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 إهداء
 إىل أيب الذي ساندين يف مشواري.

من كان دعاؤها سر جناحي وحناهنا و  إىل من علمتين وعانت الصعاب ألصل إىل ما أنا فيه
 .حفظها اهلل بلسم جراحي... أمي

 إىل مجيع أفراد عائليت كل بامسه أينما وجدوا.
 زمالئي يف احلياة أينما كانوا.إىل 

الكتكوتة  قرة عيين وأوالديأهنيت هذا العمل اليت بفضلها وبدعمها املتواصل إىل زوجيت 
 حفظهم اهلل ورعاهم. صهيب"الربعم "و  "جلني"

 من داخل اجلامعة وخارجها. والزمالء إىل أصدقائي رفقاء دريب
 حسني. امحد طالب اصدقائي إىل اعز
 دروبنا بالعلم واملعرفة. ة اليت نورتاملشرف ةإىل األستاذ

 إىل كل من ساعدنا على اجناز هذا العمل.
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 شكر وعرفان
 

 احلمد هلل أوال وآخرا على فضله ومّنه الذي وفقنا إلمتام هذا العمل

 ابإرشاداهت بخلت م يتال "إميان األخضري الدكتورة " لمشرفةلوأتقدًّم بالشكر والعرفان 

 .هذا العمل القيمة اليت كان هلا األثر البالغ يف إجناز اونصائحه اوتوجيهاهت

 دوام الصحَّة والعافية. اأرجو هل

 واداريني اساتذة السياسية من العلوم طاقم وكل "الرزاق عبد سويقات" إىل االستاذ الكرمي

 .جبامعة غرداية

 .بعيدوإىل كل من مد يد املساعدة يل من قريب أو 
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 ملخص الدراسة
السياسةةي  ني ةةل رالدرألةة  األشلةةم االنمةةا  رالي اصةةر الم ش ةة  ل   ةةا   االصةة ا السياسةةل شالمةةةار   إن دراسةة  

نشسةي  المةةار   السياسةي   شذلك من خ ل ر اء المؤسسات السياسةي ، ااسنقرار السياسل فيه، السياسل شندعي  حال 

  السياسةي  فةل الألئا ةر المةةار  دف دراسة  دشر ااصة حات السياسةي  فةل نطةشير نهااص حات السياسي ، ش  شنفييل

دف الدراسة  إلةم نهة  مةا  إلم إررائ دشر ااص حات السياسي  النل قامت الألئا ر فل نيئيئ مسةار الن مية  السياسةي ،

شنشصة ت اسةي  شالة  نحةديات المةةار   السياسةي   مسةارات  ةل مةن  االصة حات السياسةي  شالمةةار   السيإررائ ألة  

   :الدراس  فل األخير إلم

  مسنمرة لمشا رة  النطةشرات الحاصة  يألب ع م عم يات ااص ا السياسل فل الألئا ر أن ن شن رصشرة أ ه، 

 . شأن ن شن  اري  من إرادة قشي  ل نغيير من طرف الفاع ين

 المد ل المألنم ت ش نيئيئ ثقاف  الرأي شالرأي األخر شنفييل دشر نفييل المةار   السياسي  فل إنخاذ القرارا. 

 نألسيد مردأ النداشل ع م الس ط  من أألل نرسيخ ال  ا  الديمقراطل ر ل مقشمانه. 

ال  ةةا  ، المؤسسةةات السياسةةي ،  ااسةةنقرار السياسةةل، السياسةةي  المةةةار  ، االصةة ا السياسةةل  الكلمااات المفتاحيااة :

 .الديمقراطل
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Abstract : 

The study of political reform and participation means primarily attention to the components of the 

political system and strengthening the state of political stability in it, through the building of political 

institutions, expanding political participation and activating political reforms.  The study finally found 

• Political reform processes in Algeria must be continuous to keep pace with developments and 

stem from a strong will for change on the part of the actors. 

• Activating political participation in decision-making, promoting a culture of opinion and other 

opinion, and activating the role of civil society. 

• Embodying the principle of power trading in order to consolidate the democratic system in all 

its components. 

Keywords: political reform, political participation, political stability, political institutions, democratic 

system. 

Résumé:  

 L’étude de la réforme et de la participation politiques signifie principalement l’attention aux 

composantes du système politique et le renforcement de l’état de stabilité politique dans celui-ci, par la 

construction d’institutions politiques, l’élargissement de la participation politique et l’activation des 

réformes politiques.  L’étude a finalement révélé    :  

• Les processus de réforme politique en Algérie doivent être continus pour suivre le rythme des 

développements et découler d’une forte volonté de changement de la part des acteurs. 

• Activer la participation politique à la prise de décision, promouvoir une culture de l’opinion et 

d’autres opinions, et activer le rôle de la société civile. 

• Incarner le principe du commerce du pouvoir afin de consolider le système démocratique dans 

toutes ses composantes. 

Mots-clés: réforme politique, participation politique, stabilité politique, institutions politiques, système 

démocratique. 
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 مقدمة
إن مألمل عم يات ااص ا السياسل، رشصفها آليات نغيير، نمارس فل الدشل الديمقراطي  رصشرة دا م   

السياسي  شميالأل  م امن شرق اع  نام  أل ها نسنهدف فل المقا  األشل إةراك ا رر قدر من المشاط ين فل اليم ي  

مهامه األساسي . ري ما الدشل ش  الضيف شالخ ل النل نينري ال  ا  السياسل لي شن أ ثر  فاءة شفاع ي  ل قيا  رشاألرانه

النل نح مها أ  م  د نانشري  ننس  رالألمشد السياسل،   را لنغييب اارادة الةيري ، شلش احد المشألرات الداخ ي  

ي النما  إلم عم يات ااص ا السياسل إال فل األشقات المنأخرة ألدا، شنحت شطأة الضغشط ل ثشرات، شال نيير أ

الةيري  أش الخارألي  المهددة ل   ا . شرالنالل فإن ال نيأل  الطرييي  لحال  الألمشد السياسل لش الة ل النا  أش ةره 

ل،الذي ينرنب ع يه غالرا خ ق اليديد من النا  فل  ل األ ساق االألنماعي . حي ما نن ةم فاع ي  ال  ا  السياس

 .األئمات الداخ ي ، شعد  القدرة ع م ح ها، ررما يم ن شصف الدشل  النل يديرلا رالدشل الفاة   أش ةره الفاة  

 ،9191نيد ااص حات الدسنشري  النل عرفنها الألئا ر م ذ قرارلا لدسنشر النيددي  السياسي  شالحئري  س    

يدي ت الدسنشري  ذات الص   رذلك،  ق    شعي  لام  ضمن ح قات نطشر الممارس  السياسي  فل شالقشا ين شالن

الألئا ر. فقد  صت ن ك ااص حات ع م اليديد من قي  الف ر الديمقراطل شاال فناا السياسل،  إناح  الفرص  

محايدة لنحديد األشئان ال سري  ل من افسين لألمي  القشى شاألفراد ل ن افس ، شاالحن ةا  إلم ص اديق اال نخةارات  شسي   

فل إطةار ديةمقراطل، ث  االعنراف رحق الدفاع الفردي عرر ألمييات حقشق اا سان لصيا   الحقشق األساسي  

 لإل سان، ش ذا الدفاع عن الحريات الفردي ، م  نة يل مأل س دسنشري ل سهر ع م حماي  الدسنشر شاحنرامه.

ل أعقرت ااقرار ل نحشل  حش النيددي  السياسي  فل الألئا ر إلم ناثير شاضح فل لقد أدت ااص حات الن 

القا شن الفاعل فل الحياة السياسي  شاالألنماعي  م ذ االسنق ل، شالمنمثل فل ضيق مألال الممارس  السياسي  شما 

قصاء لف ات شاسي  نمثل أطيافا من شع  ل مألنم  الألئا ري.  ما  أفضت ن ك ااص حات نرنب ع ه من نهميش شا 
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إلم ررشئ مفالي  ألديدة ل خطاب السياسل الرسمل شالميارض، ع م حد السشاء، مني ق رالديمقراطي  شحقشق 

اا سان. شم  اسنيمال لذه المفالي   هرت  شايا مأسس  الرفض الةيرل ل   ا  شاالعنراف رالن اقضات االألنماعي  

 شالثقافي  فل إطار مد ل .

حات الطريق لررشئ  خب سياسي  شاألنماعي  ألديدة طمشح  شصغري  السن، شمن شع  مهدت ن ك ااص  

رن شع م ش ات المألنم  الألئا ري. إن ررشئ ن ك ال خب  ان يي ل النأثير فل طريي  الثقاف  السياسي ، شذلك ردفيها 

ما مهدت له ن ك ااص حات لن شن ثقاف  نيددي  نقر مردآ الحشار شالنفنح ع م الغير شرالحق فل االخن ف من أل  

نمثل فل فسحها المألال أما  نحقيق ما ييرف رنشائن القشة فل ر م الدشل  شالمألنم  شالحد من نس ط الدشل  رالفرد 

 شنشفر الضام ات السياسي  شاالألنماعي  شاالقنصادي  الحنرا  حقشق شحريات المشاط ين.

ااص ا    ا  السياسل الألئا ري قد لألأ إلم ف رةشرغ  الغياب الةره النا  لقشى الميارض  إال أن ال 

 السياسل  نيأل  ل ضغشط الداخ ي  المنئايدة خاص  األئم  النل سميت أئم  " الئيت شالس ر".

أما ع م المسنشى ااق يمل فقد سالمت األحداث الخارألي  فل النيأليل ريم ي  ااص حات السياسي  النل  

ما ةهدنه من أحداث فل  ل ما ييرف ش  د، اسنألار  لمنغيرات الري   ااق يمي رادر رها ال  ا  السياسل فل الر 

)رالرري  اليررل( فل دشل الألشار، شالنل  ألحت فل إسقاط أ  م  ح   دي نانشري  منألذرة  ان ح   ئشالها من شأله  

يألاد مشق  لها   ر ةيشرها ييد رمثار  ضرب من الخيال، الذي أصرح حقيق  نييةها لذه الةيشب المنيطة  ا

ضمن اليم ي  السياسي  إلم ألا ب الس ط  الحا م  فل الر د، ري ما ع م الصييد الدشلل شمن حيث المشق  الألغرافل 

شالريد االسنرانيألل الذي نح م ره الألئا ر رين دشل اليال ، فقد سالمت رذلك الري   الدشلي  فل نفييل عم ي  

صييد السياسل  ألد رأ ه شمن م ط ق ا ضما  الألئا ر ل ن ن ت الدشلي  أما ع م ال ااص ا السياسل فل الر د،

الألديدة  الةرا   األشرشمغارري  شاالنحاد من أألل المنشسط ش ذا اليديد من االنفاقيات شالميالدات الدشلي  فل مألال 



 مقدمة

- 3 - 

القشى القا م  ع م حقشق اا سان، فإن الألئا ر رذلك م ئم  راسنحداث إص حات سياسي  نسنأليب شنفاع ها م  لذه 

ن ريس مرادئ الديمقراطي ،  الشاليات المنحدة األمري ي  النل أصرحت ن  ر ل ألئا ر  ح يف اسنرانيألل فل الم طق  

 .1009ال سيما م ذ أحداث الحادي عةر سرنمرر اليا  

 ها م  أما ع م الصييد ااقنصادي ف ألد رأن مسيم إ ضما  الألئا ر ل م  م  اليالمي  ل نألارة، شنيام 

المؤسسات المالي  الدشلي  ال ررى يدفيها حنما اسنحداث إص حات سياسي  ننماةم شةرشط الةرا   المررم  م  

لذه القشى، شع م اليمش  فقد أصرحت الألئا ر فل اآلش   األخيرة رما نمنائ ره من ألمي  إسنرانيألي  ع م  اف  

ل قشى الغرري  ال ررى، شرذلك ف  رد من الحرص ع م النيامل  األصيدة رمثار  ح يف إسنرانيألل فل الم طق  رال سر 

 ميها ر شع من الألد الذي من ةا ه ان يضمن المصالح الحيشي  شااسنرانيألي  لهذه الدشل

 اسباب اختيار الدراسة:

 اسباب ذاتية:  -9

 الرغر  فل ن اشل المشاضي  المني ق  رالألئا ر -

 السياسي  رمألال نخصصل فل الي ش  السياسي المةار   ش  ارنراط مشضشع ااص ا السياسل -

القدرة ع م النح   ش  الرغر  فل ميرف  ما يدشر داخل ال  ا  السياسل الألئا ري شمن يمن ك الس ط  -

 فل عم ي  ااص ا السياسل

 اسباب موضوعية: -2

 الراحثين فل الي ش  السياسي .ش  األلمي  الرالغ  النل نن قالا لذه الدراس  لدى المنخصصين -

 المشضشع ااخن ف ري ه  فلش  نيرض ألل  شألهات ال  ر المخن ف  ل راحثين من أألل فه  ئشايا االنقاءال -
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شنخصصا ليم ي  ااص ا السةيةاسل النل نحدث فل  محاشل  فنح الراب لدراسات مسنقر ي  أ رر عمقا -

رااعنماد ع م مان  إ ألائه من خاص  ،الألئا ر   را ل ة رشف الرالة   شالمنغةيةةر ات  ل لحة ة  شلح   

 أدريات فل لذا المألال.

 :اهمية الموضوع 

إن ألمي  الدراسة  ن من أساسا فل مالي  لذه ااص حات السياسي  النل ي نهألها ال  ا  السيةةةةاسل فل  

ارأليا شالنل نسال  شلل ن شن لذه الرغر  ذاني  أ   نييأل  لطريي  الري   المحيط  رال  ا  السياسل داخ يا شخ ،الألئا ر

 فل الضغط ع يه من أألل نحقيق المطالب الةيري  شما لل ال  الدشاف  فل ذلك .

اعنرار دراس  االص حات السياسي  شالمةار   السياسي  من أل  الدراسات المطرشح  ع م الساح  الف ري   

 فهل من المفالي  الحديث  النل نهدف إلم نألسد ال  ا  الديمقراطل.

 السابقة:الدراسات 

: مصطفم ر يشر دراس  فل مأل   الدراسات اافريقي  نحت ع شان  ااص ا الدسنشري فل الدراسة األولى  -

 .1092الألئا ر دراس  فل النيديل الدسنشري لس   

 الديمقراطي  فل المغرب اليررل ،ش  :  دراس  ليراش عا ة  نحت ع شان : إة الي  الن مي  السياسي الدراسة الثانية -

 شلل دراس  مقدم  ل يل ةهادة الماألسنير فل الي ش  السياسي  رألامي  الألئا ر .
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، نح يل لحال  1099:  ناب لصاحره طارق عاةشر نحت ع شان : ااص ا السياسل اليررل ريد الدراسة الثالثة -

ل الألئا ري إلم نر ل الخارألي  النل دفيت رال  ا  السياسش  الألئا ر ، حيث نطرق فيه إلم نح يل اليشامل الداخ ي 

 قرار ااص حات السياسي .

 :االشكالية 

ال ةاط الم اسرانل ، شم   ثاف  مساعل ش  نراشحت مساعل ااص ا السياسل فل الألئا ر رين الألمشد 

 ااص ا نئام ا م  ا دالع الحراك الةيرل  طرا نساؤالت حشل مسالمنها فل نطشير المةار   السياسي .

 يم ن طرا ااة الي  النالي :ر اءا ع م ذلك 

 ؟ 2222مامدى تاثير اإلصالحات السياسية األخيرة  في الجزائر على المشاركة السياسية خالل تشريعيات 

 :التساؤالت الفرعية

    1091مالل االسراب  النل دعت الم  االص حات السياسي  فل الألئا ر س 

     مالل ال  االص حات النل انخذلا ال  ا  السياسل الألئا ري ريد ا دالع الحراك الةيرل س

1091  

 ؟ يف اثرت االص حات السياسي  االخيرة ع م المةار   السياسي  فل الألئا ر   

 الفرضيات :

 .ااص ا السياسل لش  ناج لرغر  ال  ا  السياسل رشألشب النغيير  -9

 رفض ل شض  القا    شحنمي  ل نغيير .  الحراك الةيرل نيريرع  -1

 ارنفاع المةار   السياسي  مرنرط راالص حات السياسي    . -3
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 مناهج الدراسة : 

 :اسنيان الراحث فل إ ألائ رحثه رالم الج النالي  

 اوال المنهج الوصفي التحليلي:

ي من األل ال ةف عن  شقد ن  االعنماد ع يه لدراس   الرنل االص ا السياسل شالمةار   السياسي   

 شالشصل إلم الميرف  الدقيق  رمخن ف ألشا رهما. حقيق  لذين المصط حين،

 ثانيا المنهج المقارن:

فقد إعنمد ا ع م لذا الم هج  أداة ر يسي  فل نح ي  ا لمحنشى القا شن الخاص رنشسي  نمثيل المراة داخل  

القدي  شالألديد فل  ل عم ي  ااص ا السياسل النل نر نها المألاس الم نخر  شاال نخارات شاالحئاب  السياسي  

 الس ط  السياسي  فل الألئا ر.

 االقترابات :

 أما من حيث ااقنرارات فقد إسندعم مشضشع دراسن ا لذه ااعنماد ع م:

ي   ريرة فل حيث نيشد مرررات إعنماد ا ع م ااقنراب ال  مل   را لما له من ألماوال : اإلقتراب النظمي )النسقي(:

نح يل مشضشع الدراس  شذلك لنسهيل ميرف  طريي  الري   الداخ ي  شالخارألي  ل   ا  السياسل الألئا ري، شمدى نأثيرلا 

شنأثرلا رالمسنألدات )المطالب المنيددة لقشى المألنم  المد ل شالرأي اليا ( فل الألئا ر من أله  ش ذا ميرف  مدى 

الن يف م   ل لذه ال رشف شالمنغيرات ااق يمي  شالدشلي ، شذلك من خ ل فه   قدرة ال  ا  السياسل الألئا ري ع م

  يفي  نأثيرلا ع يه.
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حيث يهدف لذا ااقنراب إلم دراس  شنح يل اليم ي  السياسي    نا ج لمها  شأدشار ثانيا: اإلقتراب المؤسسي: 

فاع ي  فيما ري ها من حيث درأل  النأثير المؤسسات السياسي  فل الدشل ، ذلك فل  ل نحديد طريي  الي ق  الن

ش ذا األلداف الحقيقي   شالنأثر، األمر الذي من ةأ ه أن يساعد الراحث أ ثر ع م النفسير الدقيق ألسراب شمحنشى

 .1من شراء ن ك الممارسات السياسي  المنيددة فل الدشل 

السياسي  الفاع   فل عم ي  ااص ا أفضل ع م فه  دشر ششئن المؤسسات  شذلك ما يساعد ا رطريق  

 السياسل فل الألئا ر .

حيث يسنخد  لذا ااقنراب فل الدراسات السياسي  رة ل شاس  شذلك من خ ل نر يئه ثاالاثاا: اإلقتراب القانوني: 

رالقشاعد ع م نحديد طريي  الي ق  رين مخن ف قشى شفشاعل اليم ي  السياسي  فل الدشل ، شمدى إلنئا  لذه األخيرة 

ألشا رها  ن  ي  اليم ي   القا ش ي  من أله  أش من حيث نر يئه ع م نحديد شضرط اليم ي  السياسي  فل إحدى

.  شالذي من خ له يم   ا نح يل أل  القشاعد شاألح ا  القا ش ي  النل ألاءت ضمن لانه القشا ين النل 2اا نخاري  مث 

ر مؤخرا، شذلك من خ ل نح يل طريي  اليم ي  السياسي  شمدى عررت عن عم ي  ااص ا السياسل فل الألئا 

 .خضشعها لهانه األطر الن  يمي 

  تفصيل خطة الدراسة

 فص ين اساسيين : من أألل ميالأل  ةام   ل مشضشع ن  نقسي  الدراس  إلم

مالي  ، عالج األشل مرحثين  ن فألاء الفصل األشل ري شان االطار المفاليمل شال  ري ل دراس  شنضم 

الم مرن ئات شالداف االص ا  ش ذا النطرق شع قنه رالمفالي  المنةاره ، من ئاشي  النيريف  ااص ا السياسل
                                                           

 . 321ص  2002حممد شليب ، املنهجية يف التحليل السياسي،املفاهيم ,املناهج ,اإلقرتابات ,واألدوات ، اجلزائر : دار هومه، 1
 .111-111السابق ، صنفس املرجع  2
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السياسل  ث  ال   مألاالنه اما المرحث الثا ل ف ان حشل المةار   السياسي  ردشرلا ن  النطرق الم النيريف 

 ل شق شات المةار   السياسي  شالمفالي  المقارر  لها، الخصا ص شالمسنشيات ، اة ا

ريد  اما الفصل الثا ل : نطرق الراحث فيه الم مسار االص ا السياسل شالمةار   السياسي  فل الألئا ر 

 األسراب – 0202 لس   الةيرل الحراكردشره قس  الم ث ث  مراحث ن اشل المرحث االشل   0202دسنشر 

، المرحث الثالث  ان  .0202 الةيرل الحراك ريد السياسي   حاتااص ، اما المرحث الثا ل فقد ةمل -شاألحداث

  . أ مشذألا 0200 نةريييات – السياسي  المةار   ع م الحراك ريد السياسي  ااص حات ا ي اساتحشل 
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 تمهيد
ييةةنةرر مشضشع ااص ا السياسل من رين ألةةةة  المشاضي  النل ةهدنها الساح  الدشلي  مةةةةةةةة ةةةةذ أشاخر  

الثما ي يات من القرن الماضل شمط   النسيي يات،   نيأل  حنمي  أفرئنها منةةةةغيرات الري   الدشلةةةةي ، النل إنسمت 

إيديشلشألل عرف "رالحرب الراردة"، النل إ نهت را هيار شئشال الميس ر الةةةرقل الح يف ااسةةةةةةةنرانيألل رشألشد صراع 

الذي من أل  سمانةةةةةةةه الر يسي : الحري  الفردي   رةنم لدشل اليال  الثةةةةةةةالث شارنةقةةةةةةةةاء الميس ر ال ةيةةةررالل الغررل، ش 

فةةهةةش  ألديد إصط ح  ع يه رة "اليشلم " شما  ان لها من آثار س ري ، إيألاري  ع م فشاعل أة الها، شالنل نشلد ع ها م

  .الري   الدشلي ، ال سيما دشل اليال  ال امل

فريد ان  ل ااص ا السياسل فل اليال  الثالث شالشطن اليررل، ي  ر إليه من ئاشي   ةة ري  المةةؤامةرة  

رةةةةنم طرقه شأسالةةةةةيره )المؤسةةةةسات المالي  الدشلي ، الةةةةر ةةةةةات المةةنةةةةيددة الأل سيات، حماي  شالةندخل األألةةةةةةة رةل 

 الحقشق شالحريات اليام  ة ألفراد( .

فقد أصرح اليش  ااص ا السياسل فل لذه الدشل  نيأل  حنمي  ل ضغشط الداخ ي  شالخارألي  لأل  م   

أثةةرةنةت فةةةةةة ها الةةنةةا  فل ااسنألار  لمطالب ةيشرها شالنةة يف م  منغيرات الري   الدشلي ، الةسيةةاسي  الحا م  النل 

رمي م آخر أصرح ااص ا السياسل مط را داخةة ةةيةا شضرشرة م ح  لها مرررانها، فل  ل  هشر مشأل  ألديدة من 

الذي نةهده الساح  السياسي  فل لذه األ  م ،  النحرر الف ري شالشعل )الةرارل( اليررل الذي س   من عال  الألماد

من أألل الحفا  ع م الح   ااسنردادي الذي ل  نةيةد ل ة يأ مةرررات لشألةةةةشده أما  نصاعةةد قةشى فة ةري   هةضشي  

1ألةديةةةدة
.  

                                                           
 .31ص ،  2031/2032( ، مذكرة خترج ماسرت ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، اجلزائر ،  2031،  2002شعبان العيد ، االصالح السياسي يف اجلزائر )1 
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شاف  ل ل  سةنطةي  نحديد مةفهةش  ااص ا السةياسل ينط ب م ا الشقشف ع د اليديد من النيريفات شالد 

من ش  شالمفالي  النل صيغت فل لذا السياق، سييا م ا ألألل ضرط مي الا الحةةةقيةقل شذلك سشاء ا من ال احي  ال غشي 

 .)اايديشلشألي ( االصط حي ال احي  

 المبحث االول : ماهية االصالح السياسي

 المطلب االول: مفهوم االصالح السياسي

1إص حا، أي ائال  الفساد رين القش  شالنشفيق ري ه  من الفيل أص ح يص ح االصالح لغة :  -أ
شلش  قةةيض الفساد،  .

فااصة ا لش النغيةةةير إلم اسنقام  الحال ع م ما ندعش إليه الح م ، شمن لذا النةةةةيةريف ينةرين أن   م  ااص ا 

ال غشي ، النغيير، اا نقال أش نط ق ع م ما لش مةةادي، شع م ما لش مية شي، فالمقصشد رااص ا من ال احي  

 النغيير من حال إلم حال أحسن، أش النحشل عن ةلء شاال صراف ع ه إلم سشاه

فل مي   المياأل  ال غشي   ألد ألذر إص ا مةنق من الفيل أص ح شص ح شصّ ح شندل ع ةم نغيير حال  الفساد أي 

ك شيحسن رك، شيقال صالح ل ذا أي فيه أل ي  إئال  الفساد عن الةلء، شيقال أيضا لذا ةلء يص ح لك أي يشافق

 . 2ل قيا  ره، "شرصف  عام  الص ا ضد الفساد

شيةير الراحث عماد ص ا عرد الرئاق الةيخ داشد إلم أن الص ا شالفساد فل ال غ  من ئمان فااص ا  

حاالت الفساد فل األرض،  لش ضد اافساد شلذا الن ئ  يم ن نفسيره ناريخيا ر شن ااص ا  هر م   هشر أشلةم

اافساد حين حاشل قاريل إص ا ما أفسده  حيث ررئت إلم حيئ الميرف  اا سا ي   الرة ااص ا  ميةا س لفيةل

 .3رفيل قن ه ألخيه 

                                                           
 42،ص . 3191حممد السعدي )وآخرون(، القاموس اجلديد للطالب، معجم عريب مدرسي. تونس: الشركة التونسية للتوزيع،  1
 .33،ص 3111، سنة  1حممد طهاري:"مفهوم اإلصالح بني مجال الدين األفغاين وحممد عبده"، اجلزائر: دار األمة، ط 2
  . 11،ص 2001عماد صالح عبد الرازق الشيخ داو:"الفساد واإلصالح"، دمشق : منشورات إحتاد الكتاب العرب، سنة  3
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شري س النش يف ال غشي الذي يردش مخنئال شمحدشدا من حيث الميا ل ل ف ة  ااصة ا فةل النراث اليررل،  

ا فل القرآن ال ري  فل سياقات مخن ف  شميا ل ثرية  شمنيةددة، فألذر "ص ح" الذي لش أصل شردت لف   ااص 

الصالحات ، الصالحين، أص ح، إص ا.....( )  م  ااص ا ذ ر فل صفحات المصحف الةةريف رصةشر مخن فة  

 (مشضيا .072فل م   شسريين )

ال خير في كثير من نجواهم اال "  :قشله عئ شألل ألد فل سشرة ال ساء ذ ر لمي م من ميا ل ااص ا، فل  

، شالمقصشد 1من امر بصدقة او اصالح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهلل فسوف نوته اجرا عظيما"

 .ل ا لش إص ا ذات الرين شلش شأله من شألشه ااصة ا االألنمةاعل الذي يحرص ع يه الدين ااس مل

قال يا قوم ارأيتم  ان كنت ئ شألل ع م لسان ال رل ةييب ع يةه الس   : " شفل مشض  آخر يقشل ااهلل ع 

على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد اال االصالح ما 

ااص ا  مرنغم رادة ، شالمي ةم المقصشد ل ا يدل ع م إ 2استطعت وماتوفيقي اال باهلل عليه توكلت واليه انيب" 

 . اهلل نيالم، شفل ما  هم ع هلما أمر ره 

والى مدين اخاهم شعيبا قال يا "  : فل اآلي  النالي  يرد مي م آخر لإلص ا رأرياد منيددة، يقشل عئ شألل 

م وال قوم اعبدوا اهلل مالكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان وال تبخسوا الناس اشياءه

، نشضح اآلي  ال ريم  ع م لسان ال رل ةييب   3"تفسدوا في االرض بعد اصالحها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين

ع يه الس   ل  اس سرل ااص ا، حيث  ان ةييب ع يه الس   يأمر قشمه رنشحيد ااهلل شااللنئا  رذلك، شلذا 

يررط ااص ا النشحيدي رإص ا المألنم  من فساد  إص حا لما فسد من عقيدة اايمان رااةراك شال فر، ث 

الميام ت رين ال اس، شل ا  ألد رشادر ااص ا االقنصادي فل الحث ع م عد  رخس ال اس أةياءل  شعد  
                                                           

  .من سورة النساء 332القرآن الكرمي، اآلية   1
 .سورة هود 22القرآن الكرمي ، اآلية   2
 . من سورة األعراف 21القرآن الكرمي ، اآلية   3
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ل النطفيف فةل ال يةل شالميئان ش ذلك عد  اافساد فل األرض رالألشر شال    شالحياد عن  هج اليدال  القشي  فة

االألنماعل هلل رقدرنه. ففل اآلي  ال ريم  إةارة إلم  شاحل من ااص ا الدي ل ش ريد أن أص حها ااألمةشر   ها، 

 .هلل نيالم ال اس ع يها اص ا أمرل  شنيسير حاله شاالقنصادي النل يحث ا

 هللريف ، فين أرل سييد الخدري رضل ا ما ألاء ايضا مية م ااص ا فل اليديد من االحاديث ال رشي  الة 

من رأى منكم  مناكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع " :هلل ع يه شس  " يقشلنيالم ع ه قال : سميت رسةةشل اهلل "ص م ا

 .1رشاه مس    فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان " .

شألل اش رسشله "ص م  ففل مي م الحديث أن المة  ر أي "الفةةةةةساد لش ما أ  ره الةرع ةشلش ما حرمه اهلل عئ  

 اهلل ع يه شس  "

لةش النغييةر أش النيةديل  حةش األفضةل لشضة  ةةاذ أش منةدلشر، شرالنةالل يةةةةير مفهةةةش   االصالح اصطالحا :  -ب

 ، شلةذا ااصةةة ا إلةةةم إألةةةراء ريةةةض النغييةرات  فةةةل المألةةةال السياسل أش االقنصةةةادي أش االألنمةاعل فةةل الدشلة

 عةادة ع ةدما ننئايةد االحراطةات مةن الشضة  القةا   شيصةرح الخةرشج م ةه مرا ضرشريا لنحقيق االسنقرار

 ما يةير ااص ا إلم مألمشعة  مةن الممارسةات النةل نسةنهدف نحةديث أداء الدشلة  فةل ريةض المألاالت  

 النل نيرف األئم ، مما يأليل ال  ا  السياسل فل مأئق المةرشعي  رمخن ف أريادلا 

ة  أش ال ةرشف الدافي   فهة  مةن لةذين النيةريفين أن ااصة ا ينط ةب شألةشد شضة  منةأئ  أش مةا يسةمم رالري  

ليم ي  ااص ا، النل نمثل خطرا أش نحديا ل   ا  القا  ، شلش مةا يسةندعل انخةاذ إصة حات شقةةرارات حاسةةم  

لمألارهةة  النحةةديات سةةشاء  ا ةةت  اريةة  مةةن عشامةةل داخ يةة  مثةةل نةةردي األشضةةاع االقنصةادي  أش فقةدان الةةرعي  فةل 

  .الح ة  )عةد  االسةنقرار السياسةل(، أش ذات مصةدر خةارألل يهدد امن ش يان الدشل   ةا  

                                                           
للطباعة والنشر والتوزيع، حمي الدين أيب زكريا حيي بن شرف النبوي الدمشقي الشافعي، شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية .بريوت: مؤسسة الريان  1
 .223-212، ص ص  2001، 2ط
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شل نقةةرب أ ثةةر إلةةم ميةةا ل ااصةة ا،  ةةشرد ألةة  النيةةاريف المقدمةة  مةةن قرةةل ريةةض المف ةةرين، ل صل فل األخير 

  .الم شض  نيريف إألرا ل ل مفهش 

" ااصةة ا ال يي ةةل ةةةي ا سةةشى اليةةشدة إلةةم نطريةةق ح ةة  القةةا شن شا    :صةة ا اابرهااان غليااون ييةةرف  

لغاء االمنيائات شاالفض يات شنيمي  قاعدة الةفافي  شال فاءة شالمسةؤشلي  شاحنةرا  األفةراد شدفيهة  إلةم نحمةل المسةؤشلي  

" ااصة ا يي ةل نغييةر القي  شأ ماط السة شك النق يدية ،  :ةه أيضةامةن دشن نهديةد األسةس النةل نقةش  ع يهةا " ، شعرف

شنشسةي   طةاق الةشالء ليصةل إلةم األمة ، شعق  ة  الحيةاة اليامة ، شعق  ة  الر م فل الس ط ، شنيئيئ الن  يمات 

 المنخصص ، شاعنماد مقاييس ال فاءة " .

لةش النغييةر شالنيةديل  حةش األفضةل لشضة  ةةاذ أش ةةلء شال  " ااصة ا :عباد اإللاه بلقزيازشعرفه أيضةا  

سةيما فةل ممارسةات شسة ش يات مؤسسةات فاسةدة أش منسة ط  أش مألنميةات منخ فة ، أش إئالة    ة  أش نصحيح خطأ أش 

 نصشيب اعشألاج ".

ادة   ةةر شمراأليةة  المرةةادئ السياسي  فيمةةا أةةةار آخةةرشن إلةةم أن ااصةة ا لةةش عم يةة  نحنةةاج إلةةم إعةة 

الةا ي  شالقي  الميمشل رها،  نيأل  عد  نشافقهةا مة  مةا يرغةب المألنمة  أش ليةد  صة حينها، شا   قرار مرادئ شقي  

 .نردي   من األل اال نقال من أ  م  غير ديمقراطية  إلةم أ  مة  ديمقراطية  ع ةم حةد نيرير المف ر صمش يل ل ني غنش 

النيةديل مفهةش  ااصة حش لةش النغييةر ش مةا ي حة  ع ةم لةذه النيةاريف أ هةا نر ةئ ع ةم الف ةرة الألشلرية  فةل  

  :المرادئ النالي ش  ألدافةه لن ةريس الح ة  الةديمقراطل القةا   ع م األسسش  لنحقيةق طمشحةات المألنمة   حةش األفضةل

 إح ل س ط  القا شن. 

     النشئي  اليادل ل ثرشاتش  الحياة اليام عق. 

 اسنردال مييار الشالء رمقاييس ال فاءة. 
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  1 نيئيئ دشر الن  يمات المنخصص  شعق  ي  الر ل فل الس ط. 

شرالنالل ي شن ااص ا عادة  اسنألار  م طقي  لمشاأله  مخن ةف ال ةرشف الصةير  النةل نةة ل نحديا  

اسةن ادا إلةم أسة شب النةدرج ، راعنرةار أن ااصة ا عمشمةا ش  لمألةاالت رطةرق سة مي ل   ةا  القةا   شفةل مخن ةف ا

 ع ةم إ هةا عم ية  نغييريةةه ألذريةة .ش  رطي ة  ع ةم خة ف الثةشرة النةل نمنةائ رالطةار  الي فةلش  عم ية  ندريألية 

نطةشير غيةر ألةذري فةل ةة ل الح ة  ، ش  "رأ ةةه نيةةديل :شفةةل لةذا الصةةدد عرفةةت مشسةةشع  الي ةش  السياسةةي  ااصةة ا

 ااصة ا خة ف الثةشرة لةيس سةشى نحسةين فةل ال  ةامالسياسةلش  أش الي قةات االألنماعية  دشن المسةاس رأسسةها،

 االألنمةاعل القةا   دشن المسةاس رأسةس لةذا ال  ا  " .ش 

شالنيةةديل  حةةش األفضةةل شرةةة ل نةةدريألل سةة مل لميالألةة  مخن ف فااصةة ا إذن؛ لةةش عم يةة  النغييةةر  

2ال شاقص شالثغرات فل المألنم  شمؤسسانه، رمخن ف أة الها
.  

 وعالقته بالمفاهيم المشابهةالمطلب الثاني : تعريف اإلصالح السياسي 
 :تعريف االصالح السياسي -1

طرا رة ل أل ل فةل األشسةاط األ اديمية  الغرري  عقب رداي  يم ن القشل أن مصط ح ااص ا السياسل  

 هاي  الحرب الراردة، رالنئامن م  ا هيار اانحاد السشفيانل شثشرات أشررا الةرقي ، فةل سياق حر   اال نقال من     

3سياسي  نس طي  إلم     سياسي  نأخذ راألة ال المؤسسةي  ل ديمقراطية  ال ررالي 
 . 

ك المنشاصل حشل عم ي  ااص ا السياسل أصرحت فل اآلش   األخيرة حديث الةارع من إن الحديث شالحرا 

حيث األشلشيات شال رشف المحيط  فل الم طق  شلل  الرة صحي  حدثت فل م طقن ا اليرري  من خ ل ااعنراف 

                                                           
، جامعة باتنة ، سهام زروال ، االصالحات السياسية يف النظم السياسية العربية يف ظل التحوالت الدولية الراهنة دراسة حالة اجلزائر ، اطروحة دكتوراه  1

 .39،  34، ص ص  2039/2032
 .32،  39سهام زروال ، نفس املرجع السابق ، ص ص  2
 .219، ص  2031مفهوم االصالح السياسي ، دفاتر السياسة والقانون ، العدد التاسع ، جوان مسلم بابا عريب ، حماولة يف تاصيل 3

 .32( مرجع سابق ص  2031،  2002شعبان العيد ، االصالح السياسي يف اجلزائر )
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ي  شالدشلي ، ما ينط ب ال امل رأن رياا النغيير قد شص ت إلي ا من خ ل النغييرات النل حص ت فل الري   ااق يم

حداث النغييرات لننشافق م  منط رات المرح   المقر   ،  من الدشل اليرري  إعادة لي    الم  شم  السياسي  القا م  شا 

 . 1شلنن يف م  المنغيرات المح ي  شااق يمي  شالدشلي  شلهذا س حاشل النطرق إلم مفهش  ااص ا السياسل 

يشلم " ااص ا السياسل ع م أ ه " مفهش  يي ل خ ق األداة الفيال  ييرف ميأل  "مصط حات عصر ال 

 ل قيا  رااص ا، أي األداة الحا م  النل نيرف  يف نقشد ، شمنم ، ش يف نفرض ااحنرا  شحدشد لذا ااحنرا ". 

 يًا شرمي م آخر فااص ا السياسل لش " نطشير  فاءة شفاع ي  ال  ا  السياسل فل ري نه المحيط  داخ 

 شاق يميا شدشليا .

شييرف ميأل  المصط حات السياسي  شااسنرانيألي   "ااص حي  " شم ه )االص ا السياسل ( ع م ا ها  

احياء الثقافات القديم ، اش النمرد ع م المحاف   شانراع ش  "إنألالات لإلص ا داخل المألنم  إما راليشدة ل ألذشر

 .2أساليب ألديدة فل مخن ف المألاالت ل  مش شالنقد " 

يذلب األسناذ ع ل الدين ل ل إلم أن ااص ا السياسل  مفهش    ري فل ع   السياس  يم ن نيريفه  

المؤسسل شدع    ياسي ، نطةشير ااطةاررالمي م الناريخل ع م أ ه أي ندرير ي شن من ةأ ه دع  الةرعي  الس

 االسنقرار السياسل فل مألنم  ما.

شمن ث  يم ن شصف ما دعا إليةه " خيةر الةدين النش سل " فل ال صف الثا ل من القرن الناس  عةر رأ ه  

ل ن يضيف أن ااصة ا السياسل اآلن مطرشا فل سياق آخر، سياق ما ريد الحرب الراردة،  3.إص ا سياسل

حيث أصرح المفهش  يةير إلم  شع من اال نقال من     سياسي  إلم     أخرى نقش  ع م مرن ئات أسياسي  ننمثل 

                                                           
 .13ص  12 2013.11 , مصطلحات سياسية واقتصادية ونفسية واعالمية  ٕ–إمساعيل عبد الفتاح ياغي، معجم مصطلحات عصر العوملة  1
 .12إمساعيل عبد الفتاح ياغي، نفس املرجع السابق، ص  2
 .22،ص 2004األخضر. سنة كمال املنويف ويوسف الصواين ، الدميقراطية واإلصالح السياسي يف الوطن العريب"، ليبيـا : املركـز العـاملي للدراسات وأحباث الكتاب   3
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فل: سةيادة الدسةنشر شالقا شن، المشاط   القا م  ع م المساشاة، ا نخارات دشري  حرة ش ئيه ، النيددي  الحئرية  شالحرية  

  . لقضاءالسياسي ، حماي  الحريات اليام  شاسنق ل ا

فمفهش  ااص ا السياسل رالمي م المثار حاليا لش مألمشع  من ااألراءات شالخطشات نهدف ال نقال من  

 .1    ح   ننس  رالنس طي  إلم     ح   نقش  ع م قاعدنل المةار   شالنمثيل 

شالي قات يم ن نيريف ااص ا السياسل أيضا رأ ه "عم ي  نيديل شنطشير ألذرية  فةل ةة ل الح ة   

 .2االألنماعي  داخل دشل  ما فل إطار ال  ا  القا   شرالشسا ل النل ينيحهةا شاسةن ادا لمفهةش  الندرج "

رمي م آخر لش نطشير  فاءة شفيالي  ال  ا  السياسل فل ري نه المحيط  داخ يا، إق يميا شدشليةا فااص ا  

شنس ك م حم الةفافي  شالندرج شنر ئ ع م المضمشن ال  حر ي  ن ر  من داخل ال  ا  ننس  رالةمشل شالشاقيي ،

3األة ال
.  

يةير األسناذ مصطفم  مال السيد إلم ااألماع غير المسرشق الحاصل رةين القةشى السياسةي  الدشلي   

شح شمات الدشل اليرري  شأيضا رين األ اديميين حشل اسنخدا  المفهةش  ااصة ا السياسةل لشصف النغييرات 

 .    أش المأمشل حصشلها فل الم طق  اليرري ، شلش ما يؤ د  سةري  المفهةش  شمرش نهالحاص

 

فأي نحسين فل األشضاع السياسي  النل ييرفها الشطن اليررل من قريل إناح  حريات النيرير أش الن  ي   

ديمقراطل فل الدشل ل مشاط ين يينرر إص حا، ف يس المط شب من شأله    ر لؤالء القادة أن ي شن ل اك نطةشر 

4اليرري ، شا  ما ي فل أن ي شن فيها إص ا سياسل
.  

                                                           
 .10نفس املرجع، ص  1
 .331،ص 2004د، اإلصالح السياسي يف الوطن العريب" القاهرة: مركز دراسات وحبوث الدول النامية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، سنة مصطفى كمال السي 2
 .212مسلم بابا عريب ، حماولة يف تاصيل مفهوم االصالح السياسي ، دفاتر السياسة والقانون ، مرجع سابق ، ص 3 
 . 9السياسي يف الوطن العريب ، مرجع سابق ، ص  مصطفى كمال السيد، اإلصالح 4
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 ما ألاء أيضا مفهش  ااص ا السياسل ضمن شثيق  ااس  دري  ااص حي  أ ه "يقصد ره  اف  الخطشات  

لقطاع المراةرة، شغير المراةرة النل يق  عبء القيا  رها ع م عانق  ل من الح شمات شالمألنم  المد ل شمؤسسات ا

الخاص شذلك ل سير رالمألنميات شالدشل قدما، شفل غير إرطاء، أش نردد، شرة ل م مشس، فل طريق ر اء     

ديمقراطي  النل ني ل الديمقراطي  الحقيقي  شنحقيق أقصم قدر من الةفافي  فل الحياة اليام ، رما يي ل القضاء ع م 

 .1ن طريق النطشر الديمقراطل  الفساد، فل إطار يؤ د الرةادة شدع  حقشق اال سان ع

مةا ي حة  ع ةم لةذا النيريةف أ ةه ير ةئ ع ةم الفشاعةل األساسةي  المش ةل إليهةا المسةالم  فةل عم يةة   

ااصةة ا السياسةةل شلةةل الح شمةةات، المألنمةة  المةةد ل، القطةةاع الخةةاص شلةةل  فسةةها الفشاعل الر يسي  لنحقيق 

 .د الح   الراة

شرالنةالل ف ألةاا عم ية  ااصة ا شاسةنمرارينها مرلةشن رمةدى انساع قاعدة المةار   فل حيثيات اليم ي  االص حي ، 

  .حنةم ال نصةرح ح ةرا ع ةم صة اع القةرار فةل ع ل لر  الس ط 

اسل ع م ال قيض من ذلك ل اك انألاه أ اديمل عررل ير ئ ع م ضرشرة ضرط مفهةش  ااصة ا السي 

عطا ه مضمشن شاضح يريده عن النش يف السياسل اال نقا ل أش النسطيح الخطارل الرامل ل لنفاف حشل  شا 

المطالب الم ح  ليم ي  ااص ا، فهذه األخيرة نيد عم ي  ميقدة شصير  فهل ن طةشي ع م فه  شميالأل   طاق شاس  

 شال شا ح الن  يمي ، حيث م افيه لن ننحقق ردشن من النحديات، شال يم ن نحقيق ااص ا رمألرد نغيير القشا ين

شيم ن القشل رأن الر يئنان  "النئا  قشي شمسندا  من ألا ب القيادة أش ردشن إعطاء الةيشب حرينها ل مشافق  ع يها، 

النشأ  اص ا الح   لما دشل   فشءة شمألنمة  مد ل مؤثر، شع يه فإن رر امج ااص ا ي رغل أن ينضمن إص ا 

                                                           
مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، ، كلية احلقوق , فرع : اإلدارة و املالية ,  سفيان فوكة، اإلستبداد السياسي واصالح احلكم يف العام العريب ،1 

 .49(،ص  2009-2004جامعة اجلزائر، )
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ر   ا  الح   )  ا  النمثيةل، النةري ، سيادة القا شن،المةار  ( شنفييل صشت الةيب)نيئيئ الح   المح ل، ألشل

 .1ن مي  المألنم  المد ل، ااع   المسنقل( 

فل ذات اانألاه نةير الراحث  ث اء فؤاد عرد ااهلل، إلم أن نيدد اليشامل المؤدي  لإلص ا السياسل سشاء  

ة السياسي  أللمي  مراةرة لذا المسار لش الداف  ، أش  ان السرب المراةر لش نآ ل ال  ا   ان إدراك القياد

الس طشي، أش  ان النشافق رين ال خب السياسي  المخن ف  ع م إألراء خطةشات إصة حي  لةش المحرك لإلص ا، فإن 

 . ذلك ال يحشل دشن صياغ  نيريف ألام  لإلص ا

ال  ا  السياسل ريم يات نغيير شاسي  ال طاق نن اشل ر ي  ال  ا  النس طل، رحيث اص ا السياسل يي ل مرشر "ا

 . 2يردش "النحشل الديمقراطل" أحد أشأله ااص ا الةامل

 مةةا ييرفةةه محمةةةد سةةةيد أرةةةش عةةةامشد "ااصةة ا السياسةةل لةةش القيةةا  ريم يةة  نغييةةر األر يةة  المؤسسي   

ذلةةك رهةةدف ش  ذلةك مةن خة ل األدشات القا ش ية  النةل يشفرلةا ال  ةا  السياسةةلش  أسةاليب عم هةا،ش  ا فهاالسياسي  شش 

 .3ااةةة اليات الألديدة شالمنألةددة" ش  قةةدرة ال  ةةا  السياسةةل النيامةةل مةة  المنغيةةراتش  ئيةةادة فياليةة 

"ااصة ا السياسةل لةش اال نقةال مةن   ةا  سياسةةل مغ ةةق إلةةى  ةةا  فةل حةين ييرفةه عرةد االةه ر قئيةئ:  

ا مة  سياسةةل مفنةةشا، شاال نقةةال مةةن الةةةرعي  النق يديةة  إلةةم الةةةرعي  السياسةةي  الحديثة  ثة  اال نقةال مةن حيةاة سياسةي  ق

 .4الس مي  شالديمقراطي ، شلل ألداف منرارط  ال نقرل الفصل"ع ةم الي ةف إلةم أخةرى قا مة  ع ةم الم افسة  السياسةي  

إن مفهش  ااص ا السياسل لش نيديل شاق  األ  م  السياسي  شاا نقال من حال  إلم أخرى أي من ر م  

 نق يدي  إلم ر م محدث  لمشا ر  اليصر شمنغيرانه من مضامين ندف  إب نألاه الحري  النل نسن د إلم ااخنيار شالنل
                                                           

 .32حات السياسية يف النظم السياسية العربية يف ظل التحوالت الدولية الراهنة دراسة حالة اجلزائر ، مرجع سابق ،  ص سهام زروال ، االصال1
 .211مسلم بابا عريب ، حماولة يف تاصيل مفهوم االصالح السياسي ، دفاتر السياسة والقانون ، مرجع سابق ، ص  2
 . 30،ص  2004خريف  32ثناء فؤاد عبد ااهلل،"اإلصالح السياسي...خربات عربية"، اجمللة العربية للعلوم السياسية، عدد  3
 .111مصطفى كمال السيد، اإلصالح السياسي يف الوطن العريب ، مرجع سابق ، ص 4

 .21،ص  2009ة للكتاب، عبد اإلله بلقزيز، يف اإلصالح السياسي والدميقراطية، بريوت: الشر كة العاملي
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لل صشن الديمقراطي  شألشلرلا الحقيقل، شلل ننط ب مسنشى ميين من المؤسسي  أي شألشد ميايير قا ش ي  نح   

سنيياب المطالب شالقدرة اعمل المؤسسات رييدا د شالةخصا ي  شالنح   أش النس ط ألن شألشد لذا المييار مه  ألدا 

لحاالت  لك سي هار ال  ا  السياسل أش ما يينرضع م إدراك النشقيات النل يحدثها ااص ا السياسل، شردشن ذ

ا يدا  االسنقرار السياسل ، فاألل  مراعاة المنط رات شااحنياألات المادي  شالمي شي  ل م ش ات ااألنماعي  ألن عامل 

ااسنقرار السياسل لش المؤةر رحاالت اال نقال القا ش ل من حال  إلم أخرى مرنرط  ألذريًا م  مفهش  الةرعي  

  .لسياسي  شالنل ني ل نطارق قي  ال  ا  السياسل م  قي  الةيشبا

شفل لذا السياق يرى الريض رأن الألدل حشل ااص ا السياسل شااخن ف رةأ ه لش أمر م طقل شمةرشع  

رليب ل ألمي  سشاء رال سر  لألحئاب أش النيارات الف ري  شالسياسي  المخن ف ، شأيضا رالضرشرة رال سر  لألفراد دشن ن

أش نخشيف شما ةارهها من مسميات ف   ييد ل اك ثم  ما يسمم رد نانشري  المألمشع، رل شليل الفارق األساسل 

 .1لقياس مييار النقد  شالنأخر لمألنم  ما أش ل  ا  ما إ ما ي من فل ن ك الألئ ي  المني ق  رالحقشق الفردي 

النيديل  حش ش  ر عم يةة  ااصةة ا السياسةةل لةةش النغييةةرمةةن النيةةاريف السةةارق  الةةذ ر  سةةن نج أن ألةةشل 

اعنمةةادا ع ةةم ش  األحسن لمخن ف الر ةم السياسةي  شالمؤسسةي  داخةل الدشلة ، رهةدف ر ةاء   ة  ديمقراطية  ليرراليةة ،

راعنرةار أن النغييةرات الندريألية  الرطي ة  ذلةةك ش  رالشسةةا ل القا ش يةة  النةةل يشفرلةةا ال  ةةا  السياسةةل،ش  أسةة شب النةةدرج

 لةل األفضةل أل هةا عمشمةا نةؤدي إلةم ال نةا ج المرألةشة ع ةم خ ف الطار  الي يف ل نغيير المنمثل فل ال هج الثشري

 .اسنقرار ال  ا  السياسلش  ما ينرنب ع يةه مةن  نةا ج سة ري  نمةس رةأمنش 

ااصةة حي  شلةةدفها، أمةةا فيمةةا يني ةةق رمنط رةةات ااصةة ا السياسةةل فإ هةةا لةةذا رخصةةشص ألةةشلر اليم يةة   

  يم يةة  نغييةةر ل ر ةةم المؤسسةةاني  شل ش ةةا ف شلأللةةداف ش ةةذا النف يةةر شالممارسةة ، فهةةل شفقةةا لهةةذا المي ةةم ينفةةق

سياسةةل نحنةةشي ع ةةم مرةةادئ أساسةةي  م هةةا؛ ااصةة ا الدسةةنشري اغ ةةب المف ةةرين أن مي ةة  نألةةارب ااصةة ا ال
                                                           

 .13،ص 2033هالة مصطفى،التحديث واإلصالح رؤية للتطورالسياسي يف مصر.القاهرة: دار مصراحملروسة, 1



 المقاربة المفاهيمية الفصل األول:

- 21 - 

احنةرا  قشاعةد القةا شن، ش  االسةنقرار، االعنمةاد ع ةم الةةفافي ش  شالنةةةرييل الشاضةةح الميةةال ، نشسةةي   طةةاق الحريةةات

ر اء أ  م  نةار ي ، شذلك اعنمادا ع م  إقةرار   ةا  النيددية  السياسةي ، نحسةين م ا   المألنم  المد ل، رهدف

 .1القشاعد الديمقراطي  

شأل  ن ك السمات ااص حي  النل يألب نشفرلا فل أي مةرشع لإلص ا لل أن يمن ك ال  ةا  السياسل  

آليات النطشر الذانل المسنمر، رما يم  ه من رف  مسنشى ال فاءة شاسنيياب القشى السياسةي ، شنحقيق االسنقرار 

 .لم ةشد، م  م ح   النشائن رين مط ب النغيير المسةنمر لم حقة  النغييةرات الحاص   شلدف االسنقرارا

ما السم  الثا ي  فهل ارنراط ااص ا رة ل شثيق ر ةر ثقافة  سياسةي  ديمقراطي  نحقق الميادل  الصير   

فل  قد الس ط  شالمةار   فل نصحيح نشألهانها المنمث   فل دع  الثق  رين المشاطن شال  ا  من أله ، شحق المشاطن 

من أله  أخرى ، السم  األخرى ننمثةل فةل شألةشد مرح   شسطم رين ال  امين، حيث يي ل شلشج مرح   النحشل 

المرشر ريم ي  نف يك منة درج ل   ةا  الس طشي شصشال إلم نرسيخ دعا   الح   الديمقراطل شذلك عرر آليات 

صشل إلم صشرة الح   الديمقراطل أش مرح   ندعي  الديمقراطي  ننط ب شقت أطشل  سريا، ديمقراطي  ع م أن الش 

أل ها نةمل إألراء نغييرات عميق  فل ر ي  ال  ا  السياسل )نيدي ت دسنشري ، مأسس  ال  ا ، ا نخارات  ئيه ، 

 .2نثريت قي  الديمقراطي (

ا ةةل لإلصةة ا السياسةةل؛ فهةةش مسةةار منيةةدد المألاالت فةةل األخيةةر  صةةل إلةةم نحديةةد النيريةةف ااألر  

شالمداخل، يةةمل مألمةل اليم يةات النةل نةن  شفقةا ألسة شب نةدرألل رهةدف نصةحيح اعشألةاج الح ةة  أش نيةةديل فةةل 

انل أش ع ةةم المسةةنشى الةةش يفل، لي  يةة  ال  ةةا  السياسةةل رمةةا نحم ةةه مةةن اخةةن الت، سةةشاء ع ةةم المسةةنشى المؤسسةة

                                                           
 .31سهام زروال ، االصالحات السياسية يف النظم السياسية العربية يف ظل التحوالت الدولية الراهنة دراسة حالة اجلزائر ، مرجع سابق ،  ص 1
 .32عبد ااهلل،"اإلصالح السياسي...خربات عربية"، ص ثناء فؤاد  2
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رهةةدف االسةةنألار  لمخن ةةف النحةةديات شالميشقةةات النةةل قةةد يشاأله ال  ا  السياسةل داخ ية   ا ةت أش خارألية ، مةن 

1أألةل اال نقةال السة مل شالسة س مةن شضة  غيةر ديمقراطل إلم شض  ديمقراطل
.  

 اإلصالح السياسي وعالقته بالمفاهيم المشابهة -2
يأخذ مصط ح ااص ا السياسل أريادا منيددة م  راقل المسنشيات الن  يمي  فل ال  ا  السياسل  ش ه  

يؤثر رة ل مراةر فل الري   ال  ي  ل   ا  السياسل القا  ، شع م مخن ف ال شاحل ااقنصادي  شااألنماعي  شحنم 

انها، ذلك  شن أن ااص ا السياسل رمفهشمه الةامل يدل ضم يا ع م النغيير شاال نقال الألذري السياسي  فل حد ذ

  .اش الألئ ل لر ي  شطريي  ال  ا  السياسل من صشرة ألخرى

شرذلك  ألد رأن مفهش  ااص ا السياسل ذش ع ق  منداخ   شمنةار   م  راقل المصط حات األخرى النل  

لسياسي  فل الدشل  سشاء ا من قريب أش من رييد، شفل  ل ذلك  ألد ل اك ريض المفالي  نيرر عن ألشلر اليم ي  ا

رالرغ  من إخن فها الألشلري إال أ ه فل ريض األحيان ش  شالمصط حات المنداشل  فل الحياة اليام  ل   ا  السياسل

ااص ا ،سل شاادارييصيب النمييئ شالنفريق ري ها، شليل من ألمها  ألد: الح   الراةد، الفساد السيا

 .2الن مي  السياسي ...إلخ،ااداري

 عالقة االصالح السياسي بالتنمية السياسية: -2-1
شااقنصادي  (نيرف الن مي  السياسي  ع م أ ها " ماذج الي قات رين ال اس من خ ل المؤسسات الح شمي  السياسي  

 .3 "شااألنماعي 

 

                                                           
 .31سهام زروال ، االصالحات السياسية يف النظم السياسية العربية يف ظل التحوالت الدولية الراهنة دراسة حالة اجلزائر ، مرجع سابق ،  ص  1
 .2032ص،  .7 : مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش ،صاحل بلحاج، أحباث و آراء حول مسالة التحول الدميقراطي يف اجلز ائر . اجلزائر 2
 .12( مرجع سابق ص  2031،  2002شعبان العيد ، االصالح السياسي يف اجلزائر ) 3
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أيضا النغيير ش  السياسي  ع م أ ها "نحسين فيالي  ال  ا  السياسل، ما ييرف "الميأل  السياسل" الن مي   

 .1 "رانألاه ح   أص ح، ش ذلك قدرة المألنم  ع م إسنيياب المطالب شالن  يمات السياسي 

شرذلك   ح  من خ ل النيريفات السارق  ران الن مي  السياسي  لل ن ك اليم ي  الةام   النل نهدف إلم  

ي  شحسن الن يف شااسنألار  من قرل ال  ا  السياسل لمطالب ري نه ال  ي  رة ل يسمح له رنحقيق إضفاء طار  الفيال

الصالح اليا  من  احي  شالحفا  ع م رقا ه من  احي  أخرى فل  ل شألشد  شع من الرضا شالقرشل الةيرل ألدا ه 

 .المنميئ

 :الةرشط ألمهاشمن ث  فإ ه لنحقيق الن مي  السياسي  ال رد من نشافر ألم   من 

 .ألمي  نمن  ال  ا  السياسل رةرعي  نسن د إلم القرشل الةيرل شفيالي  اآلداء  .0

شألشد م  شم  قيمي  ني س ثقاف  سياسي  نسه  فل نحألي  الصراعات شاارنياد عن االخن ف شالنةنت حشل  .0

 .المص ح  اليام 

ي ، رما يأل ب ال  ا  النيرض لمئيد من ضرشرة مشاءم  الهيا ل ااألنماعي  شالسياسي  ل نغيرات ااقنصاد .3

 الضغشط شعد  ااسنقرار الذي قد يييق النحشل الديمقراطل .

