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 مقدمة

 
ـــهنايمتيزت احلربالباردة لتسعيناتمنالقرنالعشرينيفعقداة بوتريةمتتاليةةـــــواجتماعيبتغرياتسياسية

.يفبقيةأجزاءالعامل،بلروسياودولشرقأوربايففقطليستفاعالتسريعة،
 حتمنذتسعينياتالقرناملاضياجتاحتالدولاملغاربية ةثالثمستوالتعميقة بناءاألولحماور عملية
و طريقالدولة عن التنموية الناحية ومن السياسية الناحية السلوكاملؤسساتمن وتوسيعاترشيد للفرد لسياسي
أمااحملورالثالثفمتعلق،اطيومايتطلبهمنشروطوعملياتالتحولالدميقرمتثليفواحملورالثاينالسياسية،املشاركة

.هبامنإسرتاتيجياتومايرتبطواألزماتبإدارةالصراع
دميقراطيةقائمةعلىأساسبناءاتعملياملغرب،اجلزائر،تونسلمناملغربالعريبنتدوالسياقتبايفهذ
الدميقراطيال راشدتحول مدخوتأسيسحكم تكيفمع واخلارجيةكضرورة أنذلك،التالبيئتنيالداخلية بعد

كشفت السياسية األوضاع تدهور عن الثمانينات يف الداخلية نظم،والثقافيةواالجتماعيةالتطورات وأصبحت
االستجابةممااستوجبعلىهذهالنظمضرورة،أزمةشاملةتتفاقميومابعديوموجمتمعاتهذهالدولتعيشيفظل

ةـــاذجااالسياسيعلىمنهيكليةتعديالتتبينلمتمنخالماوهذاواخلارجية،اتالبيئتنيالداخليةملطالبوضغوط
تونسواجلزائةـــــــواالقتصادي من يفكل الدميقراطي والتحول السياسي عملياتاإلصالح واملغربتبعامتثلتيف ر

.وهذاماسوفنتطرقإليهيفمذكرتناهذه،خلصوصيةكلبلد
I- همية الموضوعأ: 

داخليةيفظلظروفضاغطةموجةالتحولالدميقراطي(املغرب،اجلزائر،نستو)عرفتدولاملغربالعريب  
بيناامنالدميقراطيعمليةالتحوللدعمإسرتاتيجياتخمتلفةالنظمالسياسيةيفهذهالبلدانوقدتبنتوخارجية،

 املؤسسيةاإلسرتاتيجية التعرفعلىاإلصالح، الدراسة التلةسياملؤسوةالدستورياتوسنحاوليفهذه حولعملية
 .املغرباجلزائروكلمنتونسويفالدميقراطي

II- الموضوع  اختيار مبررات: 
باجلوانباملوضوعيةوكذلكمايندرجمناامايتعلق،تدفعالباحثالختيارموضوعحبثهةهناكأسبابعديد

.حتتمربراتذاتية
:المبررات الموضوعية  .1

ومالسياسيةطييفبلداناملغربالعريبحتتلأمهيةبالغةلدىاملختصنييفالعلإنإشكاليةالتحولالدميقرا
الدولية  لذا،والعالقات أداء تتبع السياسيحناول  النظام واملغريب واجلزائري التونسي األخذ يالتبالتعديف



 ب 

 لعملية واملؤسسية احملافظةالدستورية على والعمل الدميقراطي التحول التحول هذا تطويرهعلى وحماولة
للتحولالدميقراطييفهذهلألطرالدستوريةواملؤسساتيةالتشابهواالختالفكماحناولرصدأوجه،ترسيخهو

.الدولالثالث
 :المبررات الذاتية  .2

املوضوعولعلما،إجنازهإنأيحبثعلميالخيلمنرغبةذاتيةتدفعالباحثإىل يدفعينإىلإجنازهذا
 ويلفضإشباع يف الدميقراطي التحول عملية العحول املغرب من ،املغرب)ريبدول ،اجلزائر واإلسرتاتيجية(تونس

ا واملؤسساتية التحولالدستورية لتحقيقهذا التعديالتاليتمتاألخذهبكو،ليتمتتبنياا للحفا علىمسارذا ا
.يفحماولةلتطويرهاالدميقراطية
III-  الدراسات السابقة: 

وعليهواجاتنا،مناملواضيعاحلديثةنسبياواملغرباجلزائرتونسوإنموضوعهيكليةالتحولالدميقراطييف
 يفإجياد النماذجالثصعوبة حتصلنا،الثةموضوعيشمل املتواضعة حملاولتنا دراساتحولحيثنتيجة علىأربعة

:نتطرقإليااكاآليت،املوضوع
 : لىاألو الدراسة      
كتاب التحول الديمقراطي في دول المغرب "حتتعنوانأحمد منيسيمنحتريراألستاذنتناولفياا

منخاللييفدولاملغربالعريبـــــةاشكاليةالتحولالدميقراطــــوتناولتهذهالدراس،2002والصادرةيف"العربي
لعملاىلالتطرق العامة الدميالبيئة التحول الدول،قراطيية اىلهبذه التحولباإلضافة عملية وحدود طبيعة حتديد

والتطرقاىلاملعوقاتالىتحتولدونحتقيقعمليةكلعلىحدىالدميقراطييفكلدولةمندولاملغربالعريب
راطيةحقيقيةهبذهناءدميقكيفيةالتغلبعلىهذهاالشكالياتلبلتصلالدراسةيفاالخرياىل،تحولالدميقراطيهباال

.الدول
:الدراسة الثانية     

 ي ــــول الديمقراطــــالتح"حتتعنوانابـــم حسن ديــــرة ابراهيـــــميارسالةماجستريللباحثةنتناولفياا
.2002والصادرةيف " (2991-2992)في المغرب ودور المؤسسة الملكية 

ملايكتسيه1001و1991يفالفرتةاملمتدةمابنييةاملغرببةالتحولالدميقراطىجترحاولتالباحثةدراسة
دمالمحــــــــخاللحتديوذلكمنــــــــمالسياسيةالعربيـــــة،النظامالسياسياملغريبمنخصوصيـــــــةمتيزهعنبــــــــاقيالنظ
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واسعةتكرسهيمنتاادستوريةياتمكانةاملؤسسةامللكيةالىتتتمتعبصالحءمعاستجالياملغريبـــــامالسياســـــــالنظ
.دينيةباعتبارامللكامرياملؤمننيواحلكمصالحياتوكذاعلىالسلطاتاالخرى،

التارخييساتالسياسيةيفالنظامالسياسيكماحاولتالباحثةدراسةاملمار املغريببإلقاءالضوءعلىواقعه
للدميقراطيةيضمنللعاهلالتزاممجيعدالوضعاحلاضرامتدادلهذييعال فتوصلتاىلانامللككرسمفاوما ،

،وإالتعرضتلعقوباتصارمةيفحالةانتااكياسيةكماحيددهاالعاهلاملغريبالتنظيماتاحلزبيةبقواعداللعبةالس
.حرمةامللك

أنالتطوراتالدميقراط التوسعالتدرجييالحسن الثانىانامللكتكشفيةيفاملغربكما اتبعاسرتاتيجية
 الدميقراطيوالتعددية الستعابللتحول يفحماولة تدرجييالسياسية بشكل املغريبلتياراتخمتلفة السياسي النظام

رصالدولةوالساحةالسياسيةمــــــــــعاحلـــــــىـــــاعلـــــــــــتجنبموقفتفقدفيههيمنتاةبــــــــــيسمحللمؤسسةامللكي
. معالتطلعاتالسياسيةللمعارضةعلىالتجاوبامللحو

 :الدراسة الثالثة   
التحول الديمقراطي في النظم السياسية "حتتعنوانمصطفى بلعورنتناولفياارسالةالدكتوراهلألستاذ

.1009-1002الصادرةيف، ( 2001-2911)لة النظام السياسي الجزائري العربية دراسة حا
لتعرفعلىآلياتالتحول العربية التحولالدميقراطييفالنظمالسياسية الباحثبدراسةوحتليلعملية قام

 والقوى النظم يف التحولالدميقراطي هذا واجتاهات فيه عملالفاعلة حتليل يف الباحث تعمق كما التحول، ية
سبابوأسلوبونتائجالتحوليفاملنطقةالعربيةوحتديداعربيةهبدفالوصولاىلتفسرياتألالدميقراطيبالدولال

زائريمنجاةأخرى،باإلضافة،وكذادراسةحالةالنظامالسياسياجلكيةواجلماوريةواألمرييةمنجاةيفالنظماملل
التحواىل ومعوقات اشكاليات موضوعهحتديد لدراسة الباحث اختار وقد الدراسة، حمل بدول الدميقراطي ل

:االشكاليةالتالية
التحولما ملوجة النظم تلك استجابة مدى وما التحول، عملية حكمت الىت واملتغريات املؤثرات هي

  ؟ وهلاستطاعتالتكيفمعضغوطاتالبيئتنيالداخليةواخلارجية؟الدميقراطي
ةواخلارجيةساهميفاقناعالقيادةالسياسيةوأهمماخلصاليهالباحثيفدراستهانتفاعلالعواملالداخلي
ــــةاتسمتباحملدوديــــــةوعـــدمالقدرةذهالعمليــــــدولالعربيةبضرورةالقيامبعمليةالتحولالدميقراطي،غريأنهيفال
التحولالدميقراطيبكفاءة،حيثاتسمتاالصالحاتالسياسيةع تقدرعلىادارةعملية لىاجيادخنبجديدة

املشاركةالفعليةيفالسلطةوتوزيعااواقتسامالثروةوغريهاالمتسجوهرالعمليةالسياسيةوهوالعربيةباهلامشيةكوهنا
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منمباد جمموعة  العربية فحىتوانكرستالدساتري ئالدميقراطية أن..(احلرياتالعامة،حقوقاالنسان) إال ،
القواننياملنظمةهلذهاملبادئتضمنالكثريمنالقيودالىتتفرغتلكاملبادئالدستوريةمنحمتواهااحلقيقي،ومازاد

ةالتنفيذيـــــةــــسيطرةالسلطيضــــاتكريسدساتريهـــــااةـــــمالعربيـــيفـــيالنظـــــولالدميقراطـــةالتحـــــةعمليـــــــمــــنحمدودي
الصبغة تكتفىبإضفاء فاي  فاعليةمؤسسيةواستقاللية، جيعلاهليئاتالربملانيةدون ما التشريعية علىالسلطة

.الشرعيةعلىقراراتالنظاماحلاكم
IV- ةشكالياإل 
الدميقراطيمست التحول بلدعملية كل املغربالعريب بلدان عواملتس،بدرجاتمتفاوتةمن ببتفياا

 األنساقتفعيلهدفتإىلداخليةوخارجية املتعلقة عرباألطروأدواتالتمكنيالسياسيمببادئاحلقوقيةوخاصة
باحلركيةمعدويليتسمقادرةعلىاجلمعبنياألصالةواملعاصرةيفجمتةفعالةالدستوريةبغيةبناءمؤسساتسياسي

:منهذهاملنطلقاتميكنصياغةاإلشكاليةالتالية،والتغيري
 بناء النسق السياسي إصالح وتهيئة والترتيبات المؤسسية التي قامت عليها عملية  اآللياتهي  ما       

 ؟والمغرب  الجزائرتونس و  كل من  في  نوني القاو 
 :اإلشكاليةحدود          

 2911/2012 المجال الزمني .2
هذهالفرتةإىلأهنااختيارويعودسبب،2012حىت1987منلدراسةبالفرتةاملمتدةحددنااإلطارالزمين

 نسبيا كافية علىالفرضياتوالختبارمنحيثاملدة التساؤالتاإلجابة وكذلكألناجملتمع،باإلشكاليةاملتعلقة
.لدميقراطيولإىلاألخذبالنظاماالدويليفهذهالفرتةيدفعالد

 :المكانيالمجال  .2
ومنأجل،التحولالدميقراطيموجةاـــاتمساليتمـــــــمنبنيدولالعالربـــــرواملغـــــــــلمنتونسواجلزائـــكتعترب

.سنحاوليفهذاالبحثدراستااوحتليلااسياسيةوقانونيةجمموعةإصالحاتوجةمتمباشرةمواكبةهذهامل
 :الموضوعيل المجا .3

يف الرتسنحاول علىدراستنا وااإلطاركيز لدستوري لاملؤسسايت التحولاملستحدث دميقراطيالتحقيق
.الستقرارالسياسييفكلمنتونسواجلزائرواملغرباو
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V-  الفرعيةالتساؤالت: 
:فرعيةأسئلةتأيناجتزئةاإلشكاليةإىلروحىتيتيسرلنااإلحاطةجبوانباملوضوعا

 ؟واملغرباجلزائرتونسوالدستوريةلعمليةالتحولالدميقراطييفاتاجعاملرهيطبيعةما .2
 ؟الدميقراطيةيفظلوجودمعوقاتهيكليةاستمرارهلميكن .2
؟يفعمليةالتحولالدميقراطيثرالرتتيباتالدستوريةواملؤسساتيةهوأما .3
 لدستوريةأنتؤثرعلىعمليةالتحولالدميقراطي؟كيفميكنللخالفاتداخلاملؤسسةا .2

VI-  الفرعيةالفرضيات:
:لإلجابةعلىاإلشكاليةاملطروحةمتصياغةالفرضياتاآلتية

 .يساهماإلطارالدستورييفحتقيقالتوازنبنيالقوىالسياسيةوضماناحلرياتالعامةللمواطنني .2
 .ولالدميقراطيحتدمنالتحيكليةاهلعوقاتامل .2
  .علىمسارالتحولالدميقراطيؤثرتاتاملؤسسيةوالتشريعيةالرتتيب .3
       VII اإلطار المنهجي 
اـــــــاوآثارهـــأمناطاياتمبدراسةاملؤسساتالسياسيةواملقرتباملؤسسي،الذيهذهالدراسةعلىسنعتمديف

 وعلى السياسي ا،اجملتمعالنظام مث الثالثومن للسلطات ضابطة كأداة لدستور واملغرب)ة واجلزائر رغم(تونس
.اختالفأمناطااالسياسية

ةــــــــةالسياسيــــدالتطرقلدراسةاألنظمــــعنارنــــجاملقـــاملناايضــــاونظراألنموضوعنادراسةمقارنةسنستخدم
 العريب املغرب دول يف ( ، اجلزائر املغربتونس، عمليات( تفسري اىل للوصول وذلك ومؤسساهتا، تكويناا يف

البلدان من الدميقراطييفكل التحول لعملية الدستوريواملؤسسي اإلطار لتحديد يفاألداء االختالفوالتشابه
(.تونس،اجلزائر،املغرب)املغاربية
لتغ التارخيي باملناج سنستعني املقارن املناج جانب البحثإىل جوانب لإلطار،طية التارخيي التطور وتتبع

.يفكلمنتونسواجلزائرواملغربالدستوريواملؤسسيلعمليةالتحولالدميقراطي
 :خطة البحث   -

ةــــمالدراســــقاخلطةالتاليةإذتنقســــنطالقامناإلشكاليةوالفرضيةاملطروحةعمدناإىلتصميمالدراسةوفإ
:ثفصولعلىالنحوالتايلإىلثال
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وعالقتهمبفاهيمحيثيعاجلمفاومالتحولالدميقراطيومراحله،فصلاألولاإلطارالنظريللدراسةيتناولال
به التحولالدميقرا،مرتبطة اليتتدفعبعملية واخلارجية إىلتناولالعواملالداخلية مثيتناولاألمناط،طيباإلضافة
.النظريةللتحولالدميقراطياهاتواالجت
دوافعالتحولالدميقراطييفالدولحملا لدراسة الفصلالثاينفخصصناه تونسأما املغرب،اجلزائر،لدراسة

الدوافعب متنوعةسياسيةوونقسمهذه وثقافيةنيعواملداخلية وعواملخارجية،اقتصاديةواجتماعية اهنيارأمهاا
وا السوفييت بقيااإلحتاد األحادية القطبية وظاور الباردة احلرب األمريكيةنتااء املتحدة الواليات ضغوطو،دة

.نشرالدميقراطيةلاملؤسساتوالقوىالعاملية
وعاجلنا،ميقراطييفكلمنتونسواجلزائرواملغربدراسةثالثمؤشراتللتحولالدكمايتناولالفصلالثاين

قراطيتحقيقعمليةالتحولالدميالدستوريواملؤسسيالذيتبنتهقياداتالدولحملالدراسةليفاملؤشراألولاإلطار
املؤشرالثاينفخصصلدراسةمؤشراجملتمعاملدينقصدالتعرفعلىمدىمسامهتهيف تكريسعمليةالتحولأما

التداولعلـــىالسلطةدأـــــمبايفتكريسىمسامهتادـــــاالنتخاباتملعرفةمنافيهااملؤشرالثالثفتناولـــأم،الدميقراطي
يفكلدولةاجلزائرواملغربتونسويفالدولحملالدراسةالتحولالدميقراطيمؤشراتكلمندوافعووقدتناولنا

.علىحدى
واملغربونسواجلزائرتالتحولالدميقراطييفكلمنهامةلعمليةمعوقاتأربعالفصلالثالثواألخرييتناول

ناولضعفمؤسساتأمااملعوقالثاينفيت،التنفيذيةعلىالسلطاتاألخرىويتمثلاملعوقاألوليفهيمنةالسلطة
مسامهت املدينوحمدودية الدميقراطياجملتمع التحول يفعملية املعوقالثالثفعاجل،اا احلركاتالسياسيةعالقةأما

يةالتحولإعاقةعملأمااملعوقالرابعواألخريفتناولدوراملؤسسةالعسكريةيف،الدميقراطيعمليةالتحولباإلسالمية
ةـــــخاص(املغرب،،اجلزائرتونس)ةــــراطييفالدولحملالدراسآفاقومستقبلالتحولالدميقناتناول،كماالدميقراطي

ودائماعاجلنامعوقاتوآفاقمستقبلالتحول،(،ليبيا،اليمنسوريامصر،)يفظلالتغرياتالراهنةيفالبيئةالعربية
.الدميقراطييفالدولحملالدراسةيفكلدولةعلىحدى
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 :الفصل األول 

 

 لتحول الديمقراطي لظاهرة االتأصيل النظري  

 

فهروا التحرول لتحول الدميقراطي من خالل التطرر  ملظاهرة ايف هذا الفصل التمهيدي نتعرض للتأصيل النظري        
تحول الرردميقراطي األربعررا امتمةلررا يف مرهلررا القىرران الررل النظرراا ال ررلطوي رمرهلررا ا ررا  القرررار بررال الرردميقراطي رمراهلرر 

مث  ،لردميقراطي بامفراهيا امرطةطرا بر االقرا التحرول ا كما نتطرر  لى،مث النىر  الردميقراطيفمرهلا الرتسري  الردميقراطي ،
نظررراا مرررن  اا ال ياسررري للقيررراا بعمليرررا التحرررولالرررد طررردف  النظرررارييرررا اخلداخليرررا ر الالررردميقراطي اوامرررل التحرررول   نعررراج

ق ررررا الفصررررل نر .النظريررررا للتحررررول الرررردميقراطي  راالجتاهررررا امنررررا  األ لنتنررررارل يف األخررررر ،دميقراطررررينظرررراا  سررررلطوي لى
 :التمهيدي كما يلي 

 التحول الديمقراطي ومراحله  مفهوم :األولالمبحث  
 .مفهوا التحول الدميقراطي  : المطلب األول     
 .الدميقراطيمراهل التحول  :ينالمطلب الثا    
 .التحول الدميقراطي بامفاهيا امرطةطا ب   االقا :الثالثالمطلب    

 عوامل التحول الديمقراطي : المبحث الثاني 
 .العوامل الداخليا :  المطلب األول   
 .العوامل اخلارييا :  المطلب الثاني   

  . النظرية للتحول الديمقراطي واالتجاهاتاألنماط : المبحث الثالث 
 .ميقراطي أامنا  التحول الد:  المطلب األول  
 .النظريا للتحول الدميقراطي  االجتاها :  المطلب الثاني  
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 .مفهوم التحول الديمقراطي ومراحله  :األولالمبحث 
طعترب ظاهرة التحول الدميقراطي مرن برا امفراهيا اخلالفيرا يف الرا ال ياسرا بوصرف  مفهومرا هرديةا يتمير  بامررنرا        

هرول دديرد  ارخالفر يردال راأثرار لرذا درد العلمران رالةراهةا  ،اسريفرا مرن هيرل النىر   ال يرينشرأ يف تتمعرا  لتل
األرل مفهروا التحرول نتنرارل يف امطلريف هيرل  ،ثرال  مطالريف يف هرذا امةحرل تنرارلناألخرر هرذا  رلنردر  ،مفهومر 

يف امةحررل الةالررل االقررا مفهرروا  رنعرراج ،طيقرامث نتنررارل يف امطلرريف الةررال مراهررل امليررا التحررول الرردمي ،الرردميقراطي
 (.التعدديا ال ياسيا  ،التنميا ال ياسيا ،اإلصالح ال ياسي ،ل الليربايلالتحو )التحول الدميقراطي بامفاهيا امرطةطا ب  

 مفهوم التحول الديمقراطي  :المطلب األول   
رخيتلررم مررن باهررل ، لدارسررا رامهتمرراالعلمرران را مفهرروا التحررول الرردميقراطي باإل ررا  مررن قةررل  يرر مل حيظررل       
 .التعاريم امختلفا للتحول الدميقراطي سنتطر  لى تمواا من امفاهيا ر ذا لر  ،رمن مفكر ألخر ألخر
قرال لى الدميقراطيرا مرن درلرا ال بأنر  االنتالتحرول الردميقراطي  محمدد عاددد الجبدر  امفكر العرر  امررر  يعرف       
ن ا  عمعناها الواس  رال يقوا كيااها الل مسس ا  طعلو الل األفراد رامجمااا  رال طتردارل فيهرا رتا فيها هقو  اإلد

 :درلا يقوا كيااها الل ثال  أركا ال لطا الل أسا  األغلةيا ال ياسيا لى 
 .رصرطكافئ الفيف احلريا  الدميقراطيا راحلق يف الشرل  الهقاهقو  اإلن ا  يف احلريا رام اراة رما يتفر  انها  -
فرراد مهمرا كانرر مرراطةها درلا امسس ا  رهي الدرلا الد يقوا كيااها الل مسس ا  سياسيا رمدنيا طعلرو الرل األ -

 .راحل    ها العرقي رالديينؤ رانتما
ر لررع الررل أسررا  هكررا األغلةيررا مرر  هفرر   ،طرردارل ال ررلطا داخررل هررذت امسس ررا  بررا القرروع ال ياسرريا امتعررددة-

 .   1قلياهقو  األ
ا ططةيرق القواارد الدميقراطيرا املير" نر بأالتحرول الردميقراطي  فيعررف شدميتر فليدب اامل ال ياسريا األمريكري أما        
هري ل    ،أر موضواا  مل طشملها من قةل ايف مسس ا  مل ططةق من قةل أر امتداد هذت القوااد لتشمل أفراد سون

 .        2"نظاا غر دميقراطي لى نظاا دميقراطي م تقرللتحول من امليا  رليرانا  يتا ا ا ها 
صررار  مررن أيررل تا  سياسرريا متةاينررا طتمواررامليررا معقرردة طشررار  فيهررا "فيعرفرر  بأنرر  : صدداموليل هددانتجتو  أمررا      

سي ارررررررهررو م ل ررل ططرروري يررتا فيرر  امررررر مررن نظرراا سي... ارردااها للدميقراطيررا  ال ررلطا رطتةرراين مررن هيررل لميااهررا أر
 ي رررررا لى نظاا سياسررررربالتدارل الل ال لط ا ال ياسيا رالررررررري مح بامشارك ط لطي مرلق ال

 .3"مفتوح 

                                                 
 . 68، ص  1991، ( مرك  دراسا  الوهدة العربيا : ؛ برر  1 ) ، الدميقراطيا رهقو  اإلن ا حممد اابد امجابري  1
 . 89، ص  8006، ( مكتةا مدبويل: ؛ القاهرة 1 )"دراسا ططةيقيا الل اليمن ربالد أخرع" ا رالتحول الدميقراطياأله اب ال ياسي، بلقيس  أمحد منصور 2

3  Samuel Huntington ,traduit par: Francaise burgess ,Troisième vague : les Démocratisations de la 
fin du xx siècle ( paris : édition nouveau horizon), 1996 , p121  . 
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للتحول مرن نظراا غرر دميقراطري لى نظراا مواا من اإليرانا  يتا ا ا ها ل   امليا التحول الدميقراطي هي ت      
 القررروع امعارضرررا الداخليرررا، ،رهررري النظررراا ال ياسررري درافررر  لتلفررراأساسررريا  ا   رط ررراها فيهرررا ثرررال  قررروع ،دميقراطررري
 .1حيارل كل طرف لضعاف األطراف األخرع رطتحدد النتيجا النهاايا رفقا للطرف امنتصر يف الصرا ر  .اخلارييرا
ا هيررل ل  حنررو الدميقراطير يظرل التحرول الرردميقراطي امليرا ن رةيا طررسدي لى طريرر الرنظا ال ياسرريا مرن ال رلطويا       

طعررررض امليرررا التحرررول الررردميقراطي النتكاسرررا  طظرررل راردة، رلتخفيرررم مرررن هرررذت األخررررة البرررد مرررن اختيرررار اهتمرررال 
التحررول الرردميقراطي االطفاقررا  فعاليررا للقيرراا بعمليررا رطعترررب مررن بررا أكةررر الوسرراال  ،التحررولن رريف لعمليررا األسررلوب األ

 . 2راطيا من قةل معظا أفراد النخةاالتفارضيا الد طىمن طقةل قوااد ال ياسا  الدميق
إلداح امليا التحول الدميقراطي البد من طكييرم الةيةرا االيتماايرا التقليديرا مر  امترررا  الدميقراطيرا امجديردة        

رداشررري ، امسس رررا  القدميرررا للنظررراا ال رررلطوير بنررران مسس رررا  سياسررريا راقتصررراديا رايتماايرررا دميقراطيرررا بررردال مرررن 
رالرتايعا  راالنقالبرا  الرد طقرم انرد هرد  ا ارا الةنيرا االيتماايرا رطفتيتهرا در  مواصرلا مرهلرا الةنران  اإلنقطااا 
 .3احلىاري
رايتماايررا  اقتصررادياتررات طفااررل يوانرريف لتلررم سياسرريا ر طت را امليررا التحررول الرردميقراطي بأاهررا امليررا معقرردة ن       
رطتىرمن لراطر  افا أاهرا امليرا طت را بعردا التأكردباإلض ،رالعمليا    يف األبنيا راألهدافرطسدي لى دوال ،رثقافيا
وي ينةررا لى ينرريف رررررراا ال لطرررررررا  النظررررررررررد مسس رررررررهيررل طوي ،ويررررراا ال لطرررررررررع لى النظرررررررة أخررررررودة مررررررداد رالعررررررراالرط

 . م  مسس ا  النظاا الدميقراطي امجديد 
 : نتقال لى الدميقراطيا يطرح من الناهيا العمليا أهد االختياريناإل  ليف األخر       
لما االنتقال من خالل أسلوب التدرت الذي يف ح اجملال للقوع الدميقراطيا يف اجملتم  إلنشان مسس ا  متةيليا        

 ر ضر  القوع الدميقراطيراتنا ل دمل احلاكا الل الحبر لع لما  ،دميقراطيا رلما سلو  طريق آخر غر سةيل التدرت
 .4من طرف هذت القوع نف ها ت رلما بإ اه
ن رررتنت  أ  امليرررا التحرررول الررردميقراطي طتطلررريف بيةرررا ايتماايرررا هىررراريا طررررف   جيرررا العنرررم لصرررا  التعامرررل        
قرانو  بنران درلرا  رطقروا الرل .5مارسرا العلنيرا رطررف  الوهدانيرا برالقةول بالتعدديرا امرطتحاشل ال ريا الريةيا ب ال لمي

ا درررتا لرادة النرراخةا مررن خررالل طكررريس التعدديررا ال ياسرريا رمةرردأ الترردارل ررررررر ا  مسس ررا  سياسرريا رايتماايررا قوي
 .الل ال لطا

 
 

                                                 
 سيا ،يامعاكليا اإلقتصاد رالعلوا ال يا رسالا ماي تر ،) (8001 -1999) دراسا يف اقةا  التحول الدميقراطي : التجربا الدميقراطيا يف الةحرين ااطم مسر فهمي لماا ، 1

 . 88، 81ص  ،8009، (القاهرة
 . 121، ص  8002، (امكتيف امجامعي احلديل : اإلسكندريا ) يايف النظا الدستوريا رال ياسيا دراسا ططةيق  ،حممد نصر مهنا 2
 .   131، ص  8008، (مرك  الدراسا  الوهدة العربيا : ؛ برر  1 ) التحول الدميقراطي يف العرا ، اةد الوهاب محيد رشيد  3
 .63حممد اابد امجابري ، مري  سابق ،  4
ري حلقو  امرك  امص: مصر ) (دراسا ميدانيا هول أثر العنم اإلنتخا  الل التحول الدميقراطي رامشاركا ال ياسيا للن ان ) الفوضل  التحول اى اجملهول رلاطراهاد أبو القمصا  ،  5

 . 80، ص ، در  طاري  نشر(امرأة
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  .التحول الديمقراطي مراحل: الثاني مطلب ال
طرسرري  مررن خررالل  ميقراطرريللوصررول لى هكررا دل  امليررا التحررول الرردميقراطي امليررا معقرردة متررر بررأرب  مراهررل        

 :هذت امراهل يف طتمةل ، ر 1رطرير النظاا من احلكا ال لطويهيكلي  اهلياكل راألرضا  امسديا لى دول
  .مرحلة القضاء على النظام السلطو  :المرحلة األولى

خالهلررا ، ريشررهد اجملتمرر  هرري الفرررتة ال منيررا الررد متررر بررا االنتقررال مررن النظرراا ال ررلطوي لى النظرراا الرردميقراطي        
صررررااا   ررردف لرضررران مصرررا  مرررن يقرررودر  امليرررا التحرررول ردديرررد قواارررد اللعةرررا ال ياسررريا رالفررراالا العديرررد مرررن ال

 .2ام موح هلا بدخول ال اها ال ياسيا 
  ادرا من مناصيف ررررا الصرا  با امعتدلا الذين استفررررا من العوامل أ هرررررينهار النظاا الت لطي ب ةيف تموا       

يف ظررل النظرراا ال ررلطوي لكررنها اقتنعرروا بىرررررة لهرردا  طعررديال  اليرر  إلاررادة بنرران شرررايت  امهترر ة ربررا امتشررددين 
مصرردر يديررد للنظرراا  هررسالن رميةررل ،يرردافعو  الررل بقرران النظرراا ال ررلطويالررذين يرفىررو  لهرردا  أي دررول دميقراطرري ر 

ا رررررررل النظرراا القااررررررا  داخرررررررل الشررقاقا  راالنق امررررررررحيررد  هررذا الصرررا  يف ظ ،مرا االنقالبررا  رامررسابترردبر د رررررامجدي
 .بل طقدمي ام اادا  الدرلياريف ظل ضرو  درليا لتةين التحول الدميقراطي مقا

فهنرا  دميقراطيرا  ما ميكن اإلشارة للي  أ  ااهيار النظاا ال لطوي ال يسدي بالىرررة لى قياا نظاا دميقراطري،         
رطتعدد أسةاب فشل الدرل للتحول .3جته  عمجرد ظهورها بينما ال يصل الةع  األخر لى مرهلا التماسع رالتدايا

الظرررررف الةيةيرررا أر نتيجرررا غيررراب امسس رررا  ر  ،الع ررركريار  لى الدميقراطيرررا فقرررد طكرررو  نتيجرررا مقارمرررا النخررريف امدنيرررا
   .الدميقراطيالاما لعمليا التحول ال ياسيا رااليتماايا راالقتصاديا ام

  .أخذ قرار دالتحول أو إقامة النظام الديمقراطي : المرحلة الثانية  
رقررد  ،رطررداد فيهررا لى احلكررا ال ررلطويالرردميقراطي نظرررا ال ديرراد خطررر اإلهرري مرهلررا خطرررة يف امليررا التحررول        
رد أ  طرطفر  فةمجر in Ball Pبأاهرا طشرة  آلرا الرر ل"  سكيآدم درجيفور  امنظر الةولندي يف العلوا ال ياسيا  رصفها

 .4أيىا ميكن أ  ية  رطدرر لى أسفل بطريقا شديدة سريعا فهي لأال الكرة لتدرر لى
رطتوايرررد مسس رررا  النظررراا القررردمي مررر  الررردميقراطي يرررتا  ا رررا  القررررار للقيررراا بعمليرررا التحرررول هرررذت امرهلرررا  أثنررران       

كمررا  ،يتقررامسو  ال ررلطا لمررا بالصرررا  أر االطفررا ممررا لعررل امعترردلا رامتشررددين  ،قراطي امجديرردمسس ررا  النظرراا الرردمي
فيلتر ا ا كرروما بطاارا احلرراكا  ،رضر  تمواررا مرن القواارد راإليرررانا  الرد طررنظا العالقرا برا احلرراكا را كرومايرتا 
 .وااد اللعةا ال ياسياةول بققالر 

                                                 
1Mahmood Monshipouri, Democratization  ,Liberalization &Human rights in the third world 
,(Boulder : Lynne Rienner pubblishers) , 1995 , p 16 .     

، 8008، (يامعا القاهرة  ،ل ياسيامعهد االقتصاد رالعلوا ا ،رسالا ماي تر) (1996 – 1998) امسس ا املكيا  التحول الدميقراطي يف امررب ردرر، أمرة لبراهيا ه ن دياب 2
 . 88ص 

3 Larry Diamond , Political culture and democracy in developing countries ( London : Lynne 
Rienner pubblishers) , 1993 , p 145 . 

