديم طلب للمجلس الدستوري يتضمن مجموعة من المعلومات عن المترشح لمنصب رئيس الجمهورية مدعما إما بتوقيع 600 عضو منتخب في المجالس البلدية و الولائية و البرلمانية يكونون موزعين عبر 25 ولاية عل الأقل, وإما بتوقيع...
	وفي حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع لمجلس الدستوري وجوبا و يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و يتولى  رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 60 يوم تنظم خلالها إنتخابات رئاسية و في حالة اقتران استقالة رئاسة الجمهورية أووفاته بشغور ...
	المدة الرئاسية محددة بخمس 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
	يتولى رئيس الجهورية السلطات الآتية :
	ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و المسؤول الأول عن الدفاع الوطني.
	ـ هو الذي يقرر السياسة الخارجية للأمة
	ـ يرأس مجلس الوزراء.
	ـ يوقع المراسيم الرئاسية .
	ـ له حق اصدار العفو و تخفيض العقوبات.
	ـ يمكنه إجراء إستفتاء شعبي حول قضية ذات أهمية وطنية
	ـ يبرم المعاهدات و يوقع عليها.
	ـ يسلم أوسمت الدولة وشهاداتها الشرفية.
	ـ يوظف في الوظائف و المهام الآتية:
	ـ الوظائف المنصوص عليها في الدستور.
	ـ الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة.
	ـ التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء الوطني
	ـ يعين رئيس مجلس الدولة.
	ـ الأمين العام للحكومة .
	ـ محافظ بنك الجزائر.
	ـ مسؤولي الأمن, القضاة, الولاة.
	ـ يعين ثلث أعضاء مجلس الأمة.
	ـ يعين ثلاث أعضاء في المجلس الدستوري من بينهم رئيس المجلس.
	ـ لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان و تعرض هذه الأوامر على البرلمان في أول دورة له ليوافق عليها البرلمان.
	ـ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير مخصصة للقانون.
	ـ يصدر القوانين خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه إياه.
	ـ يمكن لرئيس الجمهورية طلب إجراء مداولة ثانية في قانون أحيل عليه خلال 30 يوما وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بالأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
	ـ يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة.
	في حالة الضرورة استشارة الملحة يعلن الرئيس حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن, رئيسي غرفتي البرلمان و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الدستوري, وتتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الأمن.
	في حالة الخطر الهدد للبلاد والذي يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية واستقلالها أو سلامة ترابها يعلن الرئيس الحالة الإستثنائية بعد اتخاذ إجراءات المعينة (المادة 93 من الدستور).
	في حالة وقوع عدوان على البلاد يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب بعد اتخاذ إجراءات معينة و يوقف العمل طيلة مدة الحرب(بالدستور المادة 95).
	يتم تعين رئيس الحكومة بموجب مرسوم رئاسي طبقا للفقرة 5 من المادة 77 من الدستور التي تنص: "يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه" رغم أن الدستور لم يتطرق إلى الأساس المعتمد في تعيين رئيس الحكومة  إلا أنه مادام يستوجب على الحكومة أن تنال ثقة المجلس الشعبي الوطني...
	تنتهي مهامه بالطرق التالية:
	أي بحكم القانون وتكون في الحالات الآتية وجوبيه وهي  نوعان :
	ـ حالة رفض المجلس الشعبي الوطني برنامج الحكومة.
	ـ حالة سحب الثقة من الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني عند التصويب على ملتمس الرقابة.
	ـ أو عند رفض المجلس الوطني طلب رئيس الحكومة تجديد الثقة.
	ـ حالة ترشحه للإنتخابات الرئاسية.
	ـ إرادية : أي بمحض إرادة رئيس الحكومة .
	يملك رئيس الجمهورية سلطة إقالة رئيس الحكومة و لا يوجد أي شرط لممارسة هذه السلطة من قبل رئيس الجمهورية.