ل اك ع ق  مراةرة رين مفهشمل ااص ا السياسل شالن مي  السياسي  حيث أن األخيرة ني ل اا نقال من  

اري  من ري نه الداخ ي  شالخارألي  ،   ا  إلم آخر أ ثر قدرة ع م النيامل م  المة  ت شااسنألار  ل مطالب ال 

شمن المم ن إط ق الن مي  السياسي  ع م الس شك أش الفيل أش اليم ي  النل نهدف الم إقام  ح   مسنقر ننشافر له 

الةرعي  شالقيادة الفاع   ، شي افئ الريض رين الن مي  السياسي  شرين  مش المؤسسات شالممارسات الديمقراطي  

لمقارر  رين مفهشمل ااص ا السياسل شالن مي  السياسي  فإن الهدف ري هما لش نيديل شنطشير ألذري  شرالنالل ع د ا

لر م ال  ا  السياسل شة ل الح   شطريي  الي قات ااألنماعي  القا م  فل ال  ا  ضمن إطار الري   المحيط  ، 
                                                           

 . 301وضاح عبد املنان زيتون، املعجم السياسي . املرجع السابق، ص 1
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 فاءنها شفاع ينها شقدرنها فل مشاأله   شي نقيان فل الألشلر شالمضمشن من حيث نطشير ال    السياسي  شئيادة

 .1المنغيرات 

 عالقة االصالح السياسي بالتحول الديمقراطي : -2-2
ل اك ةره أألماع ع م نيريف النحشل الديمقراطل ر ش ه عم ي  اال نقال من     نس طي   حةش      

اليم يات النةل يمر رها ال  ا  ديمقراطي  شفق النصشر أش ال مط الغررل، رحيث يط ق مفهش  النحشل ع م ألم   

2السياسل عرر مراحل مخن ف  ل  نقال من الحال  النس طي  إلم الحال  الديمقراطي 
.  

 يقش  مفهش  النحشل الديمقراطل ع م ألم   من االفنراضات :

 نهل ان اال نقال من   ا  نس طل إلم آخر ديمقراطل يمر عرر مراحل محددة، نردأ را هيار ال  ا  القا   شن 

 مرح   نيئيئ شنرسيخ الممارس  الديمقراطي .

  أن ل اك أ ماط مخن ف  ل نحشل، فه اك النحشل الس مل، شل اك الي يف، شل اك النحةشل النةدريألل

 .ااص حل، مقارل النحشل الثشري الألذري

 أة ال شأ ماط  النحشل الديمقراطل له  هايات محددة ننمثل فل إقام  شنرسيخ ال  ا  الديمقراطل الغررل شفق

 .ميي  

ذا   ر ا إلم ااص ا السياسل ع م أ ه يشائي ف رة النقد  شي طشي رصف  ألشلرية  ع ةم ف رة النغيير   شا 

المسنمر  حش األفضل، سشاء فل ة ل إسنرانيألي  نرا مي  ندرألية  أش رشصةفه عم ية  نطشير مألنميل مسنمر لنحسين 

يم   ا أن  رين مساف  االخن ف رين المفهشمين ع م اعنرار النحشل ، ف 3أداء األ  م  شالمؤسسات شاألفراد 

                                                           
 .23( مرجع سابق ص  2031،  2002شعبان العيد ، االصالح السياسي يف اجلزائر ) 1
،ص  2002معة باتنة، سنة نبيل كريبش،"دوافع ومعوقات التحول الدميقراطي يف العراق وأبعاده الداخلية واخلارجية"، أطروحة دكتـوراه، قسـم العلـوم السياسية، جا 2

11. 
 نفس املرجع ونفس الصفحة . 3
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الديمقراطل مسار محدد المراحل شالخطشات شال هايات، ع م ع س ااص ا السياسل الذي ييرر عن آلي  دا م  

 .لنطشير شنحسين أداء ال  ا  السياسل رة ل مسنمر

النحشل ين  شفق مقارر  محددة شيرنغةل الشصشل إلم ينس  مفهش  النحشل الديمقراطل رريده القيمل، حيث أن  

  ا  ديمقراطل شفق  مشذج ميين، رة ل يأليل من  ألاا مسار النحشل مقنرن راسن ساخ مقشمات شمرن ئات 

 . الديمقراطي  الغرري  من مؤسسات شممارسات شقي  شثقاف  سياسي 

 ه ي ضشي ع م مضامين أ ثةر نيددي ، ااص ا السياسل مفهش  ال يخ ش أيضا من الريد القيمل، غير أ 

رحيث ال يسنريد مسار ااص ا المقشمات الذاني  شالم ش ات الثقافي  المح ي ،  مةا ال يحةدد رة ل  مطل  هايات 

 .اليم ي  ااص حي 

 نةير  ل األدريات النل ن اشلت مفهش  النحشل الديمقراطل إلم مداخل منيددة لمسةار النحةشل الديمقراطل من 

ري ها ما ييرف رالمدخل ااص حل، حيث يردأ مسار النحشل من إص حات سياسةي  ألري   نراةرلا الس ط  الحا م  

نحت طا    ضغشط قشى الميارض  أش القشى الخارألي  ل ن سرعان ما نقشد ن ك ااص حات إلم شصشل قشى 

 ديمقراطي  إلم سدة الح  ، لنراةر مرح   أخرى من مراحةل النحشل .

شلذا ما يررئ مساح  النداخل رين المفهشمين، حيث قد ي شن ااص ا السياسل مقدمة  ليم ية  النحشل  

الديمقراطل، أش مدخ  من داخ ه دشن أن يحيل ذلك إلم الن ئ  ري هما، فمن ال احي  ال  ري  قد يحدث إص ا دشن 

 ةه ع ةم مرادرات شمساعل إص حي .نحشل ديمقراطل، ل ن غالرا ما ي طشي النحشل فل مرح ة  مةن مراح 
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ي هر مفهش  ااص ا السياسل أ ثر نيددي  من مفهش  النحشل الديمقراطل الةذي يةةير إلةم نحشالت  مطي  شفق 

أأل دة محددة س فا،  ما قد ي شن ااص ا السياسل مفهش   سرل إلم حد ما فةأي نحسرن فل األشضاع السياسي  

1ل إناح  حريات النيرير أش الن  ي  ل مشاط ين يينرر إص حاالنل يييةها ال  ا ، من قري
.  

 عالقة االصالح السياسي باإلصالح االداري : –3
يقصد رااص ا ااداري ع م أ ه " ل اليم يات الهادف  اعداد أألهئة اادارة فل الدشل  رما فل ذلك األفراد،  

ااسنرانيألل ل ألهائ ااداري أمرا ليس مم  ا فحسب شل ن أ إمرا شالميدات، شالشسا ل، إعدادا ع ميا يأليل الدشر 

 .2 "...قنصاديا  ذلك

 ما يقصد رااص ا ااداري أيضا ع م أ ه "نئشيد المةرشعات اليام  شالخاص  رأداة إداري  س يم  قادرة  

 .3"ع م نقدي  الخدمات اليام  شالخاص  فل أسرع شقت شع م أحسن شأله شرأقل ن اليف

مما سرق أن عم ي  ااص ا ااداري لل عم ي  آلي  نق ي  رالدرأل  األشلم ني م رإعطاء  مط أش  ينضح 

 مشذج إداري نسييري ألديد من ةأ ه نحقيق الفيالي  فل األداء شالقدرة ع م ااسنألار  لمطالب الري   شالن يف 

ااداري لش ألئء من ااص ا شمنغيرانها رة ل م   ، لذا من أله ، أما من أله  أخرى  ألد رأن ااص ا 

 السياسل الذي لش أةمل.

ااص ا ااداري، ذلك أن ااص ا السياسل لش الذي يؤثر ش  ل اك ع ق  شطيدة رين ااص ا السياسل 

 :فل 

                                                           
 .224، 221لقانون ، مرجع سابق ، ص ص مسلم بابا عريب ، حماولة يف تاصيل مفهوم االصالح السياسي ، دفاتر السياسة وا 1
،"() مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية ( ، قسم  2004-3121حممد شاريب، "اإلدارة العامة والسلطة السياسية يف اجلزائر الفرتة ما بني ) 2

 . 304، ص 2009جلزائر بن يوسف بن خدة، جوان العلوم السياسية والعالقات الدولية، فرع : التنظيم السياسي واإلداري، جامعة ا
حلقوق، فرع: اإلدارة واملالية، جامعة فاطمة الزهراء قيدوم، " املوظف العمومي ومبدأ حياد اإلدارة يف اجلزائر" )، مذكرة ماجستري يف العلوم القانونية واإلدارية( ، كلية ا 3

 . 29،ص 2002-2001اجلزائر، 
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اادارة اليام  شألهائلا الريرشقةراطل، رحيث يينرر ااص ا السياسل رمثار  اليم ي  الم  م  شالمشأله  رل  

أدشار الألهائ الريرشقراطل فل الدشل ،  ما أن ااص ا ااداري رذلك لش ألئء من ري   شر ي  ال  ا  ش  ها شالمحر   لم

 . السياسل القا   ع م أساس لذا األخير

 ألد أن ااص ا السياسل أةمل من ااص ا ااداري ألن الس ط  السياسي  أع م من الس ط  ااداري ،  

ح ي  س يم  أش رطريق  ثشري  ع يف  رادي الي ، حيث أن النغيير الثشري ي شن ةام  شيأنل ريدة طرق، إما رطريق  مر 

شمثال ذلك لش مطالر  م طق  القرا ل رااسنق ل، ،من النغيير الس مل شالي ق  رين ااص حين لل ع ق  نأثيرشنأثر

رمطالر  م طق  القرا ل رإعادة الذي لش فل األصل ألا ب سياسل شل ن لذا األخير أ ثر فل الألا ب ااداري شذلك 

 .رالنالل ن شن م طق  القرا ل شالي  مسنق  ش  ن  ي  النقسي  ااداري إلم خمس شاليات  ما  ا ت فل السارق

فهذا المثال يدل ع م أن ااص ا ااداري يؤثر ع م ااص ا السياسل،  ما أن ااص ا السياسل يؤثر فل 

1ااص ا ااداري رة ل منرارط
 .  

 عالقة االصالح السياسي بالحكم الراشد : –4
يينرر مفهش  الح   الراةد ع م أ ه من أل  الدشاف  شاليشامل المؤدي  لضرشرة ااص ا السياسل فل اليديد  

من دشل اليال  ال امل شاليال  اليررل خاص ، شليل من أل  نيريفات الح   الراةد ع م الرغ  من إخن فها شعد  

الذي يينرر األ ثر ةمشال،  "حشل لذا المفهش  فإ  ا  ألد نيريف "رر امج األم  المنحدة اا ما ل شألشد إنفاق مشحد

شاأل ثر دق  فل نحديد منغيرات لذا المفهش ، رحيث ييرف لذا األخير الح   الةراةةد ع م أ ةه "مةمةارسة  الةسة ةطة  

شلة  عة ةم  ةافةةةة  الةمةسةنشيةات، مةن خة ل آليات شعةم يات الةسةيةاسةي  شااقةنةصادية  شااداري  شادارة ةةةؤشن الةد
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شمؤسسات ننيح لألفراد شالألماعات نحقيق مصالحه  شيمارسشن حقشقه  القا ش ي  شيشفشن رإلنئامانه  شيقر شن الشساط  

 .1"لحل خ فنه 

النقد  من ش  نحقيق الةرا  لش ش  إن الي ق  رين ااص ا السياسل شالح   الراةد ننمثل فل الهدف الر يس 

رةادة سياسي  فل  ل نيددي  شم افس  حقيقي  نؤدي ش  خ ل رذل مخن ف الألهشد من أألل نحقيق إسنقرار سياسل

 القا شن.ش  إلم نداشل س مل ع م الس ط  نحت ةيار إحنرا  حقشق اا سان فل  ل دشل  الحق

الح   الرةيد; فالهدف ال رير من شراء ااص ا إن غاي  ااص ا السياسل رطريي  الحال لل الديمقراطي  ش  

شالح   الرةيد لش أن ن شن ل اك دشل   فؤ  ،شأن ي شن ل اك ح   رةيد ،السياسل لش أن ن شن ل اك ديمقراطي  

 ،شمحاسر  ،شدشل  فيال  فل النيامل م  قضايا المألنم  شفل حل المة  ت شأن ن شن ل اك ةفافي  ،شفيال  ش ئيه 

رمي م أن ال ننر ئ  ،شأن ن شن ل اك ال مر ئي  ، اف  األطراف ذات الي ق  نةارك فل ص   القرارشمةار   من 

 . 2شل ن ن شن ل اك س طات حقيقي  ل مؤسسات المح ي  ،الس ط  ريد ةخص

 المطلب الثالث: مرتكزات واهداف االصالح السياسي
 مرتكزات اإلصالح السياسي -1

الحةةةةري  فهل لةب عةمة ي  ااصةة ا السةياسةل شال ة ة  الديةمةقةراطةي  شلل القيم  اليةةة مم شاألسةاسي  رما يحقق  اوال : 

السيادة الفية ي  ل ةيب الذي يح    فسه ر فسه من خ ل النيددي  السةياسةي  النل نؤدي إلم نداشل الس طات، شنقش  

ن  ي  شالنيرير عن الرأي ل ةألمي ، م  شألشد مؤسةسات سةياسية  فيال  ع م ع م احنرا   اف  الحقشق فل الف ر شال
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رأسةها المؤسةةةسات النةرييي  الم ةنخةةةةر  شالةقةضاء المةسةةنةقةل، شالةحة ةشم  الخاضةية  ل مةساءلة  الدسةنةشري  شالةةيةرةةي  

 .1شاألحةةةةئاب السةةياسةةي  رمخن ف ن شعانها الف ري  شاأليديشلشألي 

 فال  حريات النيرير ر اف  صشرلا شأة الها شفل مقدمنها حري  الصحاف  ششسا ل ااع   السةميةةي  شالرةصةةري   :ثانيا

شاال نرش ي . شاالعنماد ع م اال نخارات الحرة، مر ئيًا شال مر ئيًا، شرةة ةل دشري لضمان نداشل الس ط  شح   

ئي  النل ننيح ل مألنميات المح ي  النيرير عن  فسها شاط ق طاقانها الةيب، شنحقيق أقصم قدر مم ن من ال مر 

اارداعي  فل إطار خصشصيانها الثقافي  النل نةةسةةه  عن طريقها فل نحقيق النةةقةةد  اا ةسةةا ل فل ألمةي  مألاالنه. 

ء ع م الفساد فل إطار يؤ د الح   شيقنرن ذلك رنحةةقةةةيةق أقةصم قدر من الةةفةافةي  فل الحياة اليام ، رما يي ل القضا

الرةةيد شدع  حقشق اا سان شفق المشاثيق الدشلي ، شفل مقدمنها حقشق المرأة شالطفل شاألق يات، شحقشق الضما ات 

األساسي  ل منهمين فل المحا مات الأل ا ي ، شضمان الميام   اا سا ي  فل نيامل س طات الدشل  م  مشاط يها. 

 نيارفت ع يه المألنميات النل سرةقةنة ا ع م طريق النطشر الديمقراطل.شيرنرط ذلك ر ل ما 

الدسنشر لش أساس قشا ين الدشل ، ف  يألشئ أن نن اقض مشاده م   مشذج ال  ا  السياسل الذي ي ةده  :ثالااثاا

المنغيرات المألنم ، شيألب أن ننشافق م  المشاثيق الدشلي  لحقشق اا سان. شيي ل ذلك أن ني س  صشص الدسنشر 

شالنطشرات النل شقيت رالفيل، األمر الذي يفرض ضرشرة نصحيح األشضاع الدسنشري  رنيديل المشاد النل ننيارض 

 .ائال  الفألشة رين  صشص الدسانير شألداف المألنم  فل النطشر الديمقراطلش  م  المنط رات الديمقراطي  الحقيقي 

 ي  فصً  شاضحًا صريحا.الفصل رين الس طات النةرييي  شالن فيذ :رابعا

نألديد أة ال الح   رما يضمن نداشل الس ط  رالطرق الس مي  دشريا، فالدشل  الحديث  دشل  مؤسسات  :خامسا

 ش صشص.
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إقام  ا نخارات دشري  حرة نصشن الممارس  الديمقراطي ، شنضمن عد  إحن ار الس ط  شنض  سقفا ئم يا  :سادسا

 . لنشلل الح  

أ الحرس   أش ااعنقال رسرب الرأي، شاط ق سراا سأل اء الرأي الذين ل  يقدمشا إلم المحا م  أشل  إلغاء مرد :سابعا

 نصدر ضدل  أح ا  قضا ي .

 أهداف اإلصالح السياسي: -2

 :ش سنطي  حصرلا فل ث ث  ألداف ضرشري  شلل  ما ي ل

 المشاركة السياسية:  -8-4

قدي  رأ ثر من مي م: رمي م أ ه قا   ع م ف   سياسي  ضيق    ا  الح   فل غالب الدشل اليرري    ا   

ننداش له من دشن سا ر الف ات شالقشى ااألنماعي  األخرى، شرمي م أ ه قدي  غير منألدد م  النطشر االألنماعل 

 ه لمطالب الةيشب يردش م فص  ع ه م يئال رسرب أئم  النمثيل االألنماعل شالسياسل النل ييا ل م ها، ث  رمي م أ

قدي  ع م ميرفنه لمفهش  السياس  نق يدي ل  يحد ع ه، شمقنضاه أ ها ةأن خاص رال خر  الحا م  ! شل  يقد لةذا 

 1اال غ ق فل   ا  الح   سةشى إلم إ فصال السياس  عن المألةمةنة ، شنحشل ال خب الحا م  إلم " اشليغارةيات

 .سدشدميئشل  شال نيأل  أن الحياة السياسي  إ نهت إلم أفق م

 سنطي  القشل إن لذا الة ةمط من اا غ ق فل   ا  الح   سم  من سمات الدشل  النس طي ، شلش ييرر عن  

حال  غير طرييي  فل سيرة الدشل  الحديث ، شلة ةسةا  غةالل إذ  قشل أ إن سنمراره رهذه الطريق  يهدد الة يا ات السياسي  

 .اليرري  رأئمات قد نطيح رها شم ها الألئا ر

إن الر دان اليرري  مدعشة إلم صحشة ش  ا  سياسل حديث يسنأليب لةرشط اليصر شالنحشل شين اسب  

شالدي ام ي  االألنماعي  المنةدفةق  شالشعل شلش ضرشرة حيشي  لنفادي صدا  األل ل اش الصدا  م  خارج منررص ، 
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طشيل المدى من االألراءات يردا د يا ارندا ي   شلن ينحقق ذلك اال رالمةار   السياسي  اليام  شفنح الراب اما  مسار 

فل صةشرة مةةار   فل إرداء الرأي ي نهل رإقرار مردا النداشل الديمقراطل ع م الس ط  ، شليس خشف ال خب الحا م  

 ع م س طنها ، الن ثمن الرفض سي شن اسشا ر ثير .

غير شان مألنميانه  شةيةشره  نغيرت شئاد ع م الذين يرفضشن المةار   السياسي  أن ينذ رشا أن اليال  قد ن 

ميةةدل شعيها السياسل ، شان ثم  من ي ن ر خارج  يا انها ان نما    خر ا الحا م  فل اا قدا  عة م مةةثةل لةةذه 

المةةار   حنم ينذرع رذلك لة ةندخةةل المراةر فل الداخل اليررل نحت ع شان ااص ا شاألل  من ذلك   ه، ع م 

ضشن اا نراه إلم الحقيق  النل ررما غارت عن أذلا ه  اليش  ل  ها قا م  ال ريب فيها: لل أن ح   ال اس الذين يرف

راا راه شرغةيةر رضةا م ه  قد يطشل ل  ه قطيا ال يدش  شلش ح ما في  ئا ل شالخشف من أن ال نةة شن  هاينه مما ال 

1راماني ي  مؤلم يق  ع يه نراض حضاري رين الألمي  رل فل صشرة  هاي  د
. 

 :اعادة تنظيم المجال السياسي للنظم  -2-2
ال  سنطي  أن  قر رشألشد مألال سياسل، رالمي م الحديث، نمارس فيه السياس  شن ي س فيه ن اقضات الر ي   

 .2شحةل ش  االألنماعي  عة م  حةةش يم   النيرير عة ها نيةرةيةيرا رررريا

نقة ةيدي أش مألال حةديةث صةشريا شرةةسةرب غةيةاب لةذا المألال اش ف حن اما اما  مألال م يد  أش مألال  

نق يدينه أش صشرينه، فإن ن اقضات المألنم  شلل طرييي  شمشضشعي  ال نيرر عن  فسها نيريرا سياسيا رالمي م 

 فس  الدقيق شالحديث ل   م  أي ال نألد ل فسها ق شات نصريف ضرشري  نحف  ل مألنم  شال يان حقشقه شنشائ ه فل

 اآلن، لذلك عادة ما نميل ن ك الن اقضات ااألنماعي  الم اافصاا عن  فسها فل أة ال نض  المألنم  الشط ل

 . ررمنه أما  إ قسا  داخ ل حاد يطيح ر ل الرشارط رين ف انه شقشاه المخن ف  شيض  شحدنه أش ميراثه ع م المحك
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ن فل أن السياس  نحيد عن قةةشاعده شاخ قةيةانها، إن المة    فل غياب لذا المألال السياسل الحديث، ن م 

فنميل الم النيرير عن  فسها فل صشرة ع ف أعمم إذ، ال يم   ا أن  درك األسراب اليميق  لن امل  شالر الي ف 

السياسل شالنطرف فل الشطن اليررل شخاص  الألئا ر إال راليشدة إلم لذا الخ ل الخطير فل   ا  السياس  شقشاعدلا 

ن ال ي شن فل شس  المألنم  أن يمارس حةقةه الطرييل فل النيرير السياسل رالشسا ل الس مي  شالحضاري  شحين فحي

 ،ي شن الةقةم  لش ألةشاب الةس ط  عن مطالره شحقشقه، فان ذلك يدفيه دفيا الم محاشل  نحقيق ذلك شلش رالقشة المفرط 

أن ع ف الألماعات األل ي  )اليساري  سارقا شااس مي  حالةيةا( إن الحقيق  النل ال نقرل نألال  فل لذا المضمار لل 

 ينةةغةذى مةن عة ف الس ط  شيألد ةرعينه فيها .

الم اص، إذن من إعادة ن  ي  حقل السياس  ع م مقنضم قشاعده الحديث  رما ي هل  الرة الي ف السياسل  

ي  س مي  شم افس  ةريف  ش  يف  ل سب الرأي اليا  أن نأخذ مي الا الحقيقل رشصفها فيالي  إألنماعرشيسمح ل سياس  

 1 ...شل شصشل إلم الس ط  : حيائة  ام   أش نقاسما أش مةار  

 : تجديد مصادر الشرعية -2-3
مائالت مصادر الةرعي  ل س ط ، فل مي   الدشل اليرري  مصادر نق يدي  نسن د إلم اليصري  القر ي   

ي  أش المذلري ، شلقد  ان فل شس    ا  ااعنصاب لذا، شش يفنه فل نة يل الدشل شاليةا ري  أش اليا  ي  أش الطا ف

ااس مل الشسيط دشن  رير مةا ل، ألن  مط الدشل  حي ها –شاامارات شالس الت، أن يسنمر طشال اليهد اليررل 

فل اليصر الحديث  ل  ي ن ليخرج عن لذا ال  ا  فل اليال  ااس مل شخارأله رل  ان فل شسيه أن يسنمر حنم

رما ال ش  شالحقر  المياصرة من يفا م  الحداث  الرأسمالي ، أما اليش  ف   ييد يسيه أن يسنمر دشن أساس الةرعي   فسها

 .2يألي ها مقنصرة فقط ع م الةرعي  اليصرشي   اش الدي ي  
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   الدرس مما يحدث فل إن ال  ا  الحا   فل الألئا ر شالذي يح   رإس  " الةرعي  الثشري  "ع يه أن يني 

شما حدث ل ئعي  الراحل "صدا   ،اليديد من الدشل اليرري  شالنل إسنغ ت لذا الةيار ل  ن  ع م أ فاس الةيشب 

شما حدث سارقا ل     السياسي  النق يدي  فل الشطن اليررل شالنل  ،حسين " رحم  ااهلل ع يه خير دليل ع م ذلك

ارت ع يها الةيشب فل ثشرات مضادة شقامت رإئالنها  ل لذه األمث   خير دليل ح مت رإس  "الةرعي  الثشري " قد ث

إلم نيديل مفهشمها لن ك الةرعي  شنرمي  ما  -اليش –ل  خب الحا م  فل الألئا ر شلهذا فإن ال رشف الرال   ندعشلا 

1يم ن نرميمه فيها
. 

 المطلب الرابع : مجاالت اإلصالح السياسي
 :الص ا السياسل فل ما ي لشننمثل أل  مألاالت  

  :القانونيو  اإلصالح الدستوري -1
نينرةر المسةأل  الدسةنشري  مةن أشلةم أشلشيةات اليم ية  ااصة حي  راعنرةار أن الدسةنشر يمثةل قمة  الر ةاء  

نهةةا، شالي قةةات رةةين مخن ةةف المياصةرة ، الةذي يحةدد ةةة ل شطرييةة  الدشلةة  شأألهئ ش  القةا ش ل شالحقةشقل ل دشلة  الحديثة 

نشئييهةةا،  مةةا يينرةةر الدسةةنشر المؤطر األشل ل يمل السياسل شالمد ل، إذ ال يم ن الحديث عن أي  ش  السةة طات

2إص حات فةل غيةاب ااصة ا الدسةنشري ل ش ةه لر ة  أساسةي  لإلصة ا السياسةل
فهةش إذن؛ مةدخل أساسةل مةن  .

ر ةاء دسةةنشري حقيقةةل، راعنرةةار أن الدسةةنشر لةةش ال  ةةا  األساسةةل ل دشلةة ، شةةة ل مةةن أةةة ال النياقةةد  أألةل نحقيةق

 .االألنماعل رين المشاط ين ع م حد نيرير الراحث عرد االه ر قئيئ

شلذلك ال يألشئ أن نن ةاقض مةشاده مة   مةشذج ال  ةا  السياسةل الةذي ي ةةده المألنمة ، شيألةب أن ننشافةةق مةة   

المشاثيةةق الدشليةة ، شني ةةس  صةةشص الدسةةنشر المنغيةةرات شالنطةةشرات النةةل نحةةدث داخةةل المألنم ، األمر الذي يفرض 
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الةدشل اليررية  رإصةدار دسةنشر ألديد أش نيديل الدسنشر القا   مما يألي ةه ضرشرة نصحيح األشضاع الدسنشري  فل 

دسةنشرا ديمقراطيةا ذش طةار  عصةري، لةذا األخيةر لةش اليةش  المؤسسة  المر ئية  فةل   ةا  الح ة  الةديمقراطل نخضة  

رالنئا  من قرل القشى ش  قرشلش  م راحنرا الدشلة  ألح امةه شنحةن   ألمية  األطةراف إلةم ةرعينه . شالدسنشر يألب أ يح 

 الفاع   فل المألنم .

فةل طريقة  إلغا ةه أش نيدي ةه، ش ةذلك فةل محنةشاه، شال ي شن ش  شي ةشن الدسةنشر ديمقراطةل فةل طريقة  شضةيه 

شالمح ةشمين،  ديمقراطيا إال إذا شضينه ألميي  نأسيسي  م نخر ، نألي ه رمثار  عقد األنمةاعل سياسةل رةين الحةا مين

راعنرةار أن الحةا   لةيس مةن حقةه إلغا ةه إال رنةشفر إرادة ةةيري ، أي ا ةه مةن الضةرشري أن يحنةر  النيددية  شالنشافقية  

 .1الدي ي  شالطا في  شاليرقي  رةين  افة  القةشى الشط ية  دشن مسةاس رةأي حةق مةن حقةشق األق يات

2يألب أن ينضمن المرادئ الديمقراطي  النالي شل ل ي شن الدسنشر ديمقراطيا 
: 

اضةحا شصةريحا شذلةك رنألديةد أةة ال الح ة  ش  الفصةل رةين السة طات النةةرييي  شالن فيذية  شالقضةا ي  فصة   -

رمةا يضةمن نةداشل السة ط  رةالطرق السة مي  شلةذا رإقامة  ا نخارةات دشرية  حةرة نضمن الممارس  الديمقراطي  

 .شعد  احن ار الس ط 

 إطة ق حريةات نةة يل األحةئاب السياسةي  فةل إطةار الدسةنشر شالقةا شن رمةا يضةمن لألمية  النيةةارات الف ريةة  -

القةةشى السياسةةي  الن ةةافؤ فةةل فةةرص الم افسةة  السياسةةي  ع ةةم الح ةة  راسةة  احنرا  الحريات الم صشص ع يها ش 

 .شلي فل المشاثيق الد

نحرير الصةحاف  ششسةا ل ااعة   مةن النةأثيرات شالهيم ة  الح شمية  راعنرةاره دعامة  قشية  مةن دعا   ال  ا   -

 .الديمقراطل رما يضمن حري  النيرير شلل الدعام  القشي  ل ةفافي 

                                                           
 . 22صاملرجع السابق ، عبد اإلله بلقزيز، 1

 .2002مارس  32/32وثيقة االسكندرية، مؤمتر قضايا االصالح العريب، االسكندرية   2
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ن ةشين الألمييةةات  إط ق حري نة يل مؤسسةات المألنمة  المةد ل، شذلةك رنيةديل القةشا ين المقيةدة لحرية  -

شال قارةةات مهمةةا  ةةان طاريهةةا السياسةةل شاالألنمةةاعل شالثقةةافل شاالقنصةةادي لضمان حرينها فل النمشيل 

 .شال ةاط

ط ق سراا سأل اء الرأي الةذين لة  يقةدمشا إلةم المحا مة  أش ل  نصدر ا  ش  إلغاء مردأ االعنقال رسرب الرأي -

 .1ضدل  أح ا  قضا ي 

  :الهياكاااال السياساااايةو  إصاااالح المؤسسااااات -2
الهيا ةل السياسةي  لضةمان أدا هةا الةديمقراطل السة ي ، ش  ينط ةةب ااصةة ا السياسةةل مراأليةة  المؤسسةةات 

يق الفي ل لمردأ النطرش  النحديد الئم ل لفنرةقيامها رمسؤشلينهاش  اخنيةار القيةادات الفاع  ش  األمةر الةذي يفةرض الةةفافي 

2سيادة القا شن
. 