، (بالقاهرة ، معهد الةحو  رالدراسا  العربيا ،يامعا الدرل العربيارسالا ماي تر)  8003اى  1961أثر القيادة الل التحول الدميقراطي يف طونس يف الفرتة من ، اامر حممد امجةو 4
 . 18، ص  8008
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  ديمقراطيالترسيخ ال:المرحلة الثالثة 
 ن الفاالا ال ياسيا الراي يا رررررررررا ي ود فيها االاتقاد مررررررررررا هالرررررررررأاه رسوخ الدميقراطيا مرهلا جو  لينزيعرف        

 ول ررررررررررا للوصررررقراطين العمليا  الدميرررل ارررررررا  بعدا ريود بديررررمنظم وع أررررا  أر أي قرررررررررا  امصرررر اب ر ااررررأر األه
 .1بة اطا فإ  الدميقراطيا ليف النظر لليها الل أاها اللعةا الوهيدة يف امدينا  ،ال لطا لى

 جدور  هيجلدي"الفيل روف االمراى ر" جدويثير جدو  مدار  "الرسوخ الدميقراطي كما أشار كل مرن طعود بدايا         
 االنتخابرا خةا هول لتلم اإليرانا  مر  مشراركا شرعةيا راسرعا النطرا  يف لى اطفا  أاىان الن" ويلهلم فريدريش

 . 2األخرع رلتلم العمليا  امسس يا
ردتررررات امليررررا طرسرررري   ،ا يف اجملتمرررر  لعمليررررا الدميقراطيررررامتةررررل قةررررول القرررروع األساسرررريرسرررروخ الرمنرررر  فررررا  امليررررا        

 .فيها  األساسيا الالاةاالدميقراطيا لى قةول ااا من قةل 
 النضج الديمقراطي :المرحلة الرادعة    

   رررررررفالا لى د ا األدان الدميقراطي بررررررط عل الدرلا يف هذت امرهل يرررررل التطور الدميقراطررررأالل مراه طعترب       
مررن خررالل امليتررا م ررتقلا  مرن كفررانة رقرردرة امررواطنا الررل امشرراركا ال ياسرريا ردقيررق الرفاهيررا االيتماايررا مواطنيهررا

ارر  رررررو  امواطنررو  مت رررررريف الدميقراطيررا االيتماايررا لرريف أ  يكر  اديا،ا الدميقراطيررا االيتماايررا راالقتصرررررررررمرتابطتررا  
أمررررا الدميقراطيرررا االقتصررراديا فتتىررررمن  ،امسس رررا ايف احلقرررو  رالوايةرررا  فرررراالو  يف امليرررا طقريرررر أي قرررررارا  طتخرررذه

آليرررا  رسياسرررا  طكفرررل طو يررر  امنررراف  االقتصررراديا الرررل أفرررراد رفةرررا  اجملتمررر  اسرررتنادا لى معررراير العدالرررا الوصرررول لى 
 .3رام اراة 

كا ال ياسرريا ردقيررق الرفاهيررا هررذت امرهلررا لى د ررا األدان الرردميقراطي ر يررادة قرردرة امررواطنا الررل امشررار  يرردف       
تطور رفررق مراهلهررا األربعررا السرريا أثةررر فشررل الترر اا  امليررا التحررول الرردميقراطي بررغررر أ  راقرر  ممارسررا احليرراة ال يا ،هلررا

جررد عملى فشرل بعر  الردميقراطيا   دياموندد الر  ارامل ال ياسريا أشرار هيرل  ،ى مرهلرا الرسروخ فالنىر للوصول ل
 .4ظهورها يف ها يرتاي  بعىها كلما ا داد  رسوخا

 :طتمةل يف  دميقراطيالتحول الامليا  ريود لال طدل لدامسشرا  اسةق نصل لى أ   مما       
 : الدستور .1

 ريقروا .5، كمرا طرسرا هردرد ال رلطاددد صالهيا  لتلم سلطا  احلكا الدللحكا لن  الوثيقا األساسيا         
 كرل هقرو  رمصرا الرل  للحفرا   بوضرعالل محايا هقو  رهريا  األفراد، رطتكفل هيةا طأسي يا م رتقلا  الدستور

 .القوع يف األما

                                                 
 .30مري  سابق ، ص  ،أمرة لبراهيا ه ن دياب  1
 ،  8001، (لعلوا ال ياسيا، يامعا القاهرة كليا اإلقتصاد را،رسالا ماي رت) 8001دي مرب  – 1990التحول الدميقراطي يف طركيا يف الفرتة مابا ااا ، ابت اا الل مصطفل 2

 . 31ص 
 . 113ص  ،  8010، (دار الفكر امجامعي : إلسكندريا ا ؛1 ) رالتحول الدميقراطي   الرأي العاا ، سعد أبو اامود  حممد 3
 . 118سابق ، ص  ري محممد نصر مهنا،   4
 . 12، ص 8011، ( الشرر  الدرليا : القاهرة  ؛1 ) دليل الدميقراطيا  ،اةد امنعا امشا  5
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 :الحقوق و الحريات العامة .8
رهررذت الطاافررا طسكررردها اررادة الوثرررااق هرري الررد ال ميكرررن طصررور ريودهررا خرررارت اجملتمرر  ربعيررردا اررن لطررار الدرلرررا        

رمنهرررررا الرررررل سرررررةيل امةرررررال هريرررررا العمرررررل راحلريرررررا الدينيرررررا راحلرررررق يف التعلررررريا رهريرررررا ممارسرررررا مهنرررررا التجرررررارة  ،الدسرررررتوريا
 . 1لخل...نااارالص
 :  التعددية السياسية .3
هرر اب ال ياسرريا رمررنحها هررق طكرروين األ ،االارتاف بالتعرردد يف طركيةررا أفررراد تتمعرر بررالنظرراا الرردميقراطي  يت ررا        

رالررذي اليرر  أ   ،تعةررر اررن مطررالةها مررن خررالل قنرروا  رمسيررا شرررايا يكرسررها الدسررتورلالىررر  لر ااررا  امصررا  ر 
 .  ال ياسيا هلا من خالل طكريس مةدأ التدارل ال لمي الل ال لطايىمن هق امشاركا 

 :النظام التمثيلي .1
 ا ررررررا بوصفهرررررا التشريعيررررا الدستوريرررراا ال لطرررر  قيرررق بررريتحقر  ا ال ياسيارررري امشاركررررامل هرررل ميةرررردأ التمةيرررل  مة   

لكي نفر  مسس ا  متةيليا هقيقيا متةل الشعيف رطتمت  بامصداقيا البد مرن لهاطرا ، ر أركا  الدرلا الوطنيا احلديةامن 
 .2امليا اإلقرتا  بالىمانا  الدستوريا رالقانونيا هىت طكو  ن يها رشفافا 

 :   التداول السلمي على السلطة .2
رلعررل الشررخ   ،حملرر الررد ط ررمح للشررين حبلررول بررديل بالترردارل أر التعاقرريف الررل ال ررلطا طلررع العمليررا يقصررد       

  .3رالقيادة نظرت يف ام سرليا راإلدارة يعقيف 
ل التريرر سروان ررررل الررررررطشرجي  العم ،مروديقوا مةدأ التردارل الرل ال رلطا مرن فكررة مفادهرا رفر  الدميومرا رامج       

لرا در  اهتكرار ال رلطا راممارسا  ال ياسريا للحيلو  أر األفكار ،أر ال ياسيا  يف األه اب ال ياسيا أر األشخاص
 .هل مشكلا الصرا  بطريقا سلميا داف  الل استقرار رأمن الدرلار 

الرررذي يتطلررريف بررردررت التعدديرررا احل بيرررا  ،يتطلررريف ططةيرررق الدميقراطيرررا األخرررذ عمةررردأ التررردارل ال رررلمي الرررل ال رررلطا       
 .ان طريق انتخابا  هرة رن يها رالتنافس احل  

 :  نزاهة االنتخادات .8
 ي رررل سلمررراب بشكررررانتخل ال يطرة الل احلكا، فمن خالهلا يتا ررررا رساارررراالنتخابا  طعترب من با أه ل    
رمنرر  فاالنتخابررا  طعترررب آليررا مهمررا لىررما   .4طعطرري مشررررايا للقرررارا  الررد سرريأخذراهاهررا الررذين سرريحكمو  ر مررن 
رنظرا ما يكت ري  هرذا امةردأ مرن أ يرا كرسرت   ،5ن سيادة الشعيفللتعةر اررسيلا  ،يار احلكاا يف النظاا الدميقراطياخت

ل  لرادة الشعيف " بقوهلا  81من امادة  03يف الفقرة  1916-18-10الصادرة يف  اإلن ا الشرايا العاميا حلقو  
                                                 

 . 320، ص  1999-1996، ( النهىا العربيا  دار:القاهرة ) النظا ال ياسيا رططةيقايا امعاصرة صالح الدين  فو ي، 1
 . 10، 9ص ،  8001، (ودا  للعملا ا دردة مطاب  شركا ال : ال ودا  )  الدميقراطي يف لفريقيا اإلصالحمن قىايا  و خر ،اةد الرمحن أمحد أب  2
 . 68، ص  8009، (درا ديلا : اما   ؛1 ) ن مقوما  الدستور الدميقراطي رآليا  الدفا  ا سرهنع محيد صا  الرب دي، 3
 . 138، ص   8010، ( دار النهىا العربيا : القاهرة ؛1 ) مرطك ا  احلكا الدميقراطي رقوااد احلكا الرشيد، حممد فهيا درريش   4

5  William B Quand ,Société et pouvoir en Algérie ,L a décennies des ruptures  (Algérie ; Casbah 
Edition), 1999, p 190 . 
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ري ررررررقرررتا  ال ا  االرررررررري الررل أسرررررررجت ،درريررا اررن هررذت اإلرادة بانتخابررا  ن يهررا، ريعرررب ،مصرردر سررلطا احلكومرراهرري 
 .1ه يف أي ليران مماثل يىمن هريا التصوير أر ،رالل قدا ام اراة با امجمي 

 : الفصل دين السلطات .1
الرذي  مونتسدكيورين يف هذا امةدأ لى الفيل روف الفرن ري  طيا،يعترب من أها امةادئ الد طرطك  اليها الدميقرا      

ل ررررل ررلطا مييع باررررررل لن ررا  مي ررررررأ  ك"ا ررررررالررذي برردأ مررن فكرررة مفادهر  ،1116اا ررررررا روح القددوانين  ررررررر  يف كتابرررررررصاغ
رمنرر  لسرررانة اسرررتعمال ال ررلطا لررريف طرطيررريف األمرررور ""رال يتوقرررم لال انرردما لرررد أمامررر  هررردردا  لى لسررانة اسرررتعماهلا،

يف طف ررت  الفصرل برا ال رلطا مةردأ برأ   سدليما  الطمداو امصرري الردكتور  ر، ريقر2"حبيل طوقم ال لطا ال رلطا
قاارردة مررن قوااررد فررن ال ياسررا رمةرردأ متليرر  احلكمررا ال ياسرريا،  لررع أنرر  لكرري ط ررر مصررا  الدرلررا سرررا  هررو -ال ررليا 

رلرو كانرر نيابيرا طعمرل  ه نا رهىت طىمن احلريا  الفرديا فإن  من الال ا أال طرتك  ال لطا  كلها يف يد هيةا راهدة
    .3باسا الشعيف

هرىت طرتمكن كرل راهردة ( قىراايا ،طشريعيا طنفيذيا، )ال  هيةا  ل   رفق هذا امةدأ طو   رظاام الدرلا با ث      
 .من مراقةا األخرع رمتنعها من سون استخداا سلطتها لتوفر احلمايا حلقو  رهريا  األفراد 

 عالقة التحول الديمقراطي دالمفاهيم المرتبطة ده :المطلب الثالث 
م رط ررتقل ررررررتلر  ،ن ناهيررارررررررالررد طتررداخل معرر  ما ررررررا مررن امفاهيرررررري عمجموارررررررالدميقراطول رررررروا التحررررررريرررطة  مفه       
التنميا ال ياسيا  ،اإلصالح ال ياسي ،ل الليربايللى التحو  طر  يف هذا امطليفتنرالي  سوف  ،  من ناهيا أخرعررررران

 .احل بيا التعدديا
 : الليبراليالتحول  .1
ا الفررد يقصد ب  لاادة طعريم رطوسي  نطا  احلريرا  ام رموح  را لافرراد بتقردمي تموارا مرن الىرمانا  حلماير       

ن الررأي ررررراح برالتعةر اررررررال م  ال ياسريا،وناام رج ناإلفررات اررطتىرمن هرذت العمليرا  ،رامجمااا من طع رم الدرلرا
رالترردخل فيهررا لصررا  مرشررحي احلرر ب  ،االنتخابررا راحلررد مررن الرقابررا الررل  ،العرراا اااالهتمرريف ارردد مررن القىررايا  ا  

أما التحول الدميقراطي فيتجرار  هرذت احلردرد بتأسريس نظراا سياسري شرعل مرن خرالل للراد هكومرا يديردة  .4احلاكا
 .ألفراد  هقو  رهريا  ارطكر  ،رة بدل احلكوما ال لطويا ال ابقاطنت  ان انتخابا  ن يها طعدديا ه

ممرررا سرررةق درررد أ  التحرررول الليرررربايل يقررردا فيررر  احلكررراا ال رررلطويا تموارررا مرررن التنرررا ال  ل بقررران الرررل النظررراا        
 اجملتمرر  بتوسرري   تررال احلريررا  الررلالتنررا ال  الررل  فيررم القةىررا احلكوميررا رطعمررل هررذت  ،طوي رالنخةررا احلاكمرراال ررل
ا ررررررررد القةىرررررذي منحترر  رطعيرررررررررا الرررررردر احلريررررر  يف قرررررر  أ  طرتايررررررررا رط تطيررررري نف هررررررا طرر ال هررررررررا مرررررررا احلاكمررررررررن الفةرررررررلك

                                                 
 . 31، 33، ص  8001، ( دار الفجر للنشر رالتو ي :القاهرة  ؛1 ) الفوضل الةنانةلوطن العر  با القرار الوطين ر اإلصالح الدميقراطي يف ااةد القادر ر يق امخادمي ،  1
 . 130، ص  8008، ( النهىا العربيا  دار:ة القاهر )  النظا ال ياسيا يف العامل امعاصر دديا  ردوال ، سعاد الشرقاري2
 .  11، ص  8001، (الن ر الذهل : ؛ القاهرة 1  ) الشرايا الدرليا حلقو  اإلن ا  با سيادة ال لطا رهكا القانو  ،درريشحممد فهيا   3
  . 33، ص8011، (مرك  ا ررسا : ة القاهر  ؛1 )القادة امجدد رم تقةل التحول الدميقراطي يف الدرل العربيا  ،أمحدمةار  مةار    4
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اكرررس التحرررول الررردميقراطي الرررذي يةررردأ انررردما يصرررةح احلكررراا غرررر قرررادرين الرررل ال ررريطرة الرررل األرضرررا  .1مرررن يديرررد
ابررا  ق انتخيررليت ررلمها ةةررا هاكمررا يديرردة طررأ  اررن طر  الداخليررا مررا يويرريف الرريها التخلرري الررل ال ررلطا ال ياسرريا

 .  طعدديا هرة رن يها
ل  هردر  التحرول الليرربايل ال يتر امن مرر  هردر  التحرول الردميقراطي، فقررد ي رمح احلكراا يف الرنظا ال ررلطويا        

ح اجملرال أمراا ام يرد غرر أ  فرت ،حبدر  التحرول الليرربايل لتكرريس شررايتها لكرن در  لهردا  طريرر يف هيكرل ال رلطا
سررتةدأ بتقرردمي  ،رمعيشرري ييررد مررن احلقررو  راحلريررا  الفرديررا يررسدي لى امنررو طةقررا رسررطل  ا  م ررتوع طعليمرري معررا

   . 2مطاليف سياسيا
فرري هالررا  ف ،طعترررب امطالرريف ال ياسرريا اررامال مهمررا للىررر  الررل النظرراا القررااا للقيرراا بعمليررا التحررول الرردميقراطي       

أمرا ل ا كانرر ضرعيفا  ،مليرا التحرول الردميقراطيعب لقيراات رري  يف الا قويا فإاها سرتغا النظاا ال لطويكانر امطاليف 
 .التحول الليربايل الل امليا  راالرطدادنظاا ال لطوي االلتفاف اليها فيمكن لل

اليرررا مرررن محايرررا راهررررتاا حلقرررو  فةررردر  مرررا طتيحررر  الليرب  ،رباليرررا بالدميقراطيرررا االقرررا رثيقرررال  العالقرررا الرررد طررررب  اللي       
ريف يانرريف آخررر فإنرر  برردر   ،الرطررداد  ررا لى دميقراطيررا شرركليااألفررراد رامجمااررا  فررإ  الدميقراطيررا سررتتعرض مخرراطر ا

فررإ  الليرباليررا ميكررن التالارريف  ررا راإلرطررداد  ررا مرررة  ،امجمرراهر رمحايررا هقررو  األقليررا دمررل احلكومررا للم ررسرليا ل ان 
 .3ويا أخرع لى ال لط

د  التحررررول تحررررول الليررررربايل، الررررد ميكررررن أ  دررررطعترررررب امليررررا التحررررول الرررردميقراطي مرهلررررا أالررررل مررررن امليررررا ال       
الرردميقراطي رلكررن لرريس داامررا، هيررل ي ررتطي  احلكرراا ال ررلطويا االرطررداد الررل امليررا التحررول الليررربايل حنررو ال ررلطويا 

 .مرة أخرع
 : اإلصالح السياسي .8
 ليررا  نابعررا مررن النظرراا ال ياسرريآح ال ياسرري القيرراا با ررا  ليرررانا  متدريررا مررن داخررل النظرراا ر اإلصرراليعررين       

حبيرل يكرو  قرادرا الرل التعامرل مر  امترررا  امجديردة رامتجرددة ا يطرا بةيةرا النظراا ال ياسري  ، رطشكيل تإلاادة بنان
ن فااليررا النظرراا ال ياسرري مررن خررالل مسس ررا  ال يررادة مرر ال ياسرري يعمررل الررل فاإلصررالحرمنرر   .4الداخليررا راخلارييررا

ريررتا  لررع يف ظررل اسررتمرار النخرريف  ،رطفعيررل آليررا  الرقابررا رامشرراركا طفررتح اجملررال أمرراا محايررا هقررو  رهريررا  األفررراد
 .  ال لطويا يف احلكا راستمراريا النظاا ال لطوي 

ا م  امترررا  الةيةيرا الداخليرا راخلارييرا فرإ  ل ا كا  اإلصالح ال ياسي ي عل لى لاادة طشكيل النظاا ليتالن       
، رل ا كانررر امليررا اإلصرررالح مرررن نظرراا سررلطوي لى نظرراا دميقراطررريالتحررول الرردميقراطي مرهلررا مرررن مراهررل االنتقررال 

                                                 
1. Zbiniew Brizzinski , The grand failure : The birth and the death of communism in twentieth 
century  ( New York : Charles skribners sons ),1989 , p45,46     
2 Kyuing  Won Kim , Marx ,Shumpeter and the east Asian experience, journal of democracy ,vol 5 
, N °3 ,July 1992 , p 36 . 
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، فررإ  مرهلررا التحررول الرردميقراطي  ررلطوي رممكررن اسررتمرار نفررس القيررادةال ياسرري طررتا يف ظررل اسررتمراريا قيرراا النظرراا ال
ا النخررريف رامسس رررا  ال رررلطويا اموررثرررا مرررن النظررراا ال رررابق رطنشرررئ ةررريف رمسس رررا  دميقراطيرررا يديررردة ط رررق  فيهررر

 .   يان   ا انتخابا  ن يها رهرة 
 : التنمية السياسية .3
رين اقريف احلررب العاميرا االهتماا بالتنميا ال ياسيا كموضو  دراسا يف العلوا ال ياسريا يف اهايرا القرر  العشر أبد      
بااتةارهررا هرري " التحررديل ال ياسرري" فهنررا  مررن نظررر لليهررا الررل أاهررا  ارقررد اختلررم الةرراهةو  يف لاطرران طعريفهرر يررا،الةان

 ا  ررررررأم ،1امعررب ارن هرذت العمليرا أر امظهرر ال ياسري  ،اقتصرادي –مليرا  التحرديل ال وسريو ا صلا ال ياسيا لع
ةاغ الطراب  امسس ري الرل التنظيمرا  سرنميرا ال ياسريا هري لالت"فعررف  هدانتجتو صداميييل اامل ال ياسيا األمريكي  

 . 2"ال ياسيا 
اميرررا رال ياسررريا للنظررراا طررردايا القررردرا  النظط رررعل لى طرشررريد بنررران ال رررلطا ر ا ل   ل  امليرررا التنميرررا ال ياسررري       

امسس ررا   امليررا بنرران ألاهررا ط ررها يف ،لررذا طرررب  العديررد مررن الدراسررا  التنميررا ال ياسرريا بةنرران الدميقراطيررا ال ياسرري،
ال ياسرريا رمحايررا هقرروقها الدميقراطيررا الرمسيررا رمنظمررا  اجملتمرر  امرردل مررن خررالل فررتح اجملررال أمرراا امررواطنا للمشرراركا 

 .رللاد قنوا  شرايا للمشاركا يف امليا ا ا  القرار ،رهريايا
 : التعددية السياسية .1
تنظيا احلياة العاما طرسل مةدأ اهرتاا التنو  الفكري رال ياسري،كما طعتررب طعترب التعدديا ال ياسيا رسيلا رأداة ل       
ردترروع  ،قرروع داخررل اجملتمرر  يف كافررا أنشررطت حبيررل طشررار  كافررا الفةررا  راالجتاهررا  رال طا ألي ممارسررا دميقراطيررا،شررر 

 .اخل......التعدديا ال ياسيا الل التعدديا احل بيا رالنقابيا راإلاالميا 
فالتعدديررا ال ياسرريا طترريح الفرصررا أمرراا ممارسررا مةرردأ  ،اسرريا رالدميقراطيررا االقررا رثيقرراعالقررا بررا التعدديررا ال يال ل       

ود طعدديرا سياسريا رررررغرر أ  ري ،ريس الدميقراطيراررررررا يف طكررررربرذلع ط اهل احلكرا ر ررررا رالتنرارب الررررالتدارل الل ال لط
 .  هيل ميكن أ  ط تخدا  كوايها شكليا فق   قي،ىرررة ريود دول دميقراطي هقيال يعين ب
 ررررررد أ  ميرررراد نظاا دميقراطي البررررإلل ،اررررالدميقراطي ر شر  للوصول لىررررقراطي يعتةول الدميرررق ل  التحررررمما سة       

ذت العمليررا بإاررادة طو يرر  رطقرروا هرر تمواررا مررن امراهررل طةرردأ برر رال الررنظا ال ررلطويا رظهررور دميقراطيررا  هديةررا، الررل 
لى يانريف طقةررل امجردل ال ياسرري  ،(اجملتمر  امرردل )رمسيررا الررر الرالقرروع ( الدرلرا)القروة خللررق طروا   بررا القروع الرمسيررا 

 .رهريا التعةرراهرتاا الرأي األخر 
 لتحول الديمقراطي  عوامل ا : المبحث الثاني

 ط ررلطيا لى نظررا دميقراطيرراالررل انتقررال العديررد مررن الرردرل مررن نظررا  يويررد ارردد مررن العوامررل رالرردراف  ام ررسرلا      
اسري ميكرن أ  امةرادرة مرن أيرل التريرر ال ي "دداول دينههدام "ر"جالريال ألمونددو اامل ال ياسيا االمريكي  هيل يرع

                                                 
يامعا دايل لبراهيا  ا راإلاالا ،، كليا العلوا ال ياسيسالا دكتورات ر ) دراسا مقارنا حلالد امج اار رمصر: آفا  التحول الدميقراطي يف العامل العر  ردرر العوامل اخلارييا ، أمحد باي  1
 . 13،ص  8009-8006، ( امج اارب
 . 189، ص 8008، (در  دار طة  : ؛ القاهرة  8  )رل التنميا ال ياسيا ربنان االماالكتاب األ –رالتحول الدميقراطي  التطور ال ياسياةد الرفار رشاد القصل ،  2
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يف الةيةررا رمررن امجمااررا  االيتماايررا  ،مررن النظرراا ال ياسرري نف رر  أي مررن النخةررا احلاكمرراأ  طنةرر  مررن ثررال  مصررادر 
 .1راادة ما طتفاال هذت العناصر الةال  م  بعىها الةع  ،لنظا ال ياسيا يف الةيةا الدرلياالداخليا رمن ا

  أخرررع خارييرراتنو  بررا اوامررل داخليررا ر الالعوامررل الررد طرردف  بعمليررا التحررول الرردميقراطي يف الرردرل طتميرر  برر ل         
  الدميقراطيرا طةقرر يف اهلنرد منرذ أراارل اخلم رينا  مرن القرر  العشررين رسر  فلو أخذنا مةايل اهلند راليابرا  لويردنا أ

أي   يرا  الدميقراطيرا الرربيرا،حبيل شركلر لرر ا للمفكررين رالنظر  ،رالفقر راالنشقا  اإلثين رالديينانتشار راس  لاميا 
راطيرا مرن الواليرا  امتحردة اكرس اليابرا  الرد فرضرر اليهرا الدميق كا  مطليف التحول الدميقراطي فيهرا مرن الرداخل،

 . األمريكيا راحللفان بعد ه ميتها يف احلرب العاميا الةانيا 
 امطلرريف األرل العوامررل نعرراج يف ،طي يف هررذا امةحررل مررن خررالل مطلةرراسررنتنارل اوامررل التحررول الرردميقرال          

 .اخلارييارنتنارل يف امطليف الةال العوامل ، الداخليا
 العوامل الداخلية :المطلب األول 

ااهيرار شررايا ر  ، درر القيادة رالنخيف ال ياسياطتمةل يفطسدي لى التحول الدميقراطي داخليا  هنا  أربعا اوامل       
 .، راجملتم  امدل االقتصاديالنظا الت لطيا رالعامل 

 دور القيادة والنخب السياسية :الفرع األول 
هامررا رهيويررا يف لقامررا الدميقراطيررا، فالقيررادة ال ياسرريا طةررادر لى ا ررا  قرررار التحررول طلعرريف القيررادة ال ياسرريا دررا        

قرررد طكرررو  نتيجرررا لدرا  القيرررادة بأفىرررليا القيررراا بعمليرررا التحرررول الررردميقراطي أل   ،ثرررر درافررر  متنواررراالرررل لالررردميقراطي 
الررل طلةيررا ظرراا القررااا  لعرردا قدرطرر  اهترر ا  رطررردي شرررايا الننتيجررا  أر ،طكرراليم مرطفعررا لىمت رركها بال ررلطا سرريسدي 

القررررادة أ  التحررررول الرررردميقراطي سرررروف يررررنجا انرررر  اتقرررراد رميكررررن أ  يريرررر  ال ررررةيف لى ا اهتيايررررا  رمطالرررريف شررررعة ،
رالتخفيررم مررن العقوبررا  الررد طفرضررها الرردرل اماحنررا  ،نرراف  مةررل  يررادة الشرررايا الدرليررااكت رراب درلررتها العديررد مررن ام

  . 2الل درهلا
نف رررها القيررراا لمرررا أ  يتررروى احلكررراا أ:   ل  االنتقرررال مرررن هكرررا ال دميقراطررري لى هكرررا دميقراطررري يفررررتض ل        

ريف هرررذت احلالرررا سرريكو  الررريها أ  يتنرررا لوا الرررل سرررلطايا اررن طيررريف خررراطر القتنرررااها أ  األسرررس  ،بعمليررا االنتقرررال
رهررذت احلالررا نررادرة  ، ال رريطرة الررل احلكرراالقدميررا للنظرراا القررااا قررد انتهررر صررالهيتها رلررن ط ررمح هلررا باالسررتمرار يف

 ا ررررررراا بوسيلررررا الةانيا فهي ليةار احلكرررأما احلال رداف  الل استقرار الدميقراطيا،احلدر  رمن أها مي ايا أاها طع   
 ايف الدرلرر رهررذا مررا يتطلرريف ريررود قرروا  دميقراطيررا يف اجملتمرر  قررادرة الررل فرررض الدميقراطيررا ،الوسرراال الررل التنررا ل مررن

ا ررررررادة الوطنيررررررا لهجرراا القيررررريف هال.3ال دميقراطرريأا ررررلولررا در  قيرراا نررو  آخررر مررن احلكرقررادرة الررل احلفررا  اليهررا راحلي
ان اقتحاا مرهلا التحول الدميقراطي فإن  ينةرري  يرادة الىررو  الشرعةيا مر  طروفر الرغةرا لردع قروع امعارضرا ال ياسريا 

 .بريا استحدا  دساطر دميقراطيا حيدد فيها شكل نظاا احلكا يف التفارض م  النظاا 
                                                 

 يامعا ،، كليا العلوا ال ياسيا راإلاالاأطررها دكتورات ) ( 8006 -1966) التحول الدميقراطي يف النظا ال ياسيا العربيا دراسا هالا النظاا ال ياسي امج ااري ، بلعورمصطفل    1
 . 31ص ،  8009-8006، (امج اار
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إلدرراح امليررا التحررول الرردميقراطي البررد الررل القيرررادة ال ياسرريا لدرا  الةررداال امتاهررا ردديررد ام ررار رالتوقيرررر        
رع طتمةرل رررررل أخررررروفر اواملى يانريف طر ،يرررررالدميقراطا التحول ررررراألسلوب امناسيف لترير النظا ال لطويا رالةدن بعملي

رطنرررررامي درر  رطنررررامي درر الطةقررررا الوسررررطل، ،ل ياسرررريا رالوضرررر  االقتصررررادي للدرلررررايف دقيررررق طنررررامي قرررروة امعارضررررا ا
 . 1مسس ا  اجملتم  امدل من أه اب رنقابا 

الدميقراطي در ضر  حول   هنا  فر  شاس  با قيادة سياسيا ط لطيا طقر امليا التأكما البد اإلشارة لى       
ففي احلالا األرى ميكن للقيادة الت لطيا  ،قراطيا رأس ها رطتخذ قرار التحولربا قيادة سياسيا طسمن بالدمي ،دراف  ما

ريرود لصرالهيا يف مواقر  قويرا  أ  طرتاي  الل امليا التحول الدميقراطي بعد دقيرق االسرتقرار ال ياسري نتيجرا لعردا
 .      2غياب معارضا متماسكا رموهدة ططاليف باستمرار طوسي  الدميقراطيا يف النظاا ال ياسي أر

                                                  انهيار شرعية النظم التسلطية:الفرع الثاني 
 لقوة ل  الشرايا متةل ضمانا استمرار ال لطا رجتديدها من هقةا لى أخرع الل أسس ثابتا متن  احلايا لى ا  

نظاا احلكا يكو  شرايا اند احلد الذي يشعر في  امواطنرو  برأ   لرع أ   ماكس فيبر العامل االمال فرع اإلستالن،ر 
وا ينردف  رررررررادل الرررأي فا كررررررالتفاارل رطة لرررررروا االقرا احلراكا را كروا الرررررررطقر .3ي تحق التأييرد رالطاارار النظاا صا  

                                                                         .4راحلاكا يندف  لى قةول امشاركا بفعل استمداد شرايت  مررن ا كوا  عل اارتاف  باحلكا، امشاركا بفلى
 تلم مشاكل الشرايا يف الرنظا ال ياسريا للردرل هيرل ميكرن أ  طكرو  نتيجرا ضرعم االسرتقطاب امجمراهري       

لى ضررعم رطرردهور  رهررذا مررا يررسدي ،أر نتيجررا ارردا دقيررق الواررود ،التجديررد الررذا  للشررراياأر نتيجررا انعررداا آليررا  
هيررل ل  األنظمررا ال ياسرريا الررد طعرراى مررن مةررل هررذت امشرراكل متيررل لى انتهررا  القوااررد الدسررتوريا  الررنظا ال ياسرريا،

رلذلع مرن ال رهل  ،  احلاكا رلضفان الشرايا اليهايا ممارسارالقانونيا ردويل الدستور لى رثيقا شكليا طوض  لترط
 .5لقرارت رمن ال هل طريرت رمن ال هل خرق  

 يسدي ميكن استنتات بأ  أي نظاا يعال من مشكلا غياب الدميقراطيا سيعال من مشكلا غياب الشرايا مما  
شررايا األنظمرا  احلفرا  الرل رلىرما  ،االدرا  فقردا  الكفرانة يفشركلا غيراب االسرتقرار مث مشركلا لى امعاناة مرن م

فرررإ  األنظمرررا الرررد طررررف   ،اهرررد يتمةرررل يف انتهرررات الدميقراطيررراال ياسررريا احلاكمرررا رالرررل اسرررتقرارها أصرررةح هنرررا  هرررل ر 
 رل  ال .راسرتمرارها لىما  استقرارها رغااراإل  رطعال من ضعم شرايتها لذا طلجأ لى رساال الق االدميقراطي انتهات
 .6ال يولد لال ام يد من غياب الدميقراطيا رانتها  احلريا  الفرديا راحلقو  اإلن انيا األساسيا ر هذا اخليار  ينت 

  العامل االقتصاد :الفرع الثالث 
 ل احلاساررررالعام  ليس رررريعترب العامل االقتصادي من أها العوامل امسثرة يف امليا التحول الدميقراطي غر أن    

                                                 
 .  160، ص 8001، (مد للنشر رالتو ي  ادار احل: اما   ؛1  ) الدميقراطيا با التأصيل الفكري رامقاربا ال ياسيا، فاي  ربي  1
 . 11، 10ص  ، مري  سابق ،الل مصطفل ابت اا  2
 . 130ص  ،8008، (اسا  الوهدة العربيا   در مرك: برر   ؛8 ) ام ألا الدميقراطيا يف الوطن العر الي خليفا الكواري رآخرر ،   3
 . 131، ص  امري  نفس  4
 . 21، ص  8009، (تد امسس ا امجامعيا  للدراسا  رالن ر رالتو ي  :؛ برر  1 )  اجملتم  امدل رالدميقراطياالي اةا  مراد ،  5
 . 101، ص  8001، (ا للدراسا  رالنشر رالتو ي  تد امسس ا امجامعي: برر  ؛1 ) دميقراطيا اصر العومامراد ،  الل اةا   6
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فقرد أثرر  العوامرل  ،لدميقراطيراال يويد امن  أر م توع حمدد مرن النمرو االقتصرادي لتحقيرق امليرا التحرول ا هيل أن 
فالطريقرا األرى  يف امويا الةالةا الل امليا التحرول الردميقراطي برةال  طرر ،  صامييل هانتجتو ه يف  االقتصاديا
يجررا رصررول ارردد مررن الرردرل لى م ررتويا  امنررو اقتصرراديا رالةانيررا نت سررعار الررنف ،الطفرررة الررد شررهديا أنتيجررا دققررر 

 اررررر راشررديد الال اديررررررقتصاالنمررو الا فارطةطررر بتحقيررق رررررأمررا الةالة ،االيررا سررا ر يف دقيررق امليررا التحررول الرردميقراطي
هررد ي ملى أ  النمررو االقتصرراد هددانتجتو  صددامييل رمنرر  رصررل   ،1يف ارردد مررن الرردرل لى  ا اررا األنظمررا الشررموليا
رأد  األ مررا  النا ررا لمررا اررن النمررو ال ررري  أر اررن الركررود االقتصررادي لى لضررعاف الن اررا  ال ررةيل لقيرراا الدميقراطيررا،

 .2الشموليا
خالفرر  الرررأي رنظررر للدميقراطيررا   فوكويامددا يوشدديهيرو فرانسدديس امجن رريا مريكرريامعاصررر األ فكرررام يف هررا أ         

العديد من الدرل اآلسيويا الد  كدط  جتربا النمو االقتصادي يفأ رهذا ما ،  باالقتصادالل أاها امليا سياسيا ال طرطة
 .استطاار أ  دقق معدال  امنو مرطفعا من التنميا االقتصاديا يف ظل نظا ط لطيا كمالي يا، اندرني يا

العررامل   هيررل يرررع ،ا ال ياسررياالقتصرراديا رالدميقراطيرريف هررذا اموضررو  ميكررن كررذلع التطررر  لعالقررا الرأمساليررا ا        
 ريرود طةقرا متوسرطا اطيا ألاها أنتجر الةررة رأد  لىمتةل قليف الدميقر  أ  الرأمساليا مارتن ليبست سيموراألمريكي 

رب طو ير  الةرررة ارأ  رررررن الةراهةا رأع برررررر أ  فريرق مرررررغي ،الةقافيا امواطيا للدميقراطياتعلما رأنتجر اددا من امتررا  م
هيررل ارفررر   ،قراطيررابالىرررررة التحررول حنررو م يررد مررن الدميال يعررين برردال مررن طركي هررا يف يررد الدرلررا  اررررراخلصخص اررررررسياس

كمررا أ  كةررر  ،م يررد مررن التحررول الرردميقراطي   هفرركةررر مررن درل العررامل الةالررل هريررا آليررا  ال ررو  در  أ  ط ررها يف
 .3قتصاد احلرسياسا اال رانتهج من األنظما القمعيا قد سةق أ 

ظرراهرة انعررداا  انتشررارنتيجررا در  دفرر  امليررا التحررول الرردميقراطي صررا قررد دررول خكمررا أ  انتهررات سياسررا اخلص        
ا يف اجملتمرر  رررررا العليررررالطةقا الررل ررررررا رقصرهررررررا  امشرراركا ال ياسيررررررردديررد نط وةرررررادر القررررررتكيرر  مصلا رررررا االيتماايرررررالعدال

ل ررررريصصددامييل هنتجتددو   بررل ل .4خلقهررا مجررو مررن اإلهةررا  االيتمررااي رالترروطر رم يررد مررن ارردا االسررتقرار اى يانرريف
لى أبعررد مررن  لررع هيررل يرررع أ  ارطفررا  ن ررةا كررل مررن م ررتوع الفقررر رانعررداا العدالررا التو يعيررا ميررةال  بالىرررررة أهررد 

 .5امعوقا  الراي يا للتحول الدميقراطي
مل يىمنا لرسان الدميقراطيا لال أاهما يتيحا   هول  أ  النمو االقتصادي رالعدالا التو يعيا رل  ما ميكن االطفا         

أهرد  ا يروفر ر  ،القتصراديا أر انتهرات الرأمساليرااجملال أماا ظهور الطةقا الوسطل العريىا سوان كانر نتايا ارن التنميرا ا
 .قراطيا يف الدرل الشرر  اهلاما رام ا ا يف خلق استقرار اممارسا الدمي

                                                 
 . 180، ص(ر ، دار سعاد الصةاحمص) امويا الةالةا للتحول الدميقراطي يف أراخر القر  العشرينصامسيل هانتجتو  ، طر ا اةد الوهاب الوب،  1
  .نفس الصفحا ، نفس امري    2
 . 119حممد نصر مهنا ، مري  سابق ، ص   3
منشورا  : ، القاهرةال ياسا  اجتاها  هديةا يف الا حممود ، لمساايل، يف الل الدين هالل ر  امعاصرة يف دراسا النظا ال ياسيا يف درل العامل الةالل االجتاها ،  هدع ميتكس 4

 118، ص  1999اللجنا العلميا للعلوا ال ياسيا راإلداريا العاما ، 
 . 120مهنا ، مري  سابق ، ص حممد نصر 5
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كمرررا ةلررر  أ  الدميقراطيرررا متةرررل الرررركن رالشرررر  األساسررري لتحقيرررق التنميرررا ألاهرررا طررررب  العالقرررا برررا امشررررراا        
كمررا أ    ،1التنمررويا االيتمررااي االقتصررادي رال ياسرري ل  ال ميكررن أ  يتحقررق أي منهمررا يف غيرراب اآلخررر أرمررن درنرر 

دل بررا ةررا احلاكمررا رطصررويةها رحماسررةتها رضررةطها مررا فيرر  اخلررر العرراا رالتو يرر  العرراالدميقراطيررا شررر  لرقابررا سياسررا  الف
 . 2ضمانا الستمرار التأييد رالقةول الشعل ،القطااا  رفةا  اجملتم 

ط ررررهيل امليررررا التحررررول يف أغلرررريف األهيررررا  يكررررو  هلررررا طررررأثر للررررا  الررررل سررررةق دررررد أ  التنميررررا االقتصرررراديا  ممررررا     
لل الرررل امليرررا التحرررول هنرررا يصرررةح طأثرهرررا سررر ،ذت التنميرررا متمركررر ة يف يرررد الدرلرررا يف هالرررا طكرررو  هرررلال ،الررردميقراطي
  أل  الدرلا يف هذت احلالا طقوا ب ن تمواا من القوانا امقيردة للقروع االقتصراديا امجديردة للحيلولرا در  ،الدميقراطي

 *.          طنمياربتايل دقق الدرلا امنو رليس  مشاركتها يف امليا صن  القرار
المجتمع المدني: الفرع الرادع  

د ررررررا  انتقاليررا للعديررررررار هركرررررررر  العشرررين يف لطرررررررا يف العقررود األخرررة مررن القرررررارررف مفهرروا اجملتمرر  امرردل انتعاش       
هيرل برر   ،ةالةا للدميقراطيراامويا الصاميييل هانتجو  أطلق اليها  لدرل حنو الدميقراطيا هذت احلركامن اجملتمعا  را

 . الدرر اهلاا لتنظيما  رمسس ا  اجملتم  امدل يف دف  الميا التحول الدميقراطي 
فقرررد ارفررر  سرررياقا  لتلفرررا مرررن قةرررل قررروع اديررردة ل  طعريرررم اجملتمررر  امررردل يتميررر  بالتعررردد نظررررا السرررتخدام  يف        

   رررررررأن لرررررركما  يعرف ال ،3 ا  االيتماايا يف نفس الوقرن  قيما ايتماايا رتمواا من امسسأالل  "هول جو "
 ي طعمل بصورة ططوايا يف ميادينها امختلفا را التررررررا رالةقافيرررررا رااليتماايررررررررررا  ال ياسيا راالقتصاديررررررررلا امسس رررررر  "
 رار ررر  القررررر صنا يفررررأغراض سياسيا كامشارك: ا رررررددة منهرررررررراض متعا لتحقيق أغرررن سلطا الدرلررررري استقالل ن ل اررررررف

 رمنها أغراض نقابيا كالدفا  ان امصا  االقتصاديا ألاىان  ،رمةال  لع األه اب ال ياسيا ،الل ام توع الوطين
  .4"..... النقابا 
ال ررعي للحررد مررن سررلطا مررن خررالل امليررا دقيررق الدميقراطيررا ي رراها يف  اجملتمرر  امرردل الررل هررذا النحررو أر  ا        
رطع يررر  امشررراركا ال ياسررريا رجتميررر  رطنميرررا امصرررا  رطررردرييف القيرررادا  رطع يررر  قررريا الدميقراطيرررا راخررررتا  رربررر   ،الدرلرررا

لحيراة لر ومرا صرادي رالتع ير  امتةرادل للحكرنشرر امعلومرا  رام را ا يف اإلصرالح االقت ،اجملمواا  امتنرافرة يف األصرل
يف بولونيرا " امرال التىرامن" تحول الدميقراطي الردرر الرذي لعةر رمن أمةلا درر اجملتم  امدل يف دف  امليا ال ،5امدنيا

                                                 
 . 138مري  سابق ، ص  دميقراطيا اصر العوما ،لل اةا  مراد ، ا 1

2Christophe jaffrelot ,Démocratie d' ailleurs : Démocraties et Démocratisations hors d'occident  
(paris : karthala) ,2000 ,p18.  

من الناط  القومي ا لي ركذا  ف  ن ةا ديواها اخلارييا ر هىت ممكن أ  طنخف  فيها ن ةا الةطالا رالتىخا  نفصد بالنمو در  التنميا  أ  الدرلا يف هالا النمو قد دقق معدل اايل* 
 . رمن يها أخرع طفشل يف رف  م توع نصييف الفرد لناط  الدخل القومي با األفراد ، غر أاها من يها  ال دقق طو يعها اادال

3 John .A.Hall ," In Search of Civil Society "  In John Holl (ed) , Civil society ,Theory , History 
and Comparison (Cambridge ,polity press),1995 , p 2 . 

 .81ص  ،8001، (مرك  ا ررسا للنشر راخلدما  الصحفيا رامعلوما   :؛ القاهرة1 ) مفهوا اجملتم  امدل قرانة أرليا الصاد ،الي اةد  4
 .89ص  ،8008 ،(العربيامرك  دراسا  الوهدة  :برر ؛ 1 ) رالدميقراطيا رالدرلا يف الةلدا  العربيا  اجملتم  ،الفامرتر   5
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ليرران انتخابرا  آلرر ر حبصروهلا الرل االاررتاف الرمسري ر يف دف  النظاا الت رلطي للردخول معهرا يف مفارضرا  انتهر
 .1نتااجها لنقابا التىامن 

فرال ميكرن للراد تتمر  مردل هقيقري  ،ا سةق نصل لى أ  العالقا با الدميقراطيا راجملتم  امدل االقا رثيقرامم        
رطوسررري  نطاقررر   ،لاطيرررا حمليرررا  جتديرررد اجملتمررر  امررردنطرررا  الدميقر  يتطلررريف طوسررري ر  ،لال مرررن خرررالل طكرررريس الدميقراطيرررا

 . 2لررح الد  ا ط تمر هذت احلياةرا ،ا التحتيا للحياة ال ياسيابوصف  الةني رطفعلي 
ار  مررن هيررل ريررود اجملتمرر  امرردل فررإ  هنررا  طفرر ،الررنظا ال ياسرريا امراربيررا يف أمررا بالن ررةا لرردرر اجملتمرر  امرردل       

 نتنارل سرربالتايل يف امليا التحول الدميقراطي رهو ما  ،رطأثرت يف احلياة ال ياسيا ت اليردريا ططور طنظيماط  رمدع فا
 .يف الدراسا الهقا
  العوامل الخارجية :المطلب الثاني 

 ميقراطي خاصررا يف الةلرردا  الناميرراطعترررب العوامررل اخلارييررا مررن أهررا العوامررل ام ررا ا يف دفرر  امليررا التحررول الررد       
رالتردخل ظراهرة العردرع  ،الدرليراالردريل رضررو  امسس را  اماليرا ر النظراا طتمةرل يف اوامرل رميكن طق يمها لى أرب  

  .اخلاريي 
 النظام الدولي :الفرع األول 

 ا رررررا مويرررررري ردرل شر  أرربرررراد ال وفيتررررراا الشيواي يف اإلدررررراردة رسقو  النظررررراكت حر بعد اهايا احلرب الة       
ي ررررفقد قدر ادد الدرل الت ا،ررررررررراليها اسا امويا الةالةق رررررري درل العامل الةالل رأطلرررررمن التحول الدميقراطي انتشر  ف

رهنا بدن الىر  الل النظا الت لطيا للقياا  درلا، 30اهايا الت عينا  حبوايل ر  1912دولر لى الدميقراطيا منذ 
األمريكيا كقطيف  ةبعمليا التحول الدميقراطي خاصا م   لي االداد ال وفيد ان طلع النظا ربرر  الواليا  امتحد

هيل ريد  الدميقراطيا مكانا هلا ضمن أرلويا  ال ياسا اخلارييا األمريكيا الد ط عل لنشرها  ،أهادي يف العامل
  الرليس كليتنو رهذا ما أكدت  ،يف فرض هيمنتها الل درل العامل العامل رالد ال طنفصل ان رغةتهايف لتلم أحنان 

الل أ  طةين الدميقراطيا سيكو  الل رأ  أرلويا  لدارط  رأ  التحول الدميقراطي كا   1998يف محلت  االنتخابيا يف 
 .3اموضو  الوهيد لل ياسا اخلارييا 

  لقد ساد  االقا درل العامل الةالل م  الدرل امتقدما سياسيا الشرطيا الد يدف لى الرب  با أدان الدرلا   
  با ررررامنافد ر ررررذت الفوااررررررطتنو  ه.4قررررررن  لع الطريررررم اررررلد سوف طعود اليهالفوااد رامناف  ااإلصالح ر  الل طريق

ا ررررردة األمريكيا رسيلرررررقد طعد  الواليا  امتح و ،ررررذ باقتصاد ال ررررراألخ اررررراليا رطكنولوييمم اادا  اقتصاديا ر 

                                                 
1Michael Bernard , Civil society and democratic transition in East – Europe ,Political science 
quarterly , vol 108 ,N 2 ,(summer 1993 ) , p 37    

 .93، ص   8001، ( األمل للطةااا رالنشر:القاهرة ؛1 )اجملتم  امدل مد اةما  اخلشر ، حم   2
 . 310ص، 1996، (سطور: در  بلد الطة  )  يعاملاادة صن  النظاا ال ....صداا احلىارا ، طر ا طلعر الشاييف ،طقدمي  صالح قنصوت، صامسيل هانتجتو  3
 .31، ص  8009، (  األكادميياامكتةا : القاهرة  ؛1 )  األرر  –راطيا يف الةالد العربيا يف ضون احلوار العر  م تقةل الدميقمصطفل اةد الرال ،  4
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و ررررره را ،رررردر غطان هذت الشعارا  كما هد  يف الع خل الع كريتدالامشررطيا ال ياسيا لنشر الدميقراطيا لى 
 .1قةليف احلاضر ريف ام تا مثنا أسوأ احللول رأ ىه

 ن الدرل ررررن خالل رغةا العديد مررررول الدميقراطي مرررراد األرر  يف امليا التحررررا  يتىح درر اإلدررررريف هذا ال ي  
   ررررهيل طسدي العىويا في ،يتمتعو  ب  ذي  الرررر  ام توع امعيشي امرطفررررمشاركا أاىاااالنىماا لى اىويت  ر 

ح رررأصة ذارررررل اا ال لطوي،ررررذت الدرل لى النظرررد هول در  ارطدارررا ردرررن االمتيا ا  االقتصاديرررر  بالعديد مررررل التمتررلل
 اىويا االداد األرر  سوان لالستفادة من االمتيا ا  االقتصاديا كامررب الل الدرل الد طرغيف يف االنىماا لى 

 ي رررررل نظاا احلكا يتوافق م  باقي األاىان أي دميقراطررررلهدا  طعديال  ال اا لى التكتال  مةل طركيارررراالنىمأر 
                            .                                 2أر الل األقل أكةر دميقراطيا اما الي  

ل ا طأكررررد  الواليررررا  امتحرررردة األمريكيررررا رهلفااهررررا أ  امليررررا التحررررول : ر لكررررن ال ررررسال الررررذي يطرررررح نف رررر        
 الدميقراطي ستنت  قوع سياسا ال طلل رطعارض مصاحلها فهل ستداا هذت العمليا ؟   

 هررد  الررل سررةيل امةررال يف امج ااررر كمررا( ال)كررد امجررواب ل  تمررل األهرردا  رأن ررا  التحرروال  الدميقراطيررا طس        
ربالترررايل  فرررإ  طررردايا الواليرررا  امتحررردة األمريكيرررا رهلفااهرررا  ،3ركمرررا ميكرررن أ  حيرررد  يف درل اربيرررا لسرررالميا أخررررع

اليرا  الو )فالقوع الرربيا ،لعمليا  للتحول الدميقراطي ل  صيرا اختياريا طتوقم الل مصاحلها الذاطيا يف مناطق التحول
  هذت النظا أل ،ا يف بع  الدرل منها العربياطداا النظا الشموليا احلليفا هل( األرر اإلداد  درلامتحدة األمريكيا ر 

 ا ررررالدميقراطي  د الدرل الرربيا ل ا ساندرررا أخرع دررررمن يه ،ارررها رال  ى  للرقابا رام انلا  دا مصاحلرررالشمولي
 . اإلسالمي التيارط اندها حبذر خوفا من برر  يف الدرل العربيا 

لقرررد أصرررةحر امنظومرررا الدميقراطيرررا الدرليرررا طرتيرررل يف دارررا التحرررول الررردميقراطي يف الرررنظا الت رررلطيا مرررن خرررالل        
احليلولرا ر الل األرضرا  مرن يهرا يا سيطر  هىت طىمن استمرار أسلوب املها،استخداا أسلوب لصالهها أر طعديل 

                                             .من يها ثانيايف الفىانا  ال ياسيا الدميقراطيا امجديدة احلركا  امعاديا للررب  قدااطع ي  أدر  
رأ  موقرم الواليرا   ،تحرول الردميقراطي يف أحنران العراملأ  القروع الدرليرا ط رعل لرداا امليرا ال مما سرةق نصل        

مواا األرربيا متطابقا  هول داا هرذت العمليرا هيرل يرتا اسرتخدمها كورقرا ضرر  الرل الردرل امتحدة األمريكيا راجمل
 .ياال ياسامناهىا 

  .ضهوط الميسسات المالية الدولية:الفرع الثاني 
العررامل الةالررل مررن خررالل ربرر   يظهررر درر امسس ررا  اماليررا الدرليررا يف داررا امليررا التحررول الرردميقراطي يف بلرردا        
أر طةررين برررام  التكييرررم  ،(اإلداريررا  ،اماليررا ،االقتصررراديا، الفنيررا) م رراادا  امختلفررارا ررهيال  تمواررا مررن الت مررنح

 .رالتعديل اهليكلي القااا الل االقتصاد رخصخصا القطا  العاا رداا القطا  اخلاص مقابل طةين الدميقراطيا 

                                                 
 ،(8002-18 -03 مسس ا االنتشار العر ،، النظاا العر  رلشكاليا  النهىاأ ما ندرة مداخلا يف  ) االستةدادياأ ما الةديل الدميقراطي العر  ططيل امر األنظما مررة كرمي ،  1
 . 89ص  
 . 38مصطفل بلعور ، مري  سابق ، ص  2
 . 160فاي  ربي  ، مري  سابق ،ص  3
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، كمرررا سياسررريا صرررالها لاقتصررراديا الرررل الررردرل لتحقيرررق  شررررر  إ  امسس رررا  اماليرررا رالدرليرررا طفررررضفررررمنررر         
رامطالررريف  ا  الطررراب  ال ياسررري الرررد ططرههرررا هرررذت  .1هصرررل يف جتربرررا ال رررد العرررايل مصرررر اةرررد الناصرررر يف ال رررتينا 

 اناصررت الةنرع الردريل يف الشرفافياامسس ا  اادة ما طشمل ضرررة طةين احلكرا الرشريد أر احلكرا الصرا  الرذي حيردد 
ركةرررا مررا ططةررق الرردرل هررذت الشرررر  بصررورة شرركليا للحصررول  ،المرك يررا، التن رريقأليا، درلررا القررانو ، امشرراركا، ام ررسر 

 .الل امتيا ا  هذت امسس ا  
ا رررررول الرردميقراطي يف الرردرل اممنوهررررررد الرردريل يف امليررا دفرر  التحررررررا صررندر  النقررررررا  اماليررا منهرررررا امسس ررررررط اه      
أر  فيرم أاةران الرديو   رفررض العقوبرا  االقتصراديا ،التنمويرا  را الل التأييد امرادي رامعنروي كإنشران امشراري من خ
 . 2رسيلا ممارسا الىرو  الل احلكوما  الت لطيا رلتشجي  الدميقراطيا  الناشةا  األخرةهذت  رطعترب ،اخلارييا
ماليررا العاميررا خاصررا التعررديل اهليكلرري لرر  اثررر سررلل الررل امجانرريف غررر أ  ام رراادا  الررد  طقرردمها امسس ررا  ا      

كمرا أ  هرذت  ،هيل يسدي لى الفقر رارطفرا  معردال  الةطالرا راةفراض م رتوع الردخل االيتمااي للدرل اممنوها،
 . ام اادا  جتعل النظاا الطاليف للم اادة طابعا للدرل اماحنا

هيررررل طرررردخل الةنررررع الرررردريل  ،راربيرررراالةالررررل ينطةررررق الررررل الرررردرل ام العررررامل يف األخررررر ل  مررررا ينطةررررق الررررل درل       
رصرندر  النقرد الرردريل يف فررض سياسررا  ماليرا رنقديررا راقتصراديا مشرررطا الررل اردد كةررر مرن الرردرل العربيرا يهرردف 

  .لى التدخل يف شسراها الداخليا رخدما مصا  القوع الكربع
  .(الديمينو( )كرات الثلج )أو المحاكاة  ظاهرة العدوى واالنتشار:الفرع الثالث 

 رة الدرمينو لقتدانررر  أر ظاهرررالةل را رررررراة أر كررررار أر ا اكررررررردرع أر االنتشرررررري أر العرررريقصد بتأثر العرض العمل   
 ارررررااتةال  متماثلا ر ررررررررطواي  مشك يعاا  رررررلع لما ألاه ر  ،حررررا دول دميقراطي نايررررع هصل فيهررربدرلا أخ اررررردرل

طعرد مرةال  أر دولرر لى الدميقراطيرا الرل دريرا مرن القروة د  الدرلرا الرأر أل ،التحول الدميقراطي دران لكل مشركاليا
تشرا ا قاربرا يررافيرا رامرطرتا امليرا  انتشرار التحرول الردميقراطي بصرورة راسرعا برا الردرل امت ،3سياسيا رثقافيرا حيترذي

 .با رالربا يل ر طأثر مةاشر يف ينوب أرر ل   1911فكا  سقو  النظاا الشمويل يف الربطرال ااا  ،ثقافيا
 رةررركةي  ي بدرياررررر التحول الدميقراطي امليا نشررررررسا ر ف االطصاال ورة ررررا العاميا رثررررثورة التكنولوييا أ  ررركم   
 ا ررررررسقو  النظا الشمولي ا منررر و احلقااق الل شعان ررررا هجيف امعلوما  رلخفررررلطيل النظا الت ررريصعيف ال رأصةح

ا ال ررلطويا انتهررا  هقررو  اإلن ررا  راسررتخداا الررنظ رسرراال االطصررال أصررةحر طكشررم أ   باإلضررافا ،يف درل أخرررع
م يف كشرررم  يررراالطصرررال رسررراال سرررا ر كمرررا  ،اميرررا ال  ررر  درلرررا بعينهررراظرررواهر ا بإاتةارهررراللعنرررم ضرررد شرررعو ا 

 . الواي ال ياسي يف ظل طنامي ما يعرف باجملتم  امدل العامي  دميقراطيا  النظا الشموليا رنشر
 العامل ر لىاررررا  راألخةررررالل النظا ال لطويا التحكا يف طدفق امعلومالتكنولوييا ثورة االطصاال  ر  صعةر   

   8011ا االهتجايا  التون يا ررررري يف هالرررامةال يل ،ي الدرل األخرعرا فرررررريو  األنظما ال لطو ررررررراخلاريي ان سق

                                                 
  811، ص  8003، (دراسا  الوهدة العربيا  مرك :برر   ؛1 ) مداخل االنتقال لى الدميقراطيا يف الةلدا  العربياالل خليفا الكواري رآخرر ،   1
 . 120، صحممد نصر مهنا، مري  سابق 2
 . 186مري  سابق، ص  ،امويا الةالةا للتحول الدميقراطي يف أراخر القر  العشرين صامسيل هنتجتو ، 3
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فقررد انتقلررر امعلومررا  ب ررراا اررن طريررق رسرراال االطصررال احلديةررا  ،زيددن العاددددينرمررا أسررفر  انرر  مررن لسررقا  نظرراا 
  رقطررر( كالفاي رررةو )رغرررا حمارلرررا النظررراا منررر   لرررع مرررن خرررالل هجررريف مواقررر  التواصرررل االيتمرررااي الرررل األنرتنرررا  

لال أ  هررذت اإليرررانا  مل دررل در  نشررر األخةررار ممررا يعررل شررعوب اربيررا أخرررع  ،شررةكا  االطصررال اهلاطفيررا رغرهررا
ال أدميقراطيررا ر  الأكمررا أ  رسرراال االطصررال فىررحر امعررامال   ،(مصررر، ليةيررا، سرروريا)رة التون رريا طتررأثر ردرراكي الةررو 

 .ا ما أثار اجملتم  امدل العامي الناش  يف هقو  اإلن ا  راحلريا  العاما رغرهالن انيا للنظا الت لطيا لشعو ا رهذ
 د رررررول الدميقراطي لال ل ا كانر الظررف مناسةا، فقرررن  ليف التنةي  لى ل  العدرع ال دد  دااما التحأغر     

 .الت لطي ال يتررطتحول العديد من النظا اإلقليميا اجملاررة رالعاميا لال أ  النظاا 
  .التدخل الخارجي :الفرع الرادع 

 ر ررررلى سخ  الشعيف الل النظاا رامطالةا بتريي االهتاللرب أر رقواها در ررررا الدرلا يف احلرررقد طسدي ه مي   
 .راطيريقيا النظاا الدميقال لطوي ن  ميكن للر ر اخلاريي من بلدا  دميقراطيا أ  ي ق  النظاا أاحلكاا، كما 

 فررتة لى أخررع يف الدرلرا الواهردةرمرن  ،ل  جتربا التحول الدميقراطي طتمت  باخلصوصيا من درلا لى أخرع اأخر       
ر رهيررل يلعرريف كررل اامررل مررن العوامررل ال ررابقا دررا يف امليررا التحررول الرردميقراطي لكررن  تلررم أ يترر  مررن بلررد لى آخرر

 .رمن مرهلا لى أخرع 
 .النظرية للتحول الديمقراطي االتجاهاتو نماط األ :المبحث الثالث 

عريرررم التحرررول الررردميقراطي للررراد ط لىباإلضرررافا  راطي يف العديرررد مرررن بلررردا  العررراملالتحرررول الررردميق ااهرررتا دارسرررو       
  اهلرررررررقررد اختلفررر األامنررا  رالنظريررا  مررن ب ،تةعهررا امليررا التحررول الرردميقراطيبيررا  األامنررا  رالنظريررا  الررد طراواملرر  
حرول الردميقراطي رسنتنارل يف هذا امةحل أامنا  رنظريا  الت ،استخدامهاامعاير رامقاييس الد مت  باختالفلى آخر 

 . نظريا  التحول الدميقراطيل فالةص  امطليف األرل ألامنا  التحول الدميقراطي أما امطليف الةا ،من خالل مطلةا
  .أنماط التحول الديمقراطي :المطلب األول

ررر الل طاهرا بالنظراا طتةر  راإليررانا  الرد  ،ها امليرا التحرول الردميقراطيتخرذطيقصد  ا طلع األشكال الد        
 : ةال  أامنا  للتحول الدميقراطي هي ها برميكن التميي  بين ،الدميقراطي
 .نمط التحول من أعلى : الفرع األول

لتحررررول طلعرررريف القيررررادة ال ياسرررريا دررا هامررررا يف امليررررا ا هررررذا الررررنم ففرررري '' عمنحررررا الدميقراطيررررا "ي ررررمي  الررررةع        
رأ   ،ريكو  الداف  يف الراليف شعور النخةرا احلاكمرا أ  حمرارال  االنشرقا  الرل النظراا القرااا قرد  اد  لدميقراطي،ا

ة رطتخررذ بعرر  لررذلع يأخررذ احلكرراا ب مرراا امةررادر  ات امجمرراهر أصررةحر قريةررا الوقررو ،امليررا اسررتخداا القرروة رالعنررم اجترر
،رقررد يكررو  1رططةيررق امخرراطرة برررت  امنصرريف أفىررل مررن امخرراطرة برررت  احليرراة اإلصرالها  المتصرراص الرىرريف الشررعل

 ا ررررا بإقرار تموارررررا للخررت من األ مررررا سياسيررررا أر هيلررررو الدميقراطيرررررول حنرررا يف التحررررا لرغةا هقيقيرررر لع انعكاس
ا  يديررررردة ط رررررمح هلرررررا رررررررررا الوقرررررر لصرررررنااا آليرررررررررررمرررررنح نف ه ل الرىررررريف الشرررررعل،ررررررر  لاللتفررررراف الهامرررررن اإلصرررررال

 . يف ال لطارار ررررراالستمب
                                                 

1 Larry diamond ,op.cit , p 46 . 
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 1991ال مةيررا يف ارراا مةررادرة القيررادة لقررد طنواررر التجررارب يف هررذا الررنم  مررن التحررول رمررن أمةلترر  يف لفريقيررا        
الطينيرا درد الربا يرل هيرل قررر الررايس الريف أمريكرا  ،الردميقراطيا التحرول بالتخلي ارن نظراا احلر ب الواهرد ربردأ املير

 ربرردأ  احلكومررا الربا يليررا بالعمليررا يف اهايررا لدارة ،أ  التريررر ال ياسرري ينةررري أ  يررتا بالترردرت رالررة ن رالةقررا "جيزيددل"
األمرراا بإقامررا نظرراا رااسررا هققرر طفرررة لى ر  ،يريدددو جيزيددل وفيجددوراسررتمر  يف فرررتة لدار   ،1913اراا  ميدتشددي

رقرررد  ،19691رانتخرراب رارريس شررعل ارراا  1966ترردرين دسررتور يديرررد ارراا ربلرررر  رريررا ب ،1962مدنيررا ارراا 
يأخررذ الع رركريو  امةررادرة ر لررع أل يررا امسس ررا الع رركريا يف ظررل الررنظا ال ررلطويا مةررل اليونررا  رالربطرررال يف ينرروب 

 .2أرربا
 :يلي أالل ما أها مسا  امن  التحول منر        
ي ررررراا  ال ياسررررررل ا أدع انفترراح النظ ،ل  قررادة الررنظا ال ررلطويا ميكررن أ  يرطرردرا الررل مةررادرة التحررول الرردميقراطي- 1   

 .3لى برر  موقم طكو  في  طكلفا الت امح أالل من طكلفا القم  حبيل يىر هذا الت امح بالنظاا العاا
سس ررا  الدميقراطيررا األساسرريا يتخررذها ام رريطرر  الررل ال ررلطا مرردفواا أساسررا ل  القرررارا  امتعلقررا بتةررين ام – 8  

 .4عمصاحلها اخلاصا الشخصيا رامجماايا 
  .نمط التحول من خالل التفاوض :الفرع الثاني

حيررد  هررذا الررنم  مررن التحررول ارررب م ررار التفررارض انرردما ينخررر  النظرراا ال ررلطوي يف هرروار متميرر  مرر  القرروع       
ر لررع رغةررا يف رضرر  أسررس مشرررتكا إلاهرران النظرراا ال ررلطوي رلقامررا نظرراا دميقراطرري  االيتماايررا امختلفررا،ر ال ياسرريا 

 .بديل
رفقررررا هلرررررذا الرررررنم  طىرررررطر القيررررادة ال ياسررررريا لةررررردن امليرررررا التحررررول الررررردميقراطي كإسررررررتاطيجيا موايهرررررا األ مرررررا        

ا ررررلقاامقابررل اجرر  النظرراا ا قتصرراديا رااليتماايرراالمتصرراص الرىرريف الشررعل النرراط  اررن طررأ ا األرضررا  ال ياسرريا راال
لى يانرريف خرروف النخرريف احلاكمررا مررن اهتمررال أفررول دررا النظرراا ال ياسرري أر أفررول دررا  ،الررل طلةيررا امطالرريف الشررعةيا

 .5ضرو  خارييا مت ايدة أر ليديولوييت  رالرتدي االقتصادي الذي  قد يصل لى هد اإلفال 
 أ   احلكوما فعلل ،خرلضفان صةرا الشرايا الل الطرف اآلالبد الل كال الطرفا ح امليا التفارض ا ديل أل  
كشرريع امعارضرا أ  طعررتف باحلكومرا  ريف امقابل الرل  ،ا  من اجملتم لقطاا امعارضا كممةلا شراياالقوع طتقةل 

ضرررمانا  للنخررريف احلاكمرررا رأ  ط رررلا ضرررمنا أر صرررراها حبقهرررا هاليرررا يف احلكرررا مررر  مرررنح  لررر  قيمرررا يف امليرررا التريرررر،
 .6القدميا حلمايا امتيا ايا رمن  أي م انلا ان أيا يرااا خالل احلكا الت لطي

 ، فةعد (1990-1969)ا رررررل ينوب لفريقيررررا النم  مةن احلاال  الد صنفر ضمن هذررررا  العديد مرررهن    
                                                 

 . 199، مري  سابق ، ص دميقراطي يف أراخر القر  العشرينامويا الةالةا للتحول الصامسيل هانتجتو  ،  1
 2  Terry karll ,Phollipe Schmitter ,What Democracy is and is not, Journal of Democracy , vol 2, 
1991 ,p 277    

  83، ص 8008، (رالعلوا ال ياسيا، يامعا القاهرة االقتصاد، كليا رسالا ماي تر)  8008-1991مترر القيادة رالتعدديا ال ياسيا يف طونس اصاا اةد الوهاب حممد أيوب،  3
 . 32، مري  سابق ، ص أمحد مةار  مةار   4
  .16، ص 1993، يويليا ( 113)ادد  ،ال ياسا الدرليا، القىايا رالنما ت رآفا  ام تقةل: ظاهرة التحول الدميقراطي يف لفريقيا  ، اةد الرمحا  محدي  5
 . 31، مري  سابق ، ص أمحدمةار  مةار    6
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هيرررل قرررال  مندددديال ودوكليدددر   نيلسدددو  ض بررراسرررنوا  مرررن الكفررراح ام رررلح ضرررد العنصرررريا مت االطفرررا  الرررل التفرررار 
انردما سرنحر الفرصرا إليرران مفارضرا  هقيقيرا ربنرانة "ل  الدر  ام تفاد من رردي يا كرا  فحروات أنر  : دوكلير  

فررال . يرروهري تظررررا طررويال قةررل الرردخول يف طفررارضرررة غررر سررليما ألاهررا انصررف ررار  األمررور ب....مل يررتا اقتناصررها 
 .1" رحنن مصرر  الل أ  ال نق  يف هذا اخلطأ ،يف هذا اخلطأ أ  نق  لنا ينةري
  .نمط التحول من خالل الشعب: الفرع الثالث 

أامررال االهتجايررا  رالعنررم  رانتشررارثررر صرررااا  انيفررا ليررأ  ر  ،فرررض مررن الشررعيفمررن التحررول يهرذا الررنم         
رطةدأ اإلصالها  امطلوبرا دا  ال لطويا للىرو  فت ت لا القيا من يانيف القوع االيتماايا الرافىا للوض  القااا

 ر رررراا كما هد  يف مصررررالنظ اررررالاهيرجتنةا  امطاليف الشعةيا،ا ررروان األ ما الد فجريرررعيا الهتسر منعا لتفاقا اموقم 
 .  8011يناير  82يف ثورة 
نتيجررا طرردهور رضررعم األرضررا   ،ال ررلطا يررا التحررول الرردميقراطي الررلل   يف هررذا الررنم  يفرررض الشررعيف امل       

رالمتصراص هرذا الرىريف الشرعل راهتروان  برالعنم راالهتجايرا ، هلرا هيرل يعررب ارن رفىر  ا رااليتماايرااالقتصادي
كرا  االيتماايرا الراضرةا قرد كمرا ميكرن اإلشرارة لال أ  احلر  تموارا مرن اإليررانا  اإلصرالهيا، الوض  طى  ال رلطا

 جوزيددأ أسددترادا ررررر  الفلةررا الررد أيرررب فيهررررررا شهدطررررررل غرررار مررررررول رالشرررايا الرررررل بالقةررررررادة دظررررررقيان رررررريف لقصح ررررررطنج
   قىررراايا مررر  لالفرررا  ماليررراالرررل التنرررا ل ارررن منصرررة  درررر رطرررأة التظررراهرا  الشرررعةيا العارمرررا الرررد ططالررريف عمالهقتررر

 .2ا  يف ارطكا رررانتهاكا  حلقو  اإلن ا  ارطكةها أر شار  م  قيادط
 ر رررد أكةررررا الواقعيا دررررمن الناهي  ا أنرررركم ل،ررررا التحول الدميقراطي طتمي  بالتعقد رطعدد امراهرررةل  أ  املي      

رأ  أفىررل امنرر  إلهرردا  امليررا التحررول الرردميقراطي هررو  يررا دررول دميقراطرري يف هالررا راهرردة،مررن امنرر  إلهرردا  امل
ر ذا يتجنيف الىررو  الداخليرا راخلارييرا  ،النظاا ال ياسي من طلقان نف   بعمليا التحول الدميقراطيالذي يةادر في  

 .رحيقق االستقرار لشعة 
 .لتحول الديمقراطي  اإلتجاهات النظرية : لب الثاني المط
 ا متةلر ررررطيل الدميقرارررل للارررل راي يا لتف ر أامنا  االنتقررررا  هول ثال  مداخرررالكةر من األدبي رررراطفق      

 .الةنيوي االنتقايل ر يف  امدخل التحديةي ر 
 المدرسة التحديثية  : الفرع األول

امليرررا طعرررديل الةيةرررا  ا التطرررر  لى مفهررروا التحرررديل فهررروارطأينررر تطرررر  لى مىرررمو  أفكرررار هرررذا امررردخلقةرررل ال       
  الواقررر  بأسرررت للقوااررد راإليررررانا  العامررا غرررر الشخصرريا ريررر داد االيتماايررا رالرؤيررا امعرفيرررا راألخالقيررا حبيرررل خيىرر

أمرررا  التحرررديل ال ياسررري فيهررردف لى طنميرررا قررردرا  .3رطصرررفل كرررل الةناايرررا  ،الرررتحكا فيررر ، فت رررتةعد كرررل امطلقرررا 
رطركرر   امسس را  احلكوميررا ل يرادة فااليتهررا ررفرر  م رتوع أدااهررا هررىت طرتمكن مررن ادرا  الوايةررا  املقرراة الرل ااطقهررا،

                                                 
 . 831ص ، مري  سابق، اطي يف أراخر القر  العشرينامويا الةالةا للتحول الدميقر صامسيل هانتجتو  ،  1
 .نفس امري    2 
 .  880، ص  8008، (  دار الفكر :دمشق  ؛1 ) ، اوااق التحول الدميقراطي يف الوطن العر ال يد رلد أبات ،سعيد بن عيد العلوي  3
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ثقافرررا القةرررول بامسس رررا  ال ياسررريا القاامرررا رالت رررليا ا نشرررون رالن رطرررين يتوافرررق مررر  امنرررو مدرسرررا التحرررديل الرررل أ يررر
، كمرررا درررارل هرررذت امقاربرررا دليرررل اوامرررل امنرررو هويرررا رطنيرررا مشررررتكا يف ظرررل درلرررا ايتها يف ا رررا  القررررارا  احلامسرررابشرررر 

ريرود  لى''  وجدوا  نيلسدو " "صداميييل هدانتجتو "صرل كرل مرن طو ، رقرد 1مسس ا  طسكد الل أرلويا الروالن لامرا
 .  التحديل رالتطور االقتصادي رامشاركا ال ياسيا با االقا سةةيا 

طتىمن أفكرار هرذت امدرسرا الررب  برا الدميقراطيرا الليرباليرا رالتقردا االقتصرادي رضررررة طروفر اردد مرن الشررر         
سشررر النمررو االقتصررادي الررذي رميكررن هصرررها يف ارطفررا  م ،امليررا التحررول الرردميقراطياالقتصرراديا رااليتماايررا لنجرراح 

يرفرر  مررن ن ررةا  الررذي برردررتر  ،م ررتوع التعلرريافانتشررار دي مث طوسرري  يف القاارردة الشررعةيا ارطفررا   يف الرردخل الفررر يتةعرر  
ال ياسرريا ر لررق مصررا  متقاطعررا  فررم مررن هرردة التفررااال  باإلضررافا لى أ  التنميررا االقتصرراديا  ،امشرراركا ال ياسرريا

 .2رانتمانا  متعددة طعمل الل ط هيل بنان اإل ا  الدميقراطي راالستقرار ال ياسي
الرذي رأع أ  الليرباليرا ال ياسريا شرر  ضرررري لفعاليرا أدان ال رو   آدم سدميثمن أها مفكري هذت امدرسرا        

التنميا هنا  االقا رطيدة با  أ  مارتن ليبست سيمور  رأعكما  ،رديا رامناف ا رالنمو االقتصاديردقيق احلريا الف
لال أ   .أي أ  الررنظا الدميقراطيررا ال طنشررأ رال طتطررور لال يف ظررل اجملتمعررا  امتقدمررا اقتصرراديا ،االقتصرراديا رالدميقراطيررا

كما أ  هنرا  درال قراطي،رها الرل شررر  التحرول الردميالواق  أثةر أ  هنا  درال دولر لى الدميقراطيا رغا ادا طوف
 .  طتوفر فيها شرر  التحول الدميقراطي لكنها لي ر دميقراطيا مةل ال عوديا 

ا رررررا االقتصاديرررررا الررل التنميررررررمررن ناهيررا أخرررع قامررر دراسررا  أخرررع عمحارلررا لثةررا  التررأثر اإللررا  للدميقراطي       
يررل  هرريف هررسالن امفكرررر  لال أ  النظرراا الرردميقراطي يلرر ا ه ،"رودددرت داهددل ""جرسددو  ونددوح " رمررن ابررر  مفكريهررا

احلكاا بتجنيف ال عي حنو دقيق مصا   اطيا أنانيا ريفرض اليها رض  ال ياسا  العاما الد دقرق ر ردا امصرلحا 
 .3العاما ضمنا الستمرار التأييد رالقةول الشعل

 دة للابيرررا برررا التطرررور االقتصررراديود االقرررا رطيرررسرررةق درررد أ  معظرررا الدراسرررا  احلديةرررا أكرررد  الرررل ريررر ممرررا      
رطرهرروا النظريررا عمنطررق لتلررم رهرري لكرري طتطررور  هددالبرينروينسددتين رسددتيفن قلرريف امعادلررا هررىت انرردما  ،رالدميقراطيررا

 . 4الدرل الفقرة اقتصاديا ينةري اليها أ  طصةح دميقراطيا
 المدرسة البنيوية :الفرع الثاني 

طردرليا " ال لطا امترررة القوة ر  بين"الل مفهوا   امليا  التحول الدميقراطي لةنيوي يف طف ريرطك  امدخل ا        
 ا رررررررا من يها رالدرلررررررالفالها رالربيوا يعالقا با مال  األراضي الكةار ر دراسا ال أي  ،1ارب فرتا  طارخييا طويلا

                                                 
 .11 ، 13مصطفل بلعور ، مري  سابق ، ص  1

( :8018-01-02)طيا  لادبيا  اإلصالح ال ياسي ،مرايعا الدميقرا 2 
Http:// www. Saagiva .8m / dmo 011  

.نفس امري   1  
 (   8018-01-02)اهايا نظريا التنميا أرال  ،رضوا   يادة  4

 Http :// www . almultaka . net / show magal . php ? 
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بنررانا ر  ، رررررادي احلررديل يف اجملتمررررررر االقتصامنررا مرر  هركيررا التطررو هررذت العالقررا اسررتجابا رط   طررررمررن يهررا أخرررع ركيفيررا 
ا االقتصرراديا رحمررددايا ال ررلطا ال ياسرريا ه رريف مصرراحله و االيتمررااي و الررل رؤيررا هررذت امدرسررا يكت رريف الفرراال

 . تم رطةدأ الدميقراطيا يف الظهور كمحصلا لتحقيق نو  من طوا   القوع ربرر  الطةقا الوسطل يف اجمل الةنيويا
يف هرذا اموضرو    نيرويالدراسرا  الكالسريكيا للمردخل الة أهرا اهردع  ددارنتجو ر مدو  ريكريالعامل األم رقدا         

الواليرررا  امتحررردة ر  امقارنرررا التارخييرررا للم رررار ال ياسررري الرررذي ا ذطررر  كرررل مرررن ادلررررتا رفرن رررا رااتمرررد يف دراسرررت  الرررل
ام ررار الررذي انتهجترر   ر ( م ررار الفاشرريا)أمانيررا اليابررا  ر  ام ررار الررذي انتهجترر ر ( ام ررار الدميقراطيررا الليرباليرر)األمريكيررا  

ة رال رلطا قرو لطرار العالقرا  امتفاالرا ألربر  بر  للرمترر امقارنرا يف  ،(م رار الةرورة الشريوايا )رالصا  ارررركل من ررسي
بينمررا متةلررر  ،يا رالربيوا يررا احلىرررياطةقررا مررال  األرض األرسررتقراط ،الفالهررو  ثررال  منهررا كانررر طةقررا  ايتماايررا

 .2الةنيا الرابعا يف الدرلا
نتايررا  أ  م ررار رشرركل الدميقراطيررا الليرباليررا كررا  بصررفا اامررا لى مددور متةلررر النتيجررا األرى الررد طوصررل لليهررا        

 مدور ددارنتجو راشررت   ،3لنم  مشرت  من العالقا  امتررة با الفالها رسادة األرض رالربيوا يرا احلىرريا رالدرلرا
ا رلضررعاف لتحقيررق التنميررا الدميقراطيررا أ هررا دقيررق نررو  مررن الترروا   رالتحررول حنررو ال رااررا التجاريرر الشرررر تمواررا مررن 

 .4رستقراطيا رالربيوا يا ضد العمال رالفالها رغرهاراحليلولا در  بنان دالم با األ طةقا أرستقراطيا األرض،
أهرر اب سياسرريا كقرروة موا نررا ر أ  التنميررا االقتصرراديا قررد سررااد  الررل برررر  تتمرر  مرردل قرروي  لىنشررر  اأخررر        

 .لقوة الدرلا
 المدرسة االنتقالية  :الفرع الثالث

امليرررا التحرررول الررردميقراطي مرررن خرررالل درر النخررريف ال ياسررريا يف امليرررا ا رررا   ت  امدرسرررايف رررر أصرررحاب هرررذ       
الررررل أ يررررا الةقافررررا ال ياسرررريا رالتريررررر ال ررررلمي رضرررررررة احلفررررا  الررررل الوهرررردة  ةشررررددالةررررداال امتاهررررا م مررررنالقرررررارا  
اسرررتا  العلررروا ال ياسررريا  رهرررذا مرررا قررراا بررر  لدميقراطيرررا الليرباليرررا،االنتقرررال لى اخرررالل دراسرررا آليرررا   أي مرررن ،5الوطنيرررا

طتةعر  ميكرن أ   اراا م رارك برا طراري  كرل مرن طركيرا رال رويد، مقارنرا من خالل دراسا دانكورت روستو رااليتما  
 :ريتكو  هذا ام ار من أربعا مراهل أساسيا هي  يطاقر ميالد التحول  الةلدا  خالل امليا

                                                                                                                                                             

(02/01/8018)مرايعا الدميقراطيا  لادبيا  ،اإلصالح ال ياسي  1 
Http:// www. Saagiva .8m / dmo 011 

 .12امري  ، ص  نف     2
(8018-01-02)، مرايعا الدميقراطيا  لادبيا اإلصالح ال ياسي 3 

Http:// www. Saagiva .8m / dmo 011 

،  8006-8001،(احلات خلىر باطنا  يامعا ،قو  رالعلوا ال ياسيا، كليا احلشهادة دكتورات)دراف  رمعيقا  التحول الدميقراطي يف العرا  ر أبعادت الداخليا راخلارييا ، شيةنةيل كر  4
 .39ص 

 .  28، ص  8002، (مرك  دراسا   الوهدة العربيا :برر  ؛8 ) مداخل االنتقال اى الدميقراطيا يف الةلدا  العربيا، الل خليفا الكواري رآخرر    5
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 .ل هويا سياسيا مشرتكا لدع معظا امواطنايطشك طةدأ هذت امرهلا من خالل بدن :تحقيق الوحدة الوطنية .1
بررا  ااررا  متنا اررا  اررررررحم وم   سياسرريا طويلررا رغرررو  صررراااررررطكهررذت امرهلررا  يف :السياسددي راعدددددمرحلددة الص .8

، رالصررا  قرد ينتهري هرا الصررا  رلي رر نترات لتطرور سرلميداخل الكيا  ال ياسي امجديد، رالدميقراطيا هنا طلد مرن ر 
    .1لى طوا   ايتمااي أر يسدي اى ااهان الصرا  ال ياسي لصا   ااا معينا

خرالل  دايرا امليرا التحرول الردميقراطي مرنالتارخييرا طقررر أطرراف الصررا  ال ياسري ب يف هذت امرهلا:  رحلة القرارم .3
 . التوصل لى هلول رسطل متنح هق امشاركا ال ياسيا للجمي ر  ،طةين قوااد دميقراطيا

 األرل قةررلفررإ ا كررا  امجيررل  اقوااررد الدميقراطيررالريقصررد  ررا طعررود رطكيررم األطررراف امختلفررا الررل : مرحلددة التعددود  .1
 يررا سررتمار  الدميقراطيررا اررن قنااررافررإ  األييررال التال ،مرهلررا القرررار قررد ريررد صررعوبا يف التررأقلا مرر  مةررادئ الدميقراطيررا

 .رهنا نصل لى مرهلا طرسي  الدميقراطيا
مررن خررالل الرتكيرر  الررل امرهلررا  روسددتوبتطرروير نظريررا (اخل .. أودينيددل، لينددز جددوا  )قرراا العديررد مررن الةرراهةا       
فرري هررذت امرهلررا امهمررا طتنررافس القرروع ال ياسرريا لالةرررا  يف امليررا التحررول ف ،ليررا يف امليررا التحررول الرردميقراطيااالنتق

لرررا يف كرررل مرررن نظررراا احلكرررا متشرررددي القررروع الفااالعالقرررا الرررد طنشرررأ برررا معترررديل ر  الرررد طتوقرررم نتااجهرررا الرررل طةيعرررا
 ا التحول الدميقراطي سل ا رسرهلاا رامعارضا طكو  امليهد  دالم با القوع امعتدلا يف ال لط، فإ ا 2ارامعارض

 .   خاطر كةرةالتحول الدميقراطي صعةا رطتعرض مأما ل ا هدثر با قوع متشددة يف ال لطا رامعارضا فتكو  امليا 
تجربرررا ، كمررا أاهرررا طتحيرر  للل لهرردا  امليرررا التحررول الررردميقراطيةلرر  لال أ  امرردار  الرررةال  طتطررر  لى اوامررر      

 .دح امنو ت حيتذي ب  أرطررت هلا الل أسا  أاها  اقتصادياالر  ا ياسيالاإلامناايا األمركيا 
          
      
 
 
 
 
 

                                                 
 . 10، ص مري  سابق ش،يةنةيل كر  1
  11، ص فس امري ن 2
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 : لثانيالفصل ا
 قة المغربيةؤشرات التحول الديمقراطي في المنطدوافع وم

 )تونس ، الجزائر، المغرب( 
  

 )1990-1974(لفرتة املمتدة مابني النظم الدميقراطية يف االنظم السلطوية إىل من ثني دولة حتولت حوايل ثال       
دد من الدول العربية عوقد مست هذه املوجة  ،الثةلثاوجة التحول الدميقراطي وعرفت هذه الفرتة من التحوالت مب

 .دول من املنطقة املغاربية بصفة خاصةبصفة عامة و 
 دوافعموعة من الىل التحول الدميقراطي بفعل تأثري جمإ )، املغرب، اجلزائرتونس(بية اجتهت دول يف املنطقة املغار       

 م وأضعفتهاهزت شرعية النظ وسياسية ة واجتماعية وثقافيةإىل دوافع اقتصادي هذه الدوافعوقد تنوعت  ،داخليةال
 .الشعب وسخطهأثارت غضب و 
ة التحول الدميقراطي عملي العوامل الداخلية تظافرت جمموعة من الدوافع اخلارجية وسامهت يف دفع إىل باإلضافة      

وتبين القوى العاملية واملؤسسات  اردة،وانتهاء احلرب الب السوفييتسقوط اإلحتاد  أمهها ،اجلزائر واملغربو يف تونس 
 .  هلاالدولية سياسة املشروطية لتقدمي املساعدات 

عملية التحول الدميقراطي   بتبين  )، املغربتونس، اجلزائر(ية قة املغاربقام قادة دول املنطيف ظل هذا السياق       
ألحادية  التحول من نظام اأهم اإلصالحات السياسية ومتثلت  ،دة األبعاد اليت تز شرعية نظمهماملتعدملواجهة األزمة 

إقامة إىل  باإلضافة ،ؤسسيواملدستوري الصالح اإلالقيام بعملية و ، )تونس ، اجلزائر(ددية احلزبية التع إىل احلزبية
 .مؤسسات التمع املدين ميدعتالعمل على التداول على السلطة، و  انتخابات تعددية لتكريس مبدأ

ثالث  ونعاجل ،الداخلية واخلارجية التحول الدميقراطيدراسة دوافع  ا سبق سنتناول يف الفصل الثاىنوء معلى ض       
التمع املدين  ،ثلة يف اإلطار الدستوري واملؤسسياملتم ،قراطي يف تونس واجلزائر واملغربللتحول الدميمؤشرات 

 .   الثالث حمل الدراسة من الدولعلى حدى دولة  كل يفا وسنقوم بدراستن ،واالنتخابات
   .دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في تونس: المبحث األول 

  صالح بن يوسفعلى احلكم بعد انتصاره على غرميه  بورقيبةاحلبيب سيطر الرئيس الراحل  ثر استقالل تونسإ      
حتول من حزب الذي  ،الدستوري شرتاكيظام أحادي ميثله احلزب االنناء الدولة التونسية الناشئة يف عملية بوانتهج 

0Fاســـــــباألس ةــــــــاحل الدولــــعن مص ع بريوقراطي يعربـــــــــطاب ذا حزب سياسي ىـــــــهريي إلمجا يـــــــسياسي ذي طابع نضال

1 
وع الدولة وأصبح مشر  ،دستوري مينحه الرئاسة مدى احلياةهيمنته على السلطة بإقرار تعديل  بورقيبة واستكمل 

 .بورقيبةبأكملها مشروع 
ع ـــــــانفجار الوض إىلة أدت ـــــــل االقتصادية واالجتماعيـــــهذه الوضعية السياسية باإلضافة إىل جمموعة من العوام       

 حيث عربت القوى االجتماعية والسياسية عن رفضها هلذا الوضع ،اتنية السبعينات وبداية الثمانييف تونس يف �ا
إال أن  ،بالتعددية احلزبية 1981يف  بورقيبةويف ظل هذه األوضاع اقر الرئيس  ،رة التغيري واإلصالح يف البالدوضرو 

                                                 
  . 196، ص  2004،) مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية :القاهرة( ، التحول الدميقراطي يف دول  املغرب العريب)حمرر(أمحد منيسي  1
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واهتزاز شرعية  تردي الوضع أكثر يف البالد إىلالنظام البورقييب استمر يف استخدم أسلوب العنف واالعتقال مما أدى 
 .النظام السياسي

املادة الدستورية تطبيق  بدين بن عليازين العرئيس الوزراء  إختار 1987عام  الظروف تزايد حدة هذهيف ظل       
وهذا ما أكده  ،لة عجز األخري عن ممارسة مهامهتنص على تويل رئيس الوزراء ملهام رئيس اجلمهورية يف حااليت  57

تويل على رئيس الوزراء  بما يوجا على ممارسة احلكم، هذ بورقيبةفيه عدم قدرة  لتقرير الطيب لسبعة أطباء أكدواا
 .ممارسة احلكم لتبدأ تونس مرحلة جديدة من احلكم السياسي

مما أدى إىل منو الغضب  ،هالسلطة يف يد تسكر  سنة بطريقة 23مدة  تونس زين العابدين حكم الرئيس      
 قتصادية واالجتماعية يف البالدوقد تزامن منو هذا الغضب مع تدهور األوضاع اال ،تهة لسياسالشعيب والقوى املعارض

  نـــــن العابديــــزي يــــبتخل 14/01/2011 يفاليت انتهت و  2010ديسمرب  17مما أدى إىل انفجار الوضع يف ثورة 
 . لتحقيق دميقراطية نابعة من الشعب مرحلة انتقالية جديدةتونس ومن مث بدأت  ،وسقوط نظامهاحلكم  نع
نتناول يف املطلب إىل مطلبني حيث هذا املبحث سنقسم  حول الدميقراطي يف تونسالترات ومؤشلدراسة دوافع        

 .مؤشرات التحول الدميقراطي يف تونسفنتناول  املطلب الثاينيف أما يف تونس، دوافع التحول الدميقراطي األول 
  .دوافع التحول الديمقراطي في تونس: المطلب األول 

ا ـــسنقوم بدراستهي ـــع الداخلية واخلارجية والتـــــالدوافن ـــــجمموعة مي تونس ــلدميقراطي فلية التحول ادفعت بعم      
التحول الدميقراطي يف تونس يف الثمانينات واليت جاءت حبكم دوافع عملية سنتناول يف الفرع األول  ،من خالل فرعني

 وتبنــــى عملية حتـــــول دميقراطــــــي جديـــــدة  زين العابدينبنظام  ةــاإلطاح دوافع يف الفرع الثاين نتناول مث، زين العابدين
  . فـــي تونس

  .الثمانينات  في تونسبافع التحول الديمقراطي دو :الفرع األول  
 : الدوافع الداخلية  -أوال  
 .دوافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية  إىلونقسمها      
 : ية الدوافع االقتصاد -1  

، مث قامت القيادة السياسية 1969-1961املمتدة من اشرتاكية يف الفرتة  يةطبقت تونس سياسة اقتصاد       
ريا يف جمال الصناعة التصديرية بتغيري �ج البالد االقتصادي والتحول إىل الليربالية االقتصادية اليت حققت تقدما كب

 .معلتوعلى االسلبية على االقتصاد اسات السياحة، لكنها خلقت العديد من االنعكو 
ة ـــــجمموعاذ ـــــــة باختــــالتونسي ةــــادة السياسيـــــالقي هــــــــواجهتودا ـــــاد التونسي ركـــــاالقتص رفــــــع ناتبداية الثماني يف      

تدهور اإلقتصاد  وقد تزامن ،أسعارهامما أدى إىل ارتفاع  على السلع األساسيةمنها رفع الدعم احلكومي  من اخلطوات
 ي ــــــــــالتونس ادــــــــاالقتص تدهور نــــــمزادت ي ــــــالت ،1986ة ـــــــــاالقتصادي زمةاأل العامل حا ــــاكتسع ـــمي ــــــــالتونس

اليت العاملية املالية  من املؤسسات عانةاإلتتجه لطلب  التونسية احلكومةجعل مما  ،العموميةعلى مستوى املالية 
 .اقتصادها اشرتطت عليها إعادة هيكلة
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من خالل رفع دعمها على مجيع القطاعات باستثناء القطاعات ذات تطبيق تونس لسياسة إعادة اهليكلة رغم        
ونسي مخس التدين الحيث بلغ إال أن اإلقتصاد التونسي استمر يف التدهور  ،كالتنمية اجلهويةاألمهية اإلسرتاتيجية  

 .الصادرات لمداخيمن  % 30صلت خدمة الدين إىل و و  ،1986يف  دوالرمليارات 
 :  الدوافع اإلجتماعية -2

على اجلانب أثرت سلبا السلطة التونسية منذ السبعينات  تصادية الليربالية اليت انتهجتهاإن السياسة االق       
  ي أدىــــــــق متايز اجتماعـــــــا سامهت يف خلــــــ، كمالشبابخاصة يف أوساط االجتماعي حيث ارتفعت نسبة البطالة 

1Fوالطفيليني املشاريع ية مرتبطة بأوساط أصحابمسخرا لفائدة شبكات بريوقراط اإىل وضع أصبحت فيه الدولة جهاز 

1 
السلع مقابل ارتفع أسعار  اخنفاض الدخل الفردي بسبباملستوى املعيشي للفرد التونسي  إىل جانب تدهور 

ر ـــــــى الشارع والتعبيــــــــللخروج إلالشعب التونسي  دفعتذه الظروف ـــه ،األساسية كاخلبز نتيجة لرفع الدعم احلكومي
      .1984 / 03/01يف " انتفاضة اخلبز"غضبه وسخطه يف  نع
 :الثقافية دوافعال-3

ت طمس هويتها وملا احتلتها فرنسا حاول والعربية ا يف الثقافة اإلسالميةتكتسي تونس تارخيا عريقا ورائد       
الحبيب واثر استقالهلا توىل احلكم الرئيس  ،م متسك شعبها بثقافته وحضارتهإال أ�ا فشلت أما ،اإلسالمية والعربية

مية من خالل تغيري املناهج التعليمة حبذف مادة الرتبية اإلسال دين اإلسالميمناهضة لعلمانية  ةطبق سياسو  بورقيبة
الشعب التونسي من ثقافته  إبعادوالقيام جبميع األعمال اليت تستهدف ، وعات الشرعية والفكرية اإلسالميةواملوض

إال  ن كل ما يربطنا بالعرب ليسأب" حيث أنه كان يصرح  لزيتونة ومطاردة العلماء،إغالق جامع اكالعربية  اإلسالمية 
ا أقرب لنا ـــــإن مرسيلي ،ترتبط بالغرب وبفرنسا بصورة أخص ونس أنوأن من مصلحة ت ،من قبيل الذكريات التارخيية
  .2F2"وأن اجتياز البحر األبيض املتوسط ألسهل من اجتياز الصحراء الليبية  ،اهرةمن بغداد أو دمشق أو الق

 :الدوافع السياسية -4
 لتشمجمموعتني، طي يف تونس إىل قسم الدوافع السياسية اليت ساعدت على انتهاج عملية التحول الدميقراتن       

الموعة أما  ،)السياسيةوأزمة منو املعارضة  ،طة يف تونسأزمة البناء املؤسسي للسل(الموعة األوىل أزمات هيكلية 
 . )ة ،أزمة الشرعية، أزمة املشاركةأزمة اهلوي(  فتشمل الثانية
 ):األزمات الهيكلية (المجموعة األولى  -أ    
لنظام السياسي التونسي من جمموعة من األزمات اهليكلية اليت أدت إىل إضعافه وحالت دون قيامه ا عاىن       

 .السياسية ةل يف أزمة البناء املؤسسي وأزمة منو املعارضثوتتم ،ومهامه اجتاه شعبهبوظائفه 
منصب  باحتكار 1987ية طة إىل غاعلى السل بورقيبةالرئيس  منةأزمة البناء املؤسسي يف تونس سببها هيإن        

للحزب االشرتاكي رئاسته  من خالل)ةهليئة الوطنيا(سيطرته على السلطة التشريعيةو  ،مدى احلياة رئيس الدولة
 .الدستوري الذي يكون املنتمني إليه نواب اهليئة الوطنية

                                                 
 . 112، ص  1981،)، مركز دراسات الوحدة العربية بريوت ؛1ط( التمع والدولة يف املغرب العريب، حممد عبد الباقي اهلرماسي 1
 .  202، 201ص ، 2004،)مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت ؛1ط( الدميقراطية والتنمية الدميقراطية يف الوطن العريبابتسام الكتيب وآخرون،  2
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ت نتيجة سيطرة احلزب الواحد يف تونس يف بداية السبعينيا تر فقد ظهة منو املعارضة السياسية ألزم أما بالنسبة       
قوى لتلفة من التمع املدين عربت عن هذه املعارضة و  ،ة واالقتصادية والثقافيةعلى احلياة السياسي بورقيبةبقيادة 

 . انتهاج عملية التحول الدميقراطيطالبت بضرورة اإلصالح السياسي و  التونسي اليت
  :انية المجموعة الث-ب       

 زمات أخرىأجمموعة  أيضا من عاىن منها النظام السياسي التونسي عاىناألزمات اهليكلية اليت جانب  إىل      
 .املشاركةأزمة الشرعية و أزمة اهلوية وأزمة  تتمثل يف

وضع مشروع جمتمعي جديد يقوم على إنشاء دولة تونسية  بورقيبة ظهرت أزمة اهلوية يف تونس إثر تبين الرئيس       
  .جراءات التعسفيةمن خالل طمس الشخصية التونسية العربية مبجموعة من اإل ،عن بقية الدول العربية ة لتلفةعلماني
المية العربية اإلس هويتهجعلت الشعب التونسي يف صراع بني بورقيبة اليت انتهجها  العلمانيةإن هذه السياسة       

ابل تقليص مق ،صبغه با من خالل نشر اللغة الفرنسية بورقيبةس ية حياول الرئيـــبة غربـــغري هويةوبني  اليت ينتمي إليها
 .واختاذ قوانني ملنع الشعب التونسي من ممارسة أحكام شريعته اإلسالمية استخدام اللغة العربية

ي فقد استمد النظام السياسي التونس ،أزمة الشرعيةمن النظام السياسي التونسي  عاىنباإلضافة إىل أزمة اهلوية        
خترتقه القوى االجتماعية  شرعيته يف البداية من حتقيق االستقالل الوطين لذلك أصبحت الدولة جهاز سياسي ال

3Fباعتباره ال يستمد شرعيته من منظومة طبقية معينة بل من مراحل النضال التارخيي

استمد  يف فرتة الستيناتو  ،1
وملا فشلت هذه السياسة غري النظام السياسي التونسي  ،كيشرعيته من حتقيق التنمية باالعتماد على التخطيط االشرتا 

ي ـــــات التــــا الكثري من السلبيـــــذه السياسة نتج عنهـــــه، لكن هــــــ�جه االقتصادي إىل الليربالية اليت استمد منها شرعيت
لبحث عن شرعية جديدة لام ــــدفع النظ ذا ماـــــــــي، هــــي هزت شرعية النظام البورقيبــأثرت على التمع التونسي وبتال

حىت تظل تلك بورقيبة  وضعتها حكومة متثلت يف االجتاه حنو انفتاح سياسي وتعددية حزبية ولكن وفق قواعد
4Fالتعددية مقيدة وشكلية

2. 
 طرت احلزبالتونسي من أزمة املشاركة السياسية نتيجة سيالسياسي  النظام عاىنإىل جانب األزمات السابقة       

، واستخدام التعبئة السياسية كوسيلة وحيدة أمام الشعب إليصال احلياةاالت جماالشرتاكي الدستوري على مجيع 
5Fمطالبه، ومنه كان احلزب واإلدارة ميثالن القنوات األساسية هلذه التعبئة

3. 
  :االتجاه إلى التعددية الحزبية و  1978يناير   26إضراب  •
بعد أن قرر األمني  1978 /26/01شغل التونسية عن أكرب إضراب تنضمه يف لحتاد العام لأعلنت نقابة اإل       

 بإصدار "الربملان" اجلمعية الوطنية ، وعلى إثره قامتن الديوان السياسي للحزب احلاكممالعام لإلحتاد االستقالة 
دد بعد أن كان ع ،اجلمعية الوطنيةاعد املوجودة يف إلصالح النظام االنتخايب يسمح برتشيح ضعف عدد املق تشريع

يكن كافيا  اإلصالح مل هذا غري أن ،لعدد مقاعدها ة مساوياية الوطنيح لعضوية اجلمعاملرتشحني املسموح هلم بالرتش

                                                 
 . 777،ص  2006، 2ج ،)املركز العريب للدراسات اإلسرتاتيجية : سوريا؛ 4ط(  األحزاب واحلركات واجلماعات اإلسالمية ،مجال باروت وآخرون 1
 .  127، ص مرجع سابق ،حممد أيوب الوهابعصام عبد   2
 . 109، ص ، مرجع سابقحممد عبد الباقي اهلرماسي 3
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ري رمسي يف ذلك غوبالتايل فإن مجاعات املعارضة السياسية القائمة بشكل  ،التعددية احلزبية فتح بابألنه مل يقرتن ب
6Fهذه اإلصالحات ودعت إىل مقاطعة االنتخابات اليت جرت يف نوفمرب من ذلك العام الوقت رفضت

1 . 
كمنعطف هام يدعم مساعي املعارضة يف دفع   1980 *جاءت أحداث قفصة 1978يناير 26بعد إضراب        

  املواطننيبروز  خطورة التونسي نظام السياسيالنظام للقيام بإصالحات سياسية أكثر، وكانت من أهم نتائجها وعي ال
 .     كطرف يف اللعبة السياسية

 جمموعة من اإلصالحات التونسية السلطةاختذت  ،نظرا الستمرار تصاعد األزمة يف البالد مبختلف أبعادها      
  ةـــــــكة املختلفة املشار ــــات السياسيــــــلالجتاه  والسماح ،1981أمام التعددية احلزبية يف  أمهها فتح الباب السياسية

يتم منحها االعتماد القانوين وتصبح ل ،من األصوات الصحيحة%5على حصوهلا  شرط التشريعية االنتخاباتيف 
 .شرعية اأحزاب

مت  1983 ويف ،1981 يف عام للحزب الشيوعي احملظورالقانوين مبنح االعتماد  التونسية قامت السلطة       
7Fوحركة الوحدة الشعبية  ،حركة الدميقراطيني االشرتاكيني: االعرتاف حبزبني معارضني جديدين مها 

2. 
 انتفاضة اخلرب 1984 /03/01ت يف حيث اندلع زبية،حلمة يف تونس رغم إقرار التعددية ااألز  استمرت       

سنة  اعتقل قادتا وكوادرها اليت ،احلركة اإلسالمية التونسيةخاصة  لسلطة والقوى املعارضةا تدهور الوضع بني استمرو 
 .عدد منهم أحكام باإلعدام على توأصدر  1986

 زين العابدين ، ولكنشخصا على األقل 27اكمة إلعدام هذه األحكام وطالب بإعادة احمل بورقيبة لقد رفض       
وتوىل احلكم  بورقيبةنظام فقام باالنقالب على  ،يف أزمة أمنيةدهور األمور أكثر وإدخال البالد رأى جتنب زيادة ت

 .1987نوفمرب  07يف  57جب املادة و مب
   :الدوافع الخارجية  -ثانيا   

 : يف تثلومت يف الثمانينات، تونسبية التحول الدميقراطي ملع عيف دفموعة من العوامل اخلارجية جم سامهت      
  تحتولالباردة  وانتهاء احلرب السوفييتثر ا�يار االحتاد إ: انهيار اإلتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة-1
القطب الوحيد يف العامل الذي  لواليات املتحدة األمريكيةاوأصبحت  ،الدميقراطية إىلمن دول العامل الثالث  الكثري

العامل مبوجة  يف ظل هذه الظروف الدولية تأثرت تونس كغريها من دول ،ولوسياسته على لتلف الد ارهيفرض أفك
 .التحول الدميقراطي

يف الثمانينات واجتماعية هائلة  اقتصاديةمشكالت  لنظام التونسيواجه ا: ت العالمية والنقديةضغوط المؤسسا-2
 تلبية مطالب شعبه، فالتجأمما جعل النظام التونسي عاجز على مواجهة  ،1986عام األزمة العاملية لزادت من حدتا 

                                                 
 . 13، ص 1998، ) اإلنسانمركز دراسات حقوق : القاهرة (  التحول الدميقراطي املتعثر يف  مصر وتونسرون، مجال عبد اجلواد  وآخ 1

 .على قفصة قصد إسقاط النظام 300وتتمثل هذه احلادثة يف هجوم جمموعة من املسلحني تونسيني بلغ عددهم  *
 . 18، ص  1988 ،)األهرام  مركز: ؛  القاهرة 1ط(بورقيبة إىلرسالة مفتوحة حممد مزايل ،    2
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سياسات اإلصالح  افرض نذيلال، )النقد الدويلالبنك الدويل وصندوق (إىل االستدانة من املؤسسات النقدية العاملية 
 . مقابل احلصول على املساعدات تبين الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسانالقائمة على السياسي 

 بورقيبةضغط على نظام وسعت ل ا،تلثورة اإليرانية واجنازابا التونسية لقد تأثرت احلركة اإلسالمية: الثورة اإليرانية-3
 .دميقراطيالتحول اللقيام بعملية ل

 . الدوافع الحديثة للتحول الديمقراطي في تونس:الفرع الثاني 
بالدميقراطية  ينادي جهة فمن واملعارضة، الشعب مع سياسة مزدوجة حكمه يف فرتة زين العابديناستخدم       

 ة ــــل على كبت الشعب واملعارضــــــيعم ومن جهة أخرى ،وغريها والتعددية احلزبية واملشاركة السياسية وتداول السلطة
  .االعتقاالت وغريهاتطبيق سياسة  و حرية التعبري والرأيو من خالل منع املظاهرات 

إال أ�ا  ،نته من حتقيق منو اقتصادي معتربسياسة اقتصادية مك زين العابدينباإلضافة إىل ما سبق انتهج        
واالهتمام بقطاع اخلدمات والسياحة  تمع كسوء توزيع عوائد النموال أنتجت العديد من السلبيات اليت أثرت على

 . وصناعة املنسوجات واملالبس أكثر من القطاعات اإلسرتاتيجية األخرى كالزراعة 
 ومثلت ،فقد ارتفعت نسبة البطالةانعكاساته على اجلانب االجتماعي إن تدهور األوضاع االقتصادية كانت له        

8Fالعاطلني من خرجيي اجلامعات من إمجايل % 13،6

إىل جانب  ،وانتشار الطبقية، باإلضافة إىل ارتفاع نسبة الفقر 1
 2010حيث أن التقرير السنوي ملنظمة الشفافية الدولية لعام  ،ية والرشوة والفساد يف التمعتفشي ظاهرة احملسوب

629Fرتب تونس يف املرتبة 

احمليط ات دبلوماسية أمريكية أ�ا وصفت لتسريبات برقي ، كما جاء يف وثائق ويكيليكس2
10Fال يقبل ال النقد وال النصح ،أشبه باملافيا علي زين العابدين بنالعائلي للرئيس 

3. 
 سار الرئيس حيثفقط بل تعدت إىل اجلانب الثقايف،  مل تتوقف معاناة الشعب التونسي يف اجلوانب السابقة      

نية الدينية حجب الفضائيات واملواقع االلكرتو  على عمل كما،  السابقة ةبورقيبسياسة  على نفس خطى زين العابدين
 . ويف مقابل  ذلك عمل على نشر الفساد واالحنالل األخالقي يف التمع ومنع زيارة العلماء،

 هــــبقفص 2008يف تظاهرل رجذي خــــال ،الشعب التونسيالسابقة وأثارت غضب مجيع العوامل  تظافرتلقد       
  *زيـــــالبوعزية ــــــة حادثـــــهدأت األوضاع يف تونس إىل غايو السيطرة على الوضع،  التونسي امـــــاع النظــــاستط دوق 

 .اليت مثلت شرارة لبداية الثورة التونسية 17/12/2010يف سيدي بوزيد يف يوم 
 وقابلتها ،ت لتشمل مجيع أحناء تونسمث اتسع بوزيد سيديعمت املظاهرات بلدية  البوعزيزيحادثة ثر إ         

جمموعة  زين العابدينأقر حداث وملواجهة األ ،لكنهم استمروا يف التظاهر تجنيفريق احملباستخدام العنف لتالشرطة 
لكن  ،وإنشاء جلنة لتحقيق يف الفساد 2014عام ية لالنتخابات الرئاسل هترشحعدم أمهها اإلصالحات  من

                                                 
 . 23/12/2010، 45307، جريدة األهرام، "مأساة البطالة تونسيا وعربيا.. ..حممد البوعزيزي " أمحد السيد النجار ،   1
  136، ص 2011، )مركز دراسات الوحدة العربية :  بريوت ؛1ط(  2011-2010حال األمة العربية ، أمحد يوسف أمحد ،نيفني مسعد   2
 .16/01/2011، 45331، العدد "انتفاضة تونس أوىل ثورات ويكليكس " األهرام ، 3
أهانوه ومنعوه من كسب رزقه، فتوجه للمحافظ له الشرطة و  تويف مرة تعرض ،رشاب حاصل على شهادة جامعية ،كان يكسب رزقه من خالل عربة بيع اخلضا:  لبوعزيزيحادثة ا *

 .يف جسده أضرم النار و ، فيئس  يشتكي فأهانه
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قتيال  50للفا ورائه سقوط إىل السعودية  بن عليخرج  14/01/2011م اجلمعة ويف يو  ،املظاهرات استمرت
11Fبرصاص الشرطة 

1. 
 .مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس :المطلب الثاني 

 من خالل ء شرعية النظام التونسيإعادة بناعلى  1987عام  منذ توليه احلكم زين العابدينالرئيس  عمل       
ة ـــالدميقراطي قـــتحقيل الدستوريةالقانونية و  تعديالتالذ جمموعة من اختكما ،تحقيق التوافق الوطينسة احلوار لتطبيق سيا

ق سراح املعتقلني طالإو  1988عام  األحزاب والصحافة ر قانوناصدإ مشلت، و يف ظل سياسة خطوة خطوة
 للمسامهة يف حتقيق ع املدينــــال أمام قوى التموفتح ال، م االستثنائيةــــلة واحملاكة أمن الدو ــــحمكم اءلغإالسياسيني و 

 .الداخليأمام الرأي العام  تهمن اكتساب شرعي بن عليونتيجة هلذا متكن  ،الدميقراطية
حيث دام حكم  بورقيبةامتداد لسياسة بأ�ا  برزت حقيقتها ما سرعان زين العابديناليت انتهجها  السياسيةإن        

 إطاحةمثل أحد أسباب  هذا ما ،وضعفت مؤسساته الدستورية هنظامة تآكلت فيها شرعية سن 23 زين العابدين
عملية حتول دميقراطي للبدء ب الشعب التونسي ، ودفع 14/01/2011يف  زين العابدينبنظام الشعب التونسي 

 . بقرار من أعلى عليه نابعة منه ال مفروضةجديدة 
فروع، حيث  يف تونس من خالل تقسيمها إىل أربعالتحول الدميقراطي  سنتاول يف هذا املطلب أهم مؤشرات      

لفرع الثالث فنتناول أما يف ا نتناول يف الفرع االول االطار الدستوري واملؤسسي، ويف الفرع الثاين التمع املدين،
 .اإلنتخابات ، أما الفرع الرابع فنتناول املؤشرات احلديثة للتحول الدميقراطي يف تونس

  .اإلطار الدستوري والمؤسسي: فرع األولال 
  .الدستورياإلطار : أوال 
 بدينازين الععرفت تونس يف ظل عهد وقد  ،جيرنا للحديث عن الدستوراإلطار القانوين التطرق إىل إن        

التعددي  إىل النظام  لالنتقال من النظام األحادي 1988جويلية  25كانت أوهلا يفجمموعة من التعديالت اجلزئية  
 ورد هم ماأو  1995نوفمرب 6تعديل  مث جاء ،الفة اآلليةوإلغاء اخل احلياةالرئاسة مدى  التخلي عنهم ما جاء فيه وأ

 .اللس الدستورياستحداث فيه 
الل مراجعة هم ما تضمنه توسيع جمال االستفتاء من خأخر للدستور أ جزئي مت تعديل 1997أكتوبر  27 يف       

مكن رئيس اجلمهورية من استفتاء الشعب يف مشاريع القوانني ذات األمهية الوطنية  ما 78و77و76و 47الفصول 
إضافة فقرة  ، وكذا)34،35الفصل(حتديد جمال القانون وجمال الرتاتيب و  ،ائل اليت تتصل باملصلحة العلياويف املس
التزامها بنبذ كل  حلياة السياسية وضرورةتعرض لدور األحزاب السياسية يف تنظيم مشاركة املواطنني يف ات 8للفصل 

 احل ـــة أو تبعية ملصـــأو جهادها إىل دين أو لغة أو عنصر أو جنس ــــرف والعنصرية وعدم استنـــالتطأشكال العنف و 
12Fأجنبية

2.  

                                                 
 . 20/01/2011، 20842 اجلمهورية ،  ،"الشعوب تنتصر دائما"لوهاب عدس، عبد ا 1
    :)2012-09-01(الدستور التونسي منذ اإلستقالل إىل اليوم : حملة تارخيية عن تطوراحلياة الربملانية   2

                                                                                                          hp?id=234    http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.p     
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ميع اللس الدستوري جل تضمن إعطاء الصبغة اإللزامية ألراء 1998نوفمرب 02 دستوري يف كما جاء تعديل       
 ة الثالثةيف الفقر  40تضمن إدخال أحكام استثنائية على الفصل  1999تعديل دستور يف مث جاء  ،السلطات

لعام لرتشح لالنتخابات أمينه ا حزب سياسي سواء كان رئيسا له أو مثل يف منح احلق للمسؤول األول عن كلتوت
 .  ن يكون له نائب أو نائبني يف الربملانوأ ،سنوات متتالية 5تقل عن  شرط أن تكون له خربة الالرئاسية 

  مس ،رمس أربعة حماو  زين العابدينمت إجراء تعديل جديد على الدستور مقدم من الرئيس  2002 ويف ماي       
 التشريعية  السلطة يل هيكلأما احملور الثاين فتعلق بتعد ،وتعزيز ضماناتا تدعيم حقوق اإلنسان احملور األول

ظ افطوير العمل احلكومي إىل جانب احلت، ويتمثل احملور الثالث يف جملس املستشارين تثانية مسي استحداث غرفةب
حيث أصبح من حق  ،علق بنظام اختيار رئيس اجلمهوريةيتف احملور الرابعأما  ،نظام اجلمهوريل على الطابع الرئاسي

 ).39الفصل( عاما 75 للرئاسةرتشح لاأقصى سن  أصبحو  ،جتديد ترشحه لفرتات رئاسية جديدةرئيس اجلمهورية 
 السلطة على تداولالمن خطوات أمام تكريس مبدأ  زين العابدينثل تراجعا على ما حققه مإن هذا التعديل         

 ة ــــن يتشبث بالسلطــــنه لأ ملنصب الرئاسة حــــجمموعة القيود املفروضة لرتش اثر وضع 1999 نه أكد يف تعديلأرغم 
 .13F1 الحبيب بورقيبةري مسمى مثلما فعل سلفه إىل أجل غ

 مرشحني تقدميب أحزاب املعارضةلبعض  فيه مسحو  2003 ماي 13 تونسي يف جاء أخر تعديل دستوري       
وهو شرط  ،ومن بني راساء الالس البلديةأ ،عضوا من أعضاء جملس النواب)  30(بشرط تزكية  لالنتخابات الرئاسية

 .ابألحز صعب حتقيقه من قبل ا
 .اإلطار المؤسسي: اثاني
  :السلطة التنفيذية-1   

أن رئيس "  37ينص الفصل و  ا،بابه الثاين هل خصص الدستورة و نس مببدأ ثنائية السلطة التنفيذيأخذت تو        
 .14F2"اجلمهورية ميارس السلطة التنفيذية مبساعدة حكومة يرأسها وزير أول 

 :  رئيس الجمهورية-أ
 إلغاء مبدأ الرئاسة مدى احلياة تضمن  25/07/1988يف  زين العابدينعهد عديل دستوري يف ل تأو  جاء       

منها مخسة سنوات،كما  مدة كل اجلمهورية ألكثر من ثالث والياتال جيوز تويل شخص واحد رئاسة  هنواستبداهلا بأ
تويل رئيس الوزراء اء لغ، وإاخلالفة اآلليةإىل إلغاء مبدأ  باإلضافة ،سنة 70لرئاسة بل رشحاملنه مت حتديد أقصى سن أ

الذي يتوىل أصبح رئيس جملس النواب هو و  ،سبب من األسبابشغور املنصب ألي  يف حالة اجلمهورية رئيسملنصب 
 .جديد مجهورية إىل غاية انتخاب رئيسيوما  60وأقصاه  ايوم 45بصفة مؤقتة ألجل أدناه  منصب الرئيس

  الستقالة ا حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية سواء بالوفاة أويف  51يف الفصل  2002كما جاء تعديل        
 ذلك با ـــــــتصرحي ويبلغ ،هــــــنهائي باألغلبية املطلقة ألعضائر الشغور الــــــويقجيتمع اللس الدستوري فورا  امــــتاللعجز ا أو

                                                 
 . 335، ص 2003 ،تيجيةاإلسرتاركز األهرام للدراسات السياسية و م: القاهرة . )2003 -2002( التقرير االسرتاتيجي العريبمركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ،  1
  119 ، ص 2005، )منشورات احلليب :بريوت ؛1ط( دساتري الدول العربية املعلومات،قسم الدراسات االنتخابية والقانونية يف مركز بريوت لألحباث و 2
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ألجل أدناه مخسة بصفة مؤقتة فورا مهام رئيس الدولة  ىليتو ورئيس جملس النواب الذي  املستشارين لسجمإىل رئيس 
15Fأقصاه ستون يومايوما و وأربعون 

يف حالة تزامن شغور منصب رئيس اجلمهورية مع حل جملس النواب يضطلع و  ،1
 .يوما كحد أقصى 60ويوما  45دين دة بني حد أرئيس جملس املستشارين مبهام رئيس اجلمهورية بصفة مؤقتة حمد

  :مهورية جيس الصالحيات رئ •
 :سنتناوهلا كما يلي  ،وأخرى استثنائية جلمهورية يف تونس بصالحيات عاديةيضطلع رئيس ا       
  :س الجمهورية في الحاالت العاديةصالحيات رئي -1

ا أعضائهاليت يعني رئيسها ويعني  احلكومةمبساعدة وظائف السلطة التنفيذية رئيس اجلمهورية التونسي ميارس         
الوطن ومحاية ترابه واحرتام الدستور والقانون وتنفيذ  الستقاللالضامن فرئيس اجلمهورية هو  ،باقرتاح من الوزير األول

قوم باعتماد املمثلني الدبلوماسيني كما ي ،)41الفصل (سن للسلطة العمومية ويسهر على السري احل ،املعاهدات
 يقومو  ،م املعاهدات ويشهر احلرب ويربم السلم بعد موافقة جملس النوابيرب و  ويقبل اعتماد ممثلي الدول األجنبية لديه

الفصل (القوانني املبادرة باقرتاح مشاريع  وأيضا ،حيق له طلب تنقيح الدستوركما  ،بتوجيه السياسة العامة للبالد أيضا
اجلمهورية رفض ختمها  وحيق لرئيس ،النواب التوقيع على مشاريع القوانني املصادق عليها من جملسيقوم بو  )28

مث  غلبية الثلثنيبأ هبد أن يصادق جملس النواب عليجل مترير هذا املشروع الومن أ ،للس النواب لقراءة ثانيةوإعادتا 
كما حيق لرئيس اجلمهورية  ،يوما 15جل ال يتجاوزالرمسي يف أ يتوىل رئيس اجلمهورية ختم القوانني ونشرها يف الرائد

 .لبالدملصلحة العليا لفتاء الشعيب مباشرة يف مشاريع قوانني ذات األمهية الوطنية أو يف املسائل ذات اىل االستاللجوء إ
ارسه السلطة التشريع باملراسيم املتعلقة مبيدان القانون الذي مت لرئيس اجلمهورية شرع التونسيامل لكما خو       

شريع كما حيق لرئيس اجلمهورية الت ،حمددة ولغرض معنيلفرتة التشريع مبراسيم  جملس النواب هفوضإذا  التشريعية
 . انتخاب برملان جديدنواب و مابني حل جملس الاملمتدة الفرتة  كذا يفو  ،مبراسيم بني دورا اللس

 )35الفصل(التنفيذية ، األوامراألوامرنوعني من  جمال السلطة الرتتيبية العامةيف  يصدر رئيس اجلمهورية       
أن تنفيذية فيحق لرئيس اجلمهورية ويف حالة تعدى السلطة التشريعية على اختصاص السلطة ال ،*ملستقلةواألوامر ا

رئيس  يعرضو امة، الرتتيبية الع السلطة جمال يف تضمن تدخالأي تعديل ي أو ل مشروع القانونقبو  يدفع بعدم
 .16F2هأيام من تاريخ بلوغها إليعشرة  أقصاهيف أجل  فيها يبتلعلى اللس الدستوري  لةأاملس اجلمهورية

     :جمهورية في الحاالت الغير عاديةصالحيات رئيس ال- 2 
فيحق له إشهار احلرب وعقد  ،الغري عادية احلاالت رسها يفميايضطلع رئيس اجلمهورية التونسي مبهام استثنائية        
زمة تدد استقالهلا أن يتخذ الد خلطر أو أله يف حالة تعرض الب،كما حيق لات السلم بعد موافقة جملس النوابمعاهد

ويرسل بيانا يف ذلك إىل جملس األمة ويف هذه احلالة  ،الوزير األول ورئيس جملس النواب تدابري استثنائية بعد استشارة
17Fال جيوز لرئيس اجلمهورية حل جملس النواب كما ال جيوز تقدمي الئحة اللوم ضد احلكومة

3. 
                                                 

 . 203، ص  2003 - 2002، )هضة العربيةالن دار: القاهرة ( واقع السلطة التنفيذية يف دساتري العامل مركزية السلطة  املركزيةصالح الدين فوزي ،  1
 .اليت ال تتعلق بتنفيذ أي قانون واليت ال تدخل يف جمال القانون : األوامر املستقلة  *
 . 209، ص  2000،) مركز النشر اجلامعي : دون بلد نشر () النظام احلايل –اإلطار التارخيي (املؤسسات والنظام السياسي بتونس رافع ابن عاشور ،  2
 . 98، ص  2010، )مركز دراسات الوحدة العربية : بريوت  ؛1ط( "دراسة مقارنة قانونية"السلطة التنفيذية يف بلدان املغرب العريب ، فدوي مرابط 3
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قق حي هوالذي يف رأي بورقيبةعلى االستمرار يف النظام الرئاسي الذي وضع أسسه لعابدين زين اأسر الرئيس        
قلص تقابل املويف  ،تكريس تعديالت حتافظ على الصالحيات الواسعة لرئيس اجلمهوريةباالستقرار السياسي يف البالد 

 .سلطة التشريعية والقضائيةال صالحياتمن 
 :الحكومة  -ب

بأمر مستقل عن  الوزير األول ويعني ،زراء وأعضاء احلكومة بكل حريةاجلمهورية اختيار رئيس الو يتوىل رئيس        
ا يتوىل إ�اء ،كماألول أمر تعيني أعضاء احلكومة املتبقني، ويعني رئيس اجلمهورية أعضاء احلكومة باقرتاح من الوزير

 .سلطة مزدوجة لرئيس اجلمهورية والوزير األوللوخيضع أعضاء احلكومة  ،بنفس كيفية التعيني مهام رئيس الوزراء
قوى مسؤوليته يف تكوين حكومة منسجمة يتناغم أعضااها جتاه كل ي يف تعيني الوزراء األولمشاركة الوزير  إن      

 مةم احلكو ـــاء الذين تتشكل منهــــعضة معنوية على مجيع األـــاملطروحة، ومن زاوية توفره على سلط األساسيةالقضايا 
18Fالذي من شأنه إعطاء الفعالية لدوره التوجيهي والتنسقي والرقايب الذي يؤديه داخل احلكومة األمروهو  

1. 
 :صالحيات الحكومة •
لكن اثر تعديل  طة العامةيشرف على اإلدارة والسل 1976التونسي لعام  الدستور كان الوزير األول يف      

أعمال احلكومة ممارسة صبحت مهام الوزير األول تقتصر على أجع رئيس اجلمهورية هذه املهام و اسرت  1988
تتوىل احلكومة و  ،صالحية حل جملس النواب ءباستثنا ير األول تفويضاالوز ميكن لرئيس اجلمهورية أن مينح و  ،وتنسيقها
ا حتتكر ، كم19F2)58الفصل (اليت يضبطها رئيس اجلمهورية  ختياراتااللتوجيهات و  اطبق ةدولسياسة العامة لتنفيذ ال

  ).28الفصل ( احلكومة صالحية إعداد مشروع قانون املالية 
  :السلطة التشريعية-2
 مبهمةالسلطة تضطلع هذه و  جملس املستشارين،جملس النواب و :  تونس من غرفتنيتتكون السلطة التشريعية يف    

  .أخرى استثنائيةمهام ومراقبة احلكومة و التشريع 
 :مجلس النواب   - 1

 :جلس نوابهيكل م •
لوالية مخسة الشعيب املباشر العام والسري  االقرتاعوفق انتخابم يتم عضوا  214ن جملس النواب ميتكون       

 .سنوات، وميكن أن متدد الفرتة التشريعية يف حالة تعذر إجراء االنتخابات يف وقتها بسبب خطر أو حرب 
على أن اللس يعقد دورات عادية  29حيث ينص الفصل ،يةعادية وأخرى استثنائدورات النواب  جملسيعقد        

العطلة النيابية  وذلك أثناءدورات استثنائية  ويعقد ،وتنتهي يف شهر جويلية واحدة كل سنة تبدأ يف شهر أكتوبر
20Fالنواب أغلبية من بطلب بطلب من رئيس اجلمهورية أو 

3.  
 

                                                 
 .135، ص  رجعامل نفس ، 1
 . 162، ص  2008، )منشورات احلليب احلقوقية :بريوت  ؛1ط(قارنةالعالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف األنظمة الدستورية العربية دراسة م اخلطيب،سعدي حممد   2
 .171، مرجع سابق ، ص ررافع ابن عاشو  3
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 :مجلس النوابمهام  •
مشاريع القوانني اليت يضعها غري أن  ،)34الفصل ( مشاريع قوانني ق يف اقرتاحللس النواب احل :مهمة التشريع  .1

ساسية ويصادق جملس النواب على القوانني األ ،بجملس النواقوانني  قرتحاتلى ما األولوية عرئيس اجلمهورية هل
من أعضاء  1/3تقل على  ، وعلى القوانني العادية بأغلبية األعضاء احلاضرين شرط أن الغلبية املطلقة لألعضاءباأل

 .اللس
  من خالل املصادقة على من الوسائل ملراقبة عمل احلكومةستخدم اللس جمموعة ي: مراقبة الحكومةمهمة  .2

عقد و  ،اءـــن جلان التحقيق واالستقصـــتكويرح األسئلة الشفهية والكتابية و ــــطو  ،القوانني واملعاهدات الدولية مشاريع
 .ع احلكومة مات حوار ـــــجلس
 الئحة لوم تقدميل يف تنفيذ السياسة اليت يضبطها رئيس اجلمهورية من خال يراقب جملس النواب احلكومةكما       

األغلبية املطلقة توفر  لتصويت على الئحة اللوم ويشرتط أعضاء جملس النواب على األقل،من  1/3معللة وممضاة من
على الئحة لوم ثانية يف نفس نواب وإذا صادق جملس ال ،حلكومة مستقيلةوفر النصاب تصبح اعضاء اللس وإذا تأل

إما أن يقبل استقالة احلكومة أو أن يثبتها وجيدد : اخلياررئيس اجلمهورية لن فإ ،بأغلبية ثلثي أعضائه ةالتشريعي الفرتة
ريعية مسبقة يف مدة ال تتعدى إجراء انتخابات تشيتم  يف هذه احلالةو  ،لس النوابالثقة فيها ويف نفس الوقت حيل جم

21Fيوما، وجيتمع اللس اجلديد وجوبا يف ظرف مثانية أيام بعد اإلعالن عن نتائج االقرتاع 30

1. 
مهام رئيس اجلمهورية يف حالة  هتوىل رئيس أمههاس مبهام استثنائية يف تون النواب جملسقوم ي: االستثنائية اممهال-3

، كما منح املشرع التونسي حق تعديل العجز التام االستقالة أو الوفاة أوبتة شغور منصب رئيس اجلمهورية بصفة مؤق
 )77الفصل(اللجنة اخلاصة  املطلقة وبعد حتديد موضوعه ودراسته من قبل ةباألغلبي الدستور بعد قرار جملس النواب

اختاذ القرار من رئيس  بعد إشهار احلرب وإبرام السلميف أمور بعدية الوافقة صالحية امل كما منح جملس النواب
 .)48الفصل ( ريةاجلمهو 

  مجلس المستشارين – 2
 هيكل مجلس المستشارين  •

أوسع للجهات وملختلف  متثيل ضمان بدف 2002تعديل الدستوري لعام نص على إنشاء هذا اللس ال       
22Fمكونات التمع

السلطة التشريعية ميارس الشعب "من الدستور التونسي على  18فصل ، حيث أصبح ينص ال2
 .23F3"......بواسطة جملس النواب وجملس املستشارين أو عن طريق االستفتاء 

جتاوز من الدستور بعدم  19حيث نصت املادة  ،سنوات 6عضوا لفرتة  126يتكون جملس املستشارين من        
ن أعضاء اجلماعات احمللية وترتاوح عضويتهم بني االنتخاب الغري مباشر من لد ،عددهم ثلثي أعضاء جملس النواب

                                                 
 192ص  سابق، عاخلطيب، مرجسعدي حممد  1
       :) 2012-09-01(إىل اليوم االستقاللالدستور التونسي منذ : احلياة الربملانية  حملة تارخيية عن تطور 2

                                                                                             http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=234   
                                                                                                                                                .113ص  ،مرجع سابق ، دساتري الدول العربية املعلومات،حباث و قسم الدراسات االنتخابية والقانونية يف مركز بريوت لأل3

http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=234�
http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=234�
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الفالحني الصعيد الوطين من بني األعراف و  االنتخاب علىعضوين عن كل والية و  برسم عضو أو.املنتخبني 
24Fواألجراء، يف حني يعني رئيس اجلمهورية بقية األعضاء من الشخصيات والكفاءات الوطنية

1. 
 :مهام مجلس المستشارين •

للنظر  يهلمث يعرضه ع ادق جملس النواب على مشروع قانونيصبعدما  مة التشريعيةامله يزاول جملس املستشارين       
 لقانون دون إدخال عليه تعديالتعلى مشروع ا املستشارينويف حالة مصادقة جملس  ،يوما15جل أقصاه أيف  هفي

حالة عدم مصادقة يف و  ،ويعلم بذلك رئيس جملس النواب مهإىل رئيس اجلمهورية خلت املستشارين جملس حييله رئيس
إىل رئيس  القانون املصادق عليهحييل رئيس جملس النواب مشروع  يوما 15جملس املستشارين على املشروع يف مدة 

ه رئيس جملس املستشارين ميرر مث  ،القانوناجلمهورية خلتمه، وميكن أن يقوم جملس املستشارين بتعديالت على مشروع 
كة متناصفة بني تقوم احلكومة بتكوين جلنة مشرت  حلالةلس النواب، يف هذه ارئيس جمرئيس اجلمهورية مع إعالم  إىل

مث يف مدة أسبوع نقاط االختالف بني اللسني  ارين تتوىل مهمة اعدد نص موحد حولجملس النواب واملستش أعضاء
لس تعديله إال بعد وال يستطيع ال لنواب للمصادقة عليه خالل أسبوع،مث يوضع لدي جملس ا ،توافق عليه احلكومة

مل تتوصل ويف حالة  ،إىل رئيس اجلمهورية للختم عليه واخلطوة التالية تتمثل يف إحالة مشروع القانون ،كومةموافقة احل
جملس النواب حييل مشروع القانون الذي صادق  رئيس ذلك األجل فإنيف املتناصفة إىل نص موحد اللجنة املشرتكة 

 .25F2)33 الفصل(رية خلتمه لس إىل رئيس اجلمهو عليه ال
 :السلطة القضائية- 3

القضائية السلطة  القضاء األعلى ويعتربجملس  ، تتمثل يفثالث هيئات تتكون السلطة القضائية يف تونس من       
حد أعضاء احلكومة اخليانة وحمكمة عليا يتم تكوينها يف حالة اقرتاف أ ،سه رئيس اجلمهوريةالعليا يف البالد ويرأ

من حمكمة إدارية ودائرة 27/10/1997الذي تتكون تركيبته حسب تعديل وهناك أيضا جملس الدولة، ىالعظم
ويوجد عند قاعدة اهلرم القضائي حماكم املناطق  ،جنائية وإداريةسام مدنية و لنظام القضائي إىل أقوينقسم ا حماسبات،
26Fاض منفرد حمكمة يتوىل الفصل يف القضايا املعروضة على كل منها ق 51وعددها 

3. 
 اللس األعلى ، ويتوىل66إ�اء مهامهم حسب نص املادة مهورية مهمة تعيني مجيع القضاة و اجليتوىل رئيس        

 .)67الفصل (للقضاء مسؤولية تعيني وترقية ونقل وعقوبة القضاة 
 ةـــة والقضائيـــطة التشريعيقابل السلمما سبق جند أن املشرع التونسي قد وسع من صالحيات السلطة التنفيذية م      

 .يف هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات األخرى وهذا ما سنتناوله يف الفصل الثالث 
  :المؤسسات الجديدة -4
 : نص الدستور التونسي على مؤسسات جديدة تقوم مبهمة مساعدة السلطات الثالث على تأدية مهامهم وهي      
 

                                                 
 .  294، ص   2005 ،للدراسات السياسية واإلسرتاتيجيةمركز األهرام : القاهرة . )2005-2004(اتيجي العريب التقرير االسرت مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ،  1
 . 186، مرجع سابق ، ص طيبسعدي حممد اخل 2
 . 159مرجع سابق ، ص  ،عامر حممد اجلبو 3
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 : المجلس الدستوري -1 
عينهم رئيس أربعة ييتكون من تسعة أعضاء  ،1987عام يةمت اإلعالن عن إنشاء هذه اهليئة االستشار             

وهناك  ثالث سنوات قابلة للتجديد مرتني اجلمهورية مبا فيهم رئيس اللس، وعضوان يعينهما رئيس جملس النواب ملدة
يالحظ عدم حتديد و ، ئرة احلساباتدارية والرئيس األول لداالرئيس األول حملكمة التعقيب والرئيس األول للمحكمة اإل

 .واختالف الرأيلتداول على الوظيفة هذا ما يعرقل عملية ا ،التونسي فرتة عهدة اللس الدستوري
  ةـــــن خالل جمموعـــــس الدستوري مـــــالل لــــر عمـــــن اخلطوات لتطويــــم دــــالعدي نـــن العابديــــزي ذ الرئيســــاخت       

عام ل الدستوري تعديلالويف  ،ج اللس الدستوريأدر  1995 الدستوري لعام تعديلال، ففي التعديالت اجلزئيةمن 
دون املساس ضمانا لعلوية الدستور اللس الدستوري للسلطات الثالث مت إعطاء الصبغة اإللزامية ألراء  1998

رض مع مبدأ تفريق السلطة ودون تشكيل سلطة رابعة تعلو السلطات الثالث اودون التع ،بصالحيات جملس النواب
27Fيف الدولة

صالحيات أعضائه  اللس الدستوري وتقويةمت توسيع جمال اختصاص وحياد  2002مث يف ظل تعديل ،1
28Fالتنفيذية لعمليات االنتخابية والتشريعية و يف جمال مراقبة لتلف مراحل ا

2. 
والنظر  للدستور مشاريع القواننيلس الدستوري النظر يف مدى مطابقة ومالئمة املعاهدات و أهم صالحيات ال       

االستفتاء و االنتخابات يراقب صحة  كما أنه املستشارين قبل العمل بما،نظامني الداخليني للس النواب و يف ال
 .جنتائاليعلن و 
  المجلس االقتصادي واالجتماعي  -2
جاء  ، وأهم ما1988وصدر قانونه اخلاص يف  1961قتصادي واالجتماعي التونسي يف انبعث اللس اال       

  70 حسب نص الفصل االجتماعيو  االقتصادياللس  يعتربو  ،عضو 117إىل  68من  هضاءرفع عدد أعفيه 
التنفيذية لطتني وينظر يف املسائل اليت حتال إليه من الس، واالجتماع االقتصادهيئة استشارية يف جمايل  الدستور من

29Fوالتشريعية

3.  
  المدني التونسي المجتمع: الثاني الفرع  
 ة ــــن خالل جمموعــــات التمع املدين مــــم مؤسسيدعل على تـــعم يف تونسم ــــاحلك زين العابدينعندما توىل        

 .امهتها يف إقامة الدميقراطيةوضمان مس ،املدنية واملنظمات تعدد األحزاب قامةتم بإت اليت من التعديالت
   :التونسيةاالحزاب السياسية  / أوال  

 ة ــــكرست التعددية احلزبي  يــــــن اإلصالحات التـــــة مــــــجمموع 1988نوفمرب  7يف  بدينازين العالرئيس ذ ـــــاخت       
حضور تب السياسي للحزب سمح ملدير املك يملحيث  ،عن الدولة احلاكم يف إطار فصل احلزب يف تونس

حقق حالة و  عدد من األحزاب املعارضةنه منح عدد من الوزارات ل، كما ألوزراء مثل ما كان معهودااجتماعات جملس ا
على ضرورة  اليت أكدت ،وثيقة امليثاق الوطين حولمنظمات التمع املدين و ة من التوافق مع لتلف القوى السياسي

                                                 
 :) 2012-09-01(اليوم التونسي منذ االستقالل إىل  الدستور: حملة تارخيية عن تطور احلياة الربملانية  1

http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=234    
 . 294،  293مرجع سابق، ص ،2005 -2004السرتاتيجي العريب التقرير ا   2
 . 234، ص سعدي حممد اخلطيب، مرجع سابق 3
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إىل جانب إقرار حكم القانون  ل بني السلطات ومحاية حقوق وحريات اإلنسان،والفص ضمان حرية االنتخابات
 .الدميقراطية العمل على إقرار و 

 اإلطار الدستوري والقانوني -1   
لتقنني احلياة  1988لألحزاب السياسية يف أفريل للحكم قام بإصدار تشريع جديد  زين العابديناثر تويل        

 ة يف احلياة السياسيةـــــتأطري املواطنني التونسيني للمشاركى لتنظيم و ـــــاحلزب تنظيم سياسي يسع أن ارـــــة باعتبـــــاحلزبي
طرف والعنصرية نبذ كل أشكال العنف والت "من الدستور على 8ويشرتط يف قيام األحزاب السياسية حسب الفصل  

 جمه على دين ار بى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو وال جيوز ألي حزب أن يستند أساسا يف مستو  وكل أوجه التمييز
 .30F1"جهة أو أو لغة أو عنصر أو جنس

داخلية، يف حالة قبول ملف احلزب إىل وزارة ال ل على التأشرية القانونية ملفاتاتقدم األحزاب الراغبة يف احلصو        
31Fة التونسيةحيصل على ترخيص صادر من وزير الداخلية ينشر بالرائد الرمسي للجمهوري

ويف حالة سكوت اإلدارة ملدة  ،2
الرفض  احلزب، ويف حالة رفض امللف فالبد أن يكونأربع أشهر من تاريخ إيداع امللف يعترب ردا بالقبول إلنشاء 

شهر من تاريخ وضع امللف، وميكن للحزب الطعن ه أربع أجل أقصاأبلغ أصحاب مشروع تكوين احلزب يف معلال وي
  رةة الضرو ــــي حالـــــزاب وتعليق نشاطها فــــــرات األحـــــق إغالق مقــــر حــــد منح القانون للوزيــــة، وقــــداريدى احملكمة اإلـــل

و ــــا هـــــة مبــــه األحزاب مقارنــــا جيب أال تفعلـــــد استفاض يف مــــق هـــــأن محمد مزاليون رأى ــــويف تقييم هلذا القان
32Fه ـــــوح هلا القيام بــــمسم

3. 
  :األحزاب السياسية التونسية تصنيف  – 2

احلصول  فشلت يفأخرى  اك أحزابوهن ثمانية أحزاب سياسية،القانوين ل االعرتاف زين العابديننظام  منح       
تونسية وفق أهم األحزاب السياسية املوجودة على الساحة السياسية الة نتطرق لدراسسو  ،االعرتاف القانوينعلى 

 . تقسيمها إىل أحزاب غري معتمدة وأحزاب معتمدة
 :األحزاب السياسية الغير معتمدة قانونيا - أ
 : حزب العمال الشيوعي التونسي .1

  مينهوأ بين اإليديولوجية املاركسية اللينينيةويت العمل التونسيوهو امتداد ملنظمة 1958انشأ هذا احلزب يف        
السياسي الدميقراطي كبريا يف جتديد النضال النقايب و إسهاما   بورقيبة هم احلزب خالل فرتةأس ،"حمة الهمامي" العام

198633Fمما عرضه للقمع يف أواخر عام 

4 . 
احلكم، لكنه قوبل بالرفض لذلك استمر بن علي قدم احلزب طلبه للحصول على االعرتاف القانوين عند توىل        

د حتالف هذا احلزب مع النظام عندما اشتد الصراع بينه وبني حركة النهضة وق ،دون أن حيضر نشاطهسرا يف العمل 

                                                 
  112، ص مرجع سابق ،دساتري الدول العربية املعلومات،قسم الدراسات االنتخابية والقانونية يف مركز بريوت لألحباث و   1
           http://www.tunisi-cafe.com )2012-09-01( املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية 1988ماي  3املؤرخ يف  1988لسنة  32القانون األساسي عدد  2

3  Mohamed Mazaly, Tunisie : Quel Avenir ,Tunisie , 1991, 39      
 .  146،  مرجع سابق، ص عصام عبد الوهاب حممد أيوب 4
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احلزب للعراق يف حرب اخلليج تعرض  فاثر مساندةلتحالف مل يدم طويال مما ساهم يف ضعف شرعيته، غري أن هذا ا
 .ره وأنصاره واستمرت السلطة يف مالحقة عناص ،1996إىل غاية  ميهقادته إىل االعتقال واحملاكمة ومل يفرج عل

 : )حركة النهضة ( الحركة اإلسالمية  .2
 ة حلقات ــــــن خالل إقامـــــم ريـــي اجلانب الفكـــفا ـــــــوبدأت نشاطه ،1970ي ــــا فـــــــة رمسيـــــذه احلركـــــتشكلت ه       

34Fوكذلك من خالل االخنراط جبمعيات احملافظة على القرآن الكرمي  ،يف املساجد

1. 
أعلنت فيه عن توقيع إعالن تأسيس  1981مؤمترا صحفيا يف يونيو " راشد الغنوشي"عقدت احلركة بقيادة        

اهتمت مبعاجلة قضايا التمع من خالل طلب االستفتاء حول جملة األحوال  ،"حركة االجتاه اإلسالمي"حزب جديد 
رغم ذلك استمرت ، زعيمها مائها وكوادرها مبا فيهالشخصية للمرأة، لذا قامت قوات األمن باعتقاالت واسعة ألعض

 . نشاطها سرا احلركة يف
رفضت ويف املقابل  اره خطوة لتدعيم الدميقراطية،لرئاسة رحبت احلركة بذا االنقالب باعتبا بن علي عند تويل        

حيث  نهضةج عملها مع البتغيري منه اخلليج الثانية قامت السلطة وبعد حرب ،حها االعتماد القانوينالسلطة من
 .حركة النهضة، وحوكموا حماكمة عسكرية ونفي العديد منهم ناشطياعتقلت الكثري من 

 :جل الجمهوريةحزب المؤتمر من أ .3
لسياسية االجتاهات ا وضم يف عضويته عناصر لتلف ،منصف المرزوقيحتت رئاسة  2001تأسس سنة        

الدولة وبني رئاسة أي حزب سياسي الفصل بني رئاسة لبه تعديل الدستور و من أهم مطاو  ،منها اإلسالميةو والفكرية 
مبدأ حزب سياسي، ويقوم هذا احلزب على  م حق اإلسالميني يف تكوينيدعوت ل مبدأ التداول على السلطةيف ظ

املساواة بني ومبدأ  ،يت ال تقل عن العدالة االجتماعيةالشرعية، وينادي بالعدالة السياسية الالشعب مصدر السلطة و 
 .مجيع املواطنني خاصة بني الرجل واملرأة 

 :األحزاب السياسية المعتمدة قانونيا  - ب  
االعرتاف بثالث أحزاب سياسية إىل جانب احلزب  بورقيبةعرفت الساحة السياسية احلزبية يف تونس يف عهد        

  :ما يلي  هامهوأ أحزاب،ليصل إىل مثانية  زين العابدينمث تزايد عددها يف عهد  ،احلاكم
  :حزب التجمع الدستوري الديمقراطي  .1

 وهدف  ،وريــــر الدستـــالحزب الحم ــــحتت اس" عبد العزيز الثعالبي"د ــــعلي ي 1920ذا احلزب يف ـــانشأ ه        
 ورفقائه وكونوا احلزبة بورقيبإىل حتقيق استقالل البالد من االستعمار الفرنسي، عرف انشقاقات جوهرية داخله قادها 

 . 02/03/1934ر مؤمتر هالل يف اث اجلديد الدستوري احلر
تونس  استقالل، وبعد توقيع برتوكول لتغلب عليهمتكن احلزب الدستوري احلر من منافسة احلزب القدمي وا       

ي مؤمترا شرتاكي الدستور عقد احلزب اال 1974 عام ويف، واحلزب احلر الدستوري اجلديدبورقيبة انتقلت السلطة إىل 
االشرتاكي ومبرور الوقت حتول احلزب  ،رئيسا مدى احلياةبورقيبة هم ما خرج به هو مبايعة وأ ،"الوضوح"حتت شعار 

                                                 
 . 56، ص 2011 ،)أقالم للنشر والتوزيع والرتمجة دار  :القاهرة ؛1ط( 2011قصة تونس من البداية إل ثورة ، راغب السرحاين 1
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وانتشرت عقلية احلزب الواحد والسلطة الواحدة والرئيس الزعيم صاحب السلطة الكيليانية  ،الدستوري إىل حزب واحد
35Fزماتية واملتمتع بالشرعية الكاري

1.  
باعتباره املقوي  إصالحهيكلة احلزب االشرتاكي الدستوري و حرص على إعادة ه احلكم بدينازين العتويل  بعد      

ري تسمية غو  ص عدد أعضائهيقلبت بن عليفقد قام  ، مواجهة القوى السياسة املعارضةلسياسة الرئيس اجلديد يف
 تعرض احلزب لعملية إصالحات جديدة 1988ويف منتصف  ،"زب التجمع الدستوري الديمقراطيح"احلزب إىل 
،كما عني الرئيس املكتب أعضاء 6اىل  12ختفيض عدد أعضاء املكتب لثاين مرة من زين العابدين حيث قرر 
ا عمد ـــكم ات جملس الوزراءــــير احلزب الجتماعى حضور مدــــوفصل أجهزة الدولة عن أجهزة احلزب وألغالسياسي 
  .الشباب خاصةتاح على الكفاءات ولتلف الشرائح االجتماعية إىل االنف

 التجمع الدستوري حزبعلى النظام من خالل تقوية  إحكام سيطرته من هذه التغريات بدينازين العهدف      
 احلفاظ على طابعه الوطين والشعيب واإلسالمي ، ومن أهم مبادئ هذا احلزبالذي أصبح جمرد آلة يف يدهالدميقراطي 

 .النهوض باإلنسان باعتباره أهم مقومات التنميةوالتعددية احلزبية يف البالد و  التمسك بتحقيق الدميقراطيةو 
 ):الحزب الشيوعي التونسي سابقا ( ركة التجديد ــــح .2

ومثل نشاطه امتداد للحزب الشيوعي  ،تونس يف 12/1921ر تأسيسي له يف عقد هذا احلزب أول مؤمت       
جبعل التوانسة قرار  ، واختذ الشيوعيونساملقيمة يف تونيطالية والفرنسية واليهودية األقليات اإلن يتكون من الفرنسي وكا

 اب ـــــي التونسي وانتخــــى احلزب الشيوعـــــرج بتغيري تسمية احلزب إلـــــوالذي خ، 1939يف مؤمتر ماي احلزب وطين 
    .   أمينا عاما له  "علي جراد"

 1956، وشارك يف انتخابات اللس التأسيسي يف عام بورقيبةاحلزب سياسة نظام هذا أيد عد االستقالل ب       
 1963نشاط احلزب للحظر يف يناير  ، تعرض1962 عام ثر حماولة انقالبية قام با بعض الضباط اليوسفيني يفوإ

 عامة احلزبية ـــربوز التعدديه لـعدم معارضت بةبورقيغري انه استمر يف العمل يف فرتة احلظر إىل غاية إعالن الرئيس 
بين مبادئ يتذا احلزب على الطبقة العاملة و يرتكز ه ،1994غري احلزب تسميته إىل حركة التجديد سنة  ،1981

 . اللينينيةالنظرية املاركسية و املركزية الدميقراطية 
 :حزب حركة الوحدة الشعبية .3
ن العناصر ذات سابقا، وضم جمموعة م لبورقيبةالوزير األول بن صالح ل من قب 1973تأسس هذا احلزب يف        

 .وتوجهها اإليديولوجي االشرتاكي أعلنت احلركة عن برناجمها احلزيب 1975ويف عام  ،التوجهات املختلفة
بني من و  ،محمد بلحاج عمرمينه العام أو 1983لقانوين كحزب سياسي يف عام منحت السلطة له االعتماد ا        

اليت ال مربر  االقتصاديةالذاا لشعوبنا والتقليص شيئا فشيئا من التبعية  االكتفاءالعمل على حتقيق  1992ه يف ـــــأهداف
36Fهلا

 عليه تارة أخرى ليصبح تابعا هلا ضغط الو  ، أ�ا استمرت يف مالحقته تارةرغم أن السلطة منحت له االعتماد القانوين إال.2

                                                 
 .   126، ص 2005، ) مركز دراسات الوحدة العربية :بريوت  ؛1ط( األداء الربملاين للمرأة العربية دراسة حاالت مصر وسوريا وتونس،  )حمرر(نفني مسعد   1
        :)2012-09-01(األحزاب التونسية الواقع واألفاق   2
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 :)االشتراكي التقدمي سابقا (ي التقدمي حزب التجمع الديمقراط .4
 ة ــــحيث كون جمموع ،ســـاليت شهدتا تونالشعبية ر االنتفاضة العمالية و ثإ 1978ام ــــذا احلزب يف عــــانشأ ه       

 رز ــــــــــالذي ب"اكي التقدمياالشرت التجمع "زبــــــــل نواة حـــــمثو "لون املاركسيون املستق"مـــــــحتت استنظيم  وادرــــــــن الكــم
لطبقية ولتلف من أهدافه القضاء على ا ويعترب حزب يساري ،"أحمد نجيب الشابي"مينه العاموأ 1983عام 

 .احلزب اإلسالم والعروبة مرجعية تارخيية وثقافية للمجتمع التونسي هذا يعترب و أشكال االضطهاد 
قام احلزب بتجديد هيكله وأفكاره تزامنا للظروف  2001ويف مؤمتر، 1988م عا تماده بصفة رمسيةمت اع       

 ".الحزب الديمقراطي التقدمي "مسه إىل إغري و التونسية واخلارجية العاملية الداخلية 
 :حزب االتحاد الديمقراطي الوحدوي  .5
قومي جديد يظم إنشاء حزب 1988عام   ليلعبد الرحمن التلي زين العبدينثر تكليف أنشاء هذا احلزب إ       

 وبعد "تنظيم طالئع الوحدة العربية"و"التجمع القومي العريب"و"حركة البعث"واملمثلة يف ،والقوميني الناصريني والبعثيني
ها التمسك باخليار أمهالقانونية والسياسية مت االتفاق على جمموعة من التعديالت عقد العديد من املناقشات بينها 

االتحاد " ه، ومت تسميتقوى التمع املدين الدفاع عن الوحدة العربية ومساندة ودعمو  الدميقراطي وحقوق اإلنسان
 . عبد الرحمن التليليورئيسه " الديمقراطي الوحدوي

من منط سلطوي مغلق ساد فيه نظام احلزب الواحد واحلكم الفردي إىل منط  تونس انتقلت مما سبق لقد       
صارت  حىتالسياسية وقد ضاقت التعددية  ،در من التعددية السياسية املقيدةسلطوي مفتوح جزئيا عرب السماح بق

نشاط يف ممارسة  هاحبقوق أن تتمتع دونحزاب ددية احلزبية وأصبحت جمرد وجود األوضاقت التعتعددية أحزاب جمرد 
37Fالسلطةسياسي حقيقي ميكنها من تداول 

 . نسيف تو  التمع املدينيف أسباب ضعف  سنوضحه وهذا ما ،1
  .المدنية التونسية نظماتالم: ثانيا   

ين لمجتمع املداملدنية ل نظماتامل على ضرورة تنمية دور احلكم وهو يؤكد يف خطبه بدينازين العمنذ تويل        
 . الدستورية والقانونية  تعديالتقيق ذلك اختذ جمموعة من الولتح ،لتكريس الدميقراطية يف تونس

  :القانونياإلطار الدستوري و  -1
ه الدستور ــنص علي اــــما ــمنهاملدنية التونسية  نظماتاملب اليت تتعلق تعديالتيد من الالعدبدين ازين الع أصدر       
 تضمنه ماومنها  ،سيس اجلمعياتنشر واالجتماع وتأرية الفكر والتعبري والصحافة والمن االعرتاف حب 8الفصل يف 

عمل و  تأسيس لقيود املفروضة علىختفيف اأمهها  1988يف عام  1959لسنة  154رقم  تعديل قانون اجلمعيات
38Fت األهليةاجلمعيا

ضوع اجلمعيات إلشراف احلكومة تعديل جديد هلذا القانون حيث تضمن خمت  1992ويف عام  ،2
حيث  اتجلمعيالقانون عالقة الدولة باوقد نظم هذا  ،ضوابط حتدد حركتها وعملها وشروط تشكيلها ومتويلها وفق

 ل ـــــة الفصــــة سلطـــت احلكومـــا منحـــــات، كمــــل اجلمعيــــتسيري عمايب و ـــل الرقـــة العمـــــة ممارســــلتنفيذية اـــــمنحت السلط

                                                 
 . 235، مرجع سابق ، ص  أيوبعبد الوهاب حممد  عصام1
 . 216، ص املرجع نفس 2
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39Fحل أي مجعية إال بقرار من احملكمة  ميكن يف إشهار اجلمعية هل يهدد النظام أم ال، ووفق هذا التعديل ال

1. 
 خريية ،وفنية ثقافية ،اجتماعية ،ةنسائي جديد للجمعيات إىل مثانية أصنافا جاء يف هذا التعديل تصنيف كم      

هذا التعديل هدفت منه السلطة احتواء املنظمات الغري ات ذات صبغة عامة، مجعي ،رياضية مهنية، ، علمية،إسعافيةو 
40Fقوقية والنضاليةكومية والسيطرة عليها حىت تفقد استقالليتها وصبغتها احلاحل

2.  
 : التونسية المدنية نظماتالم أهم - 2  

 :  الجمعيات النسوية-أوال 
 احملتاجني  العمل اخلريي التطوعي اجتاهرتكيز على الارتبط عمل اجلمعيات النسائية يف تونس يف البداية ب       

ثر االستقالل مت رأة التونسية املطالب الضيقة، وإوبذا جتاوزت امل ،ركة الوطنية املطالبة باالستقاللملشاركة يف عمل احلوا
ة لطاملا أمنت بأن املرأة وضع ترسانة من القوانني وإنشاء بعض املؤسسات احلكومية والغري احلكومية وفرتا إدارة سياسي

41Fالثروة البشرية للبالد هي نصف

اإلحصائيات  وتشري ىمرأة عربية أخر مل تصل إليها أي إ التونسية حبقوقاملرأة  عتتمت ،3
42Fمنها خارج تونس 500مجعية يعمل  8444مجعية من إمجايل  25نه بلغ عدد اجلمعيات النسائية أ 2004لعام 

4 
 :يلي ومن أهم اجلمعيات النسائية التونسية ما

 رأة ــــة املـــــن خالل توحيد جلنـــم 1956يف جانفي الحبيب بورقيبة نشاءه أ :اإلتحاد القومي للمرأة التونسية-1    
دورا كبريا لدفع ودعم النواة  السلطة السياسية تلعب وقد ،واحتاد حركات املرأة التونسيةيف احلزب االشرتاكي الدستوري 

43Fاألساسية هلذه املنظمة

 اجتماعية اقتصاديةأشكاهلا  للمرأة التونسية مبختلفاالحتاد على تقدمي املساعدة  عملو  ،5
  .وحتقيق العدالة بني املرأة والرجل

  عاممنظمة غري حكومية، وأنشأ  حتول االحتاد القومي للمرأة التونسية إىلاحلكم  زين العابدينملا توىل الرئيس        
فرض احلزب احلاكم سيطرته عليه وجعله اإلحتاد يف التمع  رونظرا ألمهية دو  هيئة للدفاع عن حقوق املرأة، 1990

 . وسيلة لتحقيق أهدافه 
  تنادو ،08/1989/ 06بصفة قانونية يف  تكونت هذه اجلمعية: ية للنساء الديمقراطياتية التونسالجمع-2

 مثل الرجلنية واالجتماعية السياسية واملد نالتونسيات على مجيع حقوقه، وحصول النساء بفصل الدين عن الدولة
ومتكينها من املواطنة الكاملة  ،وتعمل عل تغيري املنطق األبوي السائد ثقافيا وإلغاء كل مظاهر التمييز ضد املرأة

44Fبوسائل منها توعيتها حبقوقها القانونية 

6. 
 
 

                                                 
 . 223، ص مرجع سابق  ابو،اجلعامر حممد  1
   . 139، ص ، مرجع سابق)حمرر(نفني مسعد  2
 جامعة القاهرة يف،دراسات املستقبل اإلفريقيمركز  ،قيخربة الشمال اإلفريمؤمتر املشاركة السياسية للمرأة مداخلة يف ( ار احلياة العامة يف تونس منوذجااملرأة واختاذ القر سنية بن مجيع ،  3

 . 41ص ،)2001
 . 46ص ، 2008، ) دون دار نشر مصر،(  املشاركة السياسية للمرأة العربيةنيفني مسعد ،  4

5Radia Haddad ,Parole de femme (Carthage : Editions Elyassa ),1995, p 103 .  
  . 46مرجع سابق ،  ص ، املشاركة السياسية للمرأة العربية ، نيفني مسعد   6
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 :جمعيات حقوق اإلنسان -ثانيا
طاء هذه اجلمعيات تتسم عالقة مجعيات حقوق اإلنسان التونسية والسلطة بالصراع الدائم، حيث يتعرض نش       

 ور ــــات بالظهـــد بدأت هذه اجلمعيـــــالتأثري يف التمع، وقو ضعيفة البنية مما جعلها  ،املالحقات األمنيةإىل االعتقال و 
ثر تعديل قانون اجلمعيات بدف حتسني شروط محاية احلقوق واحلريات املكفولة إ زين العابدينيف بداية حكم الرئيس 

45Fبوثيقة الدستور وضمان ظروف مالئمة ملمارستها

 :وأمهها ما يلي  ،1
اصة بوضعية حقوق تعمل على نشر تقارير وبيانات خ 1977أنشأت عام : اإلنسانلرابطة التونسية لحقوق ا-1 

لضغوط كبرية من السلطة، كما مما عرضها  أدانت اضطهاد السلطة للتيار اإلسالمي 1991، ويف اإلنسان يف تونس
ية يف األحزاب رفضت التعديالت اليت اقرها قانون اجلمعيات اجلديد واملتمثلة يف عدم اجلمع بني مسؤوليات قياد

مجيع أمام  إليهااالنتساب فتح باب ب ،كما أن هناك نصاالسياسية وشغل مناصب يف قيادة اجلمعيات أو فروعها
46Fاملواطنني

مث عاودت  ، تعرضت هلا قياداتا وأعضائهاقامت حبل نفسها نتيجة الضغوط األمنية اليت 1992يف و  ،2
القاضي بوقف تنفيذ قرار تصنيف الرابطة ضمن  1993مارس  26يف اإلدارية  جوع إىل نشاطها اثر قرار احملكمةالر 

47Fاجلمعيات ذات الصبغة العامة 

3.  
له  ،من قبل أربعني شخصية 1999أكتوبر 10تأسس يف :CNLT في تونس المجلس الوطني للحريات -2 

واليت متثل يت تكو�ا وميكن أن نرجع قوة مواقفه إىل قيمة الشخصيات ال ،وية يف الدفاع عن حقوق اإلنسانمواقف ق
 . تيارات سياسية لتلفة

 :  النقابات -ثالثا  
نظامه على النقابات املوجودة  على فرض سيطرة 1987نوفمرب  7م يف منذ توليه احلك زين العابدينعمل         

 :وأهم النقابات التونسية ما يلي  ،ة لتحقيق أهداف نظامهيلجعلها وس، و الساحة التونسيةعلى 
سيطرته عليه بورقيبة ، وبسط الرئيس 1952الحتاد العام لطلبة تونس يف نشأ اأ : تحاد العام لطلبة تونساال-1

 وكون القوميني واليساريني، 18املؤمتر  اإلحتاد عقد 1971ويف  ،حيث أصبح من أدوات حتقيق النظام لسياسته
وملواجهة ذلك  ،ن السلطة احلاكمةتقالل االحتاد عدعت إىل اس أحمد المستيريدستوريني أغلبية بقيادة و 

اعرتف باالحتاد   حيث احلكم زين  العابدين، واستمر هذا الوضع إىل غاية تويل استخدمت السلطة العنف والقمع
48Fبه ممثال للطلبة التونسيني ومفاوضا بامسهم مع وزارة التعليم العايل  وبنشاطه واعرتف

4. 
 اأنشأه" االحتاد العام التونسي للطلبة " مبنظمة طالبية جديدة  افباالعرت قامت السلطة التونسية آنذاك          

ويف ظرف ثالث سنوات متكن من فرض هيمنته على طلبة اجلامعات، ودخل االحتاد العام التونسي ، ميوناإلسال

                                                 
 . 296، مرجع سابق ، ص  2005-2004التقرير االسرتاتيجي العريب  1
 . 357ص  ،1995 ،)األمني  :القاهرة؛ 1ط(تقرير التمع املدين والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب  2
 . 80،ص 1994املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ،التقرير الثامن ، : القاهرة ،1994حالة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب  تقرير عن اإلنسان،املنظمة العربية حلقوق  3
 جلزائر ، تونس ، سوريا،احلركات اإلحتجاجية يف العامل العريب دراسات يف احلركات االجتماعية يف مصر ، السودان ، امداخلة يف منتدى (  احلركات اإلجتماعية يف تونس،  حمسن مرزوق  4

  .280ص ، ) 2006 يفمصر  مركز البحوث العربية واإلفريقية ، ، لبنان األردن
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نشطائه  إىل عزله واعتقالللطلبة يف مواجهات عنيفة مع النظام الذي غري من سياسته اجتاه التيار اإلسالمي وسعى 
 . وأعضائه

إىل السيطرة على احتاد الشغل التونسي منذ االستقالل  بورقيبةسعى الرئيس :  التونسي للشغلاإلتحاد العام -2
احلزب غري أن عالقة  ،الكوادر السياسية للحزب احلاكمفأصبح مدرسة لتنشئة  ،عتباره قوة يف التمع التونسيبا

قة له باحلزب يات نتيجة وصول جيل جديد ال عالا يف منتصف السبعينتدهورا كبري احلاكم واحتاد الشغل عرفت 
ة وبتايل زادت رغبته يف االستقالل والتحرر من قيود السلطة، ويف ظل اتام قيادة االحتاد باإلعداد ملؤامر  الدستوري

 عنه مواجهاتنتجت  1978يف  اعام اأعلن االحتاد إضراب ،49F1)ليبيا (أجنبية  لالنقضاض على احلكم لصاحل دولة
واستمرت السلطة يف الضغط  ،لسلطة حصول االحتاد على استقاللهوهذا لرفض ا ،دامية بني احملتجني وقوات األمن

إال أ�ا مل تنجح، فقامت القوة  ،العنف ،االضطهاد ،عتقالعلى االحتاد للعودة إىل بيت الطاعة بوسائل لتلفة مثل اال
ي للشغل إلضعاف احلركة النقابية، باإلضافة إىل اختاذ جمموعة من القرارات ببعث االحتاد الوطين التونس 1984 عام

 .اإلضراب واحلقوق النقابية وغريهالتقيد حرية التجمع و 
وضمان  ية وتنظيميةإدار بوسائل لتلفة قانونية و  فعمل على السيطرة على اإلحتاد العام للشغلزين العابدين أما        

عتقال عدد عتصامات واقوة يف التعامل مع املظاهرات واإلباإلضافة إىل استخدام ال ،احلاكمللحزب  حتادوالء قادة اإل
 سة ختدم مصاحل احلزب احلاكمهيئة مسياخل االحتاد، ومنه أصبح االحتاد وبث االنشقاق د من أعضائه واملتظاهرين

50Fاالجتماعيةومل يعد له دور حموري يف احلياة السياسية و 

2  . 
ممارسة  على إال أ�ا تعاين من الضعف وعدم قدرتا ع مؤسسات التمع املدين التونسيرغم تعدد وتنو مما سبق        

 .سنتناوهلا يف الفصل الثالثاملشاكل اليت الكثري من  ، نظرا ملعاناتاعلى أكمل وجهو  بكل حريةمهامها 
  .االنتخابات في تونس:الثالث  فرعال 
ضرورة تكريس مبدأ تدول  اليت تبناها منذ توليه احلكم يف تونس سياستهكمال إل زين العابدين رأى الرئيس        

 واستمرت مجيع االنتخابات ،1989رئاسية وتشريعية عام أول انتخابات تونسية تعدديةالسلطة من خالل تنظيم 
تقدت هذا األمر ودعت غري أن املعارضة ان ،زين العابدينا يف موعد واحد طيلة عهد التونسية التشريعية والرئاسية تأ

ه ــــن إرادتـــــــن التعبري عـــــان الشعب التونسي مــــــمتكن ة مناسبتني متميزتنيــية والتشريعيات الرئاسـإىل جعل االنتخاب
51Fمرتني

3 
زين العابدين وكان دائما الفائز يف االنتخابات الرئاسية  ،أن السلطة استمرت يف تنظيم احلدثني مع بعضهما إال 
ترى إىل أي مدى كانت  فيا ،التجمع الدستوري الدميقراطي حزبب الفائز بأكرب قدر من املقاعد يف جملس النواو 

 ؟ العابدين زيناالنتخابات التونسية التعددية تتسم بالنزاهة والشفافية يف عهد 
 

                                                 
 .272نفس املرجع ،  ص 1
 . 223مرجع سابق ، ص  أيوب،عصام عبد الوهاب حممد  2
 . 294، مرجع سابق ، ص  2005 – 2004التقرير االسرتاتيجي العريب  3
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 : 1989عام ل التشريعيةو  التعددية الرئاسية نتخاباتاال-1
انتخابا  الرئاسيةاألخرية من املدة يوما  الثالثني سنوات خاللمخسة التونسي ملدة  ةينتخب رئيس اجلمهوري       

ثانية تنظم دورة األغلبية على  هعدم حصول حالةعاما،حرا ،مباشرا ،سريا باألغلبية املطلقة لألصوات املصرح با، ويف 
 ن األصوات ــــــم ى أكرب قدرـــــحتصال عل اللذانان ـــــشحاملرت ذه الدورة ـــــهلويتقدم  ،د الثاين املوايل ليوم االقرتاعيوم األح

  .يف الدورة األوىل
قد ساندته مجيع القوى و  ،زين العابدينالرئيس ترشح وفاز با  1989ة لالنتخابات الرئاسية لعام بالنسب       

 .مبا فيها حزب النهضةآنذاك املوجودة السياسية 
القرتاع باألغلبية يف دورة يتم حسب نظام ا انتخايبقانون  فأجريت وفق 1989ة لعام أما االنتخابات التشريعي       

باستثناء احلزب ها حزب النهضة احملضور شاركت فيها مجيع األحزاب املوجودة على الساحة السياسية مبا فيو  ،واحدة
يف مواجهة حزب نية جبهة علمالتكوين مع احلزب احلاكم التحالف ضة رفضت األحزاب املعار  وقد ،الشيوعي
  .النهضة

حيث مل حيصل أي حزب على أي مقعد مما أثار  ،بالنسبة للمعارضة ةينتائج هذه االنتخابات سلب كانت      
اطي حزب التجمع الدستوري الدميقر فاز ، ويف املقابل ث حتول دميقراطي حقيقيالشكوك حول جدية النظام يف إحدا

من جمموع األصوات  % 13 على تزب النهضة فقد حصدحل وائم املستقلةالق أما ،)144(بكل مقاعد الربملان 
52Fلتؤكد أ�ا أكرب حزب معارض يف البالد 

1.  
مشروعية للحزب احلاكم مع إقصاء إعطاء  ةجمرد إعاد السياسية يف هذه االنتخابات األحزابمشاركة  اعتربت       

53Fعارضة من احلياة السياسية امل

ازال مسيطرا ن احلزب الدستوري الدميقراطي مة التونسية أقوى املعارضحيث تأكدت  ،2
هذا األخري  ،حتالفها مع النظاماللعبة السياسية البد من  جل السماح هلا باملشاركة يفومن أ ،على الساحة السياسية

 .البد من التحالف مع قوى املعارضةوملواجهته  ،نهضة ميثل تديدا لهأن حزب ال الذي أدرك
 : 1994التعددية الرئاسية والتشريعية لعام  اباتاالنتخ- 2    
الذي فاز  ،زين العابدين اتسمت بتأييد األحزاب املعارضة لرئيس 1994لعام بالنسبة لالنتخابات الرئاسية        

ال�ما عن نية إلع منصف المرزوقيو  الرحمن الهانيومت القبض على عبد  ،الناخبني أصوات من %99 نسبةب با
 .لرئاسياتالرتشح ل

أصبح مينح  الذي ،1993عام تعديل قانون االنتخابات لفجرت وفق  1994أما االنتخابات التشريعية لعام        
 144وجيري التنافس على  ،163إىل  144قدرا من التمثيل ألحزاب املعارضة وذلك بزيادة عدد مقاعد الربملان من 

فإنه يتم توزيعها على األحزاب اليت مل يفز  19ا املقاعد املتبقية أم ،الل تطبيق أسلوب القائمة املطلقةمن خ امقعد

                                                 
 .  17جع سابق ، ص مجال عبد اجلواد وآخرون، مر  1

2  Omar Ben Dourou ," Les Régimes Politiques  et  Le défi de La transition  "Questions  démocratique Internationales, 
N°10, nevembre – desembre 2004,p 58 . 
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ويف ضوء عدد مقاعد األصوات اليت حتصلت عليها قوائم كل  ةيالنسبألغلبية يف الدوائر طبقا لقاعدة مرشحوها با
54Fحزب يف احملافظات

شرط  نافسةاملت ملختلف القوائم احلزبيةالدولة  حلصول على متويلحق امنح هذا القانون كما ،1
 .لتغطية مصاريف احلملة االنتخابية من األصوات  % 3 حصوهلا على

وفق القانون اجلديد ويف ظل تفويض املعارضة التجمع الدستوري  1994لعام لقد جرت االنتخابات التشريعية       
55Fبتويل احلكم وقيادة املؤسسة التشريعية للدورة الربملانية اجلديدة

اتسمت بضعف  زاب سياسيةأح 6وقد شاركت فيها  ،2
56Fيف االنتخابات الرئاسية زين العابدينرئيس لقاعدتا الشعبية لتأييدها ل

3. 
املقعد  19ما أ، امقعد 144ي بجاءت نتائج هذه االنتخابات بفوز حزب التجمع الدستوري الدميقراط      

،حركة التجديد ) 10(رتاكيني االش الدميقراطينياملخصصة لتمثيل املعارضة فقد توزعت على أربعة أحزاب هي حركة 
 ة ــــأول مشاركة للمعارضوقد اعتربت هذه  ،)2(دة الشعبية ـــــحزب الوح ،)3(دوي ــــقراطي الوحاإلحتاد الدمي ،)4(

 .يف الربملان
نه إال أ ،ر احلزب احلاكم للمجلس النيايبتعترب خطوة مشاركة املعارضة يف الربملان داللة رمزية على إ�اء احتكا       

يبقى يف النهاية متثيل حمدود وال يغري كثريا من هيمنة التجمع الدستوري الدميقراطي على جمريات نشاط املؤسسة 
57Fالتشريعية

4. 
  :1999الرئاسية والبرلمانية لعام االنتخابات التعددية - 3  

متثلت يف الرتاجع على شرط  ،1998 عام يفلى قانون االنتخابات أقرت السلطة جمموعة من التعديالت ع      
  حتقيقه  على املعارضة صعب الشرط هذا ،نائبا برملانيا على األقل 30حصول املرتشح لالنتخابات الرئاسية على توقيع 

لرتشح لالنتخابات شرط اكما منح هذا التعديل احلق لرئيس أي حزب أو أمينه العام ،داخل الربملان هاعف وجودلض
  .ب نائب على األقل داخل الربملانة احلزب أو أن يكون للحز مضي مخس سنوات على رئاس

ومحمد  ،احلزب احلاكمعن  زين العابدين همثالث مرشحني  1999اسية لعام شارك يف االنتخابات الرئ       
58Fحتاد الوحدوي الدميقراطيزعيم اإل وعبد الرحمن تليلي، الشعبيةزعيم حزب الوحدة  بلحاج عمور

5. 
 %99بأغلبية مطلقة بنسبة تأييد  زين العابدينبفوز الرئيس 1999االنتخابات الرئاسية لعام  جاءت نتائج      

 حيث أن االنتخاب  ،ةـــــأ�ا تعترب خطوة لتكريس التعدديذه النتيجة إىل ـــــن املراقبني بأنه رغم هــــد مـــقد اعترب العديو 
 . على ثالث أشخاص أحسن من االستفتاء على شخص واحد

قانون جديد يدمج بني  وفق ،مقعدا 182التنافس فيها على  ىجر ف 1999لعام أما االنتخابات التشريعية        
 148تنافس على حيث مت تطبيق نظام القائمة احلزبية املطلقة لل ،املطلقة والتوزيع النسيبنظامي االنتخابات بالقائمة 

                                                 
 . 76، مرجع سابق،ص 1994حقوق اإلنسان يف الوطن العريب   ن حالةتقرير عاملنظمة العربية حلقوق اإلنسان،   1
 . 182، ص ، مرجع سابق)حمرر( أمحد منيسي 2

3 Mohamed Ridha Ben Hammed, Decentralisation et Démocratie en Tunisie,( Tunisie : Les presses de l’imprimerie 
officielle ),p 44 .  

 ،1997، يناير 113العدد  بالقاهرة ، البحوث والدراسات السياسية ، مركزسلسلة حبوث سياسية يف الوطن العريب،نتخابات الربملانية والتطور الدميقراطي اإل حسنني، ،إبراهيمتوفيق   4
  .26ص 

 .  157عامر حممد اجلبو ،مرجع سابق ،  5
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وات املتحصل عليها من قبل  كة يف االنتخابات حسب نسبة األصاملتبقية يتم توزيعها على املعارضة املشرت  34و امقعد
وضع هيئة مراقبة جديدة  إىل جانب ،سنة 20سنة بعد أن كان 18،كما مت خفض سن االنتخاب إىل كل حزب

ديد من األشخاص املوالون للنظام غري أن تشكيلتها قد احتوت على الع ،)خابات العامةاملرصد الوطين لالنت(مستقلة 
  .راية أحزاب املعارضة حسبوضع شك م علهامما ج
مقابل حصول األحزاب  ،148أغلبية املقاعد  احلزب احلاكم علىجاءت نتائج هذه االنتخابات بفوز        

وحركة ) 13(كة الدميقراطيني االشرتاكيني مقعدا وتوزعت على أربعة أحزاب سياسية هي حر  34املعارضة على 
احلزب االشرتاكي للتقدم و  )7(باإلضافة إىل حزب الوحدة الشعبية  ،)7(طيني الوحدوي حتاد الدميقراإو ) 5(التجديد 

)2(59F1 سي اجلديد من مخسة أحزاب سياسيةن، وبذا تكون الربملان التو. 
 م ــــة احلزب احلاكــــوهيمن الرئاسية،ات ــــي االنتخابــف زين العابدينة ــــد هيمنــــات تؤكـــــذه االنتخابــــج هـــــإن نتائ       

خطوة حقيقية  ، أما تلك التعديالت فهي عبارة عن ترضية لألحزاب املعارضة وليستاالنتخابات التشريعية يف
 .لتكريس الدميقراطية

 : 2004التشريعية لعام و الرئاسية التعددية االنتخابات -4  
 عن احلزب الدستوري زين العابدينئيس أربعة مرشحني، هم الر  2004لالنتخابات الرئاسية لعام  ترشح       

 التحرري االجتماعيعن احلزب منير الباجي و ،مني العام حلزب الوحدة الشعبيةاأل بوشحية محمدو الدميقراطي
 .عضو املكتب السياسي حلركة التجديد محمد على الحلواني و
 فوزه  ةــــن اخنفضت نسبــــدة ولكــــجدي دةــــبعه نـــــالعابديزين وز الرئيس ــــات بفـــــذه االنتخابــــج هـــــاءت نتائـــج      
أمني عام  محمد بوشويحةل % 3،78 بني رتاوحمعدالت ت على املنافسون لهالمترشحون حصل لي ،% 94،58إىل

معدل حلواني  على محمد، و% 0،79 التحرري ب االجتماعيعن احلزب  منير باجيو، حزب الوحدة الشعبية
0،9560F

2 %.  
التجمع الدستوري :سبعة أحزاب سياسية وهي افست فيهافتن 2004لعام االنتخابات التشريعية  أما      

، احلزب الدميقراطي التقدمي قائمة حتاد الدميقراطي الوحدوي التحررياإل ،، حركة الدميقراطيني االشرتاكينيالدميقراطي
 بعد أن كانتمقعدا  37م غري املتحصلة على األغلبية إىل قوائإىل ال عدد املقاعد املخصصة املستقلني، وقد مت رفع

  .مقعدا 189من أصل  امقعد 152زب احلاكم باحل املرتبة األوىلفاز ب ،مقعدا يف االنتخابات السابقة 34
 : 2009لعام  تشريعيةالتعددية الرئاسية وال االنتخابات-5 

ينوبي أحمد أ :هم  قادة أحزاب من املعارضة ثالثو  ينزين العابدتنافس على مستوى االنتخابات الرئاسية        
 أحمد ابراهيم، )مني العام حلزب الوحدة الشعبية األ(، محمد بوشيحة )األمني العام لإلحتاد الدميقراطي الوحدوي(
 ) . األمني األول حلركة التجديد(

                                                 
 . 238، ص  2000، )هضة العربية الن: ؛ القاهرة 1ط( مستقبل الربملان يف العامل العريب، الصاويعلى  1
 . 296، مرجع سابق ، ص  2005-2004اتيجي العريب التقرير اإلسرت  2
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محمد بوشويحة و باملئة،89،62بة بنس بدينازين العسفرت نتائج االنتخابات الرئاسية على فوز الرئيس أ       
61Fباملائة 1،57أحمد إبراهيم ، وباملائة 3،80أحمد أينوبي و باملائة 05،1

1  . 
بعد  % 25رفع نسبة متثيل املعارضة يف الربملان إىل جرت يف ظل  2009لعام  بالنسبة لالنتخابات التشريعية       
 166 قائمة انتخابية تضم 181ضمن ( ا مرشح 1080تنافس عليها و  ،214ة عدد مقاعد جملس النواب إىل زياد

 .) قائمة مستقلة 15قائمة لألحزاب و
حزب التجمع الدستوري : ة من األحزاب السياسية وتتمثل يفالتشريعية جمموع االنتخاباتدخل يف منافسة        

احلزب االجتماعي االشرتاكيني و  وحركة الدميقراطيني ،الوحدة الشعبية واإلحتاد الدميقراطي الوحدوي دميقراطي وحزبال
احلزب التقدمي و  قراطي من أجل العمل واحلرياتوالتكتل الدمي، وحزب اخلضر للتقدم حركة التجديدالتحرري و 
 .الدميقراطي

أما باقي املقاعد فتم توزيعها  ،امقعد 161حزب التجمع الدستوري ب  بفوز االنتخاباتنتائج هذه  جاءت       
اإلحتاد الدميقراطي ، و امقعد 12على الوحدة الشعبية  وحصل حزب، امقعد 16 طيني االشرتاكينيحركة الدميقرا على

، وحركة مقاعد 6وحزب اخلضر للتقدم على  ،مقاعد 8مقاعد واحلزب االجتماعي التحرري على  9الوحدوي على 
 .  مقاعد 02التجديد على 

ذات وجهان  سنة 23وملدة  منذ توليه احلكم يف تونس بدينزين العاميكن أن نستنتج أن السياسة اليت طبقها        
 وة ـــــــوالدعة ـــــى تطبيق الدميقراطية وتكريس التعدديــوة إلـــــارس سياسة اخلطاب والدعــــففي أحد أوجهها م ،)مزدوجة(

 الح السياسي ــــق اإلصــــا لتحقيـــم التمع املدين باعتباره مؤشرا مهمـــوتدعي ،اىل تداول السلطة وفق انتخابات نزيهة
يف البالد، أما الوجه الثاين فانتهج سياسة مغايرة على أرض الواقع تتسم باستخدام العنف واملالحقات األمنية 

ة دون ولوإخضاعه لسيطرة احلزب احلاكم واحليلقلة وتميمن منو التمع املدين وعر  العتقاالت وانتهاك احلقوق العامةوا
ونظرا هلذه  ،خيدم مصلحة نظامه تخاباتمن خالل تزوير االنتخابات ووضع قانون ان رضة لسياستهظهور أي معا

 .زين العابدينالشعب التونسي وأسقط نظام  ثاراألسباب وغريها 
 ؟  زين العابدينبعد اإلطاحة بنظام  حدثت يف تونس  فيا ترى ما هي اإلصالحات السياسية اليت       

  رات الحديثة للتحول الديمقراطي في تونسالمؤش: رابعالفرع ال
نظام بناء  وعمل على ، 2011جانفي  14زين العابدين في جنح الشعب التونسي يف إسقاط نظام حكم        

بعدما أكد اللس الدستوري الرئاسة  فؤاد المبزعاخلطوات توىل وكانت أول  ،يرسى مبادئ دميقراطية حقيقةجديد 
صرح أن املصلحة العليا للبالد تقضي تشكيل الرئاسة  المبزع وعند توىل ،رئيس اجلمهوريةور النهائي ملنصب الشغ

لكن الشعب رفضها محمد الغنوشي حكومة مؤقتة ائتالفية حتت رئاسة  وبعد يومني أنشأت ،ة ائتالف وطينحكوم
ة ــــة مؤقتــــحكومثانية مرة  شيالغنو فكون  ،عن احلكموطلب إبعاد مجيع رموز النظام واملنتمني إىل احلزب الدستوري 

                                                 
 . 98، ص  2010، ،مركز دراسات الوحدة العربية: تبريو  .2010-2009تقرير عن حالة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب  السنوي  ،املنظمة العربية حلقوق اإلنسان  1
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 27/01/2011بتقدمي استقالته يف  يشمحمد الغنونفقام  ،لكن الشعب رفضها أيضا 27/01/2011يف 
 .الذي ضمت ممثلني عن املعارضة قائد باجي السبسيه حكومة توخلف

وحل  ربملان بغرفتيهالتونسي على حل المارس صادق جملس الوزراء  18ففي إلصالحات يف البالد استمرت ا       
مارس أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلغاء إدارة أمن الدولة والبوليس  07ويف  واالقتصادي،اللس الدستوري 

 مـــو عن املفرج عنهـــصباغ العفمع إاملعتقلني السياسيني  كما مت اإلفراج على،بادئهاالسياسي متاشيا مع قيم الثورة وم
62Fاحلياة السياسية أن لن تكن ويسمح بإدماج املفرج عنهم يفجيعل العقوبة ك ما وهو 

1. 
 عياض يرأسها إلعداد منظومة قانونية للعملية االنتخابية باإلضافة إىل إنشاء جلنة عليا لإلصالح السياسي        

س اتفقت احلكومة على إجراء انتخابات تأسيسية النتخاب جمل يف خطوة حنو بناء مؤسسات الدولةو  ،بن عاشور
 وخيتار من أعضاءه واحد لرئاسة الدولة إىل غاية إجراء انتخابات رئاسية  وطين تأسيسي ليضع دستور جديد للبالد

 .أو تشريعية
دد كبري من قوى التمع ع حلماية الثورة ووقع بيانه طوة أخرى لتماشي مع مطالب الثورة أنشأ جملسيف خو        

السياسي واالنتقال اإلصالح ئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و اهلي" حت تسمىم إىل اللجنة العليا وأصبمث ض ،املدين
63Fل جمتمعي أوسع يعضوا بدف ضمان متث 130وبلغ عدد أعضائها  ،"طيالدميقرا

ومن أهم ما قامت به هذه اللجنة .2
  . 2011حزبا االعرتاف القانوين يف مارس  49، ومنح  االنتخاباالتفاق على مشاريع قوانني 

 : خابات المجلس التأسيسي الوطني التونسيانت •
ومؤسسات  ل احلزب احلاكمح مت زين العابديننظام أن أطاحت بد فبع تهايكاستمرت الثورة التونسية يف دينام       

من خالل تنظيم انتخابات املؤمتر ة اجلديدة بناء مؤسسات الدولة التونسية الدميقراطي مرحلة بدأتو  ،السابق النظام
باالقرتاع العام السري ومهمته عضو ويتم انتخابم  217حدد عدد أعضائه بو  ،2011/ 10/ 23ي يف التأسيس

 .وضع دستور جديد للبالد 
قائمة  700 بينها حوايل منقائمة انتخابّية  1600 حوايليف االنتخابات التأسيسية تقدمت للمشاركة       

64Fأحزاب حتالفات أوة والبقية قائمات ألحزاب مستقللشخصيات أو حتالفات 

ميكن أن نالحظ مالحظتني يف هذه و  .3
إرتفاع عدد القوائم   سبب نرجع  قدو  ،% 40االنتخابات تتمثل األوىل يف ارتفاع نسبة القوائم املستقلة إىل حوايل 

لفات ظاهرة التحا بروز أما املالحظة الثانية فهي ،شعب التونسي يف األحزاب السياسيةإىل اهتزاز ثقة الاملستقلة 
الذي كونه ، "القطب الدميقراطي احلداثي"مثل حيث اختارتا العديد من األحزاب واملنظمات واملستقلون االنتخابية 

،كما ظهر "ية للنساء الدميقراطياتاجلمعية التونس" حكومية غري تجديد وأحزاب سياسية ومنظماتحزب حركة ال
 .65F4 عبد الحميد موروويتزعمه "طريق السالمة " ر ومحل شعا"تقلاالئتالف الدميقراطي املس"ائتالف باسم 

                                                 
 . 152مرجع سابق ، ص  ،نيفني مسعد ،أمحد أمحد يوسف  1
 .153، ص نفس املرجع  2
  :)2012-03-16(مئات القوائم وعشرات األحزاب ..اخلارطة االنتخابية يف تونس اجلديدة أول انتخابات دميقراطية يف تونس مهد الربيع العريب  ،سويسي منري 3

 http://ar.qantara.de/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%A 
 .نفس املرجع    4 
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  املؤمترمث تاله حزب  ،مقعدا 89املرتبة األوىل بحزب النهضة بأسفرت نتائج هذه االنتخابات على فوز        
مث حزب التكتل  ،مقعدا26العريضة الشعبية ب  زبيف املرتبة الثالثة حو  ،مقعدا 29من أجل الدميقراطية ب

مقعدا مث تلت األحزاب  16احلزب الدميقراطي التقدمي بمقعدا مث  20جل العمل واحلريات بمن أالدميقراطي 
 .األخرى 

، وميكن أن نرجع أسباب فوز حقق نسبة عالية حوايل النصف جند أن حزب النهضةيف قراءتنا هلذه النتائج        
، إىل جانب اعتماد لزين العابديننظام السابق النهضة بذه النتيجة رغبة الشعب التونسي القيام بقطيعة �ائية مع ال

، إىل جانب تبنيه زين العابدينمث  بورقيبةخطاب سياسي إيديولوجي حيي اهلوية التونسية اليت طمسها حزب النهضة 
 .خطاب منفتح على لتلف القوى السياسية التونسية 

ي يف متثيله من قبل عدد من األحزاب عكست انتخابات اللس التأسيسي رغبة ووعي الشعب التونس إذن       
جيابية أنتجت سلطة تشريعية ه االنتخابات خطوة إهذ مثلتو  ،إسالمي خر سواء علماين أورف اآلاملعتدلة القابلة للط

  كما أنتجت مؤسسات انتقالية تنفيذية، تتمثل يف رئيس الدولة الدمؤقتة تعمل على صياغة دستور جديد للب
 ل ـــــزب التكتــــة وحزب املؤمتر من أجل اجلمهورية وحــــائتالفية يكو�ا حزب النهض مؤقتة وحكومة ،المرزوقي منصف

 ارتدادأن حتدثه من ع خطرية جدا ملا تستطيلة وتعترب هذه املرح ،حمادي الجباليمن أجل العمل واحلريات ويرأسها 
إعادة بناء النظام ولكن األصعب هو عملية  ،ة األسهلفهي املرحلة التمهيدي ال تنتهي بإسقاط احلكامالثورات ف

66Fالبديل

1. 
 دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر  :لثانياالمبحث 

واألحادية  بناء الدولة اجلزائرية الناشئة على الشرعية الثوريةل القيادة السياسية اجلزائرية بعد االستقالل اعتمدت        
غري أن  ،يرهالتسري البالد وتطو  النهج االشرتاكيكما اعتمدت على  ،رير الوطينمثلة يف حزب جبهة التحاحلزبية امل

اليت هددت  الثقافية والسياسيةجتماعية و البالد تعرضت يف الثمانينات إىل جمموعة متنوعة من األزمات االقتصادية واال
 .آنذاكهزت شرعية النظام السياسي القائم اجلزائرية وكادت تقوض أركا�ا و قيام الدولة 

لتعبري عن سخطه وغضبه  االحتجاجات واملظاهرات وسيلة ب اجلزائريالشع اختذ الظروف الصعبة يف ظل هذه       
نقطة بداية للتأريخ ملرحلة  اليت مثلتو 1988أكتوبر  05 احتجاجاته مظاهرة وكانت أكرب  ،اجتاه األوضاع السائدة

اإلصالحات السياسية موعة من لالل إقرار القيادة السياسة من خ جديدة حتولت بعدها اجلزائر إىل الدميقراطية
  .للخروج من األزمة وإعادة بناء شرعية النظام املهتزة واالقتصادية 

نعاجل يف املطلب  ،مطلبنيسنتناول يف هذا املبحث دوافع ومؤشرات التحول الدميقراطي يف اجلزائر من خالل        
.اجلزائر اين مؤشرات التحول الدميقراطي يفالث طلبيف املو األول دوافع التحول الدميقراطي   

   .دوافع التحول الديمقراطي في الجزائر: المطلب األول 
 ا ــــسنتناوهل ةارجياخللية و خداالع ــــدوافة من الــــعملية التحول الدميقراطي يف اجلزائر جمموع سامهت يف دفع        

 :يف املطلب األول كما يلي 
                                                 

 . 17، ص   2011، خريف 147،  جملة الشؤون العربية. " والصراع على األدوار اإلقليميةلثورات العربية والنظام العريبا "،مصطفى عبد العزيز مرسي 1
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 . الدوافع الداخلية:ألول الفرع ا
 دوافع اقتصاديةبني  املتنوعة الداخلية دوافعجمموعة من ال عملية التحول الدميقراطي يف اجلزائر دفع سامهت يف     

 .سياسيةو ثقافية و  اجتماعيةو 
  : االقتصاديةالدوافع -أوال
وطين متمركز  اقتصادتكوين  على عملتو  ،هارتاكي لبناء وتنمية اقتصادتبنت اجلزائر منذ استقالهلا النهج االش       

على لتلف  اسيطرتوبسط  ولة للوسائل واألمالك العامةوملكية الد يقوم على أساس التخطيط واملركزيةحول الذات 
وكل ذلك بدف تشييد قاعدة  ،ت يف متويل ذلك على الريع النفطيواعتمد ة الصناعية والزراعية واخلدماتيةاألنشط

ررة ومتتلك حركيتها الداخلية بعيدا عن التأثريات والضغوط السلبية لالقتصاد العاملي بنموذجه الرأمسايل اقتصادية متح
67Fاملهيمن

1. 
 بتطوير قطاع الصناعة كقطاع رائد نظرية النمو الغري املتوازن القائمة على االهتماماجلزائرية الدولة  طبقت كما       

لذلك  توفري املنتجات الفالحية للبالدعلى  عجز الزراعةفقطاع  ،األخرى قطاعات االقتصاديةال مهشتويف املقابل 
68Fمن عائدات البرتول  % 12،5يعادل  ارتفعت الفاتورة الغذائية املستوردة أكثر لتمتص ما

2. 
 ا�ياراليت أدت إىل  1986دية العاملية لعام انعكاسات األزمة االقتصااالقتصاد اجلزائري  ما زاد من تدهور       

إىل النصف يف مدة ثالث  الصعبة ةالعمل من الدولة اجلزائرية خولدم ضافاخن إىل بدوره الذي أدى ،أسعار البرتول
69Fسنوات

فبدال من استخدام  اليت تبناها النظام آنذاك يةستهالكسياسة االلل نتيجةإىل جانب زيادة مستوى اإلنفاق  ،3
 .النمط االستهالكي  صرفها يفالبرتول يف التنمية االقتصادية مت موارد

اجلزائر من ديون طويلة  تحوللنتيجة ديون اخلارجية ارتفاع مبالغ ال ضعف االقتصاد اجلزائري كما ساهم يف        
قدرت فقد  االستثمارالقروض لالستهالك ال هذه  وحتول ،توسطة املدى املرتفعة الفوائداملقصرية و الديون الد إىل األم

 .مليون دوالر أمريكي) 23،229(حوايل  1988ة األجل سنة قيمة الديون اخلارجية طويل
سوء التسيري والتصرف واالختالس وصرف األموال دون  انتشار السابقة سامهت ظواهر األسبابباإلضافة إىل         
 .إلمهال وسوء التسيريتعاين من ا إمكانيات وموارد البالدما جعل  ،يف تدهور االقتصاد اجلزائريرقابة 
 :الدوافع الثقافية-ثانيا 
 نتيجة ملخالفات االستعمار الفرنسي ستقاللاال بعدف يف األزمة اجلزائرية احامس ايعترب املتغري الثقايف مؤثر         

 والفئة مزدوجة اللغة والفئة املعربةالفئة املتفرنسة من النخب اجلزائرية،  ثالث فئات برزتوالسياسيات التعليمة املتتالية 
 . )العربيةالفرنسية و (

                                                 
 . 41، ص  1999، )دار األمني  :؛ القاهرة 1ط(  الدميقراطية والتمرد باجلزائرسوسيولوجيا ، عنصر العياشي 1
 . 68، ص 1998-1997، )جامعة اجلزائرمعهد العلوم السياسية والعالقات الدولية ،  رسالة ماجستري،( 1994 -1988 أزمة التحول الدميقراطي يف اجلزائر ،أمحد طعيبة 2

3 Abdallah Bougoufa, Droit constitutionnel Histoire et constitutions de la république Algérienne 
( Ain M'lila :El Houma), 2008 , p 148    
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منها  تفجعل ،ازدواجية يف الشخصية اجلزائرية السياسة التعليمية املنتهجة بعد االستقالل يف خلقسامهت كما        
تبحث  يــــة فهــــالشخصية الثانيا ــأم ،دمـــزدهار والتقباعتبارها أساسا لالبالغرب وبفرنسا  املؤمنةابية الشخصية االغرت 

ة ـــرا وقيما اجتماعيـــرب ومتيزه فكـــاختالف الغ ىــــإل اداــاستنان ـــالذوباالغرتاب و احلضارية وتصارع عن ذاتا التارخيية و 
70Fعن اخلصوصية احمللية اجلزائرية

1. 
غية بني أوساط التمع مطلب اللغة والثقافة األمازي رظه يف الثمانينات واملعربني ضافة إىل صراع املغرتبنيباإل       

لالعرتاف ة علنية وضغطوا عليه حيث عارض املطالبون النظام السياسي بصف أحداث الربيع األمازيغي، يف اجلزائري
 .وتلبية مطالبهمبم 
 : الدوافع السياسية-ثالثا 
وميكن 1988أكتوبر05هناك عدة عوامل سياسية أثرت على النظام السياسي اجلزائري وفجرت أزمة          

 :تقسيمها إىل جمموعتني 
وأزمة الصراع  حتتوي على أزمة البناء املؤسساا للسلطة السياسية يف اجلزائر،: )أزمات هيكلية( المجموعة األولى-أ 

 .ومنو املعارضة السياسية اجلزائرية
كان ضعف وعدم االستقاللية حيث كانت ختضع للسلطة التنفيذية و نت املؤسسات السياسية اجلزائرية من العا       

 ذا ــــــه دــــــالوطين ينتمون إىل حزب واح ا كان نواب اللســــــــ،كمةــــــيف الوظيفة التشريعيان ـــــــــالربمليشارك رئيس الدولة 
اليت متكنه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية املخولة له دستوريا خاصة  الالزمةسلطة وجعله يفتقد ل هما أضعف
 .71F2 يذيةة الوظيفة التنفيف مواجه

حيث ظهر "هواري بومدين"النظام السياسي اجلزائري من أزمة الصراع اليت برزت إثر وفاة الرئيس  عاىنكما        
"  محمد الصالح يحياوي"االجتاه األول احملافظ الذي قادهومها  ،أجل الوصول إىل السلطة رعان مناجتاهان يتصا

الدولة وتسيريها لالقتصاد مؤسسات اهض إحداث أي تغيري يف ونودعا إىل تقوية احلزب  ،املسؤول األول للحزب
صالح االقتصادي بفتح الال أمام اإلوزير اخلارجية ونادى ب'' عبد العزيز بوتفليقة'' أما االجتاه الثاين فتزعمه  ،الوطين

 .التجارة اخلارجية انون السوق احلر والقطاع اخلاص و ق
يف خطاب " شاذلي بن جديد'' حيث قال الرئيس ،خدمة ملصاحله اخلاصة ه عن رأيهلقد كان دفاع كل اجتا       

مصاحل أولئك  يف الواقع إالاجلاري القيام به ال حيرج  االقتصاديإن التنظيم '' : ما يلي1987ديسمرب 15لألمة يف 
ئك الذين ج إال أولوال يزع ،فية أو معلنةلأولئك الذين يتمتعون مبنافع إال  وال يقلق ،ين يرتاحون إىل اجلمودالذ

72F''يهابون التنديد بركودهم

3.  
 ة ــــد حوايل عشرين سنــــفبع ة منو املعارضة،ام السياسي اجلزائري من أزمــــالنظ عاىنسبق  اــــة إىل مـــباإلضاف       

                                                 
 . 77مرجع سابق ، ص أمحد طعيبة ،  1
 . 166، ص  1993، )دار اهلدى : عني مليلة؛ 2ط( النظام السياسي اجلزائري، سعيد بوشعري 2
 . 18، ص ) 1987، قطاع اإلعالم والثقافة و التكوين ، ديسمرباجلزائر( خطاب الرئيس شاذيل بن جديداجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، جبهة التحرير الوطين ،  3
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  الذي اسيابتعدت عن توجهات النظام السيتكونت قوى سياسية لتلفة طالبت باملشاركة السياسية و من االستقالل 
ملا و  ،للمحافظة على السلطة وخرق حقوق اإلنسان منع حرية التعبريو التهميمن كرس ضدها كل أشكال العنف و 

 ثقة اهتزاز إىلأدى  نني خاصة املشاركة السياسيةتزامن هذا مع عجز النظام السياسي على تلبية وحتقيق مطالب املواط
  . يالنظام السياسب شعبال
 .حتتوي على أزمة الشرعية واهلوية واملشاركة والتكامل يف اجلزائر:  المجموعة الثانية/ ب 

مة عندما مل تعرتف قيادة أركان اجليمن باحلكو إىل األيام األوىل من استقالهلا تعود أزمة الشرعية يف اجلزائر         
لسياسي اجلزائري مت االعتماد ولبناء شرعية النظام ا ،املدنيني وكونت املكتب السياسيوحتالفت مع جمموعة من املؤقتة 

وترتب على هذه  ،ا من الثورة ضد احملتل الفرنسيالذي استمدهحرير الوطين على الشرعية التارخيية حلزب جبهة الت
  احلكم" هواري بومدين"وملا توىل الرئيس  ،التحرير الوطينلشرعية تداخل بني أجهزة الدولة وأجهزة حزب جبهة ا

ووضع حدا  بناء جهاز دولة ومؤسسات تستجيب ملطالب الشعبمن خالل الدستورية شرعية طرح مصدرا جديدا ل
احلكم شهدت عهدته بوادر التغيري األيديولوجي '' شاذلي بن جديد"وملا توىل الرئيس  ،رخيية الثوريةللدستورية التا

73Fلنظامه والسياسي واالقتصادي وإبعاد بعض رموز النظام السابق وهذا بغية استعادة شرعية جديدة 

1. 
 وتناقص 1989عام  اجلزائري قبل إن تغريات األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت عرفها الشعب       

74Fلدى اجليل األكثر شباباجاذبية الشرعية الثورية 

ذه األوضاع يف هل عبري عن سخطه دفعت الشعب اجلزائري لت 2
 . 1988أكتوبر  05أحداث 
كل املؤسسات السياسية   ضعف قدرة إستعابن زائري مالنظام السياسي اجل عاىنأزمة الشرعية  باإلضافة إىل        

اليت ملشاركة مبعىن التعبئة السياسية فقد اقتصرت راية حزب جبهة التحرير بالنسبة إىل ا ،القوى املوجودة يف التمع
 نتيجة لضعف احلزب وعدم ،يقي يف صنعهاتأخذ شكل التأييد واحلشد واملساندة لبعض القرارات دون اإلسهام احلق

لذلك انفتح الباب أمام العنف لتوصيل املطالب  ،التعبري عن مصاحلها ومطالبها قدرته على متكني لتلف القوى
75Fوإعالن االحتجاج

3 . 
تعود هذه و  ،منها التمع اجلزائري عاىنهلوية من أخطر األزمات اليت جانب األزمات السابقة تعترب أزمة ا إىل        

الذي عمل على طمس الشخصية اجلزائرية بتكريس اللغة والثقافة الفرنسية  عهد االستعمار الفرنسي ألزمة إىلا
 ات متعددة ــــهالل ظهرت اجتاــــوبعد االستق ،يتعلق باهلوية العربية اإلسالميةالعربية وكل ما واحليلولة دون تعلم اللغة 

 وع ــــورأى البعض األخر الرج يـــــاإلسالم رون باالجتاهــــآخو رويب ـــبعض باالجتاه العحيث متسك اليف التمع اجلزائري 
 .إىل اهلوية األمازيغية

                                                 
 . 118، ص  2006،) ديوان املطبوعات اجلامعية : قسنطينة ( النظام السياسي اجلزائري من األحادية إىل التعددية السياسية ،عبد النور ناجي 1
 . 295، ص   2011، )حدة العربية الو  مركز دراسات: بريوت  ( تفسري العجز الدميقراطي يف الوطن العريب ،، ترمجة  حسن عبد اهللا بدرقدسيإبراهيم البدوي، مسري امل   2
 . 119 ،118ص ع سابق، ، مرجناجيعبد النور   3
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تعدد التوجهات ب تجتسدو  أزمة التكامل اجلزائر يف ظل األحادية احلزبية منها النظام السياسي عاىنخر أزمة آ       
دد ـــهذا ما ــــه ،على السواءي والسياسي اجلزائري ـــان االجتماعـــللغوية يف الكية واـــات الطبقيـــة واالنقسامـــالديني
  .اءهــــوبق هر استقرا
 الدوافع االجتماعية-رابعا 

غري أن األزمات اجتماعي، انتهجت اجلزائر منذ االستقالل النظام االشرتاكي ملا يضفيه على التنمية من بعد         
 .االجتماعية هدافاأل ها البالد يف الثمانينات حالت دون حتقيقاالجتماعية اليت عرفت

 دمليون نسمة بعدما كان عد 25عدده ب  قدر نات انفجارا سكانيا هائاللقد عرفت اجلزائر يف أواسط الثماني       
اخنفاض مقابل  ،منه أكثر من ستني باملائةمليون نسمة وشكلت نسبة الشباب دون العشرين  18ال يتجاوز  السكان

فجأة غري قادرة على متويل وجدت الدولة نفسها لذا دوالر،  11دوالر إىل 42مهول يف سعر احملروقات من 
76Fاحتياجات الشعب األساسية

1. 
ب إحصائيات وصل عدد األميني حس يثة عانت من ارتفاع نسبة األمية حكما أن اجلزائر يف هذه الفرت        

حيث قدرت  املتعلمة استفحال ظاهرة البطالة خاصة بني الفئات الشبابية إىل باإلضافة ،مليون 7،5حوايل  1989
120000077F إىل ارتفعت 1987ويف  ،صشخ 658000اىل  1985يف 

2. 
فتكسرت  ،طبقة الفقراء توسعثرية مقابل  قةبالشعب اجلزائري من ظهور ط عاىنإىل جانب املشاكل السابقة        

،كما عمت التمع عدما كانت مرفوضة يف مراحل سابقةحت واقع موجودا ببذلك ظاهرة التفاوت االجتماعي وأصب
78Fاخل..حماباة األقارب  ،احملسوبية ،أخرى كالرشوةسلبية ظواهر  اجلزائري

3. 
سامهت جمموعة من الدوافع  ،واالجتماعية والثقافية والسياسيةباإلضافة إىل الدوافع الداخلية املتنوعة االقتصادية        

 .ة لتبين عملية التحول الدميقراطييف تأجيج األزمة اجلزائرية والضغط على القيادة السياسية اجلزائرياخلارجية 
 الدوافع الخارجية  :الفرع الثاني

سامهت العديد من العوامل اخلارجية يف دفع عملية التحول الدميقراطي يف اجلزائر، وميكن اإلشارة إىل نوعني        
 .أخرى دولية منها متغريات إقليمية و 

  يــــــــ العربي للمغريبــــــــــام الفرعـــــــــــي العريب والنظــــــــــل من النظام اإلقليمــــــــك  بيئةبر ــــــــاجلزائ رتتأث:  المتغيرات اإلقليمية .1
د ـــي العديـــــات اإلسالمية فـــالتنظيمد من ــــــي واالجتماعي للعديــــــــــتنامي الدور السياسفي السبعينات والثمانينات ـــف

 وى اإلسالميةــــام القــــالال أم تة اليت فتحـــبتجارب هذه الدول وخاص تأثرت اجلزائرو  ية،من الدول العربية واإلسالم
وجه أكثر ة والتتأثرت اجلزائر أيضا بالتطورات اليت عرفتها السوق األوربية املشرتكة يف احلياة السياسية،كما ــــللمشارك

الذي ال يتحقق إال بتحقيق  استنتاج ضرورة بناء مغرب عريب حيث مت ،القضية الصحراويةوكذا تطورات  حنو الوحدة
  .توافق جزائري مغريب

                                                 
 . 306، مرجع سابق ، ص ملقدسيإبراهيم البدوي، مسري ا  1

2  Mohammed Harbi , l' Algerie et son destin croyants ou citoyens, ( Paris: Arcantére Editions ), 
1992 , p 207 . 

 .219، ص ، دون تاريخ نشر)للنشر والتوزيع درا الفجر : القاهرة (  الدولة اجلزائرية احلديثة االقتصاد والتمع والسياسةة ، عبد العايل دبل  3
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 من أهم العوامل اليت دفعت باجلزائر للتحول حنو الدميقراطية انتشار املوجة الثالثة من التحول  :المتغيرات الدولية .2
املؤسسات  لالستدانة منافة إىل اجتاه السلطة اجلزائرية ، باإلضثالثلي، اليت مشلت الكثري من بلدان العامل االدميقراط

فرض صندوق النقد الدويل على اجلزائر تطبيق جمموعة من اإلجراءات  وقد ،اثر تدهور حالة اقتصادها املالية العاملية
باإلضافة إىل خلق احتياطي من العملة  د يف اقتصاد السوق العاملي،تدف إلعادة التوازنات املالية الكربى ودمج البال

79Fالصعبة بدف التمكن من إرجاع الديون يف مرحلة أوىل وحتريك عجلة االقتصاد وعودة االستثمارات يف مرحلة ثانية

1. 
سي اجلزائري مما سبق جند أن الشعب اجلزائري عرب عن رفضه لألزمة املتعددة األبعاد اليت أصابت النظام السيا

 .1988أكتوبر  05مظاهرات صاخبة يف يف 
 : نتائج األزمة  •
يب ضد املمتلكات العامة أعمال العنف والتخر  وانتشرت 1988أكتوبر  05يف سادت املظاهرات اجلزائر        

من بأمر ونظرا لتطور الوضع تدخل اجلي ،ظل غياب تام لقوات األمن والشرطةيف   جبهة التحرير الوطين حزبومقرات 
هل : ىل اليومالسؤال الذي مازال يطرح نفسه إو  ،1988أكتوبر  06الة الطوارئ يف رئاسي وألول مرة أعلنت ح

األوضاع االقتصادية  أكتوبر كانت مفتعلة ؟ أم أ�ا تعبري عن غضب شعيب عفوي بسبب تدهور أحداث
 ؟ واالجتماعية

الشعب اجلزائري عن سخطه نتيجة لرتدي  اعرب فيهة عفوي أن أحداث أكتوبراألول لطرح ايرى أصحاب         
لدى فئات مستها  االجتماعيالكبت عن  تعرب التخريبعملية و  ،للبالد االجتماعيةوالسياسية و  االقتصاديةاألوضاع 

الذين أحسوا باالغرتاب السياسي يف ظل هذه الوضعية اليت تعرب  لعمل وفئة الفقراءاألزمة من شباب ومفصولني عن ا
80Fطالق بني الدولة والتمععن 

  ةــــــر هي أحداث مفتعلــــــأحداث أكتوب نأ دونــــرح الثاين فيعتقــــأما أصحاب الط ،2
 االقتصاديةلإلصالحات ملواجهة معارضيه من أعضاء حزب جبهة التحرير الرافضون  شاذلي بن جديدمن الرئيس 
81Fعام أن القطاع اخلاص هو حليف أساسي للقطاع ال حيث أعلن

3. 
خلقت أزمة -أيها اإلخوة -هذه األمراض : حول املسؤول عن املظاهرات كما يلي  طالب اإلبراهيمييصرح          

 تشرين أول 05تفسر أحداث  -أيها اإلخوة-ثقة بني احلاكم واحملكوم وبني جبهة التحرير والشعب وهذه األمراض 
ال ـــآخر، جانبا مفتع ان هناك جانبأل ث أكتوبرائي من أحداتفسر اجلانب التلق بعبارة أدق أو ،1988أكتوبر عام 

82Fال زال يطرح نقاط استفهام حول مدبريه

4. 
با الشعب اجلزائري للتعبري عن سخطه  كانت مزجيا بني أحداث عفوية قام  1988أكتوبر  أحداث خنلص أن       

أطراف كانت تسعى إلحداث استغالهلا من  من ناحية أخرى متو  ،بهالستجابة ملطالعلى اقدرة النظام  لعدم وغضبه
  .ملدين املطالبة باإلصالح السياسيسواء على مستوى النظام أم من طرف قوى من التمع االتغيري 

                                                 
ديسمرب  11 -10، بسكرة، حممد خيضرمداخلة يف  امللتقى الوطين األول التحول الدميقراطي يف اجلزائر، جامعة (  السياسية لالنفتاح االقتصادي يف اجلزائر اآلثار ،عكاشفضيلة 1

 .  89،ص ) 2005
) ، جامعة اجلزائرلوم السياسية والعالقات الدولية ، معهد العمذكرة ماجستري(  التحول السياسي يف اجلزائر دراسة لتجربة اإلنتقال من نظام احلزب الواحد للتعددية السياسية، ضيفحممد  2
 . 141، ص  1999، 
 . 74، ص1992، ) رسالة ماجستري ، معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية ، جامعة اجلزائر( اطية يف اجلزائرإشكالية الدميقر ، عمر فرحاا 3
 .  15،16، ص  1996، )درا عطية للنشر والتوزيع :زائر ؛ اجل1ط( املعضلة اجلزائرية األزمة واحلل اإلبراهيمي،أمحد طالب  4
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 : 1988تأثيرات أحداث أكتوبر  •
بإقالة أمني  بدأت ،جمموعة من اإلصالحات بن جديد شاذليتبين الرئيس  1988أكتوبر  05إثر أحداث        

 ومــــدر الرئيس مرســـــأص 1988رـــــأكتوب 12،ويف  عبد الحميد مهري ةزب وتغيريه بشخصيــــة املركزية للحاللجن
 .83F1 1988نوفمرب 03دستورللناخبني إىل استفتاء لتعديل جزئي داعيا ال 88-200

قيق الفصل ومت حت ،1976من دستور  111من املادة  09-02إلغاء الفقرتني  1976مشل تعديل دستور        
االنتماء للجبهة ،كما نص التعديل على حق الرتشيح للمجالس املنتخبة دون شرط سة الدولةبني رئاسة احلزب ورئا

 05املادة وتعديل  بانفتاح احلزب على تيارات متعددة وختلى اجلبهة على وصايتها للمنظمات املهنية،مت االعرتاف و 
 اء وكذلك بواسطة ممثله املنتخبنيللشعب ميارسها عن طريق االستفت السيادة الوطنية ملك"كما يلي  76من دستور 

 .84F2"لرئيس اجلمهورية أن يرجع مباشرة إلرادة الشعب
، اليت أدرجت ضمن 111من املادة  04تأسيس ثنائية السلطة التنفيذية مبوجب الفقرة بيل التعدهذا كما جاء         

سؤولية مب 115إىل 113املواد  كما خصصت،كومة وإ�اء مهامهرئيس احل تعينيقائمة اختصاصات رئيس اجلمهورية 
وصالحياته يف ضبط برنامج حكومته مث عرضه على اللس الشعيب الوطين رئيس احلكومة أمام اللس الشعيب الوطين 

85Fمن أجل املناقشة واملوافقة عليه

3. 
منها النظام  عاىنجلة األزمة املتعددة األبعاد اليت إذن اختذت القيادة السياسية اجلزائرية مجلة من اإلصالحات ملعا      

 اقتصادالوطين من  باالقتصادلتحول  االقتصادي، ومشلت هذه اإلصالحات اجلانب يف الثمانيناتالسياسي اجلزائري 
ر جزائري ، واجلانب السياسي لتحول من نظام أحادي إىل نظام دميقراطي كرسه أول دستو موجه إىل اقتصاد ليربايل

 .1989فيفري  23دي يف تعد
 .مؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر:لثاني امطلب ال 

تناول يف هذا املطلب وسن ،با عملية التحول الدميقراطي مبجموعة من املؤشرات املتنوعة لتكريس اجلزائر أخذت       
 . خاباتاالنتأهم هذه املؤشرات واملتمثلة يف اإلطار الدستوري واملؤسسي والتمع املدين مث 

 .سي اإلطار الدستوري والمؤس: الفرع األول   
   : اإلطار الدستوري-أوال   

ميقراطية تكريس الديف حماور تتمثل  جمموعة احتوى على 1989عام هلااجلزائر أول دستور دميقراطي  عرفت        
تعددية احلزبية واالعرتاف حبق إنشاء األخذ بالو  ،مبدأ الفصل بني السلطات الثالث تكريسوالتخلي عن االشرتاكية و 

إنشاء و وضمان امللكية اخلاصة  على احرتام حقوق وحريات اإلنساننص  ، كمااجلمعيات ذات الطابع السياسي
 ه ــــــــواحنصار مهامللجيمن  إ�اء الدور السياسيابة على دستورية القوانني، باإلضافة إىل الرقيتكفل بجملس دستوري 

                                                 
 . 27،  ص 1999،) دون دار طبع : راجلزائ(  1999-1988قائق وأوهام اجلزائر من فوق الربكان ح، حممد تامالت 1
 . 78، مرجع سابق ، ص عمر فرحاا 2
 .  141،140ص ، 2010،) ت اجلامعية ديوان املطبوعا:اجلزائر ( املؤسسات السياسية والقانون الدستوري يف اجلزائر منذ االستقالل إىل اليوم  بلحاج،صاحل  3
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لى دور ينص ع 1976عد أن كان دستور بوطنية والدفاع عن حدود البالد السيادة الالستقرار و على ا يف احلفاظ
 م ـــــــأهف ،مج احلزب الفائر يف االنتخاباتهذا الدستور بعدم احتواءه على برنا كما امتاز،اجليمن يف بناء االشرتاكية

86Fدستور قانونأنه  1989فيفري  23 دستورما ميز 

1.  
اإلسالم دين  ،الطابع اجلمهوري املتمثلة يفو  3،2،1يف املواد  يةاجلزائر الدولة ثوابت  على 1989ر نص دستو         

جمموعة من املبادئ ال جيوز على  هذا الدستورنص هذه الثوابت باإلضافة إىل  ،اللغة العربية لغة وطنية ورمسيةو  ،الدولة
الفصل بني السلطات  املتعلقة مببدأ وكذا ،)06املادة ( مصدر كل سلطةباعتباره أمهها املتعلقة بالشعب مساسها و 

 ق ــــــمثل كفالة احلبعض احلقوق االجتماعية  بتوفري كفلتكما ،عمبدأ التعددية السياسية ومبدأ الشرعية وحق الدفا و 
87Fاألسرة ورعاية )52املادة (يف احلماية واألمن والنظافة والعمل 

ام وأخرى ذات طابع خارجي كمبدأ لزوم احرت  ،2
بالسلم والتعاون وحتديد االنتماء إىل احمليط اجلزائر ومتسك  ،ميثاق األمم املتحدةمبادئ وتبين  االلتزامات الدولية

88Fفاملتوسطي  العريبف ريباملغا

3. 
تزامن استقالة ( 1992ثغرات قانونية تسببت يف أزمة على  1989 كشفت عملية تطبيق نصوص دستور       

في ظل هذه األزمة ظهر عجز الدستور على تسيريها ودخلت ف ،)اللس الشعيب الوطينية مع حل رئيس اجلمهور 
  )1994-1992( األوىلة ــــرحلامل ذه املؤسسات يفـــــمتثلت ه ،تقالية سريتا مؤسسات انتقاليةالبالد يف مرحلة ان

احلكومة  هتوساعد نفيذية والتشريعيةالتالسلطة همة مبالذي اضطلع  ،للس األعلى للدولةايف اللس األعلى لألمن و 
بدل الالس املنتخبة  ندوبياتكما ظهرت امل،واللس االقتصادي واالجتماعي لوطين االستشارياللس اباإلضافة إىل 

الالس القضائية اخلاصة وتولت النظر يف اجلرائم اليت استهدفت أمن الدولة والسالمة الرتابية واستقرار وظهرت 
89Fريها العادياملؤسسات وس

سريتا ثالث مؤسسات انبثقت عن ف) 1997 -1994جانفى (أما املرحلة الثانية  ،4
واللس الوطين االنتقايل  ،ذيةفينهام السلطة التم تمارسو واحلكومة الوطين وتتمثل يف رئاسة الدولة أرضية الوفاق 

 .التشريعية ةممارس املهو 
مل تعد  النظر يف اآلليات القانونية اليتالبد من إعادة  اشتها اجلزائر كانللخروج من املرحلة االنتقالية اليت ع       

االنتخايب يف مجيع املستويات أضحى  ن العودة إىل املساروالسيما وأ ،رضه التعددية السياسيةتستجيب إىل ما تف
90Fضرورة ملحة

ات لتكريس ، وسد الثغر 1989القوى السياسية بضرورة إحداث تعديل دستور  أمجعت مجيع حيث ،5
  .ة من دائرة التالعبات السياسية الدميقراطية وإخراج الثوابت الوطني

 ة ـــــشخصيات سياسية فاعلارة ــــمن قبل رئيس اجلمهورية بعد استش 1996دستور متت صياغة  نتيجة ملا تقدم       
 1996ا دستور هتضمنومن أهم اإلصالحات اليت  ،1996 /28/02ء الشعيب يف مث قدم لالستفتا يف البالد

 :يلي ما 

                                                 
1 Abdallah Bougoufa, op.cit, p 150     

  .306، ص ) ، دار الكتاب احلديثالقاهرة) ( دراسة مقارنة(ول النظرية العامة للدولة ، الوسيط يف النظم  السياسة والقانون الدستوري  القسم األفوزي أوصديق  2

  124، ص  2008، )عالم ، جامعة اجلزائرياسية واإل، كلية العلوم السرسالة دكتوراه(  مستقبل النظام السياسي اجلزائريحممد بوضياف ،3
 . 167، ص  2004-2002، 3ج ،)ديوان املطبوعات اجلامعية: ئر ؛ اجلزا 2ط( الوايف يف شرح القانون الدستوريفوزي أوصديق ، 4
 . 171، ص  2001، )طبعة احلديثة للفنون املطبعية امل: اجلزائر ( التجربة الدستورية يف اجلزائر ،حمفوظ لعشب 5
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اإلسالم  :بثالث عناصر أساسية هي تحتددحيث حمددات اهلوية الوطنية التأكيد على جاء يف الديباجة :أوال  
91Fوالعروبة واألمازيغية

1 . 

وال ميكن استغالل عناصر  ،السياسي مبصطلح األحزاب السياسيةاستبدال مصطلح اجلمعيات ذات الطابع : ثانيا  
92Fشعارا هلا واستغالهلا ألهداف سياسية ) األمازيغية اإلسالم ،العروبة،( لوطنية اهلوية ا

 . )42املادة  (2
 .)74املادة (لرئاسية لفرتة رئاسية مرة واحدة حق متديد عهدته اإعطاء الرئيس : ثالثا 
 د ذلك ــــوتعرض بع خاصةة و ــــت معيناالـــــر رئاسية يف حــــة التشريع بأوامــــة صالحيــــاء رئيس اجلمهوريــــإعط: رابعا 

 . )124املادة( االعرتاض عليها على الربملان إلقرارها أو
قصد حتقيق االستقرار  ،االنتخابباجلمع بني التعيني و  تتشكل"جملس األمة  "قرار إنشاء غرفة ثانية للربملانإ: خامسا

 . )98 املادة( املؤسسي للدولة
نشاء جملس الدولة مهمته محاية املصاحل العامة ومراقبة مؤسسات اإلدارة وحسن سري تعزيز سلطة القضاء بإ: سادسا

مؤهلة حملاكمة رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء يف حالة نص على إنشاء حمكمة عليا للدولة ،كما تخابيةالعملية االن
 . )158املادة (عدم احرتام القوانني أويف حالة ارتكابه جلرمية اخليانة العظمى

على دعم الالس االستشارية ومؤسسات املراقبة بتوسيع صالحيات اللس اإلسالمي األعلى قصد إبعاد  نص:سابعا 
 .)171املادة (اإلسالم عن كل املزايدات السياسية واحلزبية 

 1996دستور ل مت تعديام اجلزائري إىل النظام الرئاسي نظالتزامنا مع رغبة القيادة السياسية يف اجلزائر للسري ب       
 القبائل ية كاستجابة ملطالب أبناءمازيغوالذي نص على دسرتة اللغة األ 2002األول كان يف  ،مرتني إىل يومنا هذا

ي أكد منذ توليه الرئاسة الذ عبد العزيز بوتفليقةباقرتاح من الرئيس  2008نوفمرب  12أما التعديل الثاين فكان يوم 
  .ستور أزمة فيه خلط كبري بني الصالحيات اليت خيوهلا النظام الربملاين والرئاسيدالدستور اجلزائري  أن 1999عام 
-85-81-80-79-77-74-62-5هي  وادامل منجمموعة  2008لعام  الدستوريمس التعديل         
 تعزيز النظام الرئاسي يف اجلزائرهذا التعديل  به جاءوأهم ما  ،مكرر 31رقم حتت مادة جديدة  أضافو 87-178

ث وظيفة اير أول يعينه رئيس البالد واستحدهو منصب وز  منصب جديد واستحداث ،منصب رئيس احلكومة اءلغإو 
مدة املهمة "ونص على املتعلقة بعدد الفرتات الرئاسية  74كما جاء التعديل باملادة ،األول نائب أو عدة نواب للوزير

 مدة" 1996من دستور74نص املادة بدال من 93F3"ورية ميكن جتديد انتخاب رئيس اجلمه.سنوات ) 5(الرئاسية مخس 
 بوتفيلقةمسح للرئيس  امهذا  ،94F4"ميكن جتديد انتخاب رئيس اجلمهورية مرة واحدة.سنوات) 5(ة مخسيالرئاس املهمة

                                                 
1  Chaib Aissa Khaled, Le président (Genèse du renouveau national) (Alger : Enag Editions), 2000, 
p 254. 

 .  223عبد العايل دبلة ، مرجع سابق ،ص  2
 . 27ص  ،)للنشر دار بلقيس: اجلزائر (، )2008حسب آخر تعديل له نوفمرب ( اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  دستور 3
 . 135، ص مرجع سابق ،دساتري الدول العربية املعلومات،قسم الدراسات االنتخابية والقانونية يف مركز بريوت لألحباث و   4
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عرب رفع بتوسيع مشاركة املرأة يف احلياة السياسية  تتعلقف املضافة ديدةاجلمادة أما بالنسبة لل ،ثالثةرئاسية لرتشح لفرتة ا
95Fالالس املنتخبة واملمارسة السياسية وتكريس مبدأ املساواة بني املواطننييف مستوى متثيلها 

1.  
 :اإلطار المؤسسي  –ثانيا

نص على مبدأ الفصل بني  كما ،)1976دستور ( تسمية سلطات بدل وظائف 1989دستور  استخدم       
 1996مث تعرض دستور  ،لة دون سيطرة سلطة على أخرىيلو قصد احل لكل سلطة وظيفة معينة بتخصيصالسلطات 

ل التعديويف  ،لعالقة بني السلطات الثالثلموعة من التعديالت أمهها تكريس ازدواجية السلطة التشريعية وضبط ا
حنو النظام لتكريس التوجه السلطة التنفيذية  أهم ما مست ل تعديالت جديدةادخمت إ 2008الدستوري األخري لعام 

 .ئاسيالر 
  .احلكومةيف اجلزائر من رئيس اجلمهورية و  تتكون السلطة التنفيذية: السلطة التنفيذية  –أوال 

 : رئيس الجمهورية – 1
ألغلبية وعلى املرتشح احلصول على ا ،السرياجلزائر من خالل اإلقرتاع العام ينتخب رئيس اجلمهورية يف        

جمموعة الشروط الواجب توفرها يف رئيس اجلمهورية  1989من دستور  70حددت املادة و  ،املطلقة لتحقيق الفوز
ع جبميع حقوقه املدنية ن يتمتأو  ،سنةوبلوغ سن األربعني الدين اإلسالمي  ،زائرية أصالواملتمثلة يف اجلنسية اجل

  اـــــأمهه تمثلت 73ادة ــــح ملنصب رئيس اجلمهورية يف املـــأضيفت شروط جديدة لرتش 1996ويف دستور  ،والسياسية
      .1942إذا كان مولودا قبل يوليو  يف الثورة التحريرية مبشاركته ثباتاإاملرتشح لرئاسة اجلمهورية  يف أن يقدم 

يف حالة استحالة ممارسة  88يف املادة  2008ية فنص دستور أما عن حاالت شغور منصب رئيس اجلمهور        
ا ويتحقق من املانع مث يعلن حالة شغور بي وجو جيتمع اللس الدستور  زمنمهورية ملهامه ملرض خطري ومرئيس اجل

ويتوىل رئيس  من أعضائه 3/2معا ثبوت املانع ب ويعلن الربملان املنعقد بغرفتيه التمعتني منصب رئيس اجلمهورية،
جلمهورية �ائيا ئيس اويف حالة استمرار املانع يعلن شغور منصب ر  يوما، 45أقصاها جملس األمة مهامه ملدة 

يتوىل رئيس جملس األمة كل الصالحيات املخولة لرئيس  وفاته رئيس اجلمهورية أو استقالةويف حالة  ،باالستقالة
بعد إثبات الشغور من اللس الدستوري واجتماع الربملان يوما لتنظيم انتخابات رئاسية  60أقصاها ملدة مهورية اجل

رئيس اجلمهورية مع شغور منصب رئيس جملس األمة يتوىل رئيس اللس  بغرفتيه، ويف حالة ثبوت شغور منصب
 . الدستوري مهام رئيس الدولة

  :صالحيات رئيس الجمهورية •
توري حبضور اهليئات العليا يتوىل رئيس اجلمهورية صالحياته يف األسبوع املوايل لالنتخابات ويؤدي اليمني الدس       

اوهلا حسب ونتن ،حيات إىل صالحيات يف الظروف العادية والظروف الغري عاديةصالال هذهوميكن أن نقسم  ،لألمة
 .2008التعديل الدستوري األخري لعام 

 

                                                 
 . 45،ص 2010، ) 3م ،جامعة اجلزائر رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية واإلعال( املغرب –اجلزائر : املشاركة السياسية يف بلدان احتاد املغرب العريب دراسة مقارنة الطاهر خاوة ،  1
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 : في الظروف العاديةصالحيات رئيس الجمهورية  /أوال 
لة اجلمهورية رئيس الدو يعترب رئيس  ،وأمهها السلطة التنفيذيةميع مهام جباجلمهورية يف اجلزائر يضطلع رئيس   

السياسية يتوىل مسؤولية الدفاع الوطين ويقرر و  ،القائد األعلى للقوات املسلحة وهوامي الدستور وميثل وحدة األمة وح
اقرتاحهم من الوزير األول  بعدمة نه يعني الوزير األول وينهى مهامه ويعني أعضاء احلكو ،كما أاخلارجية لألمة ويوجهها
 عاهدات السلماملم الرئاسية وعلى وله صالحية املصادقة على املراسي ،ير األولوز عدة نواب للوله أن يعني نائبا أو 
كما العقوبات واستبداهلا، ضالعام وختفي مهام رئيس اجلمهورية إصدار العفو، ومن حالفد والتواتفاقات اهلدنة واالحتا

 لقانون بعد ثالثني يوم من إقراره  ة ثانيةلوله حق طلب مداو  ،له السلطة التنظيمية يف غري املسائل املخصصة للقانون
 )93املادة (ثنائيةويف احلالة االست بأوامر يف حالة شغور اللس الشعيب الوطين أو بني دورا الربملان كما له أن يشرع 

ستفتاء م يعرض على االـــــث ،ه من اللسنيــــــبعد التصويت عليل الدستوري ـــــلرئيس اجلمهورية أن يبادر بالتعدي قوحي
يف مدة ثالثني  دار القواننيإصب ، كما يضطلع رئيس اجلمهورية)174املادة (اخلمسني يوم املوالية إلقراره  الشعيب يف

 .جراء انتخابات تشريعية مسبقةالربملان وإحل صالحية وله أيضا  ،إقرارهيوما من تارخيه 
  عاديةالغير يس الجمهورية في الحاالت المهام رئ/ثانيا 
فهو يتخذ حالة  ،الغري عادية الظروفلصالحيات لرئيس اجلمهورية يف العديد من االدستور اجلزائري  منح       

 الوزير ورئيس جملس األمة و رئيس اللس الشعيب الوطيناستشارة و  ،ألمناألعلى ل لسال جتماعا الطوارئ واحلصار بعد
كما ميارس البالد يف حالة احلصار والطوارئ   زمة لتسيري أموروله أن يتخذ القرارات اآل ،ورئيس اللس الدستوري ولاأل
شرط أن خياطب  الدستورمل باليت يوقف با العاحلالة االستثنائية وحالة احلرب يس اجلمهورية مجيع الصالحيات يف رئ

تعبئة ، كما يقر رئيس اجلمهورية حالة ال2008 دستورمن )93،95املادة(الشعب ويعلمهم باألوضاع وما سيقوم به
اع اىل اللس األعلى ــــد اإلستمــــة التعبئة العامة يف جملس الوزراء بعـــــيقر رئيس اجلمهوري" 94 العامة حسب نص املادة

 .96F1"لألمن واستشارة رئيس اللس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة
 :  الحكومة   - 2

 ى رئيس اجلمهورية صالحية تعيني رئيس احلكومة الذي أعط ،1989سمية رئيس احلكومة يف دستور برزت ت      
 استبدل 2008عديل الدستوري األخري لعام التلكن  ،رئاسي سوممبر رئيس احلكومة احلكومة املقدمني من أعضاء و 

رئيس اجلمهورية  لعويضط ،نائب أو عدة نواب للوزير األول أستحدث وظيفةو  ير األولالوز بتسمية رئيس احلكومة 
 .متعيينهعملية ب

 :صالحيات الحكومة  •
 ه ـــــرضط لطط عمله ويعــــكما يضب،هـــحكومت تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية بتنسيق عمليتوىل الوزير األول        

 ه حسب ــــــعديالت على لطط عملوللوزير األول أن يدخل ت ،موافقة مث اللس الشعيب الوطينعلى جملس الوزراء لل
 يعرض الوزير األول لططه على جملس األمة للموافقة عليهمث  ،مع رئيس اجلمهوريةوبالتشاور  يف املناقشةما جاء 

                                                 
 37، مرجع سابق ، ص ) 2008حسب آخر تعديل له نوفمرب ( اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  دستور 1
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 يقدم رئيس الوزراء اللس الشعيب الوطين لطط عمل احلكومة حالة رفضففي  ،)2008 من دستور 79املادة(
أيضا حيل اللس طط عمله لويف حالة رفض  رئيس وزراء جديدإىل رئيس اجلمهورية الذي يعني حكومته  ةاستقال

 .وجوباالشعيب الوطين 
احلكومة سواء باملناقشة  لطط عمل الشعيب الوطين يسامهون يف ن كال من رئيس اجلمهورية ونواب اللسإ إذن       

مباشرة بطريقة غري وتعترب موافقة اللس الشعيب الوطين على برنامج احلكومة مبثابة تعيني �ائي و  أو القبول أو الرفض،
97Fن احلكومة ختضع لتعيني من قبل رئيس اجلمهورية وتزكية من اللس الشعيب الوطينأذا نقول هل

1. 
املبادرة  وله حقكومة والسهر على تنفيذ القوانني بتوزيع الصالحيات بني أعضاء احل رئيس الوزراءيقوم كما        
 77ني من املادة  يف وظائف الدولة دون املساس بالفقرتكما يعني،وتوقيع املراسيم التنفيذيةمشاريع قوانني باقرتاح 

، كما يقدم بيان السياسة العامة للمجلس التعيني يف وظائف للدولة اليت متنح لرئيس اجلمهوريةر من الدستو  78و
 ي ــــطنيب الو ـــيف حالة حل اللس الشعارة ــــور للوزير األول مهمة االستشكما منح الدست،الشعيب الوطين للمناقشة

 .ويف حالة تقرير إجراء انتخابات تشريعية مسبقة وكذا يف حالة احلرب واحلصار والطوارئ فهو عضو يف جملس الوزراء 
  .السلطة التشريعية:ثانيا  

ميارس السلطة التشريعية جملس " 1989من دستور  92سب نص املادة أخذت اجلزائر بنظام اللس الواحد ح       
أما يف ظل تعديل دستور  ،98F2"التصويت عليهوله السيادة يف إعداد القانون و  لس الشعيب الوطينواحد يسمى ال

اللس الشعيب  ، الغرفة األوىل)98م (غرفتني أصبحت السلطة التشريعية متارس من خالل برملان يتكون من  1996
 رور ــــدائما يكون ذا نوعية أجود بامل ذيــــــال لتشريعيد حتسني األداء اـــــقص مةة جملس األــــة الثانيـــــوالغرف ي،ـــالوطن

99Fى جهتنيـــــعل

3. 
 : المجلس الشعبي الوطني -1   

 دة مخس  مليتم اختيارهم عضوا  380من  الوطينيتكون اللس الشعيب :هيكل المجلس الشعبي الوطني  •
الفرتة التشريعية تبدأ و  ،100F4)اجلزائرية يف اخلارجمقاعد للجالية  8مع ختصيص (عن طريق االقرتاع العام املباشر سنوات 

أعضائه ويساعده رئاسة أكرب وهو أول اجتماع ب ،وجوبا يف اليوم العاشر املوايل لتاريخ انتخاب اللس الشعيب الوطين
101Fعضوين من أصغر األعضاء سنا

5. 
 ر ــــــة أشهــــأربعدوم كل واحدة ـــــوت) فيةيربيعية وخر (دورتني عاديتني يف العام الشعيب الوطين  ســـــلليعقد ا        

س اجلمهورية باستدعاء من رئي أو ،مببادرة من رئيس اجلمهورية عاديةيف دورة غري  اللس أن جيتمع، وميكن على األقل
  .)2008من تعديل  118املادة (  بطلب ثلثي أعضاء اللس الشعيب الوطين أو الوزير األولبطلب من 

 :يـــل فــــتتمث اــــن املهـــشعيب الوطين مبجموعة ميضطلع اللس ال: لس الشعبي الوطنيمجالمهام  •
                                                 

 .140، ص 2002، )،جامعة اجلزائر عالقات الدوليةوال معهد العلوم السياسية رسالة ماجستري،( العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف النظام السياسي اجلزائري"،مرزاقة زروقي  1
 :)2012-09-24( 1989فيفري  23اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، دستور  2

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm 
 . 45، ص  2004،ديسمرب  07، العدد  جملة الفكر الربملاين ،"من الدستور 120ة على ضوء املادة الدور التشريعي للس األم "بوزيد لزهاري ، 3
 .  311، ص  2010،) احلليب احلقوقية : ؛بريوت 1ط()ألجنبية االعربية و (رملانات العامل ب ،سام الدين األمحدوسيم ح 4
 . 270، ص  2002، ) دون دار نشر: ؛ اجلزائر 1ط( اجلزائري دستوري النظام ال ،العيفا أوحيي 5

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm�


 68 

يودع لدى نائبا  20 يضعهاقرتاح قانون من خالل  الوطين ميارسها اللس الشعيب :يةالتشريع وظيفةال -1     
وحيق  ،قانون على اللس للمناقشةح ال تدخالتا عند عرض اقرتا ريلتحض بذلك ويتم إعالم احلكومة ،مكتب اللس

 ) .2008دستور من 119املادة ( حي القانون سحبه يف أي وقتملقرت 
لشعيب الوطين للمجلس ا 2008ر من دستو  122نص املادة اجلزائري يف منح الدستور : الوظيفة المالية-2     

نظام النقود و  اصدر كما يتدخل يف،اب من احلقوق املتعلقة بايات والرسوم و ما إىل ذلكاجلحق إحداث الضرائب و 
وع امليزانية على احلكومة أن تقدم مشر ويشرتط  ،الدولةميزانية التصويت على  إىلباإلضافة  التأمينات والقروضالبنوك و 

لغاية إقرار امليزانية ويف حالة تأخر اعتماد امليزانية اجلديدة يستمر العمل بامليزانية القدمية  ،للمناقشة كل سبتمرب
 .اجلديدة

منح اللس احلق يف تعديل الدستور  تتمثل يفلس الشعيب الوطين مهام سياسية ميارس ال :الوظيفة السياسية- 3   
وال يربم رئيس اجلمهورية اهلدنة  ،رض على االستفتاء الشعيبيع الذيصويت على اقرتاح رئيس اجلمهورية من خالل الت

، كما يستطيع اللس فتح مناقشة حول السياسة اخلارجية بطلب من رئيس ومعاهدات السالم إال بعد موافقة اللس
 احلاالت الغري عاديةمهورية يستشار اللس الشعيب الوطين قبل تقرير رئيس اجلو  ،إحدى الغرفتنيرئيس  وأاجلمهورية 
102Fع اللس الشعيب الوطين وجوبا عند تقرير احلالة االستثنائية وحالة احلرب كما جيتم

1 . 
 ،134، 133(الوظيفة الرقابية يف الاالت احملددة يف املوادالشعيب الوطين  اللسميارس  :الرقابية الوظيفة-4    

 من خاللعمل احلكومة  ةبقار مب قياممن الوسائل لل لمجلس جمموعةوقد خول الدستور ل ،2008 رمن دستو )135
 .األموال العامةو  تحقيق يف ظروف استخدام الوسائلوإنشاء جلان الطرح األسئلة الشفهية والكتابية االستجواب و 

عرض رئيس احلكومة لربنامج حكومته للموافقة عليه العملية الرقابية عند  للس الشعيب الوطينكما ميارس ا        
103Fاملوالية لتعيني احلكومة)45(العمل خالل اخلمسة واألربعني يوما يف وذلك قبل أن يشرع 

باإلضافة أن اللس  ،2
 ة ـــخ املصادقـــن تاريــــــــدءا مـــــــــة سنويا ابتـــــهذا البيان تقدمه احلكوم ،ة العامةــــستخدم آلية بيان السياسيشعيب الوطين يال

 از ـــور اإلجنــــواإلجنازات اليت يف ط اعرتضتهاعلى برناجمها ويتضمن اإلجنازات اليت نفذتا من برناجمها والصعوبات اليت 
حلكومة ومدى التزامها بربناجمها ويعقب هذا البيان مناقشة تتناول خطة عمل ا ،تنوي احلكومة القيام به مستقبال وما

 .نائبا 20الئحة بعد املناقشة من  إصدارللنواب اللس الشعيب الوطين وميكن 
عندما  استخدامه ويتم ،كومةالشعيب الوطين ملراقبة احللمجلس ل ملتمس الرقابةكما منح املشرع اجلزائري آلية       

من النواب  1/7وليكون صحيحا ملتمس الرقابة البد أن يوقعه   الوطين بيان السياسة العامةيناقمن اللس الشعيب
ويف حالة حتقيق نصاب التصويت  ،إيداعهوبعد ثالث أيام من تاريخ  من نواب اللس 2/3ويتم التصويت عليه ب

 اللس الشعيب الوطينا هيستخدم ، وهناك وسيلة أخرىاستقالتها لرئيس اجلمهورية ومةعلى ملتمس الرقابة تقدم احلك

                                                 
 .92ص  ،1989، )بالقاهرة ري،كلية احلقوق ، جامعة عني مشسرسالة ماجست( دراسة مقارنة  1989ودستور 1976نظام احلكم يف اجلمهورية اجلزائرية يف ظل دستور ، ناشف  فريد  1
 ، 2009-2008، ) رسالة ماجستري،كلية احلقوق ، جامعة احلاج خلضر باتنة(  2007 -1997:تطور العالقة بني احلكومة والربملان يف النظام السياسي اجلزائري ، رطارق عاشو  2

 . 31- 30ص 
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يف حالة حدوث خالف بينه وبني اللس الشعيب  رئيس احلكومة ايطلبهو  التصويت بالثقة وهي آليةرقابة احلكومة ل
104Fالوطين حول موضوع معني

 .التهاتقدم احلكومة استق مل يصوت النواب باألغلبية البسيطة ، فإذا1
 :مجلس األمة - 2

 س ـــاء اللـــيف كل األحوال ال يتجاوز نصف أعضدد نوابه عهو الغرفة الثانية للربملان  :هيكل مجلس األمة •
105Fالشعيب الوطىن

 الوالئيةلدية و من أعضائه باالقرتاع الغري املباشر من بني أعضاء الالس الشعبية الب 2/3ينتخب ، 2
 اجلمهورية من بني الشخصيات فيعينه رئيسالثلث اآلخر  أما ،عضو عرب الوطن) 96(والية كل   مبعدل عضوين من

106Fوالكفاءات الوطنية يف الاالت العلمية والثقافية واملهنية واالقتصادية واالجتماعية

3. 
   :صالحيات مجلس األمة •

ة ـــع أو استقالــــحدوث مان لة حارئاسة اجلمهورية يف فهو يتوىلاألمة الرجل الثاين يف الدولة  يعترب رئيس جملس       
107Fحق االستخالف لرئيس جملس األمة96يف املادة  1996دستور منح  فقد ،رئيس اجلمهورية أو وفاة

جملس رس وميا ،4
منحت حق  119ة غري أن املاد ،2008من دستور  98املادة يف مثل اللس الشعيب الوطين األمة عملية التشريع 

ألمة احلق يف املبادرة وبذا ال ميلك جملس ا ،من أعضاء اللس الشعيب الوطين 20و وزير األولالإىل املبادرة بقوانني 
ثالثة ب اويصادق عليه ننيالقوا التصويت على مشاريع أو اقرتاحاتاملناقشة و  يفله احلق األمة لس لكن جمو  ،بقوانني

  .جلنة متساوية األعضاء إنشاء فإذا مل يصوت جملس األمة على النص املصوت عليه يتم ،أرباع أعضائه
يف حالة اخلالف بني اللسني جتتمع جلنة متساوية األعضاء بطلب من رئيس احلكومة قصد إصدار نص  إذن       

ختالف مع اللس الشعيب وبذا لقد منح املشرع للس األمة حق رفض النصوص واال ،يتعلق بأحكام حل اخلالف
مجلس فتوصيات ال بتوصية أو ويف حالة أخذت اللجنة ،إىل اللجنة املتساوية األعضاء هاوأن يضع بدائل يرفع ،الوطين

108Fا جملس األمةـــــام اليت صوت عليها اللس الشعيب الوطين ورفضهـــــاألحك م أوـــيف �اية األمر بتعديل احلك األمة قام

5 
وهذا يربز حتكم رئيس احلكومة  حب النص،يت عليه تقوم احلكومة بسالتصو اللس الشعيب الوطين ويف حالة رفض 

109Fيف حتريك آلية فك االختالف بني غرفيت الربملان

6. 
حول  تطرح فيها األسئلة مةمن خالل فتح مناقشة عا مراقبة احلكومةيف للس األمة احلق  ياملشرع اجلزائر  منح        

وكذا  ،أعضاء جملس األمة وأعضاء احلكومةشعيب الوطين و ال اللس وهذا حبضور أعضاء ،موضوع يهم الصاحل العام
كما يستشري رئيس اجلمهورية رئيس جملس ،االستجواب وسيلةألمة األسئلة الكتابية و ن يقدم نواب جملس اميكن أ
 . احلالة االستثنائية وحالة احلرب وجوبا يفجيتمع جملس األمة و  ،االت الغري عاديةاحلقبل إقرار األمة 

                                                 
 . 33نفس املرجع ، ص  1
وزارة العالقات مع  ،نية اجلزائرية واألنظمة املقارنةلة يف امللتقى الوطين حول نظام الغرفتني يف التجربة الربملامداخ( ةن بني الدميقراطية ومتثيل احلكومنظام الغرفتني يف الربملا، حممد بوسلطان 2

  . 78، ص ) ، اجلزائر الربملان
 . 172،173مرجع سابق ، ص  ،ر ناجيعبد النو  3
 .   88، ص  2002، )ماجستري ، كلية العلوم اإلنسانية ، جامعة اجلزائررسالة (مدي استقاللية اهليئة التشريعية يف اجلزائر غداة التعددية ،سايل مليكة 4
 .60، مرجع سابق  ، صبوزيد  لزهاري 5
 . 252،ص  2010-2009،) باتنة رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة احلاج خلضر( مركز جملس األمة يف النظام الدستوري اجلزائري، عقيلة خرباشي 6
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اللس الشعيب الوطين فهو يقع يف مركز التابع  س األمة يتمتع مبركز مزدوج اجتاه أن جملمما سبق نصل إىل        
حبيث يقص كل النصوص له باملادة التشريعية، كما يقع يف مركز اهليئة املراقبة له  لمتبوع يف االختصاص، إذ هو املمونل

110Fن جهة أخرىاليت يرى بأ�ا غري مالئمة شكال أو موضوعا لتصوره إلرادة األمة م

1.  
  :السلطة القضائية -ثالثا 

فقد مت التخلي  1996، أما يف دستور 1989يف دستور ائري مبدأ وحدة اهليأة القضائية اعتنق املشرع اجلز        
ال احملاكم، وجملس أعلى للدولة من خالل تأسيس حمكمة عليا تتوىل تنظيم أعممبدأ ازدواجية القضاء  واعتمدعنها 

وحمكمة تنازع تتوىل الفصل يف حاالت تنازع االختصاص بني احملكمة  اإلدارية، أعمال اجلهات القضائية يتوىل تقومي
111Fالعليا وجملس الدولة األعلى

2. 
 الالس القضائية  هجهاز للقضاء العادي تعلوه احملكمة العليا وتتوسط:نبذا أصبح يوجد جهازان قضائيا       

112Fاإلداريةقاعدته احملاكم اإلداري يعلوه جملس الدولة و ضاء لقوجهاز ل ،وقاعدته احملاكم

األعلى   لسيعترب الومنه  ،3
نطاق هذه مية حول مشاريع القوانني، غري أن دالء باستشارة إلزااإلقوم مبهمة ييف البالد أعلى حمكمة إدارية  لةللدو 

  .113F4)مشاريع املراسيم (ي دون الال التنظيم )مشاريع القوانني(ال التشريعي االستشارة حمدود بال
مهمتها هي حماكمة رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة ف)القضاء العادي ( لمحكمة العليا للدولةأما بالنسبة ل       

إحدى  ، وتعترباسبة تأديتهما ملهامهمااجلنح اليت يرتكبنها مبنباخليانة وعلى اجلنايات و عن األعمال اليت قد توصف 
114Fاملسؤولية مستوياتعلى كافة  انوند مبدأ سيادة القة القانون وتسمح بتجسياألدوات األساسية لدول

5. 
   :المؤسسات الجديدة- رابعا
 ة ـــمبجموع 1996ور ـاء دستــــم جـــث الث،ــــالث اتـــــاملؤسس اعدـــات جديدة لتســـمبؤسس 1989اء دستورـــج    

 :وتتمثل أمهها يف  من التعديالت لتكريسها
يتكون  أعضاء مث أصبح 7، وكان يتكون من 1989 عاماستحدث اللس الدستوري :  لس الدستوريالمج-1

ثالثة يعينهم رئيس اجلمهورية من بينهم رئيس اللس ملدة ستة سنوات وعضوان  1996أعضاء يف دستور  9من 
هذا التوزيع يف تعيني  ،األمة معينان من اللس الشعيب الوطين وعضوان معينان من احملكمة العليا وعضوان من جملس

ع جتديد األعضاء يسمح بتمثيل مجيع السلطات مع ترجيح الكفة للسلطة التنفيذية، وتدوم مدة النيابة ست سنوات م
أن أعضاء اللس الدستوري يضطلعون مبهامهم مرة واحدة كل ثالث سنوات، ونص الدستور على األعضاء   نصف

115Fغري قابلة للتجديد 

6. 
                                                 

واألنظمة مداخلة يف امللتقي الوطين حول نظام الغرفتني يف التجربة الربملانية اجلزائرية "( بني الغرفتني الربملانيتني املتساوية األعضاء يف تسوية اخلالف الربملانية  دور اللجنة" ، رلب الطاهطا 1
 . 71،72،  ص  2، ج)، اجلزائر، وزارة العالقات مع الربملاناملقارنة

) بالقاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية جستريرسالة ما(  2005 – 1994املصاحلة الوطنية وأثرها على التحول الدميقراطي يف اجلزائر ، حتحوتين نور الد  2
 . 219، ص 2005، 
 . 152، ص  2005-2004، )حلقوق، جامعة اإلسكندرية،كلية ارسالة ماجستري(  ضمانات حقوق اإلنسان يف ظل الدساتري اجلزائرية، أمرية خبابة  3
 . 104ص  دون تاريخ نشر،،) دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة (القانون اإلداري  ،حممد الصغري بعلي 4
 . 365، ص  2008، ) دار اهلدى : عني مليلة (  القانون الدستوري تاريخ ودساتري اجلمهورية اجلزائرية، عبد اهللا بوقفة 5
رسالة ماجستري ( ليبيