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شكر وتقدير
ق ال اهلل تعالى

"...وإن تشكروا يرضو لكم"...اللزر اايي 09
الحمد هلل الذي ىدانا ليذا وزا كنا لنيتدي لوال أن ىدانا اهلل
إلى العلي القدير الذي وىبنا العق ل وجعل اإلنسان أحسن زخلوق
أتقدد كازلي شكري وتقديري إلى ااألتااذ المحترزي الدكتووذ
شليغم غنيي على قبوليا اإلشراف على ىذا العمل وعلى كل زا دلتو
زن جيد في ألبيل انجازه

وأشكرىا على حسن صبرىا وتحمليا وتقديميا النصح
كما أتوجو شكري إلى كافي ااألاتذذ و اإلإلاويين قسم العلود
السياأليي

شكرا لكم جميعا

زقدزي

تعترب الدؽلقراطية الغاية ادلنشودة لدى أغلب الشعوب واألمم وىي عملية تدرغلية ال تتم اعتباطيا وإظلا تتطلب وجود
مجلة من اآلليات وادلتغَتات للوصول لتحقيق ادلمارسة الدؽلقراطية وانتشارىا بُت سلتلف شرائح اجملتمع ذلذا فإن مفهوم
الدؽلقراطية يف وقتنا احلايل أصبح يحض بأعلية واسعة مشلت العديد من الدوائر األكادؽلية وادلمارستية وادلنظمات اجملتمعية وعلى
رأسها األحزاب السياسية اليت تعترب وجودىا مطلبا أساسيا للتجسيد الدؽلقراطية كمفهوم وشلارسة.
وتلعب األحزاب السياسية يف أي نظام سياسي دور مركزيا يف عملية التطور الدؽلقراطي باعتبار ىا أىم وأرقى
التنظيمات األخرى ,ألهنا تتضمن أساسا تنظيما داخليا متطورا عنها ,فضال عن احتوائها على عالقات سلطوية بُت القيادات
وادلناضلُت ادلشكلُت ذلذا التنظيم ,كما أهنا أقرب ادلنظمات إىل سلطة السياسية يف الدولة وىذا انطالقا من اعتربىا تعمل
للوصول إىل السلطة  ,وبتايل فهي تؤثر بشكل مباشر وغَت مباشر على سَت وحرية النظام السياسي للدولة ىذا بإضافة إىل
كوهنا مساعلا فعال يف إصلاح ادلسار الدؽلقراطي للدول من خالل ادلمارسات اليت تنتهجها للتحقيق ذلك.
وتعد اجلزائر من بُت الدول النامية اليت انطلقت يف تبٍت التعددية احلزبية كأىم منطلق للتحقيق نظام دؽلقراطي ويربز
ذلك من خالل ثالث مستويات رئيسية حيث يتضمن ادلستوى األول ظلط عالقات ىذه األحزاب بالسلطة ادلركزية
واجملتمع,ويتضمن الثاين العالقات بُت األحزاب فيما بينها ,أما ادلستوى الثالث فيشمل على العالقات الداخلية ذلذه
التنظيمات.إن ىذه ادلستويات تعرب عن مدى صلاح الدؽلقراطية يف الدولة ,ذلذا كان من الضروري فهمها ودراستها دلعرفة أىم
العقبات والعوائق اليت تقف يف سبيل تنمية وتقوية الفعل احلزيب ومسار النضال من أجل الدؽلقراطية يف اجلزائر.

 -1أهمية الدراسة
تكتسي دراسة الفعل احلزيب والنضال الدؽلقراطي يف اجلزائر أعلية كبَتة ذلك أن فهم بعض مالمح األزمة اليت تعاين
منها األحزاب السياسية اجلزائرية وتأثَت ذلك على ادلشهد السياسي العام وىذا انطالقا من أىم التجارب اليت شهدهتا اجلزائر
منذ االستقالل إىل يومنا ىذا.غلعل من ىذه الدراسة تقوم على إبراز مدى أعلية أن يكون ىناك فعل حزيب قوي يساىم يف
حتقيق الدؽلقراطية وغلعل األحزاب السياسية تقوم بوظائفها احلقيقة بعيدا عن كل ما ؽلكن أن يؤدي إىل وقوع مشاكل أو
انشقاقات داخلها قد تؤثر على احلياة السياسية بصفة عامة.
إن أعلية ىذه الدراسة كذلك تربز من خالل زلاولة عند زلاولة الوقوف عند أوجو اخللل والقصور يف الفعل احلزيب
وىذا بالرجوع إىل العوائق اليت تعًتض ذلك.
 -2أهداف الدراسة :ؽلكن أبراز أىداف الدراسة من خالل النقاط التالية:
 مشلت الدراسة على تأصيل نظري لبعض ادلفاىيم ادلرتبطة مبوضوع الدراسة من أجل فهم بعض ادلصطلحات كفعل احلزيب ىذااألخَت الذي يعد من ادلفاىيم اليت حتتاج إىل شرح وتوضيح أكثر ليس فقط على ادلستوى النظري بل حىت على مستوى
ادلمارسة والتطبيق.

 لقد سعت ىذه الدراسة من اجل الوصول إىل الوقوف على تطور الظاىر ة احلزبية يف اجلزائر ليس فقط دلعرفة وجود نشاطاحلزيب من عدمو ويف مراحل سلتلفة من تاريخ اجلزائر بل اذلدف كان التعرض للممارسة احلزبية اليت ميزت كل مراحلو من ىذه
ادلراحل.
 كانت الدراسة هتدف من خالل تركيزىا على مراحل معينة من مراحل تطور الظاىرة احلزبية يف اجلزائر إىل دراسة وحتليل أىمأوجو القوة أو قصور ىذه األخَتة خاصة من حيث ادلمارسة والعالقة بينها وبُت النظام السياسي.
 حاولت الدراسة معرفة أسباب خالل الفعل احلزيب وحتليل العوائق ادلختلفة اليت حتول دون تنميتو وتقويتو وكان اذلدف من وراءذلك الوقوف على الظواىر السلبية اليت طغت على الساحة السياسية ومعرفة أسباهبا احلقيقية.

 -3أسباب اختيار الموضوع
إن اختيار موضوع جدلية الفعل احلزيب والنضال الدؽلقراطي يف اجلزائر ,يعود إىل مجلة من ادلربرات الذاتية وادلوضوعية
اليت تدفع بإجتاه زلاولة البحث والتقصي يف ىذا ادلوضوع,والكشف عن بعض احلقائق اجلديرة بالدراسة وؽلكن إبراز ىذه
الدوافع فيما يلي:
أ  -المبررات الذاتية:
 رغبة الباحث يف توظيف رصيده ادلعريف الذي اكتسبو من خالل ختصصو يف التنظيم السياسي واإلداري. ادليول الشخصي للباحث حول ىاتو ادلواضيع وادلعارف السابقة اليت مت اكتساهبا من خالل الدراسة وادلطالعة. الرغبة الشخصية يف اكتشاف األسباب احلقيقة اليت تقف وراء األزمات احلزبية وتراجع مسار النضال الدؽلقراطي يف بالدنا.ب -المبررات الموضوعية:
 التحوالت السياسية اليت شهدهتا اجلزائر يف السنوات األخَتة خاصة مع اإلصالحات السياسية اليت إعالن عنها النظامالسياسي سنة  ,2011واليت كانت األحزاب السياسية حتتل الصدارة فيها خاصة مع القانون العضوي لألحزاب السياسية
وقانون االنتخابات.
 رغم ماشهدتو اجلزائر من انفتاح ضلو الدؽلقراطية وتبٍت التعددية احلزبية إال أن ادلمارسة احلزبية مل ترقى إىل ادلستوى الذي غلبأن تكون عليو ,ىذا مادفعنا إىل االستعراض أىم زلطات مسار ىذه التجربة وزلاولة الوقوف وإبراز عوامل عدم نضج األحزاب
السياسية وأثر ذلك.
 إن ىذا ادلوضوع يعترب من ادلواضيع ذات األعلية العلمية,خاصة وأنو يعترب حديث الساعة دلا تشهده الساحة السياسية وادلشهداحلزيب من جتاوزات حتتاج إىل دراسة علمية متخصصة.

 - 4إشكالية الدراسة
عرفت اجلزائر خالل السنوات األوىل لتبنيها التعددية احلزبية بروز العديد من األحزاب السياسية إال أنو ونتيجة لألزمة اليت
مرت هبا اجلزائر شهدت الساحة السياسية تقلص عددىا وبقي الوضع على ىذا احلال رغم حتسن األوضاع األمنية و
االقتصادية إىل غاية اإلعالن عن مجلة من اإلصالحات السياسية واليت ساعلت يف ظهور عدد كبَت من األحزاب السياسية
لكن اإلشكال الذي بقي مطروحا دائما وتزداد حدتو ىو عدم فاعلية ىذه األحزاب وزلدودية أدائها وىو ماجعل الفعل
احلزيب يف اجلزائر يهيمن عنو منطق التشرذم والنزوع للتفكك والنشقاق األمر الذي أثر على مسار الدؽلقراطية يف اجلزائر,ومن
مت تأيت إشكالية حبثنا كما يأيت :
كيف يمكن للفعل الحزبي أن يكرس نضاال ديمقراطيا حقيقيا في الجزائر باعتبار أن ىناك جدلية بين الفعل الحزبي

والنضال الديمقراطي؟.

 -5فرضيات الدراسة :من خالل اإلشكالية ادلطروحة ؽلكننا صياغة الفرضيات التالية:
 وجود الظاىر احلزبية غَت مرتبط بإقرار التعددية يف اجلزائر. ارساء النضال الدؽلقراطي يف اجلزائر يؤدي إىل تنمية الفعل احلزيب وتقويتو. -كلما زادت حدة األزمات احلزبية أثر ذلك على مسار النضال الدؽلقراطي يف اجلزائر.

 -6خطة البحث
من أجل دراستنا دلوضوع جدلية الفعل احلزيب والنضال الدؽلقراطي يف اجلزائر بدأنا بفصل دتهيدي وىو عبارة عن إطار
نظري لدراستنا حاولنا من خاللو الوصول إىل حتديد مفهوم الفعل احلزيب والنضال الدؽلقراطي .وقمنا تقسيم خطة البحث إىل
فصلُت  ,األول حتت عنوان نشأة وتطور الظاىرة احلزبية قي اجلزائر,وقد اشتمل ىذا الفصل على مبحثُت األول يدرس تطور
الظاىرة احلزبية أثناء الفًتة االستعمارية ,أما ادلبحث الثاين يدوس الظاىرة احلزبية وتطورىا أثناء االستقالل وػلتوى ادلبحث
الثاين على مطلبُت األول حاولنا من خاللو التعرض بصفة سلتصرة إىل الظروف اليت أدت إىل تبٍت األحادية احلزبية وانعكاساهتا
بعد االستقالل على احلياة السياسية  .أما ادلطلب الثاين حاولنا فيو إبراز كيف أن السياسات ادلنتهجة من طرف النظام
السياسي خالل تلك ادلرحلة أدت إىل العودة إىل النشاط احلزيب لكن بصفة سرية وقد عارض النظام القائم.
أما الفصل الثاين جاء أثناء فًتة االنفتاح الدؽلقراطي يف اجلزائر وقد قسمنا ىذا الفصل إىل مبحثُت ,ادلبحث األول يهتم
بالتجربة الدؽلقراطية يف اجلزائر وانعكاساهتا على احلياة احلزبية.وقد تعرضنا يف ىذا ادلبحث للمسار الدؽلقراطية و أىم ماميز
العمل احلزيب و ادلمارسات احلزبية خالل ىاتو ادلرحلة ,أما ادلبحث الثاين جاء بعنوان اثر ادلمارسة احلزبية على النضال
الدؽلقراطي وقد حاولنا من خاللو يف ثالث مطالب الوقوف بالشرح والتحليل عند أىم العوائق إىل عوائق قانونية وسياسية
,عوائق اجتماعية واقتصادية,عوائق ثقافية.