اليم ية  ااصة حي  ، حيةةث ش  ص ا المؤسسات السياسي  ةةرط أساسةل ل نقةد   حةش ااصة ا ا  شييد نغيير ش  

يةةرى "ررلةةان غ يةةشن" إن لةةذا ااصةة ا يةةة ل رافيةة  ل يمةةل الةةديمقراطل، لةةذلك فةة  رةةد مةةن نطهيرلةا مةن قةي  

 السة ط  الن فيذية ش  الهي ةات القضةا ي ش  نةةمل لةذه المؤسسةات الهي ةات النةةرييي ش  محسةشري  شاسةنغ ل ال فةشذ،ال

راعنرةةار ش  محطةةات ن فئيش يةة ،ش  المؤسسةات ااع مية  مةةن صةةحاف ش  م  مةات المألنمة  المةد لش  األحةئاب السياسةي ش 

فةةل الةة    السياسةةي  اليرريةة  نفنقةةد ل مقشمةةات الديمقراطيةة   الحريةة  شاليدالةة   أن المؤسسةةات السياسةةي  عمشمةةا

النةةداشل السةة مل، فمةةن الضةةرشري اليمل ع م إص حها شنصشيرها  حةش الطريةق الصةحيح، راعنرةار إن ش  شالمسةةاشاة

نسةةنأليب لألميةة  االحنياألةةات  مةةا شرد ش  م صةةف  شةةةفاف لةذه المؤسسةات لةل الضةما ات األساسةةي  لنقةةدي  خةةدمات 

                                                           
 .21،  22زروال ، االصالحات السياسية يف النظم السياسية العربية يف ظل التحوالت الدولية الراهنة دراسة حالة اجلزائر ، مرجع سابق،  ص ص سهام   1
 ،2032دار الكتب القانونية، صـباح صـبحي حيـدر، إصـالح األحـزاب السياسـية: دور قـادة األحـزاب فـي األنظمـة الدميقراطيـة؛ دراسـة حتليليـة سياسية، القاهرة:   2
 . 21ص
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،ش يؤ ةةد لةةذا النقريةةر ع ةةم ضةةرشرة إصةة ا المؤسسةة   0220ةةةا ه فةةل نقريةةر الن ميةة  اا سةةا ي  اليرريةة  األشل عةةا  

 .1النةرييي 

الميي ةة  دشرا فةةل دعةة  ديمقراطي  ش  عيهةةا الم نخرةة فرال سةةر  ل مؤسسةةات النةةةرييي ، ن يةةب الررلما ةةات ر ش  

الر قارة  شالمحاسةر  شمسةاءل  ش  ال  ا  السياسل القا   ، شذلك من خ ل ممارسنها المخن ف  المنمث ة  فةل النةةري 

، عةن طريةق نقةدي  مةةر  ةذا نحقيةق المطالةب الةةيري  شالنيريةر ع هةاش  المسةؤشلين فةل الح شمة  شالمؤسسةات المخن فة ،

نقةدي  الخةدمات ل ةدشا ر ش  قرشلهةا أش رفضةها،ش  شعات القةشا ين شالةدفاع ع هةا، شم اقةة  الميئا ية  اليامة  ل دشلة  شنيةدي ها

امة  نحسةين  شعية  الحةشارات السياسةي  عةن طريةق نم ةين ال ةشاب مةن النيريةر عةن الحالة الةةيري  اليش  اال نخارية ،

 .2خاصة  المسةناءة شالسةاخط  مةن ال  ا  السياسل

مؤسسةةات المألنمةة  المةد ل، فهةل ش  رال سةةر  ل مؤسسةةات شالهيا ةةل السياسةةي  األخةةرى  ةةاألحئاب السياسةةي  أمةا 

نحقيةةق النحةةشل ذلةك رفضةل ألهشدلةةا لش  نينرةر مةن المؤسسةات النةل نةة ل المضةمشن اليةا  لإلصة ا السياسةل،

ا    صةةافا، يينرةةر "دافيةةةةد ارنةةةةر" أن الحةةئب ش  المألنميةةات قةةدما  حةةش ر ةةاء أ  مةة  أ ثةةر عدالةة ش  الم ةةةشد ل سةةير رالةةدشل

من النحديث  السياسةةل ييةةد رمثارةة  قةةشة أساسةةي  فةةل النحةةديث فةةل المألنميات المياصرة، حيث ننر م  مشذألا محددا

مةن قرةل نحديةدات األحةئاب المشألةشدة داخةةل لةةذه المألنميةةات. فةةل حةةين اعنرةةر صةةةةمش يل ل ني غنةةةةشن أن األحةةئاب 

السياسةةي   إحةةدى الن  يمةات السياسةي  ني ةس رةة ل أش رةأخر األداة الفيالة  فةل مألةال ااصة ا السياسةل مةن 

نألمية  المصةالح، الةررط رةين القةشى حسةب مةا يؤ ةد ع يه ش  ا ف النل نقش  رها  ن  ي  المةار  خة ل ألم   الش 

 .3الديمشم  ش  "المدخل المؤسسل" لضمان االسنمراري 

                                                           
 . 131-132مصـطفى كمال السيد، مرجع سابق، ص ص   1
 .وثيقة اإلسكندرية، مرجع سابق 2
 .300،303صباح صبحي حيدر، مرجع سابق، ص ص  3
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 :تجديد القيادات والنخب السياسية -3
دشن الدشر  نينرر القيادات شال خب السياسي  من أررئ آليات ااص ا السياسل حيث ال ينحقق ااص ا 

 .الذي ن يره رح   إم ا انها فل نشأليه المرؤشسين  حش إ ألائ األلداف

ط ق ا  ش  شراعنرار أن ل يم ي  ااص حي  أريادا مخن ف   الريد المني ق رااص ا الدسنشري شالنةرييل، 

رال سر  لإلص ا ين  لذا فل أغ ب األحشال عن طريق رؤساء الدشل شالح شمات، ش ذلك الحال ش  الحريات اليام ،

المؤسسات شالهيا ل السياسي ، فإن الدشر الر يسل فل ال ثير من األحيان ييطل لمن يقف ع م قم  الهر  

المؤسسانل شالهي  ل، شذلك رما يحناج إليه لذا المألال من ص حيات شاخنصاصات شاسي  شقادرة ع م انخاذ 

ي  ر" ش  السياسل، شفل لذا الصدد يؤ ل  ل من "دايمش دقرارات حاسم  ن يب دشر المحرك الداف  ليم ي  ااص ا 

ش"سيمشر مارنن ليرست" ع م الدشر الحاس  ل قيادة النل ننس  رال فاءة شااللنئا  رالديمقراطي  فل المرادرة رإدخال 

لم عم يات إص ا ال  ا  النس طل، لذا رااضاف  إلم ن امل إدراك لذه القيادة رأن اسنمرارلا فل الح   يؤدي إ

  .إضياف األر ي  النل نش ل إليها دشرا لاما فل عم ي  اال نقال إلم الديمقراطي 

فيما يني ق رال خب السياسي ، فهل االخرى نيد محر ات اساسيا فل الدف  قدما  حش ش  لذا رال سر  ل قيادة 

فل )الألسد( السياسل، شلل عم ي  االص ا السياسل  ما يصفها "لارشلدالئشيل" رأ ها: " نةمل الحا ئين ع م القشة 

أثار  ررى، فه  يمث شن قم  ش  قم  طرق  القشة، شنن شن من رألال فل م اصب نسمح له  رص   قرارات لها  نا ج

 .ن  يمات المألنم  الحديث 

 ما اعنرر "سان سيمشن" أن إص ا أي   ا  ح   ال ي شن إال رنغيير ال خر  لصالح صيشد  خب ألديدة  

ؤشلي  نطريق ررامج ااص ا المط شب ، راعنرار ان عم ي  نألديد ال خب شالقيادات من نحمل ع م عانقها مس

ا ي اسات ذلك ع م ال  ا  السياسل، مما ش  اآلليات النل نمّك  ها من نأل ب مخاطر الرقاء فل الح   لمدة طشي  

ل  ل نأثير  هألل يحم ه من احنمال حدشث اضطرارات ألماليري  شاسي  نةل حر ي  ال  ا  السياسل، خاص  ف
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النير   االألنماعي  شما ينرنب ع يها من إم ا ي  النحشل الديمقراطل، شقد أةار إلم ذلك ل نيغنشن حيث ش  اليصر  

أن ارنفاع مسنشيات القراءة شال نار  )الني  ( شمصادر المي شمات السه   الم ال شالنقد  الن  شلشألل   ها عشامل ندف  

نم  غير ديمقراطل إلم مألنم  يةأل  الديمقراطي  من خ ل  هشر ما يسمل رالنير    حش النغيير شالنحشيل من مأل

االألنماعي ، شرغر  المألنم  فل أل ب القي  الديمقراطي ، حيث ن يب الطرق  الشسطم دشرا لاما فل نحفيئ الألمالير 

1ل مطالر  ر  ا  ديمقراطل
. 

الألنماعي  النل ا نسرت شعيا األنماعيا  نيأل  إن ما ينط ره ال  ا  السياسل لش القدرة ع م ض  القشى ا 

رغرنها فل المةار   فل الحياة السياسي ، شما ي أل  ع ها من إفرائ قيادات ش  Modernisation إفرائات اليصر  

أما  لذه الرغر  الم ح ، يألد ال  ا  ش  ش حب ألديدة نحمل ع م عانقها الدف  ريم ي  ااص ا السياسل  حش األما ،

ما أن ش  سه رين خيارين فإما أن يقرل رإألراءات لذه المةار  السياسل  ف رشسا ل ن سأل  م  شألشده المسنمر، شا 

، شلذا 2نسنريد لذه الف ات من ال  ا  السياسل شيفنح احنماالت الصراع شالنشنرات السياسي  رين الفرقاء السياسيين

 .الخيار ي نج ع ه ن اليف رال   نضر رم  شم  ال  ا  السياسل

                                                           
 .12،11صباح صبحي حيدر، إصالح األحزاب السياسية، دور قادة األحزاب يف األنظمة ، مرجع سابق، ص ص  1
 .11، 12،  13ق ،  ص ص سهام زروال ، االصالحات السياسية يف النظم السياسية العربية يف ظل التحوالت الدولية الراهنة دراسة حالة اجلزائر ، مرجع ساب 2
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 المبحث الثاني : المشاركة السياسية
 المطلب االول : تعريف المشاركة السياسية

 تعريف المشاركة لغة:   -1
اآلخر،  شةارك أحدلماأن أصل   م  مةار   من   م  الةرك أش الةرك أي مي م : قد اةنرك شنةار ا  

شلل ني ل المةار   شالةريك لش المةارك شألميها ةر اء شالةري   شألميها ةرا ك شةر  ، شن شن فل الري  

شالميراث، مث  يقال رغر ا فل ةر    فل ال سب، شالةرك يط ق أيضا ع م محرك الصيد شما  صب ل طيشر، 

ةنرى م ها رما اةنرى ره، شع م لذا ال حش ينضح أن شألميها ةرك )رالنضمين( شالنةريك، يي ل ري  ريض ما ا

  .المةار   نأنل ع م شئن مفاع   من مةار  ، يةارك مةار   شلل ال ن شن إال رين اث ين فصاعدا

صار ةر  ، -شةر   -شةر ا -ةر ا -شرد فل الم ألد فل ال غ  اليرري : نيريف مي م مةار   رمي م ةرك 

رااهلل أليل له ةري ا، فهش ش  ةر  ، اةنرك فل أمره: أي رمي م ألي ه ةري ا له فيه،ةار ا شنةار ا، أي شقيت ري هما 

ع دما يقال اةنرك األمر: أي النرس ع م القش  فل  ذا نةار شا فيه، شالمةار   رمي م » مةرك شمةنر ا. ش

، رحيث ال ال صيب، شفيه يري  ةرك فل دار، أي ري  حصنه، شالةر    صيب الةريك، شاخن ط  صيرين فصاعدا

ننميئ الشاحد عن اآلخر، شنط ق ع م اليقد شان ل  يشألد االخن ط المذ شر، شيقال ةر   نألاري ، شالةريك، ةر اء، 

 .1اك، شمةار   شالمةنرك، شني ل ما  ان لك شلغيرك فيه حصنه  ثرت أ  ق تر شاةن

 تعريف المشاركة اصطالحا: -2
الألهشد الةيري  النطشعي  الم  م  النل ننصل  :المةار   رأ هاعرفت األسناذة " هم محمد أمألد  اف "  

ريم يات اخنيار القيادات السياسي ، شص   السياسات ششض  الخطط شن فيذ الررامج شالمةرشعات سشاء ع م المسنشى 

 .الخدمل أش ع م المسنشى اا ناألل، ش ذلك ع م المسنشى المح ل أش المسنشى القشمل 

                                                           
 .23، 20،ص ص 3111اهرة، سعيد أمحد أبو حليقه، تطور الفكر االجتماعي يف علم االجتماع، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، الق 1
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المةار   لل عمل نطشعل شليس الئامل شاألراري ع م  ل أفراد المألنم ، يهدف الم  يرى لذا النيريف أن 

1النأثير فل عم ي  اخنيار السياسات اليام ، اخنيار القادة السياسيين، فل أي مسنشى  ان
. 

 ما عرفت المةار   رأ ها: "أن ي شن القرار السياسل، أش السياس  النل ننر الا الدشل  لل محص   أف ار  

 .2م اقة  ألمهرة من المشاط ين، الذين ينأثرشن رهذا القرار أش ن ك السياس ش 

 ما عرفت المةار   رأ ها: "مفهش  رسيط ي ر  من ف رة الم  ي ، حيث أ ها لل ق ب مشضشع المةار  ،  

ذا الةخص رمي م أ ه ع دما ينم ك ةخص ما، ةي ا ما، سشاء  ان لذا الةلء ف رة أش مينقدا، أش ةي ا ماديا، فإن ل

 .3يةير ردرأل  من المسؤشلي  نألاه لذا الةلء الذي يم  ه 

عرف "حامد خئعل الي ئي" المةار   رأ ها:"عم ي  األنماعي  ي نسرها الفرد من خ ل الن ة   االألنماعي   

شط ي ، رمؤسسانها المنيددة، شن طشي ع م  شعين. ينمثل األشل فل المةار   ال  امي  أش المؤسسي  فل قشة اليمل ال

شينحدد ال شع الثا ل فل المةار   من خ ل الن ة   االألنماعي  رمؤسسانها المنيددة، شن طشي ع م  شعين. ينمثل 

شينحدد ال شع الثا ل فل المةار   فل الألمييات  .األشل فل المةار   ال  امي  أش المؤسسي  فل قشة اليمل الشط ي 

4 اري  من الر اء االألنماعل، أش من أف ارد المألنم  أ فسه النطشعي  النل نحد من فاع ينها، سشاء  ا ت 
". 

                                                           
اطروحة دكتوراه يف علم االجتماع، جامعة حممد خيضر بسكرة، (، 2001-3142سعاد بن قفة ،املشاركة السياسية يف اجلزائر الية التقنني االسري منودجا ) 1

 .39، ص 2033-2032
 .903حممد األمني ولد سيدي باب، مظاهر املشاركة السياسية يف موريتانيا، مركز دارسات الوحدة العربية،بريوت. ص  2
 .34،ص 2001عة القاهرة، القاهرة، إكرام أمحد صابر، معوقات مشاركة اجملتمع احمللي يف التخطيط والتنمية العم ارنية، كلية التخطيط اإلقليمي والعم ارين، جام 3
طوعية، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف الدراسات حامد خزعل العنزي، األبعاد االجتماعية املؤثرة على مشاركة املرأة الكويتية يف قوة العمل الوطنية واجلمعيات الت 4

 .31-32، ص ص  2002االجتماعية، معهد البحوث والد ارسات العربية، القاهرة، 
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يقر لذا النيريف أن المةار   لل فيل ي نسره الفرد من خ ل عم ي  الن ة   االألنماعي ، ينمثل ذلك فل  

ن مألالين اث ين لما: عام   فل المألال المةار   االقنصادي ، رمي م المسالم  فل االقنصاد  أيٍد االقنصادي، أشم

 .1خ ل المألال االألنماعل أش الخدمانل راال دماج فل الألمييات النطشعي  لنحقيق أ يد لألم   من األلداف

 :المفاهيم المقاربة لهاو  تعريف المشاركة السياسية -3
 :تعريف المشاركة السياسية -3-1

المشاطن فل م اقة   عرف ميأل  الي ش  االألنماعي  المةار   فل المألال السياسل رأ ها: "ندل ع م اةنراك 

األمشر رطريق  مراةرة فل  ةاط ألماعات م  م  شمسنقرة ندل ع م ارنفاع م ا   الفرد. أما المةار   اال نخاري ، 

 .2"فإ ها ال نحدث إال فل فت ارت منراعدة، شال ننط ب من المشاطن اليادي أي ألهد ن  يمل

اسي  رأ ه: "اليم ي  النل يسال  من خ لها المشاط شن أما "أرشر ر ع ل إررالي  الهريل" فييرف المةار   السي 

فل ص   الق ار ارت السياسي ، شالمسالم  فل اخنيار األةخاص فل المشاق  الرسمي  ل دشل  عن طريق النصييد 

 .3"الةيرل، شااةراك فل الم اقةات السياسي  شالمشاضي  المطرشح  فل المؤن  ارت الةيري  األساسي 

يف ا ةط  المةار   السياسي ، شالمنمث   فل المسنشيات المخن ف  لها، ردء راالةنراك فل يشضح لذا النير  

 .الم اقةات، شصشال إلم النصييد الةيرل، رهدف اخنيار القيادات شص   القرارات

المةار   السياسي  رأ ها: " األ ةط  القا ش ي  الةرعي  النل نقش  رها ألماع  " Verba ييرف "سيد ل فيررا 

المشاط ين رهدف النأثير من قريب أش من رييد فل عم ي  اخنيار الحا  ، شاألفيال النل ننخذلا لذه الألماع  إئاء  من

 ."4الهدف

                                                           
 .32( مرجع سابق ص  2001-3142سعاد بن قفة ،املشاركة السياسية يف اجلزائر الية التقنني االسري منودجا ) 1
 .20نفس املرجع ، ص  2
ث والد ارسات راهيم اهلبيل، املشاركة الشعبية يف عملية التنمية باجملتمع اللييب، رسالة الدكتوراه، قسم البحوث والدراسات االجتماعية، معهد البحو أبو بكر علي إب 3

 .22،ص 2004العربية، القاهرة، 
 .23سعيد أمحد أبو حليقه، تطور الفكر االجتماعي يف علم االجتماع ، مرجع سابق ،ص   4
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يحدد لذا النيريف المةار   السياسي  رأ ها األ ةط  فقط الةرعي  شالقا ش ي ، شفقا طريا لقا شن الدشل   

السياسات النل ينخذلا الحا  ، من خ ل لذا النيريف،  خ ص  الممارس فيها ال ةاط السياسل، رهدف النأثير فل

إلم القشل أن المةار   السياسي  لل أ ةط  ةرعي  شقا ش ي  شغا ي ، نيمل ع م نحقيق ألداف ميي  ، م ها النأثير 

 .فل اخنيار سياسات الحا  

أش النطشعي  النل يسه  أفراد أما "السيد ياسين" فييرف المةار   السياسي  رأ ها: " األ ةط  االخنياري   

1المألنم  عن طريقها فل اخنيار ح امه  شفل شض  السياس  اليام  رة ل مراةر أش غير مراةر
".  

شييرفها الراحث ف يب ررش: "لل مألمشع  ال ةاطات الألماعي  النل يقش  رها المح شمشن شن شن قار   ألن  

لذا المييار فل ال    الديمقراطي  النل يينرر فيها قيم  أساسي   نيطيه  نأثيرا ع م سير الم  شم  السياسي ، شيقنرن

 .2رمفهش  المشاط   "

شييرفها محمد السشيةةدي فل  ناره: ع   االألنماع السياسل: "أ ها ن ك األ ةط  السياسي  النل يةارك  

)نق د م صب سياسل(  رمقنضالا أفراد مألنم  ما فل اخنيار ح امه، شفل صياغ  السياس  اليام  رة ل مراةر مثل

 .3"أش غير سياسل مثل )م اقة  األمشر اليام ( أي ني ل اةنراك الفرد فل مخن ف مسنشيات ال  ا  السياسل

اما ص ا م سل: فييرف المةار   السياسي  ع م: " أ ها عم ي  دي امي  يةارك الفرد من خ لها فل الحياة  

السياسي  لمألنميه رة ل إرادي ششاعل رغي  النأثير فل المسار السياسل اليا  رما يحقق المص ح  النل ننفق م  

 ةط  ألمها المةار   فل األحئاب شالنرةيح آرا ه شا نما ه الطرقل، شنن  المةار   من خ ل مألمشع  من األ

 .4ل مؤسسات النةرييي  شااللنما  رالحياة السياسي  شالنصشيت " 

                                                           
 رجع ونفس الصفحة.نفس امل  1
 . 103،ص 3112فليب يرو، علم اإلجتماع السياسي،تر: حممد عرب صاصيال : بريوت : املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر،   2
 .311، ص  3112اجلزائر : ديوان املطبوعات اجلامعية ، -ميدانه و قضايان ، -حممد السويدي ، علم اإلجتماع السياسي  3
 .330،ص 3111طارق حممد عبد الوهاب ، سيكولوجية املشاركة السياسية، القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر ،  4
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فييرف المةار   السياسي  رأ ها" عمل نطشعل مقصشد يهدف إلم النأثير فل القرارات  (AHLISE)ما أل يئ 

 .1السياسي  

أش النطشعي  النل يرذلها أفراد المألنم  رهدف النأثير أما محل س يمان فييرفها رأ ها: "الألهشد االخنياري   

ع م ر اء القشة فل المألنم  أش ااسها  فل ص   القرارات الخاص  فل المألنم ، شنن  لذه المةار   فل صشر 

 2.منيددة ردءا رااللنما  رأمشر المألنم  شالميرف  السياسي ، شا نهاء رالي ف السياسل 

رأن: "المةار   السياسي   ةاط يقصد ره النأثير فل اخنيار القا مين رالح    ( RIGHT)  ما ييرفها رايت 

 .3 "شفل  يفي  قيامه  ره

ل ن حسن ط طاشي ييرف المةار   السياسي :" رأ ها ن ك الممارسات من األ ةط  السياسي  النطشعي  المخن ف ، 

رات النل  ف ها الدسنشر ةريط  نشفر الم اخ شالنل ين  اخنيارلا ع م أساس من الشعل السياسل ل مسالم  فل القرا

  .4السياسل لنحقيق لذه األ ةط  "

إال أن إسماعيل ع ل سيد يرى:"أن المةار   السياسي  ا ةغال رالمسا ل السياسي  داخل  طاق مألنميه  

 .5 "سشاء أ ان لذا اال ةغال عن طريق النأييد أش الرفض أش المقاشم 

   السياسي  رأ ها: "س ش ا األنماعيا يينمد ع م ألهشد نطشعي  ش ةاطات ما "سيد ألميه" فييرف المةار  

إرادي  يقش  رها أفراد المألنم  رغي  نحقيق ألداف عام  مةرشع ، لذا فض  عن  ش ها األساس الطرييل لقيا  ف رة 

أفراد ألماعي  ص   القرار شالح   الألماعل الديمقراطل، رحيث نيطل المةار   ل مةار ين من المشاط ين 

المألنم  فرصا من اف   ل ل يقررشا أل فسه  مشاأله  حل مة  نه ،  ما نيطل له  الحق فل صياغ  ة ل  
                                                           

 .332نفس املرجع ، ص ، طارق حممد عبد الوهاب  1
 .331نفس املرجع ،ص 2
 .21،ص  3111عاطف أمحد فؤاد ، علم اإلجتماع السياسي ، اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ، 3
 .22نفس املرجع ، ص  4
 . 14، ص  3110، طرابلس : مركز دراسات و أحباث الكتاب األخضر،  2الصديق حممد الشيباين ، أزمة الدميقراطية الغربية املعاصرة :دارسة حتليلية ، ط 5
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ش شع ال رشف السياسي  شاالقنصادي  شاالألنماعي  النل يرغرشن الحياة نحت   ها، شلذا ينضمن نحديد األلداف 

 1."اليام  المنص   رحيانه  المةنر   فل مألنم  ميين

السشيدي ييرف المةار   السياسي  ع م أ ها "نفاعل الفرد عق يا شا فياليا فل مشقف الألماع  أما محمد  

 .2" رطريق  نةأليه ع م المسالم  فل نحقيق ألداف الألماع  شالمةار   فل نحمل المسؤشلي 

رار شلل  ذلك ني ل مسالم  المشاط ين شدشرل  فل إطار ال  ا  السياسل قصد النأثير فل عم ي  ص   الق 

 .الرسمل أ ان لذا ال ةاط فرديا أش ألماعيا م  ما أش عفشيا، منشاص  أش م قطيا، س يما أش ع يفا فياال أش غير فيال

 : شمن لذا يم ن القشل أن المةار   السياسي  ننضمن

فل إطار الألماع  )حئب ش  المةار   السياسي  لل الدشر الطشعل الذي يقش  رها المشاطن سشاء رة ل فردي .0

 .سل، م  مات ...( فل الحياة السياسي سيا

ذلك حسب المص ح  اليام  أش الف   ش  الهدف م ها لش النأثير المراةر أش غير المراةر ع م صا يل القرار .0

 .النل ي نمل إليها شل مألنم    ه

الرد من نشافر المؤسسات المخن ف  النل من خ لها يقش  الفرد ردشره من أألل نحقيق مرنغاه من ن ك  .3

 .ةار   لم اقة  األمشر اليام الم

نينرر األحئاب السياسي  أل  الق شات المةار   السياسي  ش إطار حقيقل ين  من خ له نفييل المةار    .4

الةيري ، رنرألم  خيارات شردا ل لذه األخيرة أما  صا يل القرار شرفضل المةار   ينم ن الحئب السياسل 

لديمقراطل من خ ل ما يفرئه الص دشق اال نخارل أش المةار   من الشصشل إلم الس ط  فل إطار النداشل ا

                                                           
 .21-22( مرجع سابق ص ص  2001-3142سعاد بن قفة ،املشاركة السياسية يف اجلزائر الية التقنني االسري منودجا )1

 .101ص  سابق،  اجلزائر،  مرجع-، ميدانه و قضايان -حممد السويدي ، علم اإلجتماع السياسي
، مذكرة ماجيستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية ، جامعة  2002-3111أحمند برقوق ، دور املشاركة السياسية يف ترقية احلكم الصاحل يف اجلزائر بني  2

 .22ـ23، ص ص  2002-2009اجلزائر ، 
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فيها رمحاشل  النأثير ع م مخن ف القرارات أش المةاري  الصادرة عن الس ط  رما ي سأل  م  الرر امج 

 .1السياسل ل حئب شالصالح اليا  

ع يها ع   االألنماع ش سن نج من لذه النياريف ران المةار   السياسي  لل من أل  القضايا النل ر ئ  

السياسل فل الشقت الحاضر شرأ ها اليم ي  النل ي يب من خ لها الفرد دشرا فل الحياة السياسي  لمألنميه شن شن 

يألاد لذه  لديه الفرص  ل مةار   فل شض  شصياغ  األلداف اليام  ل مألنم  شرالنالل إيألاد أفضل الشسا ل لنحقيق شا 

فرد من خ لها دشرا فياال فل الحياة السياسي ، شأن يةارك فل ص   األلداف اليام  األلداف  ما أ ها عم ي  ي يب ال

لمألنميه،  ما ي  ر ل مةار   السياسي  من خ ل الغاي  أش الهدف النل أنت من خ له المةار   السياسي ، شننمثل 

 .لذه الغاي  فل عم ي  النصشيت فل اال نخارات

دارة ةؤشن اليام ، شاخنيار القادة إن القصد من شراء المةار   السيا  سي  لش النأثير فل السياس  اليام  شا 

السياسيين ع م المسنشيين المح ل شالشط ل لدفها نغيير مخرألات ال  ا  السياسل رالصشرة النل ن رل مطالب األفراد 

 .شالألماعات الذين يقشمشن رها

 :المفاهيم المقاربة للمشاركة السياسية -3-2
ني ل النير   السياس  "ن نيل الألمالير خ ف سياسات ال  ا  من خ ل االحنفاالت شالمسيرات  :السياسةالتعبئة -أ

 .2الةيري 

 

                                                           
 22نفس املرجع ، ص  1
،رسالة مقدمة لنيل درجة  3123-3112ثروت زكي علي مكي، وسائل االتصال اجلماهريي واملشاركة السياسية يف الدول النامية،د ارسة حالة للتجربة املصرية  2

 .42ص  3111ية، جامعة القاهرة،الدكتو اره يف العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياس
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 الطريي  "Winer Myronماريشن شي رفيما يني ق رالي ق  رين المةار   السياسي  شالنير  ، فقد اسنريد"  

ت أش حضشر المؤنمرات ر اء ع م األشامر ال يدخل فل النطشعي  ل مةار  ، شاعنرر أن النصشيت أش اال نماء لم  ما

1 طاق المةار   السياسي 
.  

 ما ني ل النير   "أن الح شم  نيرئ الةيب شنسن فر قد ارنه حشل لدف ميين، شقد ي خرط الةيب شي نف  

ن الدشل  إذا ل  ندعشه لنحقيق لذا الهدف، أي أ ه فل حال  النير   ن شن مةار   المشاط ين اسنألار  لمرادرة الدشل ، شأ

دي  نطشعي  شرمرادرة ةيري ، شل ن لذا ال يي ل ضرشرة إغفال دشر الدشل ، ذلك أن اال يرالل، فالمةار   عم ي  إر 

 2."نشفير الدشل  الم اخ الم اسب، شما نس ه من النةرييات ما يدف  شيساعد ع م عم ي  المةار  

شرد فيه رأن "مفهش   "الح ي  الئيات"، المشسش  رة"فل المألنم  شالسياس ش" السيد عرد  فل  ناب لة "إسماعيل ع ل سيد"

المةار   يخن ف عن مفهش  "مةار   النير  " أش "مةار   النأييد"، النل نةي  رة ل أش رآخر فل ال    الةمشلي ، 

النير   أش مةار   شفل  ثير من الدشل ال امي ، من حيث أ ه يينرر المةار   س ش ا مسن  ار، فل حين أن مةار   

النأييد ذات طار  شقنل أش عرضل، شنرنرط رق ارر سياسل ميين، أش رقيادة سياسي  محددة،  ما أ ها ال ن طشي 

 3."ع م س شك إيألارل من ألا ب المةار ين فيها

شالنياريف النل نرى أن النير   يم ن أن ننحشل إلم مةار   سياسي  في ي ، لذا ال يي ل أن المةار    

ياسي  قد نأخذ مفهش  النير   فحسب، رل نرقم  ل م هما مخن ف  عن األخرى، رمي م، أن النير   السياسي  قد الس

رمرشر الشقت شعيا، أي شعل الفرد رذانه شرشاقيه، شما يحيط ره من ألراء مةار نه السياسي  غير المؤسس ،  نة ل

قد يدفيه إلم محاشل  فه  شاقيه محاشال رذلك نغييره، شالنل ل  نيد ع يه ر نا ج إيألاري  شل  نغير شاقيه، لذا ما 

شرالنالل؛ ي نسب شعيا شخ في  ف ري ، من ل ا ن شن مةار نه السياسي  مؤسس ، شلذا لش الحد الفاصل رين 
                                                           

 .44نفس املرجع ،ص ،  ثروت زكي علي مكي 1
 .111،ص2003، املكتبة اجلامعية، االسكندرية،2عبد اهلادي اجلوهري، دراسات يف العلوم السياسية وعلم االجتماع السياسي، ط 2
 .212-213،ص ص 2001مساعيل علي سعد، السيد عبد احلليم الزيات، يف اجملتمع والسياسة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  3
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أي أن مةار   النير   غير مؤسس ، شليست مر ي  ع م أسس ف ري ، شال نخد  ألداف الشطن، رل نخد   .المفهشمين

  السياسل القا   رصشرة خاص ، أما المةار   السياسي  في س ذلك، فهل عم ي  إرادي  شمؤسس ، نهدف ألداف ال  ا

فل رحث ا لذا نض  الراحث  فاص  شاضحا رين المةار   السياسي  شالنير  ، ألن فيالي   .إلم نحقيق ألداف المةارك

 .1دشره فل الحياة السياسي ، شمدى نأثره شنأثيره المةار   مرنرط  رخ فينها شقاعدنها، شمدى إيمان المةارك رألمي 

 :المشاركة في صنع القرار السياسي-ب

من المصط حات النل نقنرب من مفهش  المةار   السياسي ، المةار   فل ص   القرار السياسل، فل لذا  

فالمةار   السياسي  "سل الصدد نفرق السيدة "سشئان مرارك" رين المةار   السياسي  شالمةار   فل ص   القرار السيا

فل مي الا األع  لل المةار   فل انخاذ ق ار ارت الحياة، أي فل نحديد مسيرة الن مي  شلل عم ي  مسنمرة يةارك 

فيها  ل إ سان سشاء أدرك ذلك أ  ل  يدر ه، شع يه أن يدر ه حنم ي شن نأثيره إيألاريا ساعيا  حش الهدف. إ ها ليست 

قنصرع م عم ي  اال نخارات شالنرةيح، رل لل فل  اف  القرارات النل ينخذلا فل رح   مألرد نمثيل  يارل، شال ن

حيانه، شاالخنيارات شالقي  النل يي سها قشال شس ش ا، إ ها فل شاق  األمر مسؤشلي  يشمي   مارسها ألمييا، ف ل قرار 

السياسل، فهل المةار   فل ص    ينخذ لش قرار ية ل الحاضر شيؤثر فل المسنقرل، أما المةار   فل ص   القرار

القرارات النل نص   السياسات، شالنل نؤثر فيها من خ ل المؤسسات الدسنشري  شالقا ش ي  شاالألنماعي  شاالقنصادي  

النل نصدر لذه القرارات، شلذه المةار   فل ص   القرار السياسل ال نقنصر ع م المألالس ال ياري ، إ ما نةمل 

نسال  فل نة يل المألنم  مثل األحئاب شال قارات شالألاميات شدشر الصحاف  ششسا ل ااع    سا ر الم  مات النل

  2."شاأل دي  شالمرا ئ الثقافي  شالرياضي  شالألمييات األل ي  شغيرلا

                                                           
 .13( مرجع سابق ص  2001-3142سعاد بن قفة ،املشاركة السياسية يف اجلزائر الية التقنني االسري منودجا ) 1
،قسم البحوث والد ارسات اإلنسانية، معهد البحوث والد ارسات  2002 -3123لم أرة يف مصر يف الفرتة ما بني هنى حممد أجمد نافع، املشاركة السياسية ل 2

 .12، ص 2001العربية، القاهرة، 
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نرى األسناذة "سش ائن مرارك" من خ ل ما سرق، أن المةار   السياسي  أةمل من المةار   فل ص   الق  

رح   أن األشلم ن شن مدى الحياة أي مسنمرة... الخ. أما الثا ي  فن شن ع م مسنشى المؤسسات  ارر السياسل،

 .1 السياسي  شن  يمات المألنم  المد ل المخن ف ، شالألاميات شدشر الصحاف

 :االنغماس السياسي -ج

األخير الذي ين شن من من المفالي   ذلك المقارر  لمفهش  المةار   السياسي  "اال غماس السياسل"، لذا  

 :ث ث  أرياد مخن ف  لل

 :Affect Political الةيشر السياسل -

 يي ل الةيشر الس رل أش اايألارل أش المحايد ل فرد نألاه ال  ا  السياسل، إال أن الفرد الذي يقنصر الةيشر السياسل

Affect Political:  2اط   الديمقراطي ا غماسه السياسل ع م لذا الريد ال ننحقق لديه ةرشط المش. 

 :Cognition Political الميرف  السياسي  -

نحاشل  قل ريض المي شمات عما نقش  ره  –الديمقراطي  شغير الديمقراطي   –ان مي   األ  م  السياسي  الحديث  

 لمشاط يها، شخاص  األ  م  الديمقراطي ، حيث أن نحقيق الديمقراطي  يينمد ع م ميرف  المشاطن .

 :السياسلالس شك  -

يقصد ره  ل األة ال الشاضح  شالمر ي  من األ ةط  السياسي ، شغالرا ما يأنل لذا ال ةاط نحت مسمم  

  .3المةار   السياسي 

                                                           
 .12( مرجع سابق ص  2001-3142سعاد بن قفة ،املشاركة السياسية يف اجلزائر الية التقنني االسري منودجا ) 1
مقدمة  ت التلفزيونية املصرية احلكومية واخلاصة يف إدراك أفراد اجملتمع املصري ملناخ حرية الراي وتأثري ذلك على مشاركتهم السياسية، دراسةأمرية مسري طه، دور القنوا 2

 .32،ص 2001للحصول على درجة الدكتوراه يف اإلعالم، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، القاهرة،
 .31نفس املرجع ، ص  3
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شفقا ل نيريف ااألرا ل لمفهش  المةار   السياسي ، ال يم   ا الفصل ري ها شرين مفهش  اال غماس السياسل،  

مشاطن لديه ةيشر سياسل نألاه ال  ا  السياسل، المر ل ع م ميرف  سياسي ، أي لماذا؟ ألن لذا األخير، يي ل أن ال

ميرف  مي شمات حشل ال  ا  السياسل، شمفهش  المةار   السياسي  ني ل فل رحث ا لذا س ش ا، أي  ةاطا مؤسسا 

1شلادفا
. 

 :المشاركة الشعبية -د

الةيري ، شالنل ني ل "اليم ي  النل من خ لها من المفالي  المةاره  ل مةار   السياسي ، مصط ح المةار    

ي يب الفرد دش ار فل الحياة السياسي  شاالألنماعي  لمألنميه، شن شن لديه الفرص  ألن يةارك فل شض  األلداف 

 2اليام  لذلك المألنم ، ش ذلك أفضل الشسا ل لنحقيق شا ألائ ن ك االلداف ".

لقشل أن المةار   السياسي  لل ألئء م ها، ألن المةار   ر اء ع م نيريف المةار   الةيري ، يم   ا ا 

 .الةيري  لل مةار   سياسي ، اقنصادي ، األنماعي 

ييرف "محمد الصقشر" المةار   الةيري  رأ ها: " الرة األنماعي  نمارس من خ لها ف ات الةيب، من  

نص   حيانه  شنؤثر فل شاقيه   خ ل مشاقف فردي  شألماعي  لها نأثيرلا ع م الق ار ارت شالفياليات النل

 3."شمسنقر ه ، شلذه الممارس  منيددة األة ال شاألح ا ، شالفيالي  حسب الري   شمسنشى المةار   ش شع المؤسس 

 

                                                           
 .12( مرجع سابق ص  2001-3142شاركة السياسية يف اجلزائر الية التقنني االسري منودجا )سعاد بن قفة ،امل 1
 .13ص  .3121عبد اهلادي اجلوهري، د ارسات يف علم االجتماعي السياسي، مكتبة هنضة الشرق، القاهرة، 2
اهلامشية، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه يف علم االجتماع، معهد يوسف حممد الشرمان، املمارسة الدميق ارطية والبناء القبلي يف اململكة األردنية  3

 .30، ص 2000البحوث والد ارسات العربية، القاهرة،
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ييرف خرراء األم  المنحدة المةار   الةيري  رأ ها: "النفاعل ال ةط شالشاضح من ألا ب الألمالير ع م  

القرارات الخاص  رنحديد األلداف شنير   المشارد لنحقيقها، شالنقيد الطشعل ل ررامج مخن ف مسنشيانها فل عم ي  ص   

 1."شالمةرشعات النل ين  إقرارلا م  النمن  رفشا د الن مي  شأل ل ثمارلا

يصب النيريفان السارقان ل مةار   الةيري  فل  فس الم حم، حيث يريان أ ها اليم ي  النل يهدف من  

امج شالخطط لنحقيق ألم   من األلداف من خ ل ص   القرارات ر نم  المسالمشن فل إعداد الراد المألر خ لها أف

 المخن ف .

ر اء ع م النيريفات المخن ف  شالمنيددة ل مةار   السياسي ، إضاف  إلم المفالي  المقارر  لها، يم   ا القشل  

فل مألاالنها، حيث حصرت ريض النيريفات  أن األرياد النل أخذنها نيريفات المةار   السياسي  ندشر نقريرا

المةار   السياسي  فل اليم ي  اال نخاري  فقط، شرالنالل؛ أسقطت م ها صف  االسنمراري  شالدشا ، لنأنل نيريفات أخرى 

مخن ف  نماما نؤ د رأن المةار   السياسي  مسنمرة، شال نقنصر ع م عم ي  اال نخاب فقط، رل ننيدالا إلم اال ضما  

 2.األحئاب شالم غير ذلك من المؤسسات السياسي  شالم  مات المخن ف  إلم

 المطلب الثاني: خصائص ومستويات المشاركة السياسية 
 خصائص المشاركة السياسية:  -1

 :ننصف المةار   السياسي  شاالألنماعي  رألم   من الخصا ص ألمها ما ي ل

المشاط ين رنقدي  ألهشدل  النطشعي   نيأل  لةيشرل  المةار   س شك نطشعل ش ةاط إرادي، حيث يقش   -

 .رالمسؤشلي  االألنماعي  نألاه القضايا شاأللداف

 .المةار   س شك م نسب، يني مه الفرد عن طريق نفاع ه م  األف ارد شالمؤسسات المشألشدة فل المألنم  -

                                                           
ة، معهد البحوث علوم السياسيمحيد عبد الغين سيف املخالص، املشاركة الشعبية والتنمية احمللية يف اليمن، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية، قسم ال 1

 .39، ص 2000والدراسات العربية، القاهرة، 
 .11( مرجع سابق ص  2001-3142سعاد بن قفة ،املشاركة السياسية يف اجلزائر الية التقنني االسري منودجا ) 2
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 .اق  الألماليرالمةار   س شك إيألارل شاقيل، أي أ ها ننرأل  إلم أعمال شثيق  الص   رحياة شش  -

المةار   عم ي  األنماعي  ةام   شمن ام  ، نهدف إلم إةراك  ل أفراد المألنم  فل  ل مراحل الن مي  فل  -

 الم اف .ش  الميرف ، الفه ، النخطيط، الن فيذ، اادارة، االةنراك، النقشي ، نقدي  المرادرات شالمةار   فل الفشا د

اعي ، سياسي ، يم ن أن يةارك الفرد فل أحدلا أش فل   ها فل ل مةار   مألاالت مخن ف : اقنصادي ، األنم -

 .آن شاحد، قد ن شن المةار   الألماليري  مح ي  أش إق يمي  أش قشمي 

 .المةار   حق ششاألب فل آن شاحد ل ل فرد من أفراد المألنم  -

الير فل المةار   لدف ششسي   فل آن شاحد، فهل لدف ألن الحياة الديمقراطي  نقنضل مةار   الألم -

المسؤشلي  االألنماعي ، لذا ما يي ل نغيير س ش يات شثقافات المشاط ين فل انألاه الةيشر رالمسؤشلي  

االألنماعي ،  ما أ ها  ذالك شسي   لنم ين الألمالير من القيا  ردشر محشري فل دف  عأل   الن مي ،  ما نقش  

 شرة ف ر شاحد  حش ااحساس رشحدة الهدف المةار   رنشحيد الف ر الألماعل ل ألمالير، حيث نيمل ع م ر 

 .شالمصير المةنرك، شالرغر  فل رذل الألهشد لمسا دة الح شم  شالنخفيف ع ها

1يرى الد نشر "حسن ال الر" عةر قضايا نينرر رمثار  خصا ص لها لل
: 

 .أن المةار   السياسي  لل مألرد أداة لنحقيق لدف شلش الحري  السياسي  -

يست لل الديمقراطي ، رل لل مألرد مردأ من سن  عةر مردأ نقش  ع يها الديمقراطي  المةار   السياسي  ل -

 .من الم  شر الغررل

أن المةار   السياسي  س شك إيألارل يخن ف من مألرد االلنما  من ئاشي  شمن ئاشي  أخرى يخن ف عن   -

 . قيض المةار   النل لل ال مراالة السياسي 

                                                           
، 2002امود، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، هلل عمارة، السياسة بني النمذجة واحملاكاة، تقدمي: حممد سعد أبو عجاب اعبد العزيز إبراهيم عيسى، حممد   1

 .322-321ص ص 
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 .شاألراءات ن فل ممارسنها ممارس  في ي المةار   نحناج الم ضما ات  -

يألب أن ال ن شن المةار   السياسي   نيأل  ضغشطات النل قد نمارسها الس ط  ع م المشاط ين ل نأثير فل  -

 .درأل  ش يفي  مةار نه 

نأنل المةار   من ااق اع من ث  فهل نرنرط ارنراطا عضشيا رالشعل السياسل شالن ة   السياسي  شمسنشى  -

 .الني ي 

إن المةار   السياسي  ال نن  فل غياب الحري  ااع مي  شندفق المي شمات من القيادة إلم القاعدة شالي س  -

 .صحيح

نةمل المةار   السياسي  القيادة ع م الصييد القشمل، القيادات المح ي   ةاط األعضاء فل أي ن  ي  شقادة  -

 .الراي من غير الرسميين

 :  ل مةار   للل اك من يحدد ث ث خصا ص ر يسي

 .يي ل الحر   ال ةط  ل ألمالير فل سريل نحقيق لدف أش مألمشع  ألداف: action الفيةل -

 .النطةشع: رمي م أن نقد  ألهشد المشاط ين طشاعي  شراخنيارل  ردشن أي ضغط أش إألرار مادي أش مي شي -

ياسل شالقيادة السياسي  االخنيةار: يي ل إعطاء الحق ل مةار ين رنقدي  المسا دة شالنيضيد ل يمل الس -

 .شااحألا  عن نقديمها فل حال  نيارض اليمل السياسل م  مصالحه  شألدافه 

يضيف إلم ذلك "أحمد عئت ارألح" أن المةار   لل   ا  يقش  ع م الةشرى شالقيادة الديمقراطي  ال ع م  

ؤثرشن النف ير شال قاش فيما يهمه  القشة أش اام ء أش الفرض، يضاف الم ذلك أن ال اس يرفضشن األمر، ل  ه  ي

1من قضايا شأمشر
. 

                                                           
 .24-21( مرجع سابق ص ص 2001-3142سعاد بن قفة ،املشاركة السياسية يف اجلزائر الية التقنني االسري منودجا )  1
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 مستويات المشاركة السياسية: -2
نخن ف مسنشيات المةار   السياسي  من مألنم  آلخر رحسب الميطيات السياسي  شما لش مناا قا ش يا  

ساقه السياسي ،شحنم أ ش  طريي  ر اءانه االألنماعي ش  ،ش ذا درألات الديمقراطي  المنشصل إليها ش ذا حر ي  السياس 

النرسا   النل يمن  ها من الراحثين قد ش  داخل المألنم  الشاحد أش ال  ا  السياسل الشاحد، شلهذا  ألد أن النراث الغررل

 Milbrath L ، م ها الدراس  النل قا  رها لسنر مي رراث 1النمشا رة ل  رير ردراس  مسنشيات المةار   السياسي  

،شالذي يرى رشألشد نس سل لرمل ل مةار   السياسي  ،شفل  9121المةار   السياسي  عا  النل أدرألها فل  ناره ش 

 : لذا الصدد قا  رنقسي  المألنم  األمري ل إلم ث ث مألمشعات حسب درأل  نفاعل  ل مألمشع  شلل  ما ي ل

يمث شن ما ش  اس شل  الذين ي ش شن فل حال   ةاط دا   فل مألال السي أو المصارعون :  Gladiators المجالدون

 . 7%إلم  1رين 

 .20نقدر  سرنه  حشالل ش  شل  الذين يةار شن فل السياس  رمقدار الحد األد م : SPECTATORSالمتفرجون

شل  األةخاص أش األفراد الذين ال ي قشن أي ألمي  ل مةار   السياس   السلبيون :  APATHETIESالالمبالون

 .2 33%شرالقضايا المني ق  رها ،شنقدر  سرنه  ب ،شال يهنمشن  ها يا راألمشر السياسي  

 : لذه المصط حات النالي  Milbrath شقد أخذ مي رراث

المألالدشن ، المنفرألشن ، ال مرالشن ( ع م سريل القياس النمثي ل من األدشار النل  ان ين  ليرها فل صراع  )

ل منفرألين الهانفين شالمصفقين لإلدالء رأصشانه  لنقرير المألالدين فل رشما القديم ، رحيث ينقانل المألالدشن إمناعا 

 .من لش ال اسب فل المير   ، فل حين ال يةالد ال مرالشن اليرض

                                                           
اجستري يف علم االجتماع التنمية،قسم علم االجتماع،جامعة صونية العيدي,"املشاركة السياسية والتحول الدميقراطي يف اجلزائر")مذكرة مكملة لنيل شهادة امل 1

 .11،ص  2002/2001بسكرة،
الدولية، قسم  )3عالقات )شايف بن علي شايف جار ااهلل، "دور املشاركة السياسية يف ترقية حقوق اإلنسان السياسية يف اليمن، )مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف ال 2

 .20،ص ، 2004اجلزائر,العلوم السياسية ، جامعة 
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قاما رشض  نس سل لرمل أ ثر نيقيدا يسيم ل نشفيق ) Goel 1977 ألشيلش  فل الطري  الثا ي  من  ناب )مي ب ارث

 غمسشن فل أة ال مخن ف  من االحنألاج ردال من النس سل الهرمل رين األ شاع المخن ف  من المألادلين، خاص  من ي

 .األحادي الريد

 ( :  تسلسل هرمي للمشاركة السياسية عند ميلبراث 22الشكل رقم ) 

 
المصدر : شابف بن علي ، شابف جار اهلل ، "دور المشاركة السياسية في ترقية حقوق اإلنسان السياسية في اليمن، مذكرة لنيل شهادة 

 .84، ص 8222،الماجستير في العالقات الدولية ، قسم العلوم السياسية ، جامعة الجزائر

 : ش قراءة لهذا الة ل  نشصل إلم أن مسنشيات المةار   لل ث ث 

القا مشن راالنصاالت ش  مةار ين فل الحم ت الحئري ش  شل  ال ةطشن نماما ،من ميارضين المستوى األول :

ألنماعيا شلش ما أط ق ع يها فل لذا ش  إذا فهذا المسنشى يض   ل الف ات ال ةط  سياسياشال اةطشن مألنمييا ،  ا 

 .الة ل اس  المألالدشن

 .يط ق ع يه  اس  المنفرألشنش  شل  الم نفين راادالء رأصشانه  فل اال نخارات المستوى الثاني :
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 .1يط ق ع يه  اس  ال مرالشنش  السياسي شل  الممن يشن شالذين ال يييرشن أي النما  لأل ةط   المستوى الثالث :

من مألنم   %20ش  ح  من خ ل لذا الة ل أن المسنشى الثا ل لش أ ثر المسنشيات انساعا إذ يةمل  

% إلم  1، %فل حين  ألد أن المألالدين يمث شن ف   صغيرة ننراشا ما رين  33الرحث، ي يه المسنشى الثالث ر سر  

7 .% 

رشض   مشذج لمسنشيات المةار   السياسي  فل KIM) ش ي )Nie))ش اي Verba) ما قا   ل من فيررا 

رصشرة أ ثر دق  شنيقيدا رحيث قسمشا اليي    9179( س   Equality Poltical And Participation) دراسنه

 :الدراس  إلم سن  مألمشعات شلل  اآلنلش  الخاضي  ل رحث

 . مشن شال ي نرثشن  ها يا رالقضايا السياسي % شل  ال يهن 11الس ريشن   ي  : شيمث شن  سر  .9

 .% 19من ي شن  ةاطه  شالنمامه  م صرا ع م عم ي  النصشيت فل اال نخارات فقط شيمث شن  سر   .1

 .% 10 سرنه  ش  المح يشن : شل  األةخاص المشليشن رالقضايا المح ي  .3

ع ق  ره  ةخصيا شنقدر محدشدي األفق: أصحاب المص ح  الخاص  شل  يهنمشن رالقضايا النل لها  .4

 % . 4 سرنه  ب 

 % . 05المةار شن فل الحم ت السياسي  فقط شال يهنمشن رأي  ةاط سياسل آخر ش سرنه   .5

المةار شن الفيالشن :شل  األةخاص المةار شن فل المألاالت السياسي  شال يقنصر  ةاطه  شالنمامه  ع م  .6

 % .01مألال محدد ريي ه ش سرنه  

نص يف يندرج من الس ري  النام   أد م مسنشى مةار   إلم المةار   الفيال  فل ألمي  المألاالت شع يه فإن لذا ال

 . أع م مسنشى ل مةار  

                                                           
، مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية ختصص سياسات  -اجلزائر منوذجا  –حريزي زكرياء ،املشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها يف تكريس الدميقراطية التشاركية   1

 .20-31، ص ص 2033-2030عامة وحكومات مقارنة ، جامعة احلاج خلضر باتنة ، 
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رشض  ندرج يحدد مسنشيات المةار   "althoff Ph" شفي يب آلنشف" rush M"" ما قا   ل من الراحثين "ميةيل راش

 .1ماذج السارق السياسي  رصشرة عام  ،شلش أ ثر دق  شةمشال من ال 

حيث يذ ر لذان الراحثان أن لذا الندرج يغطل مألال المةار   السياسي    ل،ش يحنمل النطريق فل  

مخن ف ال    السياسي  ،شيضيفان إلم ذلك أن األلمي  الخاص  ل ل مسنشى من مسنشيات لذا الندرج من المحنمل 

ن شن ع م درأل   ريرة من األلمي  فل   ا  ما شذات أن نخن ف من   ا  إلم آخر، ما أن ثم  مسنشيات ميي   قد 

فل   ا  آخر ،شلذا فض  ع م أن المةار   فل أحد مسنشيات لذا الندرج ال  –أشال ألمي  لها رالمرة –ألمي  أقل 

ن  ان من المحنمل أن  صدق لذا رال سر  أل ماط ميي   من  نيد ةرطا ضرشريا ل مةار   فل مسنشى أع م ،شا 

 .2المةار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .23, ص 2000بد الوهاب ,سيكولوجية املشاركة السياسية مع دراسة يف علم النفس السياسي يف البيئة العربية,)القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر,طارق حممد ع1
 .144-141،ص ص   2001إمساعيل علي سعد و السيد عبد احلليم الزيات, اجملتمع و السياسة )األزاريطة: دار املعرفة اجلامعية,2
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 التدرج الهرمي للمشاركة السياسية عند )راش وآلتوف(: (28الشكل رقم)

 تقلد منصب سياسي
 لسعي نحو منصب سياسي أو إداريا

 العضوية النشطة في تنظيم سياسي
 العضوية غير الفعالة في تنظيم سياسي
 العضوية النشطة في تنظيم شبه سياسي

 شبه سياسيالعضوية غير الفعالة في تنظيم 
 المشاركة في االجتماعات العامة والمظاهرات ...إلخ 

 المشاركة في المناقاشات السياسية غير الرسمية
 االهتمام العام باألمور السياسية

 التصويت    
 الالمباالة التامة   

 
 .223، ص  8222،المعرفة الجامعية السياسة األزاريطة: دارو  المصدر : إسماعيل علي سعد والسيد عبد الحليم الزيات ، المجتمع

شالم ح  من خ ل لذا الة ل أن عم ي  النصشيت فل اال نخارات أخذت حص  األسد فل المدرج شرالنالل  

أما إذا أل  ا ل حديث عن مسنشيات المةار    . نينرر من رين المسنشيات النل نةغل النما  أ رر ةريح  فل المألنم 

فهل نخن ف من دشل  ألخرى شمن فنرة ألخرى فل الدشل  فسها، شينشقف ذلك ع م مدى السياسي  فل الحياة اليام  

نشفر ال رشف النل ننيح المةار   أش ن فيذلا، شع م مدى إقرال المشاط ين ع م ااسها  فل اليمل اليا  ،فه اك 

 : أرري  مسنشيات ل مةار   السياسي 
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ل ةاط السياسل شيألب أن ننشفر فيه  الةرشط النالي  أش شل  الذين يمارسشن االمستوى األعلى كمستوى أول :

1   الريض م ها
  : 

 عضشي  م  م  سياسي  -

 .النررع لم  م  أش لمرةح فل اال نخارات اليام  -

 . حضشر األنماعات سياسي  رة ل دشري -

 . المةار   فل الحم ت اال نخاري  -

 . السياسي  أش ل صحاف  نشأليه رسا ل رةأن قضايا سياسي  ل مأل س ال يارل شلذي الم اصب -

 . الحديث فل السياس  م  أةخاص خارج  طاق الدا رة الضيق  المحيط  رالفرد -

شيةمل لذا المسنشى المهنمشن رال ةاط السياسل الذين يقشمشن ريم ي  النصشيت فل اال نخارات،  المستوى الثاني:

2ياسي  ما يقشمشن رالمناري  شااللنما  رة ل عا  رما يدشر فل الساح  الس
 . 

شيةمل لذا المسنشى الهامةيشن الذين ال يييرشن أد م النما  راألمشر السياسي  شال يخصصشن أي المستوى الثالث :

ن  ان ريضه  يةارك ردرأل  ض ي   شال ي شن لذا إال فل شقت األئمات أش ع دما نهدد  شقت أش مشارد له ،شا 

 حال  خطر شندلشر.مصالحه  المراةرة ،شرالنالل ن شن حيانه  الخاص  فل 

شل  أشل ك المنطرفشن سياسيا الذين ييم شن خارج األطر الةرعي  شيسنيم شن أساليب الي ف، شأيضا المستوى الرابع :

األفراد الذين يةيرشن ريداء انألاه المألنم  رصف  عام  أش انألاه ال  ا  السياسل رصف  خاص  ،شلؤالء إما أن 

ما أن  .3 الحدةش  ينألهشا  حش اسنخدا  صشر المةار   النل ننس  رالي ف ي سرشا إلم صفشف ال مرالين شا 

 
                                                           

 .22،مرجع سابق ص -اجلزائر منوذجا  –زكرياء ،املشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها يف تكريس الدميقراطية التشاركية حريزي 1
 .21نفس الرجع السابق ص  2
 .233عبد العزيز إبراهيم عيسى، حممد حممد جاب ااهلل عمارة، السياسة بني النمذجة واحملاكاة، ص 3
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 المطلب الثالث: اشكال وقنوات المشاركة السياسية
 اشكال المشاركة السياسية -1

لقد نيددت نص يفات الراحثين أل ماط المةار   السياسي ، شفقا ل ميايير شاألسس النل اعنمدشا ع يها فل  

 ر   السياسي  أش لمدى اسنمرارينها، لذا ما ني سه المضامين الميرفي  النالي :ذلك، أي شفقا أل ةط  المةا

 المشاركة المؤسساتية أو الرسمية :  -1-1
 شيقش  رها أصحاب الم اصب الرسميين ا ط قا من شاق  الحفا  ع م مصالحه  من خ ل نحقيق الدشا  

يشاألهشن من خ ل لذه اليم ي  مصاعب أش صراعات م  ش  االسنمرار شاالسنقرار الم سق الذي يهيم شن ع يه ،ش 

 : لؤالء المةار شن الرسميشن ل ش  اآلخرين ذشي المصالح من أعضاء المألنم ،

أصحاب الم اصب السياسي  الي يا حيث ية  شن المسنشى األشل من المةار   السياسي  الرسمي  شيأنشن  -

 القرار السياسل الذي يؤثر ع م المألنم    ل.ع م قم  الندرج ،حيث يمن  شن الحق فل انخاذ أش ص   

 .1 الريرشقراطيشن ال رار شيأنشن فل المسنشى الثا ل من المةار   شمثال ذلك  شاب الشئراء -

 المشاركة المنظمة )غير رسمية( : -1-2
 شن شن فل إطار مؤسسات أش ن  يمات قا م  نة ل ح ق  شصل رين المشاطن السياسل شال  ا  السياسل، 

نحشي ها إلم اخنيارات سياسي  عام  ش   ها األألهئة النل نقش  رمهم  نألمي  شدمج المطالب الفردي  شالنيرير ع هاأي أ

، شقد ن  نسمينه  رغير الرسميين  2" األحئاب السياسي  ،ال قارات  ،ألماعات الضغط"،ش من لذه األألهئة الم  م  

ع م الرغ  من لمي  الدشر الذي ي يرش ه فل الحياة السياسي  شذلك ل ش ه  ال يةار شن رصف  رسمي  ،أي أ ه  ال 

                                                           
(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التنظيمات السياسية و 2002-3111لسياسية يف ترقية احلكم الصاحل يف اجلزائر ما بني عامر صبع،,دور املشاركة ا 1

 .21،ص  2002اإلدارية,قسم العلوم السياسية,جامعة اجلزائر،
 .22،مرجع سابق ص  -اجلزائر منوذجا  –كية حريزي زكرياء ،املشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها يف تكريس الدميقراطية التشار   2
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شيينرر لذا الة ل من المةار   السياسي  األ ثر  1ينمنيشن رس ط  قا ش ي  نيطيه  الحق فل ص   قرارات م ئم  ،

 . 1لديمقراطي  شالنل نرن ئ ر ينها السياسي  ع م مأسس  المألنم  شنفييل دشر المألنم  المد لةيشعا فل المألنميات ا

 المشاركة المستقلة :   -1-3
شي شن  ،شلل مةار   المشاطن رصف  فردي  رحيث ينمن  ل ا رحري  مط ق  فل نحديد  شع المةار   شدرألنها 

غير ال اةطين سياسيا من –ن شن لذه المةار   فل الم اسرات شنض  غالرا ش  مخيرا فل أن يةارك أش ال يةارك ،

االسنفناءات ع م سريل المثال ش  شننأل م م الرلا فل النصشيت فل اال نخارات،شغير المؤطرين سياسيا  ،الألمهشر 

 .2ال الحصر

في ، لل النل نن  مرة يم ن نقسي  المةار   إلم مةار    رفي ، مةار   دا م  مسنمرة يقصد رالمةار   ال ر  

شاحدة أش عدة مرات فل م اسرات محددة، مثل: النصشيت فل اال نخارات، نخص غالرا غير ال ةطين سياسيا من 

الألمهشر، شغير المؤطرين سياسيا شغير المؤدلألين. أما المةار   السياسي  المسنمرة شالدا م ، فهل األ ثر ألمي  

، من نم ه ارنها المةار   فل األحئاب السياسي ، ال ضال السياسل داخ ها رالرغ  من أن عدد الم خرطين فيها أقل

سشاء من خ ل الحم ت اال نخاري  أش ما قر ها أش ريدلا، اال نماء لم  مات المألنم  المد ل المخن ف ...الخ، لذا 

 .3ال شع من المةار   أ ثر ررشئا  فل المألنميات الديمقراطي 

 السياسية:قنوات المشاركة  -2
 : المشاركة عن طريق عملية التصويت في االنتخابات -2-1

يينرر النصشيت فل اال نخارات أل  م الر المةار   السياسي  فل ال    الديمقراطي ، شيرنرط النصشيت  

مراةرة رالديمقراطي  النمثي ي ، أي أن مةار   الةيب فل الس ط  ن شن عن طريق ممث يه، لذا ما ين  عن طريق 

                                                           
 .24(، مرجع سابق ص 2002-3111عامر صبع،,دور املشاركة السياسية يف ترقية احلكم الصاحل يف اجلزائر ما بني   1
 سابق ،نفس الصفحة.،مرجع  -اجلزائر منوذجا  –حريزي زكرياء ،املشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها يف تكريس الدميقراطية التشاركية   2
علم االجتماع، جامعة  صونية العيدي, "املشاركة السياسية والتحول الدميقراطي يف اجلزائر")مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع التنمية، قسم  3

 .11(, ، ص  2002/2001بسكرة،
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اليم ي  اال نخاري  النل نخن ف   مها شأ شاعها من مألنم  إلم آخر، ل  ها ننفق ألمييا ع م أن صشت المشاطن فل 

اال نخارات يمثل  صيره فل المةار   السياسي  شأن مألمشع األصشات المألمي  النل نة ل الغالري  لل نيرير عن 

مدى صدق نشألهانه الديمقراطي ، النل ن ي س فيما ريد إرادة األم . إال أن ذلك يرنرط رطريي  ال  ا  السياسل، ش 

 .1خاص  فل ا صياغه لما نفرئه ص اديق اال نخاب شقرشله رمردأ الن اشب ع م الس ط 

 :المشاركاة عان طرياق االستفتااء الشعباي - 2-2
ي ألأ إلم نطريق لذا ال شع من المةار   السياسي  فل األ  م  الديمقراطي ، النل نفضل قرل نطريق قا شن أش  

 األخير. إألراء نئع  انخاذه يألب أن ي ال المشافق  الةيري ، لذا ن ألأ إلم االسنفناء الةيرل، حيث أن لذا 

ة فل ال ألشء إليه، من أمث   ذلك ما لألأ فل ريض األحيان ي شن إألراريا، شأحيا ا أخرى ن شن الح شم  حر  

لما قا  رطرا مةرشع لش صاحره ع م االسنفناء الةيرل،  ان يهدف من  9121إليه الر يس الفر سل "ةارل ديغشل" 

شرا ه النأ د من مدى نأييد الةيب لةخصه، ع دما ل  ينم ن المةرشع من الحصشل ع م األغ ري  ال ئم  قد  

 .2اسنقالنه

 :المشاركاة عان طرياق االعتا ارض الشعباي -2-3
لش ة ل من أة ال الممارس  ن ألا إليه ريض ال    السياسي  فل حال  محددة دسنشريا، حيث ينم ن  

المشاط ين من االعنراض ع م قا شن صادر عن الررلمان خ ل مدة ميي  ، ي شن له  الحق فل المطالر  ريرضه 

  .3ع م االسنفناء الةيرل

 : مشاركاة عان طرياق االقتاراع الشعبايال -2-4
 .ريض الدسانير نم ح لألفراد حق اقنراا مةرشع قا شن، شعرضه ع م الألهات الم صشص ع يها دسنشريا 

                                                           
 .213-210،ص ص 3112التوزيع،القاهرة، إبراهيم ابراش، علم االجتماع السياسي، دار الشروق للنشر و 1
 212نفس املرجع السابق، ص 2
 .212-213نفس املرجع ، ص ص  3
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 :المشاركاة السياسياة عان طرياق طلاب إعاادة االنتخااب -2-5
اليمشمي  ر ام ها، أش  يم ح الدسنشر ل مشاط ين حق االعت ارض ع م ا نخاب ريض ال شاب، أش الألميي  

 مسؤشلين عمشميين إذا طين فل  ئال  ا نخاره ، أش قامشا رإثارة الة شك حشل دسنشري  شقا ش ي  ممارسانه  .

 :المشاركاة السياسياة باللجاوء إلاى وسائال الضغاط  -2-6
لك فل حق ي ألأ إلم لذا الة ل من المةار   السياسي  ع د غ ق ق شات المةار   الةرعي ، ينمثل ذ 

ااضراب، أش القيا  رالم الرات أللداف سياسي  أش اليصيان المد ل، ال ألشء إلم ممارس  الي ف ضد مؤسسات 

 .الدشل  شرمشئلا

 :المشاركاة عان طرياق جماعاات الضغاط  -2-7
ننمثل فل لألشء ألماع  من المشاط ين له   فس المص ح  رالضغط ع م منخذي القرار رهدف الت ارأل   

أل ه يمس مصالحه ، ين  ذلك عن طريق الضغط المراةر من طرف لذه الألماع  ع م ر يس الدشل  شالألهائ  ع ه،

النةرييل أش الألهائ الريرشقراطل، األرارل  طريا ع م انخاذ قرار يخد  مص ح  لذه الألماع  أش الن ائل ع ه أل ه 

المنحدة شالدشل األشرري ، ال شرل الصهيش ل، يمس رمصالحه ، من أمث   ألماعات الضغط األ ثر شضشا فل الشاليات 

 1.ال شرل اليس ري، لشرل خاص رالف حين شالمئارعين شآخر خاص رالمؤسسات الدي ي 

 : المشاركاة عان طرياق تنظيماات المجتماع المدناي  -2-8
ننمثل ن  يمات المألنم  المد ل فل الألمييات ال سشي ، االنحادات الط ري ، الألمييات الثقافي  شالألمييات  

الدي ي ... الخ نينرر من رين ق شات المةار   السياسي ، النل نيمل ع م نة يل أري عا  ضاغط ع م الح شم . من 

فل المرح   السارق  األراء اال نخارات، لما لها من الم ح  أن المةار   السياسي  فاع   ش ةط  فل لذه الق شات 

دشر فل النأثير ع م الخيارات السياسي  ل مشاط ين، حيث نقش  رنشأليهه  ل نصشيت ع م حئب ميين، لذا ما يأليل 

                                                           
 .211نفس املرجع ،ص  1
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األا ائب السياسي  شال  ا  السياسل نسنقطب لذه الألمييات لألا رها، أش ع م األقل ضمان حيادلا،   ما ييمل  ل 

  .ع م نأسيس أ رر عدد مم ن من الألمييات م هما

 :المشاركاة عان طرياق األحازاب السياسياة  -2-1
نينرر األحئاب السياسي  من أل  المؤسسات السياسي  النل نقش  رإضفاء الطار  الديمقراطل ع م ال  ا   

مشاطن ال ارغب فل المةار   السياسل، إذ نقش  رنأطير المةار   السياسي  شنفيي ها  ما نقش  رالررط ما رين ال

شالس ط  السياسي ،  ما نقش   ذلك فل األ  م  الديمقراطي  رمهم  نألمي  المطالب الةيري  النيرير عن اارادات 

شالمشاقف الفردي  ل مشاط ين. ففل فنرة اال نخارات، نقش  األحئاب رنقدي  المرةحين شنحديد ررامأله  السياسي  

 م حث المشاط ين ع م المةار   السياسي ، لما ننشفر ع يه من شسا ل إع   شمرا ئ شمشاقفه ،  ما أ ها نيمل ع

حئري  فل  اف  أ حاء الدشل ،   را لدشرلا فل مألال نفييل المةار   السياسي ، نقد  له  الدشل  إعا ات مالي ،  ما 

إال أن ريض الدشل نرفض م ح  نقش  الدشل  رفنح راب شسا ل ااع   الرسمي  ل قيا  رمهم  الدعاي  لمرةحيها،

 .1المةار   السياسي  من خ ل النرةيح، إال لمن ي نمل لم حئب من األحئاب المينرف رها

 ما يسنمر دشر المةار   السياسي  حنم خارج فنرة اال نخارات حيث نقش  راسنقطاب المشاط ين ليضشينها،  ما 

 .2شال دشات شاالألنماعات النل نيقدلانيمل ع م نسييس المشاط ين من خ ل صحفها الخاص  
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 :خالصة الفصل

صةةةةة ا السياسةةةةةل شالمةةةةةةار   السياسةةةةةي  مةةةةةن حيةةةةةث النيريةةةةةف ال غةةةةةشي فةةةةةل لةةةةةذا الفصةةةةةل نطةةةةةرق الراحةةةةةث لإل 

فةةةل مقاررةةة  مفاليميةةة  ل ةةةل م همةةةا إلةةةم مرن ةةةئات ااصةةة ا السياسةةةل شألدافةةةه شألةةة  اةةةة ال المةةةةار   شاالصةةةط حل 

 شق شانها. السياسي 



 

 

 

 

 السياسية اتاالصالح أثرالفصل الثاني : 
 على  2121دستور بعد الجزائر في

 السياسية المشاركة
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 تمهيد : 
النل ع س  ل م ها طريي  المرح   ش  ا  الح   ا ألم   من الدسانير  لهعرفت الألئا ر عرر ناريخ اسنق 

الذي  ان سا دا، شلقد   ت الخارط  الدسنشري  فل الألئا ر مضطرر  راضطراب أ  م  الح   النل  ا ت نح   

  صاغ دسنشرا ع م مقاسه، شأليل 9123الر د، حيث اعنرر ريض المنخصصين أن  ل ر يس ح   الألئا ر شم ذ 

ن أي مأئق سياسل أش اقنصادي يينرضه، شم فذا ل ن فيس االألنماعل   ما دعت من الدسنشر مطي  ل خرشج م

 ، غير أ ها ل  نيمر 9123الحاأل  لذلك. حيث شض  الر يس أحمد رن ر   أشل شثيق  دسنشري  فل الألئا ر عا  

لثشرة لش ،ليصرح مأل س ا 9121ألشان 91سشى س نين،  نيأل  نيطي ها من قرل اليقيد الهشاري رشمدين عقب ا ق ب 

 ، الذي اعنمد االةنرا ي  شح   الحئب الشاحد؛  ف سف  ل   ا  9172المةرع الفي ل الم غاي  صدشر دسنشر 

رنريانها ع م الس ط  السياسي ، اضطرت لذه  9199حت أئم  ال فط شأحداث أ نشرر الالسياسل الألديد، شريد أن ا

 9191فرراير 13ج اال فناا الديمقراطل، من خ ل دسنشر األخيرة رقيادة الر يس الةاذلل رن ألديد النشأله  حش  ه

،شالنل أدت الم النئائ ال  ا  السياسل،  9111،لننألدد األحداث السياسي  عقب نيطيل المسار الديمقراطل فل 

.شع م اثر اعن ء الر يس عرد  9112 شفمرر 19حيث عمد الر يس اليمين ئرشال حي ها الم شض  دسنشر رديل فل 

،شأله ا نقادانه ل دسنشر السارق، لينأله ريد أن اسنح   قرضنه ع م  9111شنف يق  سدة الح   فل رري  اليئيئ ر

 ،1092ش ان آخرلا نيديل  1009،ث  فل  1001الس ط   حش األراء عدة نيدي ت ع م الدسنشر،  ان أشليا فل 

المناريين  الذين اعنررشا أن  الذي أعطم ل ر يس رشنف يق  س طات م  ي  فل   ا  ألمهشري ع م حد نيرير ريض

 .الررلمان  ان منياش ا الم أريد الحدشد فل النيدي ت النل قا  رها الر يس رشنف يق 

،اضطررت الخارط  السياسي  فل الألئا ر، شنغير  ثير  1091فرراير  11شم  ا دالع الحراك الةيرل فل  

لر يس الألئا ري الألديد عرد المأليد نرشن األسناذ من قش اعد ال ير  النل ررطت رين الةيب شالس ط ، أين   ف ا
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عضشا، لصياغ  مقنرحات مراألي  الدسنشر القا   فل مدة  91شاال اديمل أحمد ليرار  رر اس  لأل   خرراء م ش   من 

سنين يشما، شنييد رفنح مةاشرات شاسي  م  الفاع ين فل الحياة السياسي  شالمألنم  المد ل قرل عرض المسشدة 

ع م الررلمان ل مصادق  ع يها ث  ع م االسنفناء الةيرل، شحدد الريان الذي أصدرنه الر اس  سري  محاشر الألديدة 

ل نيديل الدسنشري،  ان أررئلا نيئيئ حقشق اا سان شحريات المشاط ين شالمساشاة أما  القا شن، ش ذا ن ريس أخ ق  

قضاء شالفصل رين الس طات، شنيئيئ الرقار  الررلما ي ، الحياة اليام  شم افح  الفساد، شنرسيخ مردأ اسنق لي  ال

الذي يينرر قي  الديمقراطي ،  - ش ها سن شن نيدي ت ألشلري  ننطارق شأطرشح  أليل السياس  المقار   الألديد 

شحقشق اا سان، شمرادئ ال  ا  االقنصادي الحر، قيما عالمي  الرد من نيميميا عمم دشل اليال  الثالث، شقد ألاء 

لذا فل سياق ما أفرئنه اليشلم  رنداعيانها النل نخطت الحدشد الدشلي ، عقب ا نهاء الحرب الراردة شاسنفراد الشاليات 

 .1المنحدة األمري ي  رقيادة اليال ، أين سيت لذه األخيرة إلم نيمي  قيميا السياسي  شاالقنصادي  ع م راقل الدشل
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 -األسباب واألحداث – 2111الحراك الشعبي لسنة المبحث األول : 
الممارسات  ي  ر إلم الحر   االحنألاألي  ع م أ ها نمثل مألمشع  من األفراد نيرر عن رفضها ل سياسات اش

النل نقش  رها الس طنين الن فيذي  شالنةرييي  داخل ال  ا  السياسل شيؤ ةد فرا سةشا ةةائل رةأن الحر ة  االحنألاألية  لةل 

رمثار  "فيل ألماعل ل حنألاج رهةدف إقةرار نغيةرات  فةل الر ية  االألنماعية  شالسياسةي  فةل حةين ذلةب غةشي رشش ي 

ي مةن فةل ألمة  ريةض األفةراد ل ةدفاع عةن قضةايا محةددة. شقةد عرفهةا   إلم أ ها ن  ي  مهي ل شمحدد، له لةدف ع  ةل

نةةةةارليئني ل رأ هةةةا "س سةةة   مةةةن األداء المنشاصةةةل شالميارضةةةات شالحمةةة ت النةةةل يقةةةش  رهةةةا األةةةةخاص اليةةةاديين لرفةةة  

مألمشعةة  مةةن المطالةةب، شاعنررلةةا شسةةي   مهمةة  نسةةمح لألةةةخاص اليةةاديين المةةةار   فةةل السياسةة ، شعرةةارة عةةن عمةةل 

 .1ماعل يهدف إلم نأسيس   ا  ألديد ل حياةأل

إحةةةةةدى أ رةةةةةر شأةةةةةةد الم الةةةةةرات الةةةةةةيري  إرهةةةةةارا فةةةةةل اليالةةةةة ، رخةةةةةرشج  0202فرراير/ةةةةةةراط  00ةةةةةةهد يةةةةةش  

 ا ةةةةةت الم ييةةةةةن  مةةةةن الألئا رييةةةةن إلةةةةم الةةةةةشارع عقةةةةب صةةةال  الألميةةةة  ل مطالرةةة  . رالديمقراطيةةةةة  شالنغييةةةةةر. م الةةةةةرات 

غاينهةةةةةا الر يسةةةةة   لةةةةةل مطالرةةةةة  الر يةةةةةس عرةةةةةد اليئيةةةةةئ رشنف يقةةةةة  رالن حةةةةةل، فةةةةةل  ةةةةل نرةةةةةيحه ليهةةةةدة ر اسةةةةي  خامسةةةة  

مخالفة  ل دسةنشر. لةذه الم الةرات النةل ةةهدنها أغ ةةب المةةدن الألئا ريةة ، شالنةةل ةةةار ت فيهةةا مخن ةف الف ةةات اليمرية  

ماعيةة ، حاشلةةةةت رسةةةة  صةةةةشرة الألئا ةةةةر الألديةةةةدة النةةةةل يسةةةةيم إليهةةةةا المن الةةةرشن رانخةةةاذ السةةة مي  شعةةةد  شالطرقةةةات االألن

 .2الحةراك الةةيرل ”اسةنخدا  الي ةف نشألهةا  شم هةرا لهةا، اصط ةح ع يهةا راسة  

م  ما رين أةةخاص ذات فالحراك الةيرل الألئا ري ا ط ق رصف  غيرم  م  شانخذ الة ل الس مل رمئا له، أل

نشألهات األنماعي  شسياسي  شثقافي  ميي  ، نشحدت ارادنه  ع م اليمل المةنرك من أألةل ألةداف محةددة عرةرشا ع هةا 
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من خ ل اسنخدا  حقه  فل النألمهر شالنيرير عن الرأي، ةمل لذا الحراك إضرارات شم الرات شمسيرات شنألميات 

   االألنماعيةة   شاأل نر يةةت، شقةةد قشر ةةت لةةذه االحنألاألةةات رنغطيةة  أم يةة  فضةةال عةةن االسةةنخدا  الفيةةال لشسةةا ل ااعةة

شاسي ،  شرردشد غير ع يف  من قرل الس طات، ش ان الةيار الر يسل ل من الرين لش )أن الةيب يريد رحيل  ل من 

 .1فل ال  ا  (

 أسباب الحراك الشعبي  المطلب األول:
 ةات االحنألاألية  فةل الألئا ةر إلةم خ ةيط مةن اليشامةل شاألسةراب يم ن رد األسراب النل أدت إلم ا ةدالع الحر 

 السياسي  شاالقنصادي  شاالألنماعي  المنرا م ، رااضاف  إلم نفةل  الرة الفساد.

 ترشح الرئيس السابق لوالية خامسة :  -4

السةارق لةش نرةةح  الةر يس  0202فررايةر  00من رين األسراب الر يسةي  النةل  ا ةت شراء ا ةدالع احنألاألةات 

لشالي  خامس  رغ  عألئه عن إدارة ةؤشن الرالد، فالر يس السارق  ل فل الح   طي   عقدين من الئمن، ش لذا الة مط 

شالة ل السياس ي  ما يرى الريض ل  ييد ي اسب المرح   المياصرة  فالحاألة  لهةا قةد ا نفةت شألةن السةرب الةذي  ةان 

لسة ط  رهةذا الةة ل لة  ييةد مقرةشال فةل مرح ة  اليشلمة  شريةد ا هيةار يضمن ل  خب الحا م  االسةنمرار فةل الح ة  شفةل ا

الم  شمةة  االةةةنرا ي  شا نهةةاء الحةةرب الرةةاردة، شالن  اليةةال  رةةة ل أألمةة  يمةةر رمرح ةة  ا نقاليةة  ألديةةدة مةةن الحيةةاة إذ أن 

 الحياة الألديدة .النغيير السياسل شاالقنصادي سيأخذ ميه  ل أة ال الس طات شالنة ي ت النل ال نن ء  م  مي   
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 الثورة في مجال اإلعالم واالتصاالت: -8

نينرةةر ثةةشرة المي شمةةات شاالنصةةاالت مةةن اليشامةةل النةةل سةةالمت فةةل إئاحةة  الخةةشف السياسةةل ش سةةر الصةةمت 

ااع مةةل المطرةةق ع ةةم الةةرأي اليةةا   ، فشألةةشد شسةةا ل االنصةةال الحديثةة   المحطةةات الفضةةا ي  شاأل نر يةةت شالخ ةةةشي 

الرقمي  شغيرلا  ةان لهةا األثةر األ رةر فةل  ةةف عةشرات  ال  ةا  الحةا   شفةل ا نةةار االحنألاألةات. حيةث شال اميرات 

 .قامت ن ك الشسا ط ر قل الشقا   أشال رأشل شرة ل مراةر

فل ريض األحيان  ما م ح الحر   االحنألاألي  القدرة ع م ايصال صةشنها شصةشرنها إلةم اليةال  أألمة ، ممةا 

األطراف شم ن الم اطق األخرى من مشا رنها شالنألاشب الفشري ميها، شلذا ما أدى إلم دع   أثر فل مشقف  ثير من

ن ةةةك االحنألاألةةةات شالضةةةغط ع ةةةم ن ةةةك السةةة طات شرةةةرئ رقةةةشة دشر إعةةة   المةةةشاطن، منحةةةديا رةةةذلك النينةةةي  ااع مةةةل 

 الرسمل.

 كسر حاجز الخّوف: -2

الألئا ري مح ش  رالخشف، شراألألهئة األم ية  شرةالفقر،  فهذا لش النغير االسنرانيألل الر يسل، فقد  ان الةيب

 .1شع دما اسنطاع أن ي سر لذا الحاألئ، ا نقل لذا الخشف إلم الطرف المقارل

إن الةراب الذي رادر إلم االحنألاج لش أليل مني   شمثقف ينقن أ ثر من لغ  شييرف النشاصل م  اليال  أليل   -1

ييةةيش الثةةشرة الألئا ريةة  شال اليةةةري  السةةشداء شلةة  يةةةهد الهةةئا   اليرريةة ، رةةل ةةةهد الحداثةة  شالن  شلشأليةةا، أليةةل الةةذي لةة  

ئمةةن النراألةة  األمري ةةل فةةل اليةةراق، شفةةل أفغا سةةنان، شلئيمةة  إسةةرا يل فةةل لر ةةان، ش ألةةح فةةل اسةةنخدا  نق يةة  النشاصةةل 
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ينشقيةةشا فةةل الردايةة  أن ينحةةشل اال نرش ةل ر قةةل النألةةارب شالخرةةرات الغرريةة  شالدشليةة  فةةل الن ةةالر شاالحنألةةاج، دشن أن 

 األمر إلم الحر ات االحنألاألي .

ن هةةن الةةريض رةةأن فألةةشات شاسةةي  فةةل مسةةنشيات الةةدخل ن يةةب دشرا  ةةذلك فةةل الحر ةةات  االحنألاألةةات، شالحقيقةة   -3

ل اك عشامل عديدة أدت إلم االحنألاألات رما فل ذلةك قضةايا النةدلشر االقنصةادي ،  فةالألئا ر غالرةا مةا نينمةد ع ةم 

ا ةةدات المحرشقةةات فةةل حةةين نغيةةب الن ميةة  الحقيقيةة  رسةةرب صةةيشرات ننمثةةل فةةل ارنفةةاع ميةةدل نئايةةد السةة ان  قةةص ع

ال شادر الشط ي  النفاشت فل مسةنشى النطةشر االقنصةادي شاالألنمةاعل شفةل  ةل لةذا الشضة  المنةردي فةإن دخةل الفةرد 

 حنما سي شن مند يا.

غير الةرعي  إلم حال  من االحنقان الةيرل شالنل أةيل فني ها غياب أدت ررشئ  الرنل الرطال  شالفقر شالهألرة  -2

الح شمةةة  الرةةةةيدة شالديمقراطيةةة  ش أدت إلةةةم  قمةةة  الةةةةراب ع ةةةم األ  مةةة  الحا مةةة  النةةةل ال يي يهةةةا سةةةشى رقا هةةةا فةةةل 

 الس ط ، فاألشضاع الداخ ي  السا دة  ا ت الةرارة النل أةي ت الحر ات  االحنألاألي  .

لمحفةةئات ل حةةراك الةةةيرل فةةل الألئا ةةر نر يةةئ الثةةرشة فةةل أيةةدي رألةةال األعمةةال المقةةررين مةةن السةة ط ،  مةةا ةةةم ت ا -7

شاالفنقار إلم الةفافي  فل إعادة النشئي  شا نةار الفساد شالمحاراة شاسنغال ال فشذ شئيادة أسيار المشاد الغذا ي ، فةرفض 

 . 1 مشذج النر ل رشصفه المثل األع مالةراب قرشل الشض  الرالن، شقد نط   ريض المحنألين إلم ال

 انتشار ظاهرة الفساد السياسي : -2

ريد مرض الر يس السارق الذي ألي ه عاألئا عن نسةيير ةةؤشن الةر د، أصةرحت صة اع  القةرار السياسةل فةل الألئا ةر 

سةؤشلين شنئشيةر مرنه   ريد مؤسس  الر اس  شنحديدا ريد مسنةاره الذي اسنغل الشض  فل صياغ  القرارات شنييةين الم
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اارادة الةيري  اال نخاري  شنيديل الدسنشر شصشال إلم نمرير اليهدة الخامس  رالقشة رغ  اعنراض ال ثيرين ع ةم ذلةك. 

شلش ما فنح المألال شاسيا ع م مصراعيه لم اقة  الفساد السياسل الذي ي خةر الدشلة  فةألغل دشر المؤسسة  النةةرييي  

رلا (حنم أصةرح الررلمةان رغرفنيةه نحةت سةيطرة ال  ةا  يمةرر شيصةادق راألغ رية  شحشلت إلم مؤسس  مهيمن ع م قرا

ع م  ل القشا ين لصالح الس ط ، شفقد ميه المشاطن  ل ثقنه فل الررلمان الذي مةن المفةرشض أ ةه يمثةل شيةداف  ع ةه 

 شيراقب مها  ال  ا ، مما سال  إلم حد  رير فل اليئشف عن المةار   السياسي   

قف الشض  ع د الفساد السياس ي، ف ان لهذا األخير نأثير  رير فل الدشل  فهش األساس شال شاة لرقي  أ شاع ل  ينش  -9

الفسةاد األخةرى، حيةةث سةادت فةةل  ةل الشضةة  المنةدلشر الةذي يييةةةه المألنمة  قةةي  ال هةب شاالحنيةةال شال فةاق شالخةةداع 

ألاالت حساسة  مثةل النش يةف شالنرقية  شالنييةين فةل ش ذلك الرةشة شالمحسشري  شرشا االن ال ش  ها ممارسات طالت م

م اصب قيادية  رمخن ةف مؤسسةات الدشلة ، رةل أ ثةر مةن ذلةك نطةشرت إلةم ممارسةات نألسةد "خصخصة  الدشلة " شلةل 

مةةن سةةمات األ  مةة  السياسةةي  الشراثيةة  الألديةةدة النةةل ن ةةشن فيهةةا مؤسسةةات الدشلةة  عرةةارة عةةن أدشات يسةةنخدمها أفةةراد 

الحه  شمطةةاميه ، شيرةةدش ال  ةةا  السةةياس ي ع ةةم ةةة ل إقطاعيةةات شمرا ةةئ  فةةشذ مشئعةة  رةةين مقررةةشن فةةل نحقيةةق مصةة

 .1األقرراء شالحاةي  شالئرا ن الذين يهدفشن إلم المحاف   ع م الشض  القا   شاالمنيائات النل ينمنيشن رها

 تداعيات الحراك السياسي الجزائريالمطلب الثاني : 
سياسي  شاألنماعي  شدسةنشري  ميقةدة شعصةي  ع ةم الفهة  السةهل حةر   نةداعيانها يردش الحراك الألئا ري  الرة 

السريي ، فقد أسقط لذا الحراك مألمشع  من المسة مات النةل  ا ةت عصةي  ع ةم السةقشط فةل ئمةن قريةب، شقةد نمث ةت 

 النداعيات فيما ي ل:
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 فراير/ةةراط  00سنمرارينه م ةذ ةَّ ل الحراك السياسل ع م  سياسي  فارق  فل ناريخ الألئا ر رح    ئخمه شا

0202. 

  أسةةةقط الحةةةراك شاألةةةب الةةةنحف  عةةةن ألميةةة  المسةةةؤشليات شاألطةةةر شاألفةةةراد  فةةةل ألميةةة  القطاعةةةات رةةةدءا رقطةةةاع

 اليدال   ششصشال لقطاع الني ي  اليالل شالنرري  شالصح  شاألمن شغيرلا .

  شا نماءانةه ش لةش مةا أعطةاه ريةدا ا دمألت فةل  مشألة  الحةراك أطيةاف المألنمة   الألئا ةري رمخن ةف نةة ي نه

 ةيريا ، شة ل  شاة األنماعي  ص ر  ئادت فل ندفقه شديمشمنه .

   ة ل ع م  فارق  فل س مينه، رل إ ه سألل م الر ألديدة نمث ت فل مةار   أألهئة األمن شقطاع  الةرط

 قات .شالدرك شالحماي  المد ي  رة ل حمم الحراك السياسل الألئا ري من مألي  م الر اال ئال

  أعطةةم  فسةةا قا ش يةةا شدسةةنشريا  ل  قةةاش اليميةةق لمفةةالي  نةةرنرط رطرييةة  السةة ط  السياسةةي  شقشاعةةد اال نخةةاب

شحةةةاالت االسةةةنقال  شالةةةةغشر،  خصشصةةةا ريةةةد ان أيألرةةةر  الشل مةةةرة فةةةل نةةةاريخ الثةةةشرات ش الهرةةةات الةةةةيري   

  ً ثا يا رضغط من المؤسس  اليس ري ، ث  الر يس المسنقيل رشنف يق  ع م نأأليل اال نخارات أشال، ث  االسنقال

إلم أألل غير مسمم. لقد  ةان االحنألةاج فةل  0202يشليش/نمشئ  4إلغاء  اال نخارات النل  ا ت مقررة فل 

الةارع السياسل الألئا ري منم هرا  فل  مط ألديد يألم  فل ث اياه الن الرات المه ي  شالن ةالرات المةةار   

 .1ن الرات االحنألاألي  السياسي شالن الرات  اال فيالي  شال
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 نتائج الحراك الشعبيالمطلب الثالث : 
 :1إن من أل   نا ج الحراك الةيرل ماي ل

  نمةت رضةغط مةن ةةارع م فيةل شأمةر مةن  0202مةارس/آذار  00إلغاء اال نخارات ررسال  من رشنف يقة ، فةل،

 المؤسس  اليس ري  .

 . القضاء  ها يا ع م ف رة اليهدة الخامس 

  ألاء سي اريش ا نخارل مئشر، شنأل ب نرديد أمشال طا    ع م حم ت  ا نخاري  صشري  .إر 

 .شض  حد ل نمديد شاسنمرار نسيري ةؤشن الدشل  راس  الر يس المحنألئ 

  إعةادة الثقةة  فةةل المألنمةة  خاصةة  لةدى الةةةراب الةةذي  ةةل لسةة شات يينةئل اليمةةل السياسةةل، شذلةةك رفيةةل ن ةةامل

م يةشن  00االألنمةاعل؛ إذ يقةدر عةدد مسةنخدمل اا نر ةت فةل الألئا ةر رحةشالل  النياطل مة  شسةا ل النشاصةل

 ةخص، أي حشالل  صف عدد الس ان .

   نراأل  أحئاب الس ط  شما ةهدنه من ن اقض فل الخطاب شنةةرذ  شاسةنقاالت ألماعية  ش ريةث رسةا ل طمأ ة

 شا نقاد لألحئاب الميارض  فل ذات الشقت .

 يألةةةرفين شخصشصةةةا شالة الألمهشريةةة  الةةةذين  ةةةا شا يح مةةةشن راسةةة  السةةةييد شضةةة  حةةةد لحضةةةشر المسةةةؤشلين المن

رشنف يق  شرألال أعمالةه ال افةذين، شالةذين مةا رسةش دشرا مةةهشدا فةل سة ب االرادة الةةيري  ش نئشيةر اال نخارةات 

 المح ي  شالنةرييي  السارقنين راا راه .

  0202أرريل/ يسان  0الثالث  إسقاط لشيب الطرق  المهيم   راع ن عن اسنقال  الر يس، يش 
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  لفت ا نراه اليامل ش يل إعألاب الدشل الميادي  شالصديق  رالحراك شس منيه، رغ  ما مر ره المألنمة  الألئا ةري

رلاب أ  ت األخضر شاليارس  .من س شات عألاف شا 

 2111اإلصالحات السياسية بعد الحراك الشعبي المبحث الثاني : 
ريدة مراحل ريد ن حل الر يس عرد  1091فيفري 11ريد ما ييرف رحراك مرت عم ي  الص اع  الدسنشري   

اليئيئ رشنف يق  فقد عرفت مرح   ما قرل اقرار النيدي ت الدسنشري  الألئا ري  حال  اسنقطاب  ريرة رسرب رفض 

الر اسي " اال ا ها ةريح  الراس رها فل الر د المسار النل ال  اليه المرح   اال نقالي  فل الألئا ر" أي اال نخارات 

 .نمت ش ا ت الخرشج االمن  من االئم   

نيهد رإدخال نيدي ت دسنشري  نضمن  1091ريد ا نخاب الر يس عرد المأليد نرشن لر اس  الألئا ر فل  

فيفري  خطشة اشلم فل عم ي  اله دس  السياسي  شقد فه  من نصريحانه ان لذه النيدي ت  11شنحقق مطالب حراك 

رة رسياق االئم  السياسي  النل ميئت س شات ح   رشنف يق  االخيرة ، شلذلك لدف الر يس لذه النيدي ت ألاءت منأث

 .1ع م ا ها لنحدد مها  الألمي  رمن فيه  ر يس الألمهشري  ، شن هل الح   الفردي ل ر د 

منخصصين فل  99، شنن شن من  1010ألا فل   99لة  10-03ة ل لأل   خرراء عرر المرسش  رق    

 .2القا شن اخنارل  لش شيراسه  احمد ليرار  

عم ها .  نج عن ذلك  91ريد ان اخرت ألا ح   شفيد  1010ماي  7اقنرحت ال أل   مةرشع نيديل شئع فل  

شاحئاب مألهري  شألمييات شةخصيات ال ييرفها الراي اليا  . اما  اقنراحا، ألاء مي مها من مؤسسات الدشل  1099

                                                           
 . 31، ص  20/04/2023، جملة الرائد يف الدراسات السياسية ، 2020حممد زيتوين ، عبري بوعكاز ، قراءة حتليلية يف التعديل الدستوري اجلزائري  1

https://www.asjp.cerist.dz 
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 .9ص  2020جانفي 
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المألنم  المد ل شاحئاب الميارض  فقد قاطيشا فل اغ ره  لذه اليم ي  النأسيسي  الفشقي  . ادت االقنراحات المقدم  

مرر سرن 2. صادق مأل س الشئراء ع م المةرشع فل  1010سرنمرر  1ل أل   الم اصدار مةرشع نيديل ألديد فل 

 .1سرنمرر  91سرنمرر ، شمأل س االم  فل  90ث  صادق ع يه رااألماع المأل س الةيرل الشط ل فل 

 نيدي ، المها : 10نضم ت مسشدة نيديل الدسنشر الألئا ري الحالل  حش 

حيث اقنرحت الشثيق  أن نضط   المح م  الدسنشري  رمهم  ا تعويض المجلس الدستوري بمحكمة دستورية: 2

عمم األشامر الر اسي  شالح شمي ، ش ذا القشا ين شالن  يمات شالميالدات، شالرت فل الخ فات النل قد نثشر الرقار  

 رين الس طات الدسنشري  الث ث ريد اخطارلا.

 عضش ل مح م  الدسنشري  ، م  اةنراط عد  اال نماء الحئرل لألمي  اعضاء المح م ، 91 ما حددت النيدي ت 

أعضاء، شعضشين من المأل س الةيرل )الغرف  السف م ل ررلمان ( من غير ال شاب ،  4ي  ييين ر يس الألمهشر 

 قضاة م نخرين . 4شعضشين من مأل س االم  )الغرف  الي يا ل ررلمان( من غير أعضا ه، ش

عرد ة الغاء المادة النل ننيمق "رالث ث الر اسل" من نة ي   مأل س األم ، شلل مادة اسنحدثها الر يس السارق  1

 .2، حيث م حنه صالحي  نييين ث ث أعضاء مأل س األم   1009اليئيئ رشنف يق  فل نيديل 

ة االرقاء ع م فنرة الشالي  الر اسي  مدنين فقط، شاسنحداث م صب  ا ب ر يس الألمهشري  ل مرة االشلم ، ينشلم  3

مهم   ان يضط   رها ر يس مأل س  مها  الر يس شقيادة الر د فل حال نيذر لذا االخير عن نأدي  مهامه ، شلل

 .3االم  فل الدسنشر السارق  ، ش ذا االرقاء ع م فنرة اليهدة الررلما ي  رشالينين نةرييينين غير قار   ل نألديد 

                                                           
 34لـــ 12املتضــمن اســتدعاء اهليئــة الناخبــة لالســتفتاء حــول تعــديل الدســتور ، اجلريــدة الرمسيــة رقــم  2020ســبتمرب  31املــؤرخ يف  20-213املرســوم الرئاســي رقــم  1

 .1-22، ص  2020سبتمرب 
 .11يل ، مرجع سابق ، ص عبد العزيز لزهر وخالد صو  2
 نفس املرجع السابق ، نفس الصفحة. 3
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ة اضط ع الأليش الشط ل الةيرل رمها  عس ري  خارألي :  حيث اقنرحت شثيق  النيديل الدسنشري الألديد ام ا ي   4

ارج الر د شذلك ريد مشافق  الررلمان ،  شلل سارق  لل األشلم من  شعها فل ناريخ الألئا ر، فقد ارسال الأليش الم خ

حرصت الألئا ر طشل فنرة اسنق لها عمم م   اقحا  أليةها فل ال ئاعات الخارألي ، أش المةار   فل القشات الدشلي  

د، ش ان لذا عقيدة يينقدلا الأليش الألئا ري، المةنر   لحف  السال ، أش القيا  ريم يات عس ري  خارج حدشد الر 

 شلذا ما اعنرره ريض المراقرين أ ه سيثير ألدال شميارض  ةيري  شاسي .

ة حذف المادة النل نسنشألب النمن  رالأل سي  الألئا ري  لنشلل الم اصب السامي  فل الدشل  ، سيما ريد اال نقادات  1

شئيرا من مئدشألل الأل سي  ، شيرنرط لذا االمر  97ح شمنه الثالث  الةيري  النل صاحرت نييين الر يس السارق فل 

فل ذا رة الألئا ريين رقضايا الفساد ، السيما ريد نفألر فضا ح الفساد النل  ان شئيرا ، الص اع  االسرق عرد الس   

ء النل شرد ذ رلا رشةشارب )ذش الأل سي  الفر سي (، شالطاق  ة يب خ يل )ذش الأل سي  االمري ي (، من ا ثر االسما

 .فل ا رر قضايا الفساد فل الألئا ر ، شلذا  ذلك ييد من رين النيدي ت النل اثارت ألدال شاسيا 

ة الغاء م صب الشئير شاسنرداله رر يس الح شم  : يقنرا النيديل الدسنشري الألديد الغاء اليمل رم صب الشئير  2

الح شمل ، شالذي ييين من طرف االغ ري  الررلما ي  ، االمر الذي االشل شاليشدة الم   ا  ر يس الح شم  ررر امأله 

،  ما  1092سييئئ من ص حيات ر يس الح شم  شيق ص من ص حيات ر يس الألمهشري  النل شسيها نيديل 

نضمن النيديل الغاء س ط  ر يس الألمهشري  فل اصدار االشامر الر اسي  خ ل فنرة اليطل الررلما ي  ، م  الحفا  

 م حق النةري  رأشامر خ ل مدة ةغشر المأل س الةيرل الشط ل ) الغرف  السف م ل ررلمان( شفل غضشن مدة ع

الحال  االسنث ا ي  ، م  ضرشرة  عرض لذه االشامر ع م الررلمان فل المدة المط شر  ، شيضاف اليها نيدي ت 

شنقدي  المسن دات شالشثا ق الضرشري  ل ررلمان اخرى ن ئ  ح شم  رإرفاق مةرشعات القشا ين رال شا ح الن فيذي  ، 

 لنسهيل مهامه الرقاري  ، شاقرار ام ا ي  نرنيب مسؤشلي  الح شم  ع م اثر عم ي  االسنألشاب .
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ة اعفاء ر يس الألمهشري  من نراس المأل س االع م ل قضاء شاس ادلا الم ر يس المح م  الي يا ، ش ذا ارياد شئير  7

  س االع م ل قضاء .اليدل من نة ي   المأل

ة اقنراا النمييئ فل االسنفادة من الحصا   الررلما ي  رين االعمال المرنرط  رممارس  اليهدة شن ك الخارأل  ع ها ،  9

شذلك ع م خ في  قضايا الفساد النل فنحها القضاء م  ريض ال شاب  فل الررلمان ، اين شألد ال ثير من الصيشرات 

 الحصا   عن ريض ال شاب .شاليراقيل القا ش ي  لرف  

ة شيةنرط النيديل الدسنشري شل مرة االشلم النصشيت داخل الررلمان رحضشر اغ ري  االعضاء ، شذلك ريد  1

 . 1اال نقادات النل طالت  شاب الررلمان ، ع م ما اعنرره الألئا ريشن قاعات الررلمان الفارغ  خ ل أل سات الررلمان

يشما : شال يم ن نألديدلا اال رمشافق  الررلمان ، شلل المدة النل  ا ت  30ب : ة اقرار مدة حال  الطشارئ  90

يشما ، شاقرار حق المح م  الدسنشري  فل  20مفنشح  فل الدسنشر الحالل ، م  نحديد مدة الحال  االسنث ا ي  ب : 

 ع م القرارات المنخذة اث اء الحال  االسنث ا ي  .

ضمن ديراأل  الدسنشر، رااضاف  الم ح ر خطاب ال رالي   1091فرراير 11ة دسنرة الحراك الةيرل ليش   99

 شالي صري  شالنمييئ.

ة اارقاء عمم مشاد الهشي  الشط ي   مشاد صماء غير قار   ل نيديل، ع م غرار المشاد المني ق  ردين الدشل   91

 .... .شلغنها

 الشط ي ، غير القار   ل نيديل الدسنشري . ة اقنراا ادراج ال غ  األمائيغي  فل خا   مشاد الهشي  93

ة دسنرة س ط  ع يا ل ةفافي  شالشقاي  من الفساد شم افحنه، شادراألها ضمن الهي ات الرقاري ، ش ذا دسنرة الس ط   94

 .2الشط ي  المسنق   ل  نخارات 

                                                           
 .23-20نفس املرجع ، ص ص  1
 .23نفس املرجع ، ص  2
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لةيرل المقرر فل الفانح غير ان لذا الدسنشر لن ي شن ساريا اال ريد النصشيت الةيرل ع يه فل االسنفناء ا 

، المشعد الرمئي الذي يصادف مشعد االحنفال رذ رى ا دالع الثشرة الألئا ري  المرار   ل نحرير  1010من  شفمرر 

 .1( 9121-9114من االسنيمار الفر سل )

 تشاريعيات –انعكاسات اإلصالحات السياسية بعد الحاراك علاى المشااركة السياساية  :المبحث الثالث
 أنموذجا 2121

 المطلب األول : واقع المشاركة السياسية بعد الحراك الشعبي 

 القةرار صة اع لةدي رالغة  رألمية  نح ةم النةل المشاضةي  ألة  مةن الألئا ةر فةل السياسةي  المةةار   أئمة  نينرر 

 االسنحقاقات فمخن  عرر االئم  لذه نألسدت شقد مصداقينه، شع م السياسل ال  ا  ع م المخن ف   ي اسانهاال   را

 .0200 النةرييي  شاال نخارات 0202 لس   الدسنشر ع م شاالسنفناء الر اسي  اال نخارات ري ها شمن اال نخاري 

 الألئا ةريين المسةؤشلين رةال نةةغل الئالةت النةل المشاضةي  مةن الألئا ةر فةل السياسي  المةار   أئم  ئالت ال إذ 

 السياسةي  الن مية  عم ية  امةا  حقيقيةا شعا قةا ل دشلة  المؤسسةل الر اء إرساء فل أثر لها شالنل ا نخارل اسنحقاق  ل فل

 ايمةان عةن ال ةانج اال نخاري  اليم ي  عن شالنغيب السياسل اليمل عن الألئا ريين عئشف لش االئم  لذه م الر شمن

 الفةاع ين مخن ةف طةرف مةن المرذشلة  الألهةشد  ةل مةن شرةالرغ  االئمة  لةذه حقيقل نغيير نحقيق إم ا ي  ليد  ال اخرين

 لنفييةةل المةةد ل المألنمةة  مؤسسةةات ش ةةذا ، شغيرلةةا شااذاعةة   ةةالن فئيشن اعةة   شسةةا ل مةةن رسةةميين شالغيةةر الرسةةميين

رساء  .الألئا ري المألنم  فل قا م  مانئال أ ها إال اال نخارات فل ل مشاط ين السياسي  المةار   شا 

 لةةشا ألةةشلري سةةؤال ع ةةم ااألارةة  فةةل الخرةةر لألريةةدة نصةةريح فةةل مصةةري الحميةةد عرةةد يقةةشل السةةياق لةةذا شفةةل 

 ةخصةي  ق اعةات من ا ط قا المشاط ين من غيري م  النةرييي  اال نخارات فل أةارك ل " قال حيث ا نخب ال لماذا

                                                           
 .22نفس املرجع ، ص  1
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 االخنيةةار شاألةب اؤدي ا  ةل ا نخةةب، ع ةدما مطم  ةا راخنصةةار أ ةن لة  ا  ةل المةةشاط ين مةن غيةري مةة  فيهةا اةةنرك قةد

 فةل اسةال  ا  ةل أش الةةهداء، رقشافةل ألر  ةا الةذي الطريةق  فةس فةل السةير شاصةلأ ا  ل أش رالمشاط   يرنرط الذي الحر

 .ريد ا نأنل النل لألأليال أفضل مسنقرل ر اء

 شا هةةا السياسةةي  اسةةررها لهةةا األنماعيةة   ةةالرة لةةل رةةل فقةةط ةخصةةي  قضةةي  ليسةةت اال نخارةةات مقاطيةة  ل ةةن 

 الةةذين ع ةةم يألةةب المألنمةة  مةةن رسةال  شل  هةةا الةةر د مةةةا ل حةةل فةةل يسةال  أن يم ةةن سياسةةيا رر امألةةا ليسةةت رالنأ يةد

 نرفيها ةيارات  مألرد اليها ال  رة ننألاشئ س يم  رقراءة شخصشلا الصحيح ، م ئلنها ي ئلشلا أن القرار ص اع  ريدل 

 ال ةاخرشن يقةاط  لماذا لش القضي  ألشلر الن السياسي  الممارس  أش االنألاه فل ميها نخن ف قد شةخصيات األحئاب

 ؟ المقاطي  لدعشة يسنأليرشن أش أ فسه  ن قاء من اال نخارات

 :1م ها المقاطي   الرة نضخي  فل سالمت عديدة أسراب ل اك

 ع يهةةةةا شااللنفةةةةاف ر د ةةةةا، نشاألةةةةه النةةةةل الحقيقيةةةة  شالخارأليةةةة  الداخ يةةةة  النحةةةةديات حةةةةشل الحةةةةاد ال قةةةةاش غيةةةةاب .0

 ل مشاطن اليشمي  المةا ل دغدغ  طريق عن رالمصداقي  الفشئ شمحاشل  غامض ، ريمشميات

 نرمةل عم ية  األسةاس فل رأ ها نحضيرلا شمسنشيات مراحل ألمي  فل النةرييي  اال نخارات عن صشرة نقدي  .0

 . نغييره أش نطشيره دشن ل حي شل  أقيمت النل السدشد شنرمي  القا   الح   ع م لإلرقاء

 ال القةا     ةا   ةل فةل  فاءانه   ا ت مهما ألدد  شاب شاخنيار اال نخارات فل المةار   رأن السا د االعنقاد .3

 . ةي ا يؤخر شال يقد 

                                                           
الدراسـات السياسـية، جملـد  وحتـدي بنـاء اجلزائـر اجلديـدة، جملـة الرائـد يف 9112فرباير  99قندوز عبد القادر ، واقع املشاركة السياسية يف اجلزائر بعد احلراك الشعيب ل 1
 .18، ص  9191، نوفمرب 1، عدد  3
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  نا أله، ي يف الذي األساسل اليامل لش ييد ل  ل   م  النق يدي النق ل رالمي م اال نخارات نئشير أن صحيح .4

 حةةد إلةةم مخن فةة ، ششسةةا ل شيطةةرق عديةةدة، سةة شات طي ةة  نريةةد  مةةا السياسةةي  السةةاح  دأل ةةت السةة ط  أن ذلةةك

 . خراألك سيأني ل ة نل حيث أمطري اال نخاري ، السحب مخاطر  من يم  ها

 سياسةةل نغييةةر إلةةم الطمةةشا يي ةةس م حةةش ، رةةة ل انسةة  الةةذي اال نخارةةات، فةةل المةةةار   عةةن اليةةئشف أن .5

 مةن اليةأس يةةره رمةا الح ة  لةذا االخةن ط رغة  المألنمة ، ةةرا ح ألمية  رةين مةةنر ا ح مةا اليةش  أصةرح عميق

 .1القريب الم  شر فل حدشثه

 :الجزائر في السياسية المشاركة أزمة
 اليراقيةل شضة  إلةم ل صةفشة ل ألةشء   ةرا السياسةي  الحيةاة فل الألمالير مةار   ميدالت ند ل إلم نةير فهل 

 شنصةةرح الةةةيب، أر ةاء صةةفشف فةل الفقةةر شاسةنفحال ، ميةة األ شةةةيشع  هةأل مةةن/  المةةار   إلةةم ع ةم المنط يةةين امةا 

 الح ةة  فةةل رإةةةرا ها رالمطالرةة  ألديةةدة عةةاتر أل نأخةةذ ع ةةدما" السياسةةي  الن ميةة  األئمةةات مةةن أئمةة  السياسةةي |  المةةةار  

 الحا مة  الألماعة  المر ةئ نهديةدا شنةة ل ةةرعي  أئمة  ع ةم ن طةشي  فسةه الشقةت شفةل أخةر شقةت شفةل آخر  حش ع م

 نغييةةر فةةل يةةؤدي مةةا  ةةل أن ريةةب شال الصةةاعدة القةةشى مطالةةب ع ةةم نسةةنأليب ال األخيةةرة لةةذه رةةدت إذا األخةةص شع ةةم

 ألماعةةات نصةةاعد إلةةم يةةؤدي ذلةةك شغيةةر الراعيةة  الةة    فةةل ال  ةةر إعةةادة أش شالن  شلشأليةةا  النصةة ي  ، ماديةةا المألنمةة 

 .الح   فل رإةرا ها نطالب األنماعي 

 : لل حاالت فل أئم  نصرح السياسي  المةار   فإن نقد  لما إسن ادا

  الح   فل رإةرا ها نطالب ألماعات  هشر .0

  الصاعدة االألنماعي  القشى مطالب إلم الحا م  الألماع  االسنألار  عد  .0
                                                           

 .18نفس املرجع السابق ، ص 1
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  ريةر لألةئء السياسةي  رالمةةار   المني قة  االحنياألةات سد عن ال  ا  عألئ عن السياسي  المةار   أئم  ن ر  

 األئم  لذه لنة ل ننداخل شالنل اليشامل من اليديد ل اك أن رل ريي ه لسرب االئم  لذه نغئش شال المألنم ، أر اء من

 فةل شخصشصةا الةدشل مةن  ثيةر م هةا نيةا ل النةل األئمةات مةن رريضةها منصة   ح قة  من ألئء االمر حقيق  فل شلل

 ال االئمةةات لةةذه مةةن ائمةة  ف هةةشر النةةدخل، شأئمةة  النشئيةة ، شأئمةة  الهشيةة ، شأئمةة  الةةةرعي ، أئمةة  مثةةل  اليررةةل، الشاقةة 

 األئمةات مةن اليديةد رةه ال  ةا  لةذا أن يي ةل شألشدلةا أن رةل ذاك أش الر ةد لةذه فةل المشألةشدة االئمة  ريي هةا ا هةا يي ل

 .1الريض ريضها م  منئام   أش منناري  أئمات أش ائم   ل أن أخرى ريرارة

  التشريعية انتخابات في السياسية المشاركة واقع في قراءة: المطلب الثاني 

 اليةئشف ألمهةا السياسةي  ال ةشالر مةن ال ثيةر الألئا ةر فةل 0200 ألةشان 00 ل النةةرييي  اال نخارةات ةهدت 

 شلةل الدشلة  فةل سة ط  أللة  ا نخةاب نةة ل  ش هةا السةارق ، االسنحقاقات من غيرلا عن ميئلا الذي ال رير اال نخارل

 شالنحةةشل السياسةةل ااصةة ا عم يةة  فةةل الر يسةةي  اآلليةةات احةةدى لةةل اال نخارةةات أن اعنرةةار ع ةةم النةةةرييي ، السةة ط 

 النةداشل شنفةرض السياسةي  المؤسسةات ع ةم الةةرعي  نضةفل شالمألنمة  الدشلة  رةين الي قة  لنحديةد شمؤةةر الديمقراطل

 لمةةاذا النسةةاؤالت، مةةن اليديةةد األخيةةرة اال نخارةةات طرحةةت  مةةا الحا مةة ، ال خرةة  شنألةةدد السةة مي  رةةالطرق السةة ط  ع ةةم

 نيرفهةا النةل النألديةد عم ية  رغة  الحألة  رهةذا المةةار    سر  ند ت شلماذا ؟ المةار   م يدم  اال نخاري  الحم    ا ت

 الألرا ر؟

 :وسياقها االنتخابات قانون
 شالةةةذي ،0200 مةةةارس 02 فةةةل صةةةدر الةةةذي الألديةةةد اال نخارةةةات قةةةا شن رمشألةةةب النةةةةرييي  اال نخارةةةات ألةةةرت 

 المةةةار   مةةن شال سةةاء الةةةراب نم ةةين مثةةل  فسةةها، ع ةةم قطينهةةا السةة ط   ا ةةت النةةل الشعةةشد ريةةض مةةشاده نضةةم ت

                                                           
 ، جامعة باجي خمتار ، عنابة. 9111دراسة حتليلية لالنتخابات التشريعية  –ناجي عبد النور ، أزمة املشاركة السياسية يف اجلزائر  1
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 المنقدمة  القةشا   أن ع ةم 020 المةادة  صةت فقةد اال نخارية ، اليم ية  ةةشه طالمةا الةذي الفاسةد المةال شمحارة  السياسي 

 النرةةةيحات  صةةف األقةةل ع ةةم نخصةةص شأن شالرألةةال، ال سةةاء رةةين الم اصةةف  مرةةدا مراعةةاة" اع يهةة ينيةةين ل  نخارةةات

 ألاميل، ني يمل مسنشى األقل ع م القا م  مرةحل الث ث ي شن شأن س  ، أرريين عن أعمارل  نقل الذين ل منرةحين

 ل سة ط  نةار  مأل ةس ع يهةا شالنةل( 17 المةادة) اال نخارية  الحم ة  لنمشيةل رها المسمشا المصادر القا شن لذا حدد  ما

 المادة ن ص  ما اال نخاري ، الحم   حسارات نمشيل مراةرة مراقر  لأل   عرر( 06 المادة ل  نخارات المسنق   الشط ي 

  ةان مهما أخرى مسالم  أي أش عي ي  أش  قدي  لرات مراةرة غير أش مراةرة رصف  منرةح أي ن قل ح ر ع م 11

 .1أأل ري  أل سي  من مي شي أش طرييل ةخص أي ، أأل ري  دشل  أي من ة  ها،

 المفنشحةة  القا مةة  ع ةةم ال سةةرل االقنةةراع رطريقةة " اال نخةةاب يةةن  أن ع ةةم 020 المةةادة نةة ص ذلةةك ع ةةم أضةةف 

 المفنشحة  القا مة    ةا  ألن منسةاشي ، ن ةشن أن يفنرض المنرةحين ح ش  أن يي ل ما المئج دشن نفضي ل رنصشيت

 النرنيب ال اخب ع م يفرض الذي المغ ق  القا م    ا  ع س ع م الشاحدة القا م  مرةحل نرنيب حري  ال اخب يم ح

 . 2القا م  فل الحئب يحدده الذي

 أن قرةل( 02 شفيةد)  شرش ةا فيةرشس ألا حة  رسةرب 0202 عةا  خة ل  ةةاطه نراألة  الذي الةيرل، الحراك أ  

 شمةةةن اال نخارةةات فةةةل المةةةار   مشضةةةشع مةةن نراي ةةةا مشاقفةةه ةةةةهدت فقةةد 0200 فررايةةةر خةة ل  ةةةةاطه شيسةةنأ ف ييةةشد

 عم يةةات عرةةر ل فسةةه ال  ةةا  إ نةةاج إعةةادة عم يةة  سةةشى لةةيس يألةةري مةةا أن يينرةةر م ةةه ألةةئء عمشمةةا، السةة ط  مرةةادرات

 اال نخارةات فل المةار   أن يرى إذ مغايرا، مشقفا الحراك من أخر ألئء شنر ل ال ئال ، ةرشط فيها ننحقق ال ا نخاري 

 .رالنغيير المطالر  فل شاسنمرا ل حنألاج  ألي  الةيري  رالمسيرات النمسك م  ننيارض ال

                                                           
 يونيــو 11 السياســات، ودراســة لألحبــاث العــريب املركــز اجلديــدة، اجلزائــر حنــو خطــوة أم النظــام، انتــاج إعــادة التشــريعية، اجلزائــر انتخابــات السياســية، الدراســات وحــدة 1

 .1 ص ،9191
 .باالنتخابات املتعلق العضوي القانون يتضمن 9191 مارس 11 ل املوافق ه1009 رجب 98 يف مؤرخ  91/11 االمر من 121 املادة 2
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 نضةة  حئريةة  قا مةة  646 م هةةا(  منرةةةحا00553) ييةةادل مةةا أي قا مةة  0413 الررلمةةان مقاعةةد ع ةةم ن افسةةت 

 رةةه الةةذي الألديةةد االخةةن ف يي ةةس مةةا شلةةذا منرةةةحا، 00215 رميةةدل أي مسةةنق   قا مةة  137 ش منرةةةحا، 02466

 ۔يفسةةر مةةا شلةةذا الحةةرة، القةةشا   فةةل النرةةةح ع ةةم ال ريةةر االقرةةال لةةش المةةرة لةةذه المفارقةة  إن الألديةةد، اال نخارةةات قةةا شن

 غة  ذلةك مةن الةرغ  شع ةم الحةراك، ريةد لهةا م ا ةا نألةد لة  النةل السياسةي  لألحئاب الةيري  القاعدة فل ال رير النراأل 

 النألميةات ال ةدشات الحضةشر عةن   ةل ةةره عئشفةا النةل اال نخارية  الحم ة  ره ن ذر  ا ت اال نخارات ع م االقرال أن

 القةشا   ةة  ت حيةث ع هةا، الألمةالير لغيةاب الشاليةات ريةض فةل نألميانهةا إلغاء إلم األحئاب ريض دف  مما الحئري 

 ا ثر المنرةحين  سر   ا ت حيث الحئري ، القشا   من% 44 مقارل فل القشا  ، إألمالل من% 56 يقارب ما المسنق  

 مةا لةشا اال نخارةات لةذه فةل المفارق  إال  سر ، أقل  ا ت النل الحئري  القشا   فل المنرةحين غرار ع م% 54 ر سر 

 ل ةةةةهادات الحةةةام ين المنرةةةةحين  سةةةر  ر غةةةت رحيةةةث الألةةةاميل المسةةةنشى راةةةةنراط الألديةةةد اال نخارةةةات قةةةا شن نضةةةم ه

 .الألاميي  الةهادات حام ل من% 11 ب الألاميي 

 األحةئاب نر يةئ مةث  م هةا مهمة ، دالالت مةن اال نخارية  الحم ة  ع يهةا  هةرت النةل اليامة  الصةشرة نخ ش شال 

 لة  الم ةاطق لةذه فةل النر يةئ أن خاصة  شاألريةاف، الصةغرى المدن فل القر ل اليامل ع م المسنق   القشا   شمنرةحل

 فقةد( الياصم  الألئا ر شم ها)  ال ررى المدن فل أما رالنصشيت، ال اخرين إق اع ع م رل السياسي ، الررامج ع م ي ن

 لةةةذه ش ا ةةت فارغةة  لقاعةةات مةةةالد االألنمةةاعل النشاصةةل شسةةةا ل ن اشلةةت شقةةد ل غايةة  محةةدشدة ال ةةاخرين أ ةةةط  مةةات

 .1اال نخارات رمقاطي  نق يديا الميرشف  ال ررى، القرا ل م طق  مدن فل حدة أ ثر ال الرة

  سةر  فيهةا ننألةاشئ لة  النةل اال نخارةات،  نةا ج عةن 0200 ألشان 05 فل ل  نخارات المسنق   الس ط  أع  ت 

 نيةةةديل شاسةةةنفناء ،%(40) 0202 الر اسةةةي  راال نخارةةةات مقار ةةة  األضةةةيف ال سةةةر  شلةةةل%  03,23 حةةةدشد المةةةةار  

                                                           
 .11-11ملرجع السابق ، ص قندوز عبد القادر ، ا 1
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 م يةشن 04 أصةل مةن صةشنا 5605304 ييةادل مةا% 03 المةةار    سةر  ة  ت حيث ،(03,7) % 0202 الدسنشر

 نقةةةارب مةةةةار    سةةةب سةةةأل ت الشاليةةةات مةةةن فه ةةةاك الشاليةةةات رحسةةةب منفاشنةةة  المةةةةار    سةةةب  ا ةةةت  مةةةا ان مسةةةألل

 المةةةةةةار    سةةةةةر  ر غةةةةةت سةةةةة ا ي   ثافةةةةة  أمرةةةةةر نةةةةةة ل النةةةةةل الياصةةةةةم  الألئا ةةةةةر حنةةةةةم شرألايةةةةة ، شئش نيةةةةةئي م هةةةةةا2%

 إلةم شالسة ط  الةةيرل الحةراك رةين أص  المنشنرة الي ق  نييد أن لذه المند ي  المةار    سب ةأن من ،%0,45فيها

 سننمسةةةك حةةةين فةةةل ل ةةةةرعي ، الألديةةةد الررلمةةةان افنقةةةاد ع ةةةم دلةةةي  فيهةةةا الحةةةراك فةةةل ال اةةةةطشن يةةةرى إذ األشل، المررةةة 

 اسةنرق نرةشن المأليةد عرةد الةر يس ش ةان ،"الألديةدة الألئا ةر ر ةاء فةل قةدما. شالمضةل اال نخارية  اليم ي  رةرعي  الس ط 

 يحةةشئشن االقنةةراع صةة دشق يفةةرئل  مةةن أن لةةش يهمةةه مةةا شان"   ثيةةرا نهمةةه ال" المةةةار    سةةر  أن رقشلةةه ال نةةا ج إعةة ن

 .النةرييي  الس ط  ممارس  من يم  ه  النل ال افي  الةرعي 

 مقاعةةةد مةةةن% 02,0  سةةةرنه مةةةا أي مقيةةةدا 71 ع ةةةم مألنميةةة  المسةةةنق   القةةةشا   حصةةةشل اال نخارةةةات ةةةةهدت 

 أيضةا ألةاء أ ةه غيةر ،0207 عةا  اال نخارةات فةل حققنهةا النةل% 6 ر سةر  مقار ة  م حش ةا نطةشرا لةذا شييد الررلمان،

 النق يدية  األحةئاب ةةيري  شنراألة %( 54) المسةنق   القةشا   ضةمن المنرةحين  سر  ارنفاع إلم   را النشقيات من أقل

 الررلمةةان يضةة  سةةشف ذلةةك مقارةةل فةةل رشنف يقةة  الةةر يس ل  ةةا  رمةةشئا راعنرارلةةا ررحي هةةا، الةةةيرل الحةةراك يطالةةب النةةل

 .1%(75) الألاميي  الةهادات حام ل من  ريرة  سر  عن فض %( 34) الةراب من مينررة  سر  الألديد
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 الفصل خالصة 

ااصةة حات ش ةةذا  نا ألةةه  ثةة    0202الحةةراك الةةةيرل لسةة   أسةةراب شأحةةداث  فةةل لةةذا الفصةةل ن ةةاشل الراحةةث 

 –ا ي اسات ااص حات السياسي  ريد الحراك ع م المةار   السياسي   شمن ث  0202الةيرل  السياسي  ريد الحراك

 .أ مشذألا 0200نةريييات 

 



 

 

 خاتمة
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 خاتمة
من ان المةهد السياسل ريد الحراك نغير رحيث حقق ألم   مهم  من المطالب النل خرج خناما يم ن القشل  

األ ها مثل ائاح  ال  ا  السارق رداي  راليهدة الخامس  الم اقال  الح شم  ، اال ان ذلك ل  يةف  ل س ط  فل الر د رةل 

لةةة  يقن ةةة  الةةةةيب رهةةةذه النغيةةةرات ، شلةةةن ن ةةةن رالحةةةافئ ال ةةةافل الةةةذي يييةةةد ل ةةةةيب ثقنةةةه رمؤسسةةةات الدشلةةة  مةةةن خةةة ل 

ر   السياسي  شلش مةا لخصةنه   نةا ج االسةنحقاقات اال نخارية  النةل االسنمرار فل عق ي  المقاطي  شاليئشف عن المةا

ن ت الحراك الةيرل شالنل نرى فيها الس ط  نحقيةق لمطالةب الحةراك شا ط قة  فةل ر ةاء الألئا ةر الألديةدة ، ل ةن ألا ةب 

ر   المند ية   رير من الةارع يرى فيه مراشغ  سياسي  شعم ي  ال اعادة ا نةاج ال  ةا  ، رحيةث ع سةت ل ةا  سةب المةةا

فةةل اال نخارةةات يةةة ل يريةةث ع ةةم الق ةةق شيييةةد الي قةة  رةةين السةة ط  شالةةةيب الةةم المررةة  االشل ل حةةراك ، شخاصةة  ان 

ألميةة  المؤةةةرات نصةةب فةةل صةةالح السةة ط  السياسةةي  فةةل الةةر د شذلةةك   ةةرا ل ئمةةات النةةل نيرفهةةا الةةر د فةةل االش ةة  

 ثةةر نةةاثيرا ع ةةم  افةة  االصةةيدة شمةةا صةةاحره مةةن نراألةة  حةةاد فةةل االخيةةرة ، مةةن نريةةات فيةةرشس  شرش ةةا الةةذي  ةةان اال

اسيار ال فط مما احدث لئة قشي  فل االقنصةاد الةشط ل شنراألة  فةل مؤةةرانه ، شنةد ل القةدرة الةةرا ي  ل مةشاطن شئيةادة 

 االسيار

   ان مسةار االصةة ا السياسةةل فةةل الألئا ةةر لة  يطمةةح لنحقيةةق الةةداف الةةةيب شلةش مةةا يي ةةس   سةةر  المةةةار  

السياسةةي  خاصةةة  ريةةةد الحةةراك الةةةةيرل ،اذ نيةةةد المةةةةار   السياسةةي  احةةةد الةةة  االليةةات لممارسةةة  الديمقراطيةةة  شن ةةةريس 

المشاط   ، فهل الشسي   النل نأليل  ل من المشاطن فاع  اساسيا فل انخاذ القرارات المني ق  ره ،شنأليةل م ةه فةاع  

اسي  ، شي شن رذلك فل ع ق  دا م  م  الس ط  شيمارس دشر الرقار  سياسيا مهما يألسد من خ لها اف اره شاراءه السي

 ع م الس ط  النل نح   راسمه .
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- 81 - 

شرهذا فان المةار   السياسي  ريد الحراك الةيرل ئادت ندلشرا شنراأليا شانسيت الهشة رين الةيب شمؤسسةات  

لرراغمانية  رةةين الةةيب شالسةة ط  رحيةةث ان الدشلة  شلةةذا مةا ي خةةص ل ةا ان عم يةة  المةةار   السياسةةي  نح مهةا الي قةة  ا

المشاطن ال يؤمن اال رالألا ب المادي الذي نحققه له الس ط  من نحسين المسنشى المييةةل شنحقيةق الرعاية  الصةحي  

الأليدة ، غير ان الشاق  الدي يييةه الألئا ري اليش  فل  ل االئمات النل يييةها يشميا شا نفاء الس ط  رالمراقرة  فقةط 

ا ثق  المشاطن فل مؤسسةانها ، شرالنةالل فةان الشاقة  اليةش  يصةيب ع ةم الح شمة  الحالية  المضةل قةدما فةل ر ةاء افنقدل

الألئا ر الألديدة النل نينرر احد ال  الشعشد اال نخاري  النل قطيها الةر يس نرةشن فةل حم نةه اال نخارية  شلة  نحقةق الةم 

  حات ألشلري  نثير  سب ثق  المشاطن .االن ، ف  رد من اعادة لي    ةام   ل   ا  شالم اص

 نتائج الدراسة: 

 ل اك مألمشع  من اليشامل لل النل نخ ق الري   الم  م  لنر ل قرار ش خيار ااص ا السياسل .0

أن اليشامل المس شل  عن نر ل ااص ا السياسةل ليسةت لةل  فسةها اليشامةل النةل نةؤدي إلةم نحقيةق النماسةك  .0

 ريد عم ي  ااص ا. .الديمقراطل

ينط ب الشصشل إلم إص ا سياسل فيال إةراك  ل الفشاعل فل الدشل  سشاء  ا ت مؤسسات رسةمي  أ  غيةر  .3

 رسمي .

ع ةةم الةةرغ  مةةن القفةةئة ال شعيةة  النةةل حققنهةةا الألئا ةةر فةةل مألةةال الحريةةات األساسةةي  ش ااصةة ا السياسةةل ، إال  .4

ألمهةةةا ضةةةيف اانصةةةال السياسةةةل ش المةةةةار   السياسةةةي  ،  أ هةةةا الئالةةةت نشاألةةةه نحةةةديات  داخ يةةة  ش خارأليةةة 

 رااضاف  إلم غياب الن مي  الساسي .
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 قائمة المصادر والمراجع

  القرآن ال ري  .9

 الألئا ري  الديمقراطي  الةيري  . الألريدة الرسمي  ل ألمهشري  .1

 دسنشر الألمهشري   الألئا ري  الديمقراطي  الةيري  . .3

 أوال : الكتب 

 .9119إررالي  ارراش، ع   االألنماع السياسل، دار الةرشق ل  ةر ش النشئي ، القالرة،  .4

 مصةةةط حات سياسةةةي  شاقنصةةةادي  ش فسةةةي    –إسةةةماعيل عرةةةد الفنةةةاا يةةةاغل، ميألةةة  مصةةةط حات عصةةةر اليشلمةةة   .1

 . 12 2013.11 ,شاع مي  

 . 1003إسماعيل ع ل سيد ش السيد عرد الح ي  الئيات, المألنم  ش السياس  األئاريط : دار الميرف  الألاميي , .2

 ةة  االألنمةةاع، الم  مةة  اليرريةة  ل نرريةة  شالثقافةة  شالي ةةش ، سةةييد أحمةةد أرةةش ح يقةةه، نطةةشر الف ةةر االألنمةةاعل فةةل ع .7

 .9111ألامي  الدشل اليرري ، القالرة، 

صالح ر حاج، أرحاث ش آراء حةشل مسةال  النحةشل الةديمقراطل فةل الألئا ةر . الألئا ةر: مؤسسة  الطراعة  الةةيري   .9

 .1091ل أليش، 

األحةئاب فةل األ  مة  الديمقراطية ؛ دراسة  نح ي ية   صةراا صةرحل حيةدر، إصة ا األحةئاب السياسةي : دشر قةادة .1

 .1091سياسي ، القالرة: دار ال نب القا ش ي ، 

، طرار س : مر ةئ دراسةات  1الصديق محمد الةيرا ل ، أئم  الديمقراطي  الغرري  المياصرة :دارس  نح ي ي  ، ط .90

 . 9110شأرحاث ال ناب األخضر، 
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  المةار   السياسي  م  دراس  فل ع ة  الة فس السياسةل فةل الري ة  اليررية , طارق محمد عرد الشلاب ,سي شلشألي .99

 .1000القالرة: دار غريب ل طراع  شال ةر,

 .9111طارق محمد عرد الشلاب ، سي شلشألي  المةار   السياسي ، القالرة : دار غريب ل طراع  شال ةر ،  .91

 . 9111ار الميرف  الألاميي  ، عاطف أحمد فؤاد ، ع   ااألنماع السياسل ، ااس  دري  ، د .93

 . 1007عرد االه ر قئيئ، فل ااص ا السياسل شالديمقراطي ، ريرشت: الةر   اليالمي  ل  ناب،  .94

عرةةد اليئيةةئ إرةةرالي  عيسةةم، محمةةد ألةةاب اهلل عمةةارة، السياسةة  رةةين ال مذألةة  شالمحا ةةاة، نقةةدي : محمةةد سةةيد أرةةش  .91

 .1004 عامشد، الم نب الألاميل الحديث، ااس  دري ،

، الم نرةةةة  الألامييةةةةة ، 9عرةةةةد الهةةةةادي الألةةةةشلري، دراسةةةةات فةةةةل الي ةةةةةش  السياسةةةةي  شع ةةةة  االألنمةةةةاع السياسةةةةل، ط .92

 .1009االس  دري ،

 .9191عرد الهادي الألشلري، دراسات فل ع   االألنماعل السياسل، م نر   هض  الةرق، القالرة،  .97

 .1003: م ةشرات إنحاد ال ناب اليرب، س   عماد ص ا عرد الرائق الةيخ داش:"الفساد شااص ا"، دمةق  .99

ف يةةب يةةرش، ع ةة  ااألنمةةاع السياسةةل، نةةر: محمةةد عةةرب صاصةةي  : ريةةرشت : المؤسسةة  الألامييةة  ل دراسةةات ش  .91

 .9119ال ةر، 

 مال الم شفل شيشسف الصشا ل ، الديمقراطي  شااص ا السياسل فل الةشطن اليررةل"، ليريةةا : المر ةةئ اليةةالمل  .10

 . 1002رحاث ال ناب األخضر. س   ل دراسات شأ

 محمد األمين شلد سيدي راب، م الر المةار   السياسي  فل مشرينا يا، مر ئ دارسات الشحدة اليرري ، ريرشت. .19

محمةةد السةةيدي )شآخةةرشن(، القةةامشس الألديةةد ل طةة ب، ميألةة  عررةةل مدرسةةل. نةةش س: الةةةر   النش سةةي  ل نشئيةة ،  .11

9171. 
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الألئا ةةةر : ديةةةةشان المطرشعةةةات الألامييةةةة  ، -ميدا ةةةةه ش قضةةةايان ، -السياسةةةل محمةةةد السةةةشيدي ، ع ةةةة  ااألنمةةةاع .13

9119 . 

محمةةةةةد ةةةةةةة رل ، الم هأليةةةةة  فةةةةةةل النح يةةةةةل السياسةةةةةةل،المفالي  ,الم ةةةةةالج ,ااقنرارةةةةةةات ,شاألدشات ، الألئا ةةةةةةر : دار  .14

 .1001لشمه،

، سةة    3األمةة ، ط"مفهةةش  ااصةة ا رةةين ألمةةال الةةدين األفغةةا ل شمحمةةد عرةةده"، الألئا ةةر: دار ، محمةةد طهةةاري .11

9111. 

محل الدين أرل ئ ريا يحل رن ةرف ال رشي الدمةقل الةافيل، ةرا األرريين ال ششي  فةل األحاديةث الصةحيح   .12

 . 1001، 1ال رشي  .ريرشت: مؤسس  الريان ل طراع  شال ةر شالنشئي ، ط

رحةةشث الةةدشل ال اميةة ، مصةةطفم  مةةال السةةيد، ااصةة ا السياسةةل فةةل الةةشطن اليررةةل" القةةالرة: مر ةةئ دراسةةات ش  .17

 . 1002  ي  االقنصاد شالي ش  السياسي ، س   

يشسةةةف محمةةةد الةةةةرمان، الممارسةةة  الديمقراطيةةة  شالر ةةةاء القر ةةةل فةةةل المم  ةةة  األرد يةةة  الهاةةةةمي ، رسةةةال  مقدمةةة   .19

 .1000ل حصشل ع م درأل  الد نشراه فل ع   االألنماع، ميهد الرحشث شالدراسات اليرري ، القالرة،

 المجالت والجرائد :  ثانيا

إ را  أحمد صارر، ميشقةات مةةار   المألنمة  المح ةل فةل النخطةيط شالن مية  اليمرا ية ،   ية  النخطةيط ااق يمةل  .11

 .1001، ألامي  القالرة، القالرة، شاليمرا ل

خريةةةف  91عرريةةة "، المأل ةةة  اليرريةةة  ل ي ةةةش  السياسةةةي ، عةةةدد  "ااصةةة ا السياسةةةل...خررات ث ةةةاء فةةةؤاد عرةةةد اهلل، .30

1002. 
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 : المقاالت ثالثا

 . 1019ألشان  91الس ط  الشط ي  المسنق   اال نخارات ، احصا يات ال نا ج المؤقن  ل  نخارات النةرييي   .39

ر ةةئ حمةةشرارل نح يةةل الحالةة  الألئا ريةة  الألئا ر:م :1099طةةارق عاةةةشر، ااصةة ا السياسةةل اليررةةل ريةةد عةةا   .31

 ل رحشث شالدراسات االسنرانألي  .

عرةةد اليئيةةةئ لئلةةةر شخالةةد صةةةشلل ، اثةةةار النيةةةدي ت الدسةةنشري  المسةةةنقر ي  ع ةةةم مسةةار الألئا ةةةر الةةةديمقراطل مةةةن  .33

 . 1010،  01اليدد  03م  شر السياس  المقار   الألديدة، مأل   طر   ل دراسات الي مي  اال اديمي  المأل د 

فررايةةر  11مطرةةشش الحةةاج ، شاقةة  المةةةار   السياسةةي  فةةل الألئا ةةر ريةةد الحةةراك الةةةيرل لةةةعرةةد القةةادر ق ةةدشئ ش  .34

 . 90/91/1019،  9شنحدي ر اء الألئا ر الألديدة، مأل   الرا د فل الدراسات السياسي  ،اليدد  1091

راسةةةةات عمةةةةار عرةةةةاس، "نةةةةأثير النيةةةةدي ت الدسةةةةنشري  ع ةةةةم طرييةةةة  ال  ةةةةا  السياسةةةةل الألئا ةةةةري"، األ اديميةةةة  ل د .31

 . 1094،  91االألنماعي  شاال سا ي  اليدد 

، مأل   الرا د فل الدراسةات 1010محمد ئينش ل ، عرير رشع ائ ، قراءة نح ي ي  فل النيديل الدسنشري الألئا ري  .32

 . 10/02/1019السياسي  ، 

دد الناسةة  ، مسةة   رارةةا عررةةل ، محاشلةة  فةةل ناصةةيل مفهةةش  االصةة ا السياسةةل ، دفةةانر السياسةة  شالقةةا شن ، اليةة .37

 . 1093ألشان 

،قسةة  الرحةةشث  1001-9199 هةةم محمةةد أمألةةد  ةةاف ، المةةةار   السياسةةي  ل مةةرأة فةةل مصةةر فةةل الفنةةرة مةةا رةةين  .39

 .1003شالدراسات اا سا ي ، ميهد الرحشث شالدراسات اليرري ، القالرة، 

 .1004مارس  91/94شثيق  االس  دري ، مؤنمر قضايا االص ا اليررل، االس  دري   .31
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 : األطروحات والمذكراترابعا

أرةةةش ر ةةةر ع ةةةل إرةةةرالي  الهريةةةل، المةةةةار   الةةةةيري  فةةةل عم يةةة  الن ميةةة  رةةةالمألنم  ال يرةةةل، رسةةةال  الةةةد نشراه، قسةةة   .40

 .1002الرحشث شالدراسات االألنماعي ، ميهد الرحشث شالدراسات اليرري ، القالرة، 

، مةةةذ رة  1004-9111صةةةالح فةةةل الألئا ةةةر رةةةين أمح ةةةد ررقةةةشق ، دشر المةةةةار   السياسةةةي  فةةةل نرقيةةة  الح ةةة  ال .49

 . 1009-1007ماأليسنير فل الي ش  السياسي  شالي قات الدشلي  ، ألامي  الألئا ر ، 

أميرة سمير طه، دشر الق شات الن فئيش ي  المصةري  الح شمية  شالخاصة  فةل إدراك أفةراد المألنمة  المصةري لم ةاخ  .41

 ، دراس  مقدم  ل حصشل ع م درأل  الد نشراه فل ااع  ،   ي  حري  الراي شنأثير ذلك ع م مةار نه  السياسي

 .1001ااع  ، ألامي  القالرة، القالرة،

ثرشت ئ ل ع ل م ل، شسا ل االنصال الألماليري شالمةار   السياسي  فل الةدشل ال امية ، دراسة  حالة  ل نألررة   .43

السياسةي ، قسة  الي ةش  السياسةي ،   ية  رسال  مقدم  ل يةل درألة  الةد نشراه فةل الي ةش   ، 9199-9111المصري  

 . 9113االقنصاد شالي ش  السياسي ، ألامي  القالرة،

حامد خئعل الي ئي، األرياد االألنماعي  المؤثرة ع م مةار   المرأة ال شينية  فةل قةشة اليمةل الشط ية  شالألمييةات  .44

لرحةةةشث شالدراسةةةات اليرريةةة ، النطشعيةةة ، رحةةةث مقةةةد  ل يةةةل درألةةة  الماألسةةةنير فةةةل الدراسةةةات االألنماعيةةة ، ميهةةةد ا

 . 1004القالرة، 

، -الألئا ر  مشذألا  –حريئي ئ رياء ،المةار   السياسي  ل مرأة اليرري  شدشرلا فل ن ريس الديمقراطي  النةار ي   .41

مذ رة ماألسنير فل الي ش  السياسي  نخصص سياسات عام  شح شمةات مقار ة  ، ألامية  الحةاج لخضةر ران ة  ، 

1090-1099. 
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د الغ ل سيف المخ ص، المةار   الةةيري  شالن مية  المح ية  فةل الةيمن، أطرشحة  ل يةل درألة  الةد نشراه حميد عر .42

 .1000فل الي ش  السياسي ، قس  الي ش  السياسي ، ميهد الرحشث شالدراسات اليرري ، القالرة، 

(،اطرشحة  د نةشراه  1001-9121سياد رن قف  ،المةار   السياسي  فةل الألئا ةر الية  النق ةين االسةري  مشدألةا ) .47

 .1091-1099فل ع   االألنماع، ألامي  محمد خيضر رس رة، 

مةةذ رة ماألسةةنير فةةل الي ةةش  السياسةةي   سةةفيان فش ةة ، ااسةةنرداد السياسةةل شاصةة ا الح ةة  فةةل اليةةال  اليررةةل ، .49

 (. 1007-1002شالي قات الدشلي ، ،   ي  الحقشق , فرع : اادارة ش المالي  , ألامي  الألئا ر، )

سها  ئرشال ، االص حات السياسي  فةل الة    السياسةي  اليررية  فةل  ةل النحةشالت الدشلية  الرال ة  دراسة  حالة   .41

 . 1097/1099الألئا ر، اطرشح  د نشراه ، ألامي  ران   ، 

ةايف رن ع ل ةايف ألةار اهلل، "دشر المةةار   السياسةي  فةل نرقية  حقةشق اا سةان السياسةي  فةل الةيمن، مةذ رة  .10

 . 1002ةهادة الماألسنير فل الي قات الدشلي ، قس  الي ش  السياسي  ، ألامي  الألئا ر,ل يل 

( ، مةةةذ رة نخةةةرج ماسةةةنر ، ألاميةةة  محمةةةد  1093،  1009ةةةةيران الييةةةد ، االصةةة ا السياسةةةل فةةةل الألئا ةةةر ) .19

 . 1093/1094خيضر رس رة ، الألئا ر ، 

الألئا ةر، مةذ رة م م ة  ل يةل ةةهادة الماألسةنير فةل  صش ي  الييةدي, المةةار   السياسةي  شالنحةشل الةديمقراطل فةل .11

 .1004/1001ع   االألنماع الن مي ، قس  ع   االألنماع، ألامي  رس رة، 

(، مةةذ رة 1004-9111عةةامر صةةر ، دشر المةةةار   السياسةةي  فةةل نرقيةة  الح ةة  الصةةالح فةةل الألئا ةةر مةةا رةةين  .13

 . 1009ي , قس  الي ش  السياسي , ألامي  الألئا ر،مقدم  ل يل ةهادة الماألسنير فل الن  يمات السياسي  شاادار 

عرةد القةادر حسةةين ، الح ة  الراةةةد فةل الألئا ةر شاةةة الي  الن مية  المح يةة  ، مةذ رة ماألسةنير فةةل الي ةش  السياسةةي   .14

شالي قةةةات الدشليةةة ( ،   يةةة  الحقةةةشق شالي ةةةش  السياسةةةي  ، قسةةة  الي ةةةش  السياسةةةي  شالي قةةةات الدشليةةة ، نخصةةةص: 

 . 1091-1099منشسطي ، ألامي  أرش ر ر ر قايد ن مسان،  دراسات أشرش
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مذ رة ماألسةنير فةل الي ةش  القا ش ية   ،فاطم  الئلراء قيدش ، " المش ف اليمشمل شمردأ حياد اادارة فل الألئا ر"  .11

 . 1004-1003شااداري  ،   ي  الحقشق، فرع: اادارة شالمالي ، ألامي  الألئا ر، 

،"() مذ رة ماألسةنير  1002-9191م  شالس ط  السياسي  فل الألئا ر الفنرة ما رين )محمد ةاررل، "اادارة اليا .12

فةةةل الي ةةةش  السياسةةةي  شالي قةةةات الدشليةةة  ( ، قسةةة  الي ةةةش  السياسةةةي  شالي قةةةات الدشليةةة ، فةةةرع : الن  ةةةي  السياسةةةل 

 .1007شااداري، ألامي  الألئا ر رن يشسف رن خدة، ألشان 

لنحةةشل الةةديمقراطل فةةل اليةةراق شأريةةاده الداخ يةة  شالخارأليةة "، أطرشحةة  د نةةةشراه، "دشافةة  شميشقةةات ا  ريةةل  ةةريرش، .17

 .1009قسة  الي ةش  السياسي ، ألامي  ران  ، س   

 : القوانين والمراسيم خامسا

صةةفر عةةا  99مةةؤرخ فةةل  ،01( المني ةةق راال نخارةةات، الألريةةدة الرسةةمي ، اليةةدد  09-91القةةا شن اليضةةشي رقةة ) .19

 .1091ي اير 91المشافق  9433

 . 01( المني ق راألحئاب السياسي  ،اليدد  04-91القا شن اليضشي رق ) .11

 9433صةةةفر عةةةا  99،مةةةؤرخ فةةةل 01المني ةةةق رااع  ،الألريدةالرسةةةمي ،اليدد(  01-91القةةةا شن اليضةةةشي رقةةة ) .20

 .1091ي اير 91المشافق 

المؤرخةة   11ألريةةدة رسةمي  رقةة  المنضةةمن نيةةديل الدسةنشر  1001أرريةل 90المةؤرخ فةةل  03 – 01القةا شن رقةة   .29

 .1001أفريل  94فل 

 23المنضةةةمن نيةةةديل الدسةةةنشر،ألريدة رسةةةمي  عةةةدد 1009 ةةةشفمرر سةةة    91المةةةؤرخ فةةةل  91-09القةةةا شن رقةةة   .21

 .1009 شفمرر  92صادر فل 
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المنضةمن اسةنحداث لأل ة  خرةراء م  فة  رصةياغ   1010ألةا فل  99المةؤرخ فةل  10-03المرسش  الر اسل رق   .23

 . 1010ألا فل  91لة 1نيديل الدسنشر ، الألريدة الرسمي  رق  اقنراحات ل

المنضةةمن اسةةندعاء الهي ةة  ال اخرةة  ل سةةنفناء  1010سةةرنمرر  91المةةؤرخ فةةل  10-119المرسةةش  الر اسةةل رقةة   .24

 . 1010سرنمرر  92لة 14حشل نيديل الدسنشر، الألريدة الرسمي  رق  
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