 -7المقاربات المنهجية
 المنهج الوصفي :وىذا لكون ىذا ادلنهج يهتم بدراسة األوضاع الراىنة من حيث خصائصها وأشكاذلا وعالقتها,والعواملادلؤثرة فيها كما أنو يقوم يف الكثَت من األحيان بوصف الظواىر زلل الدراسة,وقد ساعدنا ىذا ادلنهج يف الوقوف على الظاىرة
احلزبية خالل جتربة االنفتاح الدؽلقراطي ومن خالل ادلمارسات االنتخابية ادلختلفة.
 منهج دراسة الحالة:يقوم ىذا ادلنهج على دراسة وحدة أو ظاىرة معينة خالل مرحلة معينة أو عرب عدة مراحل وىذا قصداإلحاطة هبا ومعرفة مسبباهتا ,وقد فمنا من خاللو يف دراستنا ىذه بتتبع مسار الظاىرة احلزبية من حيث النشأة والتطور
والوقوف عند بعض الظواىر اليت دتيز ادلمارسة احلزبية.
 المنهج المقارن :جاء اعتمدنا عليو كمنهج ثانوي قصد معرفة ودلاذا حتدث الظواىر  ,من خالل مقارنتها مع بعضهاالبعض وإبراز أوجو الشبو وأوجو االختالف بغرض الوصول إىل العوامل ادلسببة لظاىرة معينة,وقد ساعدنا ىذا ادلنهج من
خالل ادلقارنة بُت ادلمارسة احلزبية يف مرحلة تارؼلية معينة وأحيانا مراحل أخرى والوقوف عند أىم شليزات كل مرحلة من أجل
الفهم الدقيق ألظلاط ادلمارسات احلزبية يف اجلزائر عرب فًتات تارؼلية معينة وسلتلفة.

 - 8أدبيات الدراسة
يعد موضوع دراسة جدلية الفعل احلزيب والنضال الدؽلقراطي يف اجلزائر من ادلواضيع اجلديدة اليت مازالت تعاين من شح
يف الدراسات اليت هتتم هبذا ادلوضوع وحىت إن وجدت دراسات اىتمت باألحزاب السياسية أو الظاىرة احلزبية وربطها
بالدؽلقراطية إال أهنا يف الكثَت من األحيان أغفلت ىذا اجلانب ادلهم من الدراسة وىو كيفية مساعلة الفعل احلزيب يف تكريس
النضال الدؽلقراطي احلقيقي يف اجلزائر.
إن الدراسات ادلوجودة منها دراسة قام هبا الباحث "مجال بن عمَتة" بعنوان "إشكالية تطبيق الديمقراطية داخل األحزاب

الجزائرية" وبالرغم من تعرضها لبعض ادلمارسات احلزبية إال أهنا اىتمت باجلانب الداخلي للحزب وأغفلت تأثَت ىذا على

احلياة السياسية و العملية الدؽلقراطية خارج األحزاب.وىناك دراسة أخرى أجراىا الباحث "خالد توازي" بعنوان "الظاىرة

الحزبية في الجزائر" تعرض فيها إىل مراحل مهمة من نشأة وتطور الظاىرة احلزبية يف اجلزائر ,وقام بتحليل وتفسَت بعض ما
تعرضت لو العمل احلزيب من قصور يف العديد من ادلراحل اليت شهدىا التجربة احلزبية,إال أنو أغفل العديد من اجلوانب اليت
يطرحها وجود خلل يف الفعل احلزيب ونتائج ذلك ,وتعترب الدراستُت السابقتُت عبارة عن رسائل جامعية غَت منشورة باإلضافة
الرسائل إىل رسائل أخرى تطرح ادلوضوع بشكل جزئي.
أما يف ماؼلص الكتب فإهنا نادرة وان وجدت فإهنا تتعرض لفًتة األحادية احلزبية مثل الدراسة اليت قدمها األستاذ

"عامر

رخيلة"حول "التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني من 1962الى  ,"1980ودراسة أخرى لألستاذ

"ناجي عبد النور" حول "تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي-دراسة تطبيقية في الجزائر " -وكالعلا مل تتعرض
للفعل احلزيب .

 -9صعوبات الدراسة :ىناك مجلة من الصعوبات واجهتنا يف دراسة ىذا ادلوضوع من بينها مايلي:
 نقص ادلراجع ادلتعلقة مبوضوع الفعل احلزيب والنضال الدؽلقراطي يف اجلزائر صعوبة إجراء ىذه الدراسة ميدانيا وىذا راجع إلحجام العديد من األحزاب عن تقدمي بعض ادلعلومات ألهنا تعتربىا شؤونداخلية وسرية.
 عدم القدرة على فهم سلوكيات بعض األحزاب وادلناضلُت وحالة الصدمة اليت تواجو الباحث خالل الدراسة جراء ما وصلتإليو األحزاب من شلارسات وسلوكيات غَت أخالقية.
 بروز بعض الظواىر واألحداث على الساحة السياسية ذلا عالقة بادلوضوع لكن ماتزال حتتاج للفهم وصعوبة احلكم عليهاوىذا مازاد من صعوبة الدراسة.

فصل تمييدي:
اإلإلاو المم اىيمي للمعل الحل ي
والنضال الديمقراإلي

فصل تمهيدي :اإلطار المفاهيمي لمفعل الحزبي و النضال الديمقراطي

إن الوصول لفهم و حتديد مالمح العالقة اليت تربط بُت كل من مفهومي الفعل احلزيب و النضال الدؽلقراطي تقتضي منا
التعرض أوال لتحديد ادلفهومُت األساسيُت يف دراستنا.

أوال -مفهوم الفعل الحزبي:

حىت نتوصل إىل تصور واضح دلفهوم الفعل احلزيب ال بد أن نقف عند حتديد مفهوم الفعل )" (actionالفعل يقصد

بو الحركة النشيطة و الفعالة للجماىير لتحقيق ىدف أو عدة أىداف معينة"

1

عتبرعلا من
لقد ارتبط مفهوم الفعل أساسا بعلم االجتماع و مبا أن ىنا عالقة وثيقة بُت ىذا األخَت علم السياسة بإ ا
العلوم االجتماعية إفن مفهوم الفعل االجتماعي الذي يعترب إحدى ادلواضيع األساسية لعلم االجتماع يقًتب و يتشابو كثَتا
مع ادلفاىيم السياسية كمفهوم الفعل السياسي و مفهوم الفعل احلزيب.
فالفعل االجتماعي يعرفو" ماكس فيرب" بأنو " صورة للسلوك اإلنساني الذي يشتمل على االتجاه الداخلي و الخارجي
الذي يكون معبرا عنو بواسطة الفعل أو األحجام عن الفعل و يكون الفعل عندما يخصص الفرد معنى ذاتيا معينا

لسلوكو و الفعل يصبح اجتماعيا عندما يرتبط المعني الذاتي المعطى لهذا الفعل بواسطة الفرد بسلوك األفراد اآلخرين

و يكون موجها نحو سلوكهم"

2

لقد ظهر مفهوم الفعل السياسي بداية يف إطار علم االجتماع على يد العامل

"تالكوت بارسونز " و يف نطاق العلوم

السياسية مت تعريف الفعل السياسي على انو " مجموعة األعمال التي يقوم بها أحد أطراف العالقة السياسية( الدولة,

المواطنون ,القوى السياسية الوسيطة بينهما) و التي تتم صياغتها في إطار قيمي و عقيدي معين بحيث تعكس
مصالح الجبهة المشكلة للفعل ,و تؤدي إلى حدوث تأثير في األطراف األخرى ينجم عنو رد فعل

معينة"

3

ذي خصائص

فالتعريف قام على حتديد نوع الفعل و حتديد أطراف العالقة السياسية و اليت كان من بينها القوى السياسية الوسيطة و
ىي األحزاب السياسية  ,ىاتو األطراف تقوم بالتفاعل مع الفعل و حتديد اإلطار القيمي أي العقيدة السياسية اليت يتم مراعاة
قواعدىا و مبادئها عند صياغة الفعل ,و كذلك حتديد اجلهة ادلشكلة للفعل أي ادلصدر ادلسؤول الذي يقوم بتحديد ما غلب
أن يقوم بو الفاعل من أفعال  ,فقد يكون الفاعل نفسو و قد يكون طرف آخر تتوافق أو تتعارض مصاحلو و مصاحل الفعل,
مث حتديد بداية قيام اجلهة ادلشكلة للفعل بتشكيل الفعل عن طريق السعي إىل إكسابو للقائم من منطق توافر رلموعة من
ادلهارات و ادلطالب اليت ػلتاجها لتنفيذه الفعل ,حبيث ؽلكن ترمجة التوجهات اليت مت تصورىا إىل سلوك فعلي يتمثل يف القيام
بالفعل نفسو و تقمصو ,مث بيان ردود األفعال اليت تصدر عن اجلهة ادلستقبلة للفعل ,سواء كانت ىذه الردود معاكسة دلا
يريده الفاعل أو مواتية دلا يريده.
 -1أمحد بنيٍت ,اإلجراءات الممهدة للعملية االنتخابية في الجزائر( ,أطروحة دكتوراه  ,كلية احلقوق والعلوم السياسية ,جامعة احلاج خلضر باتنة -2005 ,
 , )2006ص.12
 -2ادلوسوعة احلرة ويكييديا ,على الرابط www. Wikipedia .com :

 -3بشَت سعيد زلمد أبو القرايا ",الدور السياسي للمسجد" (.رسالة ماجستَت  ,كلية االقتصاد و العلوم السياسية  ,جامعة القاىرة  . )1994ص
.51

من خالل ما سبق التعرض إليو ؽلكن تعريف الفعل احلزيب بأنو " رلموعة اجلهود و النشاطات اليت تقوم هبا مجاعة من
اجلماعات السياسية للدفاع عن مصاحلها و ترسيخ وجودىا يف اجملتمع الذي توجد فيو و ىذا انطالقا من ادلبادئ و القيم
السياسية اليت تقوم عليها  ,و يؤدي احًتام ىذه ادلبادئ و القيم إىل إضفاء الشرعية على كل سلوك سياسي داخل ه
اجلماعة ,مع مراعاة أن لكل دور يقوم بو الفرد يف اجلماعة رلموعة من احلدود اليت إذا انتهكت فمن احملتمل أن تؤدي إىل
تغَت داخل ىذه اجلماعة السياسية أو إىل إبعاد ىذا الفرد و تعمل الثقافة السياسية من اجل تنظيم نشاط األفراد القائمُت
بأدوار معينة يف اجلماعة  .و ذلك بتأثَت على أظلاط األفكار و السلوك.
و ىنا يأيت التأكيد على عدد من االعتبارات األساسية ادلهمة و ادلتعلق بالفعل احلزيب حيث انو و من الضروري وجود دتاسك
داخل أي مجاع ة او حزب سياسي من أجل القيام بدورىا يف احلياة السياسية على أكمل وجو و ضمان حتقيق االستقرار
السياسي  ,كما أن األفراد داخل اجلماعة أو احلزب غلب أن يكونوا على دراية تامة باألدوار ادلنوطة بو م مع مراعاة عدم
تعرضها مع قيم و معتقدات اجلماعة السياسية أو احلزب السياسي أو تفادي التضارب يف اآلراء و االنقسام.

ثانيا -مفهوم النضال الديمقراطي :

يعرف النضال الدؽلقراطي بأنو أسلوب الكفاح الذي يعرب عن توجو سياسي أو فكري ,و هبذا فان مصطلح النضال يدل غالبا
على ذلك األسلوب الذي أيخذ الطابع السلمي عكس األساليب األخرى اليت قد تتخذ من العنف طريقا لتحقيق ىدف أو
توجو معُت.
إن الوصول لتحقيق الدؽلقراطية على أرض الواقع يتطلب وجود طرف يسعى من أجل الوصول إليها و ىذا من خالل انتهاج
أسلوب النضال الذي يجب أن يكون ىو األخرى دؽلقراطيا.
فالدؽلقراطية ال ؽلكن أن تبقى رلرد فكرة يف األذىان إظلا ىي يف الواقع شلارسة و سلوك سياسي ال يرتبط بالعالقة بُت احلاكم و
احملكومُت فحسب ,بل يشمل كل سلوك اجملتمع و األفراد يف شكل تنظيمي ؽلع عددا منهم.1
إن الدؽلقراطية ليست رلرد لفظ ؽلكن اكتسابو أو صفة أظلا ىي مقرونة بادلمارسة و اكتساب صفة الدؽلقراطية يتطلب عملية
إىل
تطبيقها و يتطلب االستقرار و االستمرار بالعمل الدؽلقراطي و وجود قناعات لدى سلتلف التيارات و القوى الفاعلة
2
دائ ,إؽلانا بأعلية ذلك
جانب إؽلان األفراد إبمكانية تطبيق الدؽلقراطية و شلارستها بشكل م
قد تصطدم زلاوالت تطبيق الدؽلقراطية يف الغالب بقوانُت يضعها النظام غَت الدؽلقراطي و يسعى للحفاظ عليها و ىذا
ضمانا لبقائو ذلذا البد من رفض ىذه القوانُت و عدم تنفيذىا,و العمل على مقاومتها م ن خالل النضال الدؽلقراطي الذي
تربز صوره من خالل القيام بالتظاىرات السلمية و تكوين تنظيمات سياسية سرا و عالنية حسب الظروف و ىذا م ن اجل
توصيل اآلراء و األفكار بكل حرية للشعب.
إن األحزاب السياسية و كافة قوى ادلعارضة ىي ادلدعوة أكثر من غَتىا من أجل تنظيم النضال الدؽلقراطي للشعب و
العمل على توعية الشعب بضرورة تبٍت الدؽلقراطية فكرا و شلارسة و ابتعاد عن دعم النظام غَت الدؽلقراطي و ىو األمر الذي
3
يؤدي إىل عزل ىذا النظام و ضعفو و بالتايل رضوخو دلطالب الشعب بضرورة تبٍت النظام الدؽلقراطي

 -1إمساعيل صربي عبد اهلل ,الديمقراطية داخل األحزاب الوطنية و فيما بينها .يف ( :سعد الدين إبراىيم (و آخرون ) أزمة الدؽلقراطية يف الوطن العريب  .بَتوت:
مركز الدراسات الوحدة العربية  ,ط  ) 1987 , 2ص. 468

 -2مجال الدين بن عمَتة " ,إشكالية تطبيق الديمقراطية داخل األحزاب الجزائرية خالل تجربة التعددية المعاصرة" ( .رسالة ماجستَت,تنظيمات سياسية
وإدارية ,كلية العلوم السياسية و اإلعالم  ,جامعة يوسف بن خدة اجلزائر  , ) 2006-2005ص.25
3

 -ظاىر خيضر ,دعوة إلى تصحيح المفاىيم  ,المناضل الحزبي ليس مناضل وطني ,على ادلوقع www .sotalivaq :بتاريخ.2012/10/01

يعترب النضال الدؽلقراطي مهمة كبَتة تتطلب الصرب و التحمل و بذل اجلهود احلثيثة و الشجاعة و اإلخالص و ىنا غلب
أن نبُت انو ليس بالضرورة أن يكون كل مطلرط داخل حزب يسعى لتحقيق أىداف معينة يعد مانضال من أجل الدؽلقراطية
كما انو ال ؽلكن اعتبار من تعرض للسجن و التعذيب بسبب نشاطو احلزيب و مطالبو بضرورة اكتسب صفة النضال
الدؽلقراطي لو و للحزب الذي يناضل معو ذلك انو ىناك العديد من يرفع شعار الدؽلقراطية لكنو ال يؤمن هبا وبتطبيقها على
ارض الواقع إظلا يتخذ يف الغالب ىذا ادلطلب من أجل حتقيق خدمة أو أىداف طائفية أو حزبية ضيقة.
يف األخَت ؽلكن القول أن النضال الدؽلقراطي يعٍت ذلك األسلوب الذي يتميز بطابع السلمي و الذي يعتمد عليو تنظيم
سياسي معُت أو قوى سياسية معارضة اذلدف منو الكفاح من أجل الوصول لتحقيق مبدأ الدؽلقراطية داخل كيان سياسي
معُت أو خارجو و يعتمد يف الوصول إىل ىذا اذلدف على رلموعة من الوسائل السلمية كتظاىرات  ,إنشاء تنظيمات سياسية
وعية و التثقيف السياسي للشعب عرب سلتلف الوسائل كالصحف و وسائل اإلعالم األخرى.
سرية أو إعالنية والت

المصل ااول:
نششذ وتتوو اللاىرذ الحل يي في
الجلائر

الفصل األول :نشأة و تطور الظاهرة الحزبية في الجزائر
إن أفضل وسيلة لدراسة وفهم احلاضر ىي العودة إىل ادلاضي .فمن ادلاضي وما بو من آالم من
واحلاضر وما بو من جتارب وأحداث و ادلستقبل وما نستهدفو من آمال نرسم سياستنا وعقيدتنا الوطنية .فإذا
كان االستعمار الفرنسي قد سيطر على اجلزائر لفطرة طويلة فان إصرار الشعب اجلزائري على مقاومة الوجود
االستعماري الفرنسي قد ترك مادة غنية للدراسة والبحث.
فلم يكن الغزو الفرنسي للجزائر باألمر السهل  ,فقد وجهت احلملة االستعمارية مبقاومة شعبية عنيفة
يف النضال
وعندما أيقن الشعب اجلزائري بعدم جدوى ادلقاومة ادلسلحة اختذ ظلط آخر من ادلقاومة جتلى
السياسي  .وظهر ذلك من خالل بروز عدة تيارات سياسية نادت بإصالح األوضاع ومل تتعدى دعواهتا ىذا
اجلانب  ,إال أن هناية العشرينيات وبداية الثالثينات شهدت حتوال ىاما ,فربزت تيارات أكثر راديكالية من األوىل
وأصبحت تنادي باالستقالل إىل أن مت ذلا حتقيق ذلك يف فًتات متفاوتة.
لكن بعد االستقالل تبنت اجلزائر مبدأ األحادية احلزبية إال أن ىذا مل ؽلنع ظهور معارضة سياسية
حزبية قامت بانتقاد النظام احلاكم.
 1988أدت اىل تبٍت النظام
نتيجة جملموعة من العوامل الداخلية واخلارجية ولعل أعلها أحداث أكتوبر
السياسي رلموعة من اإلصالحات السياسية اليت مت مبوجبها التخلي عن مبدأ األحادية احلزبية وتبٍت مبدأ
التعددية احلزبية وبالتايل السماح بتأسيس األحزاب السياسية بصفة قانونية  .وعليو سوف ضلاول يف ىذا الفصل
مرحلتُت مرت هبما وىي  :ادلرحلة االستعمارية,
التعرض لنشأة و تطور الظاىرة احلزبية يف اجلزائر من خالل دراسة
مرحلة األحادية احلزبية  ,مع زلاولة إبراز تنامي ادلعارضة احلزبية السرية.

المبحث األول :الظاهرة الحزبية أثناء الفترة االستعمارية
,و

إن احلديث عن نشأة الظاىرة احلزبية يف اجلزائر يؤدي بنا إىل العودة إىل فًتة حامسة من تاريخ اجلزائر
ادلتمثلة يف الفًتة االستعمارية ,اليت مل ختلو من النشاط السياسي و مقاومة االحتالل بشىت الوسائل.
فمنذ أن دخل االستعمار الفرنسي سنة ,1830استعمل الشعب اجلزائري كل الطرق لقد شهدت اجلزائر
توازنا بُت ادلقاومة ادلسلحة وادلعارضة السياسية,حيث تزعم "محدان خوجة"حركة سياسية ضد االستعمار مثلت
فيها النخبة السياسية احلضرية وتعترب ىذه احلركة أوىل احلركات السياسية يف اجلزائر,واليت عرفت "بلجنة
ادلغاربة",حيث رفعت شعار القومية وأفكار تنويرية .وقد بدأت معارضتها سرا,لكن بعد خرق الفرنسيُت لالتفاق
الذي أمضي مع "الداي حسُت" والذي يقضي بعدم االعتداء على مقدسات اجلزائريُت أعلنت اللجنة معارضتها
ادلفتوحة لالحتالل,1مث بدأت ادلقاومة ادلسلحة أما يعرف بادلقاومة الشعبية .

لقد خاض الشعب اجلزائري سلسة طويلة من احلروب دلقاومة الغزو الفرنسي حتت الزعامة الدينية أحيانا كما
 ,الطوارق -و خالل
حدث يف عهد األمَت عبد القادر أو بدافع احملافظة على تراث القبيلة أحيانا -ثورة بوعمامة
الفًتة اليت سبقت احلرب العادلية األوىل مل ختلو اجلزائر من بعض دعاة اإلصالح الذين ؽلكن وصفهم بأهنم أنصار
إىل مستوى احلركة الوطنية ادلنظمة القائمة على
هنضة لإلصالح االجتماعي و السياسي دون أن تصل دعوهتم

الوعي السياسي.2

إىل ضرورة
إن فشل ادلقا ومة الشعبية ادلسلحة ضد االستعمار الفرنسي نتيجة عدم تكافؤ ميزان القوى أدى
اللجوء إىل النضال السياسي .وقد ظهرت بوارد التعدد احلزيب يف اجلزائر مع ميالد احلركة الوطنية السياسية احلديثة
يف بداية القرن العشرين  .وتطورت ضمن تطوراهتا وذلك بربوز العديد من التيارات السياسية اليت نشطت غداة
ثورة نوفمرب التحريرية سنة
كاأليت:
 -كتلة المحافظين

.31954وؽلكن التعرض

إىل ىذه التيارات باختالف مشارهبا الفكرية والعقائدية

 :تتشكل من ادلثقفُت التقليدين أو العلماء  ,وبعض اإلقطاعيُت و ادلرابطُت إال انو مل

يكن لديهم برنارلا زلددا أو واضحا

 .4تكونت سنة  1900و كان مكونوىا يؤمنون بالقومية اإلسالمية

و العداء لفكرة التجنس و للخدمة العسكرية حتت العلم الفرنسي و للتجنيد على الطريقة الغربية

 .5عدم

وجود برنامج زلدد و واضح لكتلة احملافظُت مل ؽلنع عدد من اجلزائريُت من خوض اجملال السياسي و

 -1أبوالقاسم سعد اهلل,الحركة الوطنية الجزائرية1900:ـ.1930اجلزء الثاين,اجلزائر :الشركة الوطنية للنشر والتوزيع,ط,3ص.27

 -2صالح العقاد ,المغرب العربي في التاريخ الحديث و المعاصر:الجزائر و تونس و المغرب األقصى .مصر :مكتبة االصللو مصرية,1993ص.287

 -3عمر صدوق  ,آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا األزمة  .اجلزائر  :ديوان ادلطبوعات اجلامعية .1995.ص.64
 -4أبو القاسم سعد اهلل  ,نفس ادلرجع,ص.27

 -5ياسُت ربوح ,األحزاب السياسية يف اجلزائر  .اجلزائر :دار بلقيس للنشر,2010 ,ص.54

ساعدىم على ذلك نشوء الصحافة يف اجلزائر و ظهور شخصيات متأثرة بتجارب احلرب العادلية األوىل و
أثرت بالتايل يف احلركات السياسية يف اجلزائر.1
 -حركة النخبة  :وقد تزعمها األمَت خالد حفيد األمَت عبد القادر الذي كان ضابطا يف اجليش الفرنسي

.2

 1919كلسان حال حركة الشبان اجلزائرية

.3قام

واستطاع أن يربز يف ادليدان السياسي ابتداء من سنة

األمَت خالد بتكوين و قد يطالب بتطبيق تصرػلات أو مبادئ الرئيس األمر
حق تقرير ادلصَت و

يكي "و يلسون" على اجلزائر

إلغاء القوانُت االستثنائية و السماح للجزائريُت بدخول رللس النواب و ىو

الذي أدى بالسلطات الفرنسية إىل اهتامو باخليانة و نفيو خلارج البالد

األمر

 .4وهبذا يعد األمَت خالد أول من

طالب بادلساواة باحلق و االندماج مع فرنسا وكون أول منظمة سياسية تسمى "إحتاد النواب ادلسلمُت "
وسار يف ىذا الدرب اندماجيون آخرون أمثال (:الدكتور بن جلول)(،فرحات عباس )و (بومنجل).5
ذ ت اجلمعيات
لقد أخ ذ ت احلركة الوطنية تسَت وتتطور رغم استخدام الشدة و العنف ضدىا  .و أخ
الثالثينيات  .وىي الفًتة اليت ؽلكن فيها حتديد
واذليئات السياسية يف الظهور و اجتاىاهتا يف الوضوح .خصوصا يف

اجتاىات ىذه التيارات السياسية و موازنتها الواحدة باألخرى.6
 -نجم شمال إفريقيا

 :بدأ صلم مشال

أفريقيا ينشط كجمعية تعمل للدفاع عن مصاحل مهاجري ادلغرب

العريب يف سنة  , 1924و مل يظهر إىل الوجود رمسيا إال يف مارس
علي عبد القادر و ابتداء من جوان

.71926تزعمو يف بداية األمر احلاج

 1926ترأسو مصايل احلاج .و يعترب تيار وطٍت ذو اجتاه يساري ,و

قد كان كتمهيد لتأسيس حزب الشعب اجلزائري سنة

 , 1937و الذي طالب باالستقالل التام للجزائر.

و عارض دعاة االندماج ,و تيار احلزب الشيوعي اجلزائري ,الذي ظهر كفرع للحزب الشيوعي الفرنسي و
استقل عنو شكليا عام 1935لكنو بقي يطالب باالندماج مع فرنسا.8

 -1غنية شليغم" ,التعددية الحزبية في المغرب العربي دراسة مقارنة (تونس _ الجزائر _المغرب)" ( .مذكرة ماجستَت,فرع تنظيم السياسي
واإلداري ,معهد العلوم السياسية و العالقات الدولية ,فرع التنظيم السياسي واإلداري ,جامعة اجلزائر .)1999ص.2
 -2عمر صدوق  ,ادلرجع السابق  ,ص.64
 -3األمُت شريط  ,التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية ,1962-1919اجلزائر ديوان ادلطبوعات اجلامعية,1998ص.7

- Ahmed Mahsas, le Movement Revolutionaries en Algérie; de la premere Gerre
 - 5عمر صدوق ,ادلرجع السابق  ,ص.64
 -6غنية شليغم  ,ادلرجع السابق ,ص.30
 - 7األمُت شريط  ,ادلرجع السابق  ,ص.09
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Mondiale a 1954. Alger; Edition Barkat, 1990, p44

 - 8مجال الدين بن عمَتة" ,إشكالية تطبيق الديمقراطية داخل األحزاب الجزائرية خالل تجربة التعددية المعاصرة" (رسالة ماجستَت ,فرع التنظيمات السياسية
و اإلدارية  ,قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية,كلية العلوم السياسية و اإلعالم,جامعة يوسف بن خذة اجلزائر ,)2006-2005,ص .ص(.)52-51

 -جمعية العلماء المسلمين:

تعود فكرة إنشائها إىل عبد احلميد ابن باديس تأسست يف

يتميز أصحاب ىذا التنظيم بثقافتهم العربية  ,و اجتاىهم
كثَتا باحلركات الدينية

اإلسالمي  ,و ىو وتيار ديٍت إصالحي

احتفال فرنسا بالذكرى ادلئوية لالحتالل و ما صاحب ذلك من مظاىر االىانة للمقومات

اإلسالمية

إىل كنائس و إنكار األمة اجلزائرية و تارؼلها و انتمائها

القضاء على اللغة العربية و اعتبارىا لغة

أجنبية و مضايقة ادلدارس

العريب اإلسالمي و

و الزوايا اليت دتنح تعليما دينيا

دينيا  .3ودلا كان تناوذلا للمشاكل اجلزائرية ثقافيا يف شكلو فان اجلمعية ال تعترب حزبا سياسيا
نشاطها دتيز يف بعض

تأثر

 ,2كان السبب ادلباشر إلنشائها ىو

اإلصالحية ادلعروفة يف بالد ادلشرق العريب

كطمس ادلساجد و حتويلها

 5ماي 1931

1

.3

 ,4لكن

األحيان بالطابع السياسي . و مثل ىذه اجلمعية طلبة من العلماء و ادلفكرين
اإلبراىيمي . 

ادلسلمُت يف اجلزائر بقيادة عبد احلميد بن باديس و البشَت

و آخرون كالعريب

التبسي و أبو القاسم احلفناوي و غَتىم.5
 -الحزب الشيوعي الجزائري:

 ,61936فعندما رفض

ظهر إىل الوجود بصفة رمسية ابتداء من اكتوبر

إفريقيا يف دعوهتا إىل االستقالل اضطرت حركة النجم اىل

احلزب الشيوعي الفرنسي تأييد حركة صلم مشال

قطع كل الروابط مع احلزب الشيوعي الفرنسي  ,األمر الذي جعل ىذا األخَت
وذلك قصد إضعاف نشاط حركة صلم مشال
حتت سيطرة احلزب الشيوعي الفرنسي

بإنشاء فرع لو يف اجلزائر ,

افر يقيا ذات ادلطالب الراديكالية  .لكن ىذا احلزب بقي

 .7ويعود تواجد احلركة الشيوعية يف اجلزائر قبل سنة

حيث جتلت بشكل منظم يف اطار احلزب الشيوعي الفرنسي الذي أنشئ يف
ضعف احلزب الشيوعي الفرنسي يف اجلزائر بسبب
مشاكل مذىبية جعلو ينتهج سياسة جزأرة

ختل ي

 1936بكثَت

 .1920غَت أنو ونتيجة

ادلناضلُت الفرنسيُت األروبُت  .و وقوعو يف

احلزب و إسناد ادلسؤولية فيو

إىل إطارات جزائرية و ىذا باختاذ

قرار إنشاء احلزب الشيوعي اجلزائري  ,والذي كان حبق سليل احلزب الشيوعي الفرنسي.8

 - 1األمُت شريط  ,ادلرجع السابق  ,ص.24
 -2عمر صدوق  ,ادلرجع السابق ,ص .65
 -3األمُت شريط  ,ادلرجع السابق  ,ص.24
 -4أبو القاسم سعد اهلل ,ادلرجع السابق ,ص.375

 اىم مظاىر النشاط السياسي الذي كانت دتارسو اجلمعية ,باإلضافة إىل نشاطها الثقايف و الديٍت .نذكر مشاركتها يف ادلؤدتر اجلزائري االسالمي 1937-1936و
الذي تضمن مطالب سياسية يف بعض اجلوانب.
 ترأس ابن باديس مجعية العلماء ادلسلمُت حىت وفاتو سنة  1940مث تاله الشيخ االبراىيمي حىت وفاتو.

 -5مجال الدين بن عمَتة ,ادلرجع السابق ,ص.52

 -6األمُت شريط  ,ادلرجع السابق  ,ص .37

 -7صالح فياليل ,إيديولوجيات الحركة الوطنية الجزائرية .من ( :سليمان الرياشي (و آخرون),األزمة اجلزائرية اخللفيات السياسية واالجتماعية

واالقتصادية والثقافية .بَتوت.مركز الدراسات الوحدة العربية,ط,)1999 ,2ص.26
 -8نفس ادلرجع  ,ص38

 -حزب الشعب الجزائري:

أدى قيام السلطات الفرنسية

إىل حل صلم مشال

افر يقي يف جانفي 1937

مبصايل احلاج و قادة النجم إىل إنشاء "حزب الشعب اجلزائري" 1و قد ركز برنارلو العام على إعادة إحياء
رلموعة ادلطالب االقتصادية و اإلدارية و االجتماعية

اليت تقدم هبا النجم ,

حول معارضة ربط اجلزائر بفرنسا سياسيا و معارضة مشروع " بلوم فيولت
السيادة و ا س تقالل الدولة اجلزائرية  ,بإضافة

والنضال من اجل حتقيق

إىل زلاربة االستعمار احمللي والعادلي بكل إشكالو و صوره .2

 .31939قيام احلرب العادلية الثانية

دتيزت باالعتدال و صدر قرار حبلها يف

أما برنارلو السياسي دتحور

أدى بالسلطات الفرنسية إىل

إىل جتميد نشاط كل التشكيالت السياسية و حل حزب الشعب شلا أدى بأولئك الذين كانوا يعتقدون يف
التعاون و االندماج إىل تغيَت نظرهتم و اضطرهتم

إىل التعاون مع أعضاء حزب الشعب احملل و مجعية

العلماء ادلسلمين . 4فتوحدوا يف جبهة وطنية أطلق عليها اسم " أحباب البيان و احلرية".5
 14مارس  1944و ىو جتمع سياسي بُت
تأسست مجعية أحباب البيان و احلرية من طرف فرحات عباس يف
إىل حتقيق الوحدة والوطنية .حتول ىذا
سلتلف التشكيالت السياسية  ,يكون االطلراط فيو فرديا سعى ىذا التجمع
التجمع سريعا إىل قوة سياسية ضاربة إال أن غضب السلطات الفرنسية الشديد منو اخلالفات الداخلية مل دتكنو من
والتشتيت و مت حلها يف أعقاب أحداث 8
توجيو نشاط اجلماىَت و تأطَته.و قد تعرض مناضليو للقتل و السجن
ماي  ,61945وبعد سنة من احداث

 8ماي  1945ادلأسوية أقدمت السلطات الفرنسية يوم

بإطالق سراح ادلعتقلُت باسم العفو العام  ,شلا أدى إىل تنشيط احلياة السياسية من جديد

 16مارس 1946

 ,7قد ظهرت أحزاب

حتت مسميات سلتلفة منها :
 -االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

 :نشأ يف أفريل  1946بزعامة فرحات عباس بعد اإلفراج عنو لقد

حدد زعيم ىذا احلزب السياسة اجلديدة لو بقولو( ال

اندماج و ال أسياد جدد وال انفصال ) حيث قدم

احلزب للمجلس التأسيسي الفرنسي مشروع دستور اجلمهورية اجلزائرية مث أعاد تقدؽلو مرة أخرى للربدلان
الفرنسي يف شكل قانون يف مارس

 1947يف إطار التحضَت لقانون اجلزائر األساسي و ىدفو من وراء

ذلك احلصول على استقالل ذايت للجزائر.8

 -1األمُت شريط ,ادلرجع السابق  ,ص.14

 -2أمحد اخلطيب .حزب الشعب الجزائري ،اجلزء األول ،اجلزائر :ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،1986,ص.211

 -3األمُت شريط  ،ادلرجع السابق ,ص.15
 - 4غنية شليغم ,ادلرجع السابق ,ص .31

 -6األمُت شريط  ،ادلرجع السابق  ،ص،ص (. )45 -46

 -7ياسُت ربوح ,ادلرجع السابق ,ص .56

 -8األمُت شريط  ,ادلرجع السابق ,ص,ص (.)48-47

 -حركة انتصار الحريات الديمقراطية  :أسسها مصايل احلاج يف نوفمرب

 1946بعد رفض السلطات

الفرنسية االعًتاف حبزبو (حزب الشعب اجلزائري) و قد شارك يف االنتخابات و حقق نتائج ناجحة
15

نسبيا ,شلا شجعو للعودة للعمل السياسي يف ظل القوانُت الفرنسية .و قد عقد مؤدتر توفيقي يف
فيفري  1947خرج بالقرارات اآلتية  - :اإلبقاء على حزب الشعب ؽلارس نشاطو السري مع اإلبقاء

إنشاء ادلنظمة السرية * من أجل

على حركة االنتصار للحريات الدؽلقراطية كغطاء رمسي و شرعي و

التحضَت للكفاح ادلسلح  .1و قد حاولت ىذه األحزاب إىل جانب مجعية العلماء ادلسلمُت تكوين جبهة
 1951يف سبيل الدفاع عن احلرية و

ائتالفية مع بداية اخلمسنيات

احًتامها قصد مقاومة ضغط اإلدارة

الفرنسية و الغاية من تأسيس ىذه اجلبهة ,تنسيق العمل بُت ادلنظمات و الشخصيات التقدمية و تقدمي
عدة مطالب سياسية واجتماعية

وإدارية  ,2إال أن ىذه اجلبهة مل تعمر طويال نتيجة

اختالف أطرافها و

تباين أىدافها و وسائلها وإعراض الشعب اجلزائري عنها .3كما أن اإلدارة الفرنسية مل هتتم مبطالبها.4
 -اللجنة الثورية للوحدة و العمل

 :نشأت ىذه اللجنة يف

23م مارس  1954نتيجة األزمة اليت وقعت

بُت ادلصالُت و ادلركزيُت يف حركة انتصار احلريات الدؽلقراطية مل تنشأ ىذه اللجنة كتيار جديد
ثالث يف الصراع من أجل السلطة داخل احلزب إظلا كان ىدفها

أو طرف

األساسي ىو التوفيق بُت التيارين

ادلتصارعُت لتحقيق وحدة احلزب و حل األزمة عن طريق دفعو اىل العمل الثوري ادلرسوم لو باعتباره أحسن
وسيلة حلسم النزاع ,لقد أنشئت اللجنة من طرف أحد أعضاء ادلنظمة السرية

اليت بقى معظم أعضائها

على احلياد  ,و ىو زلمد بوضياف إضافة إىل مصطفى بن بوالعيد أما باقي األعضاء كانوا من ادلركزيُت,
إال أن اللجنة فشلت يف حل األزمة ما دفع زلمد بوضياف إىل التفكَت يف أسلوب للخروج من ىذا
الوضع و قد حلت اللجنة يف  20جويلية.5 1954
 -جبهة التحرير الوطني:

أدى فشل ادلساعي واجلهود حلل

أزمة حركة االنتصار للحريات الدؽلقراطية من

طرف اللجنة الثورية للوحدة والعمل اىل قيام زلمد بوضياف رفقة رلموعة من
السرية بعقد اجتماع خارج إطار اللجنة الثورية للوحدة والعمل .عرف ب

األعضاء القدامى للمنظمة
إ جتماع ال  . 22حيث مل يشارك

ادلركزين يف ىذا االجتماع الذي مت يف أواخر جوان  1954وال تعترب اللجنة الثورية للوحدة و العمل امتداد
*تأسست سنة  1947و ىي تنظيم عسكري كان أول رئيس ذلا ىو زلمد بلوزداد مث آيت أمحد حىت سنة 1949مث توالىا امحد بن بلة اكتشفت السلطات
الفرنسية أمرىا يف مارس  1950و شنت ضدىا محلة واسعة من االعتقاالت حيث حلت يف ماي .1950
 -1ياسُت ربوح  ,ادلرجع السابق ,ص  ,ص (.)57 -56

 - 2شارل أندري جوليان  ,إفريقيا الشمالية تسير :القوميات االسالمية و السيادة الفرنسية(.ترمجة  :ادلنجي سليم و آخرون),تونس :الدار التونسية للنشر

اجلزائر :الشركة الوطنية للنشر و التوزيع  ,1976ص.367
 -3ياسُت ربوح  ,ادلرجع السابق ,ص .57

 -4غنية شليغم  ,ادلرجع السابق  ,ص .32
 -5األمُت شريط  ,ادلرجع السابق ,ص.ص (.)84-82

جلبهة التحرير اليت نشأت فعليا
التحرير الوطٍت حيث مت فيو

بإجتماع ال  22يف جوان  1954الذي يعترب ىو النواة األوىل جلبهة
االتفاق على الشروع يف الثورة ادلسلحة ومث انتخاب مسؤول وطٍت وىو زلمد

بوضياف الذي كلف بتنفيذ قرار اجملتمعُت و تطبيقا لذلك عُت بوضياف جلنة من مخسة أعضاء
انضم إىل ىذه اللجنة يف سبتمرب

* .وقد

 1954كرمي بلقاسم الذي مل يكن من أعضاء ادلنظمة السرية مث أضيف

إىل ىذه اللجنة أعضاء الوفد اخلارجي حلركة االنتصار للحريات الدؽلقراطية يف مصر ادلكون من ثالث
أعضاء ** .و قد وزع األعضاء التسع ادلهام بينهم وحضروا بسرية تامة لثورة نوفمرب اليت
الرمسي جلبهة التحرير الوطٍت مبوجب بيان

أعلنوا فيها ادليالد

أول نوفمرب  , 1بانطالق الثورة التحريرية ألول نوفمرب

1954

وميالد جبهة التحرير الوطٍت  ,انضم كل من االحتاد الدؽلقراطي للبيان اجلزائري ومجعية العلماء ادلسلمُت
واحلزب الشيوعي كأفراد وليس كحزب إىل جبهة التحرير الوطٍت.2
إىل الفًتة االستعمارية خاصة بعد فشل
و بالتايل ؽلكن القول أن الظاىرة احلزبية يف اجلزائر تعود جذورىا
الثورات الشعبية يف حتقيق أىدافها  ,حيث ساىم ذلك يف البداية تبلور فكرة النضال السياسي و ظهور تيارات و
حركات سياسية خاصة بعد احلرب العادلية األوىل و إفرازاهتا اذلامة كمبادئ "ويلسون" األربعة عشرة و حترير بالد
البلقان و قيام الثورة الشيوعية و تأسيس عصبة األمم والنهضة السياسية يف ادلشرق العريب كل ىذه التطورات
جعلت الشعب اجلزائري يبدأ مرحلة ثانية من تارؼلو يف ظل االحتالل و ىي مرحلة النضال السياسي اليت بدأت مع
والفرنسية – و اتسمت ىذه
كتلة احملافظُت و مطالب " األمَت خالد" و مجاعة النخبة – ادلثقفُت بالثقافة العربية
ادلطالب بالًتكيز على الناحية اإلصالحية يف إطار الواقع السياسي دون إبداء أية زلاولة للخروج من ىذا الواقع.
اإلدارة و تعنت ادلستوطنُت ,كانت باريس اليت
و يف الوقت الذي كانت فيو مطالب النخبة تصطدم برفض
اإليديولوجية تشهد ميالد حركة سياسية
رعت انطالق التيار الدؽلقراطي فيها و اليت أصبحت ميدانا للتفاعالت
وطنية على أيدي عمال جزائريُت ذو مطالب وطنية و اجتماعية و سياسية ,و كان التيار الذي أفرزتو ىو التيار
الثوري صلم مشال إفريقيا أو حزب الشعب –فيما بعد -الذي إختد شعار االستقالل الكامل للجزائر .كما أنو ال
إىل
ؽلكن إعلال احملاوالت سياسية داخل اجلزائر اليت دتثلت يف مواقف مجعية العلماء ادلسلمُت اليت كانت تدعو
إجراء إصالحات ثقافية الصورة سياسية األبعاد.
جتلت ادلرحلة األخَتة يف تاريخ النضال السياسي الوطٍت اجلزائري يف بداية العمل ضلو تبٍت خيار الكفاح ادلسلح
و قد قاد ىذا االجتاه الثوري اللجنة الثورية للوحدة و العمل و مع ميالد جبهة التحرير الوطٍت ختلت أغلب
األحزاب و احلركات السياسية عن نشاطها و أنضم مناضليها كأفراد لنشاط حتت لواء جبهة التحرير الوطٍت.

* األعضاء اخلمسة ىم  :مصطفى بن بولعيد  ,ديدوش مراد  ,العريب بن مهيدي  ,رابح بيطاط  ,باإلضافة إىل زلمد بوضياف نفسو .

** أعضاء الوفد اخلارجي الثالث ىم  :أمحد بن بلة ,زلمد خيضر ,حسُت آيت أمحد.
 -1األمُت شريط  ,ادلرجع السابق  ,ص,ص (.)84-83
 -2غنية شليغم  ,ادلرجع السابق ,ص .32

المصل الثاني:
المعل الحل ي أأناا االنمتاا
الديمقراإلي في الجلائر

المبحث الثاني :الظاهرة الحزبية و تطورها اثناء فترة االستقالل
إن اندالع الثورة اجلزائرية يف نوفمرب  1954على يد جبهة التحرير الوطٍت ،جعل أغلب التيارات السياسية
 ،1962و
 1956إىل غاية حتقيق االستقالل الوطٍت عام
تتوحد يف حركة واحدة ،مثلتها ىذه األخَتة خاصة عام
رغم أن بوادر الصراع بدأت تظهر بعد وقف إطالق النار.
ترجع أسباب االضطرابات بُت التيارات السياسية اليت شهدهتا اجلزائر عقب االستقالل إىل العديد من العوامل
منها:اخللفيات األيديولوجية للمجموعات السياسية ،وكذا االضلدار االجتماعي و اجلهوي للنخب احلاكمة.
ويرى كل من لوكا (  )locaو فاتان ( " )vatinأن الشئ الذي نجهلو ىو كيف بدأ النظام السياسي الجزائري؟

كيف وضعت و تطورت مجموعة المعايير ومكانز مات المؤسسات التي أعطت صالحيات السلطة و عينت النخب

الحاكمة و حلت المشاكل ،ووضعت المبادئ التي سوف يقوم عليها مختلف قطاعات المجتمع .نعتبر ىنا أن النظام
السياسي ىو نظام للتوافق االجتماعي الذي يفرض على الجماعات المتنازعة حد أدنى من القواعد ويعطي لها

صالحيات ضرورية للحفاظ على االنسجام و التالحم االجتماعي " 1فإذا كانت جبهة التحرير الوطٍت قد دتكنت من
حتقيق انتصار على فرنسا وسيطرت على اذليئات واألجهزة ادلنشأة وفقا التفاقيات (ايفيان) وادلكلفة مؤقتا إىل غاية االستفتاء
بتسيَت اجلزائر فإهنا مل تستطع مواجهة االنقسامات اليت ظهرت يف صفوفها.2

فقد انفجرت التناقضات على اثر وقف إطالق النار مباشرة وبدأت تظهر الصراعات واخلالفات بُت سلتلف التنظيمات
ادلكونة جلبهة التحرير الوطٍت أي أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل وأعضاء اللجنة ادلركزية حلركة انتصار احلريات الدؽلقراطية
وحركة أحباب البيان ومجعية العلماء و الشيوعيُت حول من يتويل تسيَت شؤون الدولة ادلستقلة ,وليس على ادلنظور العام الذي
مت االتفاق عليو وباإلمجاع أي النهج االشًتاكي مبا يعٍت ذلك أن األحادية احلزبية واالقتصاد ادلخطط وإعطاء األولوية للجانب

االجتماعي .وتعد أزمة صيف1962أىم األزمات اليت شهدتوا اجلزائر بعد االستقالل واليت كانت تعرب فعليا عن صراع كبَت
بُت سلتلف التيارات والنخب السياسية .وقد احتدم الصراع يف غياب سلطة مركزية تعمل على التحكم وفض ىذا النزاع.3

ودون التعمق يف ىذه األزمة فأنو ؽلكن أن نربز أن انفراج ىذه األزمة جاء لصاحل ادلكتب السياسي مدعم بقوات اجليش
ومت انتخاب اجلمعية التأسيسية ،إال أن اخلالفات والصراعات عادت للظهور وذلك عندما حتولت جبهة التحرير إىل حزب
سياسي الذي أدراه زلمد خيضر"األمُت العام للحزب "حزبا مجهوريا وأدراه "بن بلة " حزبا طالئعيا أي حزب مناضلُت وليس
حزب عصابة سياسية أو أقلية سياسية.4

 -1غنية شليغم  ,ادلرجع السابق  ,ص .51

 -2سعيد بوشعَت ,النظام السياسي الجزائري  ،اجلزائر :دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع ,ط 1993. ,2ص .36
 -3مجال الدين عمَتة  .ادلرجع السابق ص.52

 -4عامر رخيلة  .التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني  1962ـ .1980اجلزائر .ديوان ادلطبوعات اجلامعية 1993,
,ص.115

تعود فكرة احلزب الواحد إىل سنة  1954حيث رفضت جبهة التحرير الوطٍت كل التشكيالت إىل جانبها لقيادة الثورة
كما أن ىذا االجتاه يعود اىل فشل التعددية السياسية قبل لثورة .باإلضافة إىل أن جذور ادليل ضلو األحادية احلزبية صلدىا يف

احلركة الوطنية.1وقد تكرس ذلك يف مؤدتر الصومام سنة 1956حيث جتنب اجملتمعون اخلوض يف ىذه ادلسألة ,وكرستو كذلك
تصرػلات قيادة الثورة حُت قالت "إن االستقالل ليس إال مرحلة فقط .فالثورة ىدفنا والثورة ىي جبهة التحرير الوطني

كمنظمة وحيدة " كما أن برنامج طرابلس أشار إىل ىذا التوجو.2

كرد فعل على حتويل اجلبهة إىل حزب سياسي * ظهرت أول بوادر ادلعا رضة من محمد بوضياف حيث قام بتأسيس أول
حزب معارض وىو احلزب الثوري االشًتاكي تأسس يف 20سبتمرب 1962يف فرنسا ومت اإلعالن عنو ي اليوم التايل يف اجلزائر

عن طريق توزيع البيانات يف شوارع العاصمة  .إال أن ىذا احلزب مل يستمر نشاطو ألن أعضاؤه انظموا إىل النظام احلاكم  ,إىل

أن مت حل احلزب هنائيا بعد18سنة.3

كما ظهر حزب معارض آخر بقيادة حسُت آيت امحد يف  29سبتمرب  1963عارض النظام وسعى إىل إقامة نظام بردلاين

يعتمد التعددية احلزبية ، 4نظم مقاومة مسلحة يف جبال القبائل مبساعلة بوضياف ولكن حرب احلدود مع ادلغرب أتاحت الفرصة
لاللتحاق ببعض قادة احلزب ومعظم عناصر جناحو العسكري للسلطة شلا اضعف ادلقاومة اليت اضلصرت يف منطقة القبائل

والعاصمة وادلهجر مت إلقاء القبض على مؤسسيو وسجن إىل غاية فراره سنة  ،1966واستمر يف ادلعارضة خارج البالد.5

إىل جانب ىذا ؽلكن احلديث عن ادلعارضة اليت شكلتها مجعية العلماء ادلسلمُت من خالل بعض شيوخها وىذا الن
اجلمعية مل يسمح ذلا مبعاودة نشاطها بعد االستقالل بدعوى أن مهمتها دخلت مبهمة الدولة وبالتايل جلأ أعضاؤىا إىل ادلعارضة
السلمية كتابة وخطابة .وىذا بعدما الحظوا بوادر االضلراف السياسي والثقايف على مستوى التصرػلات وادلؤدترات الرمسية ذات
التوجهات السلطوية واالشًتاكية وادلمارسات الواقعية ادلخلة مبوازين القيم اإلسالمية ،اصدر رئيس اجلمعية "الشيخ البشَت

االبراىيمي" بيان نبو فيو إىل خطورة األزمة وقد قوبل نصحو ىذا بفرض اإلقامة اجلربية عليو إىل أن مات 20ماي .61965

جاءت أول شلارسة للحكم بعد وضع دستور  ، 1963ود كشفت صيغة وضعو عن جتاوزات النظام السياسي حيث مل
تتم مناقشة يف الربدلان (اجمللس التأسيسي)  ،بل مت ذلك يف احلزب مث طلبت احلكومة من النواب ادلصادقة عليو تفاديا ألي

 -1األمُت شريط  ,ادلرجع السابق ,ص.54

 -2زلمد بوضياف,األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر ،دار اجملدد ,للنشر والتوزيع ,2010,ص 36

*لقد كرست كل النصوص القانونية والدستورية مبدأ األحادية احلزبية حيث صدر ادلرسوم رقم  63-297يف  14أوت 1963يقضي مبنع مجيع
التنظيمات واجلمعيات ذات الطابع السياسي عرب الًتاب الوطٍت .

-Ramadane Redjala . L’opposition en Algérie depuis 1962 : Le PRS , Le CNDR, Le FFS ,
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Alger : Fidition Rahma 1991, P 29.
 -4عبد النور ناجي  ،تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي (دراسة تطبيقية في الجزائر)  .القاىرة :دار الكتاب احلديث ،2010 ،ص .36
 -5ياسُت ربوح  ,ادلرجع السابق ,ص.59
 -6إمساعيل قَتة (وآخرون) ،مستقبل الديمقراطية في الجزائر  .بَتوت  :مركز الدراسات الوحدة العربية  ،ط .2002، 1ص.160

معارضة ،وكان فرحات عباس قد صرح برفضو وضع الدستور .ووجو انتقادات شديدة للحكومة و تصرفات النظام ،ونتيجة

لذلك وضع حتت اإلقامة اجلربية وىذا يبُت رغبة بن بلة يف منع أية معارضة ،و بالتايل غلق اجملال أمام حرية التعبَت.1

تأيت رغبة بن بلة يف االستحواذ على كل السلطات دتاشيا مع إرادتو الستبعاد اخلصوم .وسعيو إىل إعادة ترتيب البيت من
خالل تنظيم احلزب بالدعوة إىل عقد مؤدتر احلزب .و طلبو من اجملاىدين االلتحاق باحلزب و غلسد ىذا ادلسعى رغبة فعلية
لتوطيد السلطة بإقصاء ادلعارضة اليت بدأت تظهر داخل اجلماعة اليت محلت بن بلة إىل السلطة و برزت معامل ىذا الصراع يف

إقصاء عناصر احلكومة ادلوالية للعقيد بومدين.2

نستطيع القول أن احلزب حظي يف فًتة حكم بن بلة (  )1965-1962مبكانة شليزة على باقي مؤسسات الدولة،
وىذا ألنو كان األداة اليت اعتمد عليها الرئيس للوقوف يف وجو ادلؤسسة العسكرية ،لقد استمد قوتو من تركيز مجيع السلطات
يف يد رئيس اجلمهورية و الذي كان ىو نفسو األمُت العام للحزب شلا أوىم الكثَتين أن للحزب دورا يف تقرير سياسة البالد.

لقد تسارعت األحداث لتضع حدا لنظام بن بلة حيث قام العقيد ىواري بومدين ب إ نقالب سيطر من خاللو على
السلطة وقام بتهميش احلزب .وىو ما يربز أن ىذه احلركة االنقالبية كانت ضد احلزب أكثر منها ضد األمُت العام للحزب

امحد بن بلة.3

جتدر اإلشارة إىل أن انقالب  19جوان  1965مل يأت جبديد من حيث طبيعة احلكم الفردي ولكنو يف بداية عهدة حملاولة
قائده (ىواري بومدين ) احلصول على موافقة غالبية مراكز القرار والعمل على مل مشل ادلعارضة لصاحلو .كما عمل الحقا
على ضمان تأييد احلزب الشيوعي اجلزائري احملظور وذلك بالسماح لو بصفة غَت رمسية بالنشاط السياسي والتعبوي يف إطار
حتالف تكتيكي.4ويعد حزب الطليعة االشًتاكي الذي تأسس يف  26جانفي  1966امتداد للحزب الشيوعي اجلزائري.5

و لكن بعض التارؼلُت ( بوضياف ,آيت أمحد  ,كرمي بلقاسم )....مل يطمئنوا للطريقة اليت وصل ذلا بومدين إىل احلكم و
ال لوعوده و بقوا يف ادلعارضة ذلذه األسباب و ألسباب أخرى تارؼلية .كما أن طريقة قيادتو جمللس الثورة و بعض تصرفاتو
السياسية الالحقة من هتميشو للحزب الواحد و قسوتو على الرأي ادلخالف ,أدت إىل استمرار ادلعارضة  ،6وقام كرمي بلقاسم

بتأسيس حزب معارض سنة  1967وىو احلركة الدؽلقراطية للتجديد اجلزائري 7و لكن ىذه احلركة مل تنجح شلا أضعفها اخًتاقها
اخًتاقها أمنيا و التصاق هتمة التطرف و اجلهوية الضيقة هبا و بعد اغتيال قائدىا يف فرانكفورت بأدلانيا توقفت عن النشاط.
إضافة إىل ذلك و بعد حل مجعية القيم قامت احلركة اإلصالحية بنشاط سرا حيث أسس مجاعة الدعوة و التبليغ سنة 1966
 -1عبد النور ناجي  ,نفس ادلرجع ،ص .37

 -2عامر رخيلة ،نفس ادلرجع ،ص.176
 -3امساعيل قَتة (وآخرون) ،نفس ادلرجع  ،ص .118

 -6امساعيل قَتة (و آخرون )  ،نفس ادلرجع ،ص .119

- RamdaneRedjala ,opcit,p29 .

 -غنية شليغم  ,نفس ادلرجع  ,ص .77
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 -7خالد توازي " ,الظاىرة الحزبية في الجزائر"(.رسالة ماجستَت,فرع تنظيمات سياسية وإدارية ,قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ،كلية العلوم السياسية
و اإلعالم  .جامعة يوسف بن خدة .اجلزائر  ,) 2006-2005,ص,ص (.)93-22

و نشاط شيوخ ىذه احلركة علنا كالشيخ مصباح حويذق الذي نفي اىل آفلو مث مستغاًل و منع من زيارة ادلدن الكربى .و زيارة
ادلفكر مالك بن نيب الذي قام بتنشيط حلقات فكرية علنية يف بيتو و قد كانت كتبو زلاصرة يف اجلزائر.1

لقد حاول نظام الرئيس ىواري بومدين إضفاء صفة الشرعية على االنقالب الذي قام بو من خالل سعيو لالنتقال من
مرحلة ادلشروعية الثورية إىل مرحلة الشرعية الدستورية و القانونية حيث قام مبجموعة من اإلصالحات انطلقت من البلدية و
الوالية و اصدر نصُت احدعلا ذو طابع سياسي أيدلوجي ىو ادليثاق الوطٍت  ,*1976و الثاين يعترب تكريسا قانونيا لألول ىو
دستور ** 1976الذي مت مبوجبو إنشاء مؤسسات مركزية دستورية بانتخاب رئيس اجلمهورية و رللس الشعيب الوطٍت.
إن ما ؽلكن مالحظتو يف ىذا السياق أن النظام السياسي خالل طرحو للميثاق الوطٍت للمناقشة كان أكثر انفتاحا و
دؽلقراطية فقد مسح ألفراد الشعب باإلدالء بآرائهم على ادلشروع يف إطار االختيار االشًتاكي .كما أن ادللفت لالنتباه أن
احلزب مت إبعاده هنائيا يف حتضَت ىذا ادلشروع با لرغم من كون ادليثاق الوطٍت قد أعاد االعتبار للحزب حيث حرص على
التأكيد أبن حزب جبهة التحرير الوطٍت ىو حزب طالئعي.2لكن ما حصل عكس ذلك التصور حيث حرص النظام على أن
تبقى لو السيطرة و األولوية على احلزب .كما حرص النظام السياسي على اإلبقاء عليو كإطار يستمد منو النظام شرعيتو من
دون أن تكون ذلذا اإلطار سلطة فعلية يف إدارة اجملتمع مبعٌت حصر مهمة احلزب يف رلال التعبوي السياسي -االجتماعي
لدعم النظام الذي مل يسمح من خاللو بوجود أي معارضة رمسية قادرة على منافستو و مسائلتو .حيث أعاد ىواري بومدين
تركيز السلطة يف يده .و أصبح فيما بعد رئيسا جمللس الثورة و رئيسا للسلطة التنفيذية و أمينا للحزب و وزير للدفاع و
قائدا عاما للقوات ادلسلحة و قد أدت ىذه ادلمارسات إىل بروز معارضة ضده كانت ورائها شخصيات تارؼلية ذلا وزهنا ,و
نشأت أحزاب سرية وسط فئات اجتماعية و سياسية رافضة لعملية استمرار جتاوز النسق الثقايف ادلتعدد وأمام إصرار النخب
السياسية احلاكمة على التمسك بصيغة أحادية احلزب ومشولية الدولة.3

فالنظام السياسي يف ىذه الفًتة و بالرغم من انو اصدر سنة  1971نص خاص بتنظيم اجلمعيات و ادلتمثل يف األمر
 79/71ادلؤرخ يف  3ديسمرب  .41971و الذي نصت ادلادة  23منو على أن تأسس اجلمعيات ذات الطابع السياسي
مبوجب قرر من السلطات العليا للحزب .إال أن ما يالحظ أن ىذا النص مل يرى النور و مل يطبق يف أرض الواقع و مل
يظهر إىل الوجود أي مجعية سياسية  .كما أن ادلشرع أعطى ادلوافقة لتكوين اجلمعيات ذات الطابع السياسي و ليس
األحزاب و الغاية من ذلك أن تنشط تلك اجلمعيات حتت مظلة حزب جبهة التحرير الوطٍت و ىو ما يفسر ظهور ادلعارضة
السرية بشكل كبَت خاصة بعد صدور ادليثاق الوطٍت و الدستور سنة .1976

 -1عبد النور ناجي  ,ادلرجع السابق ,ص,ص(.)43-42
*ادليثاق الوطٍت لسنة  1976اعد من طرف :مصطفى األشرف و رضا مالك و زلمد الصديق بن ػلي و بلعيد عبد السالم ,و قد وافق عليو الشعب يف  27جوان
. 1976
** الدستور مت االستفتاء عليو يف  19نوفمرب . 1976
 -2السعيد بو الشعَت  ,ادلرجع السابق,ص,ص(.)117-111
 -3ادلرجع السابق ،ص ص(.)42،43
 -4اجلمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية .القانون رقم  79/71ادلؤرخ يف  3ديسمرب  .1971خاص بتنظيم اجلمعيات (اجلريدة الرمسية رقم  .151الصادرة بتاريخ
 31ديسمرب .)1971

ففي  09مارس  1976اصدر كل من " يوسف بن خدة"  " ,فرحات عباس" " ,حسُت حلول"" ,زلمد خَت الدين"
التماسا للشعب نددوا فيو باحلكم الفردي ذلواري بومدين و دعوا إىل نظام دؽلقراطي 1كما أعلنوا على رفضهم مسبقا دلشروع
"ادليثاق الوطٍت" و طالبوا بانتخابات عن طريق االقًتاع العام ادلباشر و اجلدي جمللس وطٍت التأسيسي  .و قد وزعت ادلناشَت
من طرف جلان مساند جهويا للنداء العلٍت الذي وقعو القادة التارؼلُت ( من تيارات سياسية سلتلفة)  ,و كان رد فعل
السلطة فرض اإلقامة اجلربية عليهم و قطع خطوط ىواتفهم باإلضافة إىل مضايقتهم مهنيا  .أما حزيب آيت أمحد وزلمد
2
بوضياف فقد دعيا يف جبهتهما إىل ادلقاطعة أو التصويت بـ "ال" على ادليثاق.
أما ادلعارضة اإلسالمية دتثلت فيما قامت بو "مجاعة ادلوحدين" بقيادة الشيخ زلفوظ ضلناح حيث عارضت النظام بشكل
صريح و أصدرت بيانا تدعو فيو الشعب اجلزائري ادلسلم إىل رفض ادليثاق و التمرد على النظام احلاكم و ادلطالبة بتطبيق
اإلسالم شريعة و منهاجا و قد شاركها يف ذلك بعض الرجال الذين كانوا على قيد احلياة من مجعية العلماء ادلسلمُت و قد
كان البيان بإمضاء ادلوحدين " و ػلمل عنوان" إىل أين يا بومدين ؟ كما أن ىذه اجلماعة قامت بعملية ختريبية من خالل
تقطيع األسالك اذلاتفية و تكسَت األعمدة الكهربائية يف الكثَت من النواحي ,و قد كان رد فعل النظام قاسيا حيث تعرض
أعضائها لالعتقال و التعذيب و حكم على زعيمها زلفوظ ضلناح  15سنة سجنا.3
كما برز يف هناية1978على السطح صراع ادلعارضة يف الوسط اجلامعي .فظهر تنظيم جلنة الًتوتسيكُت اجلزائريُت" الذي
4
كثف نشاطو يف أواسط الطلبة
أن ما ؽلكن الوقوف عليو يف ىذه ادلرحلة ىو القوة اليت ميزت نشاط ادلعارضة وىذا رغم ادلضايقات اليت كانت تتعرض ذلا
من طرف النظام احلاكم ,ويدل ىذا على مدى اإلؽلان وتشبع ادلناضلُت مببادئ واألفكار اليت يناضلون من أجلها ويف سبيل
حتقيقها وىنا ؽلكن القول أن ىذه الفًتة جسدت بالفعل معٌت ادلناضل والنضال احلقيقيُت.
قد أثبتت وفاة الرئيس بومدين يف  27ديسمرب  1978مدى أعلية وجود احلزب كهيئة عليا دستورية أو قانونية لتجاوز
أزمة شغور منصب رئاسة اجلمهورية  .فاحلزب كان يعيش ضعف نابع من التناقضات االيدولوجية ادلوروثة عن إدراج سلتلف
الفئات والنخب فيو منذ االستقالل.5
لقد عرف حزب جبهة التحرير الوطٍت تطورا نوعيا منذ ادلؤدتر الرابع (من 27اىل 31جانفي  )1979الذي يعترب ميالدا
ثانيا نقلو من وضعيتو كجهاز إىل مستوى تنظيم غلمع معظم التيارات ادلوجودة يف الساحة الوطنية .ومع رلئ الشاذيل بن
جديد إىل احلكم أصبح للحزب مكانة بارزة خاصة بعد مؤدتره االستثنائي يف جوان  1980حيث أصبح يفرض على كل

 -1عبد النور ناجي،ادلرجع السابق ,ص .42
 -2إمساعيل قَتة (و آخرون) ,ادلرجع السابق ,ص.120

 -3أوصديق فوزي بن اذلامشي ,محطات في تاريخ الحركة اإلسالمية بالجزائر  .1988 -1962اجلزائر :دار االنتفاضة للنشر و التوزيع.ط .1992. 1ص,ص

(. )94-93
-4امساعيل قَتة و آخرون ،نفس ادلرجع ,ص121
-5عامر رخيلة  ,ادلرجع السابق ,ص218

مسؤول يف أي مستوى عضويتو يف احلزب طبقا للمادة  120من قانونو الداخلي كما دتت إعادة ىيكلة احلزب يف عهد
1
الرئيس بن جديد بإنشاء جلنة مركزية ومكتب سياسي يرأسو األمُت العام للحزب الذي ىو رئيس اجلمهورية
فبعد وصول الرئيس بن جديد إىل احلكم بدأ يوسع يف اذليئات ادلسَتة ,فبعد زوال عهد الزعامة الكاريزمية القوية اليت
كانت شلثلة يف شخص الرئيس بومدين  ,حاول الرئيس بن جديد توسيع نطاق احلكم إىل ما يشبو القيادة اجلماعية  ,حيث
2
أعطى بذلك دورا سياسيا للحزب بالرغم من بقاءه تابعا لو و خاضعا إلدارتو
لقد حاول الشاذيل بن جديد تقدمي احلزب ليلعب دوره يف احلياة السياسية وىذا جبعلو جهاز متعدد الوظائف يعمل على
أتطَت اجلماىَت ويراقب كل من يسعى إىل القيام بإضرابات وإنشاء تنظيم وعليو ؽلنع ظهور قوى اجتماعية جديدة وىذا
بدعوى أهنا تضرب استقرار النظام وتضرب وحدة اجملتمع ،ىذا الوىم الذي حاول النظام دتريره مل يلقى أي صدى يف الواقع
خاصة بعد السياسة اليت ميزت النظام مع بداية الثمانينات وتسرػلو للسجناء السياسيُت  ،وإلغاءه تأشَتة اخلروج وكل ىذه
األمور توحي بان النظام كان ؽليل إىل السياسة توافقية مع ادلعارضة اليت كانت تنشط يف اخلفاء  ،لكن الواقع السياسي
واالجتماعي الذي كانت تعرفو اجلزائر مل يراعو ىذا النظام خاصة ما تعلق بالتناقضات ادلوجودة بالنظر إىل التنوع الثقايف و
3
العرقي
شهدت بداية الثمانينات بروز معارضة سياسية على سلتلف األصعدة خاصة مع سياسة االنفتاح اليت تبناىا النظام
حيث ظهرت بوادر احلركة اإلسالمية و احلركة الثقافية الرببرية و طغت على الساحة السياسية و اإلعالمية أحداث تيزي وزو
و
اإلسالميُت
يف أفريل  , 1980و قد كان احلي اجلامعي بن عكنون احملطة اليت انفجرت فيها قنبلة الصراع بُت
اليساريُت .و بالتايل تصفية احلسابات بُت الطرفُت و ىنا و جد اإلسالميُت الفرصة مناسبة للتحرك لتسجيل نقاط جديدة
لصاحلهم يف الساحة السياسية.4
و يف  12نوفمرب  1982أقيم أول جتمع شعيب لإلسالميُت و ذلك باجلامعة ادلركزية شارك فيو اآلالف من احلاضرين
رغم ادلضايقات اليت مارستها الدولة إلجهاض ىذا التجمع  . 5وقد دعا إىل ىذا التجمع الشيخ أمحد سحنون  ,و عبد
اللطيف سلطاين و عباسي مدين  ,من خالل وثيقة نصح نددوا يف مقدمتها بتبعات أحداث تيزي وزو و جامعة بن عكنون
و غَتعلا من إرىاب و اختطاف و سجن و تعذيب و توريط الدولة  .6و من جهتو قام أمحد بن بلة مبجرد إطالق سراحو
بتأسيس " احلركة من اجل الدؽلقراطية يف اجلزائر" و ىو حزب معارض أنشأ يف فرنسا سنة  1984و قد كانت ىذه احلركة

-1مصطفى بلعور ",حزب جبهة التحرير الوطني و مسار اإلصالحات السياسية في الجزائر" .رللة الباحث ,العدد 05كلية احلقوق و العلوم االقتصادية  ,جامعة
قاصدي مرباح ورقلة,2006,ص .97
 -2نوال بلحريب  ",أزمة الشرعية في الجزائر( ( . ")2007-1962رسالة ماجستَت,فرع تنظيم السياسي و اإلدارية,قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية,
كلية العلوم السياسية و اإلعالم ,جامعة اجلزائر, )2007-2006,ص.117
- - 3خالد توازي  ،ادلرجع السابق  ،ص.117

 -4زلمد بغداد ,من الفتنة إلى المصالحة :أزمة الحركة اإلسالمية في الجزائر  .اجلزائر :دار احلكمة ( ,د.ت) ,ص. 108
 -5أوصديق فوزي بن اذلامشي  ,ادلرجع السابق ,ص.133
 -6أبو جرة سلطاين  ,جذور الصراع في الجزائر  ,اجلزائر  :دار األمة  ,1999 ,ص,ص (.)158-157

تنشط سرا مدعومة بإصدارات إعالمية و جناح مسلح مؤقت بعد ذلك طفت على السطح قضية بويعلي
1
اإلسالمية ادلسلحة  .و قد مت إسكات األصوات ادلرتفعة إما باالعتقال أو اإلقامة اجلربية

و مجاعتو

كما حاولت بعض الشخصيات التارؼلية توحيد اجلهود دون جدوى من خالل ادلؤدتر ادلشًتك آليت أمحد و بن بلة
بلندن  16ديسمرب  1985و الذي نتج منو بيان سياسي مشًتك تضمن تسع نقاط مطلبية أيدهتا شخصية تارؼلية أخرى
2
ىي يوسف بن خدة
إن كل ىذه التحركات السياسية اليت شهدهتا ىذه الفًتة كان حتركها إشاعات تقول بان النظام يف أخر أيامو  ,و انو
أصبح عليو أن يغَت هنجو السياسي خاصة و أنو بالرغم من التطورات اليت طرأت على اجملتمع منذ االستقالل ,ف إ ن النظام
و
السياسي مل يواكب ذلك بل استمر يف االعتماد على نظام احلزب الواحد و مركزية التخطيط و اإلشراف و التنفيذ
سيطرة الدولة و استخدام جبهة التحرير الوطٍت يف احتكار التمثيل السياسي و سيطرهتا على النقابات و االحتادات ادلهنية و
3
على عملية االنتخابات يف اجمللس الشعيب الوطٍت و اجملالس احمللية
و بالرغم من القوة اليت كان يتمتع هبا حزب جبهة التحرير الوطٍت خاصة يف عهد الرئيس بن جديد إفن ذلك مل ؽلنع من
حدوث انقسامات داخلية حيث مل يتمكن الرئيس من عزل معارضي اإلسًتاجتية االقتصادية اجلديدة  ,و أصبح الصراع
مكشوفا داخل جبهة التحرير الوطٍت  ,شلا أدى إىل تأخَت االنفتاح بشكل زلسوس  .و أذكى نَتان الصراع بُت ادلؤيدين و
ادلعارضُت لالنفتاح  ,داخل كل من اللجنة ادلركزية للحزب و ادلكتب السياسي و اجلمعية الوطنية و مل تظال متحدتُت إال يف
قضية واحدة فقط إال و ىي منع تسرب السلطة إىل خارج احلزب.4
لقد أدى االنقسام بُت أجنحة النخبة السياسية احلاكمة حول التعامل مع األزمة و حول السياسة االقتصادية للنظام و
كذلك االنفتاح السياسي الذي طبق بدون وجود مواثيق األمر الذي أدى إىل تأجيج الصراع السياسي و ظهوره يف الشارع
من خالل موجة اإلشاعات اليت عمت البالد خالل صائفة عام  1988و اندالع حركة اإلضرابات الواسعة و بدأت يوم
 4أكتوبر من نفس السنة مظاىرات للشباب بالعاصمة انتهت بأعمال شغب لينفجر الوضع يوم  5أكتوبر  . 1988و قد
وصل األمر لغاية إعالن حالة احلصار ألول مرة يف تاريخ اجلزائر و فرض حظر التجول كما تدخل اجليش ألول مرة يف تاريخ
و توجيهها.5
اجلزائر من أجل إعادة اذلدوء بإضافة إىل ذلك حاولت مجاعة من اإلسالميُت احتواء األحداث
إن ما ؽلكن مالحظتو بغض النظر على األسباب ادلعلنة و اخلفية اليت تقف وراء ىذه األحداث و زلاولة النظام السياسي
االستمرار يف تنبيو لألحادية احلزبية و زلاولتو احتواء كافة التناقضات بُت سلتلف اجلماعات و احلساسيات داخل حزب جبهة
 -1امساعيل قَتة (وآخرون) ,ادلرجع السابق ,ص .123

- Ramadane Redjala . opiat, P 29 .
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 -3عز الدين شكري  " ,الجزائر :عملية التحول تتعدد األحزاب السياسية الدولية" .القاىرة :مركز األىرام للدراسات ,العدد,98اكتوبر ,1989ص.154
 -4غنية شليغم  ,ادلرجع السابق  ,ص.77

 -5زلمد الصاحل بوعافية  ",التبعية و انعكاساتها على التحوالت االقتصادية و السياسية بالجزائر (. "1992-1979رسالة ماجستَت,فرع تنظيم سياسي و إدا
ري ,معهد العلوم السياسية و العالقات الدولية  ,جامعة اجلزائر  , )2002.ص.109

التحرير الوطٍت و خارجها و غياب مضامُت احلوار و الدؽلقراطية و ادلشاركة السياسية و عدم احًتام الرأي و التعبَت و ما قابلو
من زيادة الوعي لدى بعض الفئات اليت أ صبحت تشعر بعدم قدرهتا على القيام باألدوار ادلنوطة هبا أمام تعنت النظام
السياسي ومنذ االستقالل.
لقد أدت أحداث  5اكتوبر 1988إىل وقع تغَتات غَت مسبوقة يف ادلشهد السياسي اجلزائري و كان ذلا األثر البارز يف
فتح اجملال أمام التعددية احلزبية ابتدءا من سنة .1989

خالصة الفصل األول
تعود جذور الظاىرة احلزبية يف اجلزائر إىل الفًتة االستعمارية و ميالد تنظيمات توىل أعلية كربى لألمور السياسية  .و
و
إذا مل يكن لبعضها نوايا معلنة يف افتكاك السلطة كاحلزب الشيوعي الذي يعترب امتداد للحزب الشيوعي الفرنسي
الذي كان يؤمن بأن األوضاع ستتغَت مبجرد وصول ىذا األخَت إىل احلكم إال أن ذلك مل ػلصل شلا جعلها تنفصل عنو دون
أن حتاول العمل بعيد عن منطقة  ,و كان يف مقابل ذلك أحزابا تعمل يف النطاق السري أحيانا و العلٍت أحيانا أخرى بسبب
تبٍت القضية الوطنية مبنطق حترري استقاليل كحزب الشعب اجلزائري .
وبذلك عرفت اجلزائر الظاىرة احلزبية و محلت األحزاب ادلتعددة أىدافا و برارلا حاولت تطبيقها يف تلك ادلرحلة التارؼلية
و ادلضايقات
 ,و رغم االختالف الفكري و ادلنهجي بُت التشكيالت السياسية و عدم اكتمال نضجها و انتشارىا
اليت تعرضت ذلا إال أهنا اختذت على عاتقها ضرورة إحياء الدولة اجلزائرية و بعثها من جديد من خالل تبٍت ىدف واحد و
ىو االستقالل من اجل التمتع حبياة أفضل .وقد انتهت سلتلف احملاوالت لتحقيق ذلك بضرورة التوحد يف جبهة واحدة من
أ جل حتقيق اذلدف وبات واضحا أن العمل ادلشًتك على سلتلف ادلستويات مسح تدرغليا بالوصول لتحقيق ادلطلب الوطٍت
ادللح ,أال وىو االستقالل.
وبتحقيق االستقالل طرحت التعددية نفسها  ,لكن اجملموعة احلاكمة بعد االستقالل رأت أن عهد التعددية ال يزال بعيدا
أو مبكرا وان أىداف أخرى غلب أن حتقق قبل الوصول إىل ذلك يف حُت رأت شخصيات و تنظيمات أخرى ضرورة العودة إىل
التعددية اليت كانت موجودة خالل العهد االستعماري يف وقت اتضح أن السلطة و باسم الوحدة الوطنية و دفع التنمية اجتهت
ضلو اعتماد األحادية احلزبية و تبٍت االختيار االشًتاكي و قد كانت ىذه االختيارات ال رجعة فيها  ,ىذا ما أدى إىل ظهور
معارضة سرية .لقد استخدم احلزب الواحد كرمز لكسب مشروعية شعبية أو ثورية يف حُت أن ىذا احلزب مل يلعب دوره
الطالئعي يف بناء الدولة و اجملتمع  ,و ظل حبيس خيارات احلكام و قد استمر ىذا الوضع لفًتة من الزمن كانت فيو ادلعارضة
مبختلف توجيهاهتا ترفض الوضع القائم و حتاول الوقوف يف وجو ادلمارسات السياسية اليت ينتهجها النظام احلاكم و ىذا بالرغم
من ادلضايقات و الضغوطات اليت فرضها ىذا األخَت على ادلعارضة.
إن تناقضات النظام السياسي و فشلو بدأت تظهر من خالل عمق اذلوة بُت احلاكم و احملكومُت و عدم القدرة على حل
األزمات السياسية و االقتصادية و االجتماعية .اليت وصلت ذلا البالد و أمام ىذا الوضع ادلتأزم و زيادة الضغوطات الداخلية و
اخلارجية بادر النظام بإصالحات سياسية عقب أحداث أكتوبر  ,1988استهدف بأساس التحول إىل تبٍت نظام التعددية
احلزبية  ,لكن ىل صلحت بالفعل التجربة الدؽلقراطية يف اجلزائر ؟ و ىل كانت ادلمارسة احلزبية يف ظل التعددية دالة على ىذا
النجاح؟.

الخاتمي

إن دراسة النشاط احلزيب يف اجلزائر ال ؽلكن أن يبدأ من مرحلة التعددية احلزبية اليت مت إقرارىا من خالل دستور،1989
ذلك أن الظاىرة احلزبية يف اجلزائر قدؽلة ترجع إىل ادلرحلة اليت كانت فيها اجلزائر حتت وطأة االستعمار الفرنسي حيث شهدت
نشاطا حزبيا كبَتا دتثل يف جتربة احلركة الوطنية و اليت كان ذلا دورا حامسا يف حتقيق االستقالل ،و يرجع ذلك إىل النضج الذي
وصلت إليو النخب احمللية و القيادات السياسية يف مرحلة من ادلراحل حيث ساىم ىذا النضج يف بروز أفكار سياسية متباينة لكن
ذات ىدف مشًتك يف حُت يكمن اختالفها حول ادلنهجية ادلعتمدة للتخلص من االستعمار.
إن حتقيق االستقالل كان ؽلثل بداية لعهد جديد يعرب يف احلقيقة عن ادلسار التطوري للدولة اجلزائرية ىو مرحلة احلزب الواحد
جبهة التحرير الوطٍت الرمز ادلمثل للنضال السياسي من أجل االستقالل ،لقد شكلت سلتلف ادلواثيق و الدساتَت ادلرافقة لعهد
األحادية احلزبية ،زلاولة لدمج احلزب يف الدولة لكن الواقع ،و ادلمارسة السياسية يؤكد أن الثقافة ادلهنية يف اجلزائر ىي ثقافة
عدم االمتثال للقوانُت حيث مت جتاوز احلزب عدة مرات من طرف النظام احلاكم وأصبح احلزب رلرد أداة يف يد
من ػلكمون إلثبات مشروعيتهم.
لقد عرب ىذا الوضع السياسي عن تفاعالت و حركية سياسية داخل و خارج النظام بربوز معارضة و إن
كانت مل تسعى يف الواقع إىل تقدمي بديل فعلي عن النظام السياسي القائم ،لكنها عربت عن تباين سياسي
واجتماعي وأكدت أن ىذا التعدد االجتماعي يقتضي تعدد سياسي ،و جاءت أحداث أكتوبر
كانت انطالقا للمجموعة من

 1988اليت

اإلصالحات السياسية مشلت إقرار السلطة للتعددية السياسية و احلزبية و ىو ما

خلق ظروفا مناسبة لربوز قوى سياسية جديدة كان إبرازىا اجلبهة

اإلسالمية لإلنقاذ اليت فرضت نفسها لكن

الساحة السياسية شهدت صراعات و جتاوزات كانت توحي بأن الثقافة السياسية الدؽلقراطية يف اجلزائر ال تزال
قاصرة و أن ىناك مجود يف الفكر و ادلمارسة.
أدى تزايد حدة اخلالفات السياسية و عدم فتح باب احلوار إىل بداية القطيعة يف ادلسار الدؽلقراطي لينتهي
إىل فشلها و حدوث انزالق يؤدي إىل العنف السياسي األمر الذي أدى إل إعادة النظر يف حقيقة الدؽلقراطية
اجلزائرية و توقيف ادلسار الدؽلقراطي يف جانفي .1992
رغم عودة الشرعية دلؤسسات الدولة اجلزائرية إال أن السلطة كانت تسعى دائما ذليكلة احلياة السياسية
بآليات قانونية حبيث تسمح للبعض الدخول فيها و النشاط و تقصي البعض

باسم ايديوجلة أو فكر معُت ،و

لقد بقيت ىذه الصفة لصيقة بالسلطة حىت بعد حتسن األوضاع األمنية و االقتصادية و قد

انعكس ىذا النسق

ادلغلق للنظام السياسي على ادلكونات الفرعية ادلتمثلة يف األحزاب السياسية اليت حتولت بدورىا إىل دوائر مغلقة
تنتج سلوكا سياسيا تغلب عليو سياسة العمل يف اخلفاء و الكواليس.

و يف ظل ىاتو الظروف اليت ميزىا غياب ادلد الدؽلقراطي الضروري على مستوى ادلمارسة احلزبية

انتقل

الفعل احلزيب إىل شلارسة مصلحية تبتغي ادلراكز و ادلناصب و تنشد ادلواقع دون أن يكون لذلك أي تأثَت على
مستوى العمل السياسي العام.
لقد توصلنا من خالل دراستنا إىل أن احلياة السياسية يف اجلزائر تستند إىل أحزاب سياسية ال دتلك درجة
عالية من الوعي السياسي الذي ؽلكنها من أن تفرض نفسها سياسيا ،و ىذا دتاشيا مع وعي اجملتمع اجلزائري
عموما و الثقافات السائدة فيو ،كالقبيلة ،و العروشية و اجلهوية باإلضافة إىل عالقات القرابة ،و كل ىذه
معوقات تضاف إىل ادلعوقات السياسية و االقتصادية و الثقافية اليت تقف أمام

أداء األحزاب السياسية يف اجلزائر

و فعاليتها يف احلياة السياسية و مساعلتها يف دفع عجلة الدؽلقراطية كما أهنا حتد من قدراهتا على صياغة برامج
سياسية علمية مدروسة.
وقد تأكدنا من خالل ىذه الدراسة أن األحزاب السياسية يف اجلزائر حىت اليت تقول بأهنا يف صف ادلعارضة
فإهنا ال دتثل معارضة فعلية يف احلياة السياسية ألهنا تأثرت مبمارسات و
معارضة السلطة إىل معارضة داخل األحزاب و ما ؼللقو ذلك من صراع و

سلوكيات جعلت ادلعارضة تنتقل من
انقسام ،كما أن النخب اليت تشكل

ادلعارضة يف اجلزائر تتعرض لالحتواء من طرف السلطة مقابل امتيازات مادية أو سياسية و ىو أمر ال ؼلدم تطور
الدؽلقراطية ومسار النضال الدؽلقراطي يف اجلزائر ،و قد ساىم يف ظهور قوى سياسية جديدة تقوم على أسس
غَت دؽلقراطية وتسعى لتحقيق مصاحل ضيقة.
إن دراسة طبيعة الفعل احلزيب يف اجلزائر يقدم لنا صورة دقيقة عن حقيقة الدؽلقراطية و النضال من أجلها
حيث تعرب ادلمارسة احلزبية على أن األحزاب السياسية مل تنضج و ىي ما تزال يف بداية الطريق بالنسبة
للدؽلقراطية وىي تعرب عن مرحلة

انتقالية ؽلر هبا اجملتمع ألن االنتقال إىل الدؽلقراطية ال يكون بصورة مباشرة دون

ادلرور بتجارب تقدم لنا ركائز ؽلكن االعتماد عليها دلواجهة ادلستقبل و بالتايل ؽلكن القول أن األحزاب ىي ما
تزال حتت مرحلة التكوين.
وعلى العموم ؽلكننا طرح رلموعة من اآلراء و التوصيات و االقًتاحات تتمثل يف ما يلي:
 إن السؤال الذي يطرح نفسو أكثر أي وقت مضى ىو أن يسعى النظام السياسي دلراجعة نفسو وحساباتو و أن يبتعد عن االىتمام باجلانب الشكلي للدؽلقراطية كزيادة عدد األحزاب السياسية إظلا
غلب أن يواكب التحوالت اجملتمعية اليت تشهدىا البالد و التحديات ادلواكبة لذلك تستدعي ضرورة
مراىنة النظام برمتو على الدؽلقراطية كإطار للتنمية ،و ذلك من خالل تأىيل حقل احلياة السياسية و
خلق شروط ادلنافسة احلقيقية و احلسم يف طبيعة و مضمون و ضوابط التوجو الدؽلقراطي.

 إن األحزاب السياسية مطالبة بان تؤسس لثقافة االختالف ادلنتج و الفاعل سواء داخليا أو خارجأال تنحصر يف اخلطابات اذلامشية و األسئلة البعيدة عن الواقع و أن تعيد النظر يف منظومتها و
مضمون خطاهبا و تتفاعل و تساير حركية اجملتمع مع ما يقتضيو ذلك من دينامية تنظيمية ورؤية
إسًتاتيجية للعمل السياسي احلزيب و الفعل احلزيب و ىذا هبدف االبتعاد عن الشك و الريبة يف صفوف
ادلناضلُت و اليت من شأهنا أن ختلق أغلبية صامتة و تؤدي إىل العزوف عن العمل السياسي.
 من أجل اخلروج من األزمة السياسية اليت خلقها غياب الفعل احلزيب البد من ادلرور عرب تنشئة سياسيةتعمل على ترسيخ ثقافة سياسية مهيكلة لألفكار الدؽلقراطية و التداول على السلطة ،و إحًتام القوانُت
وحقوق اإلنسان و ىذا بغرض بناء رلتمع واعي حبقيقة الدؽلقراطية اليت تأخذ زمن طويل من أجل أن
تعزز مكاهنا يف اجملتمع.
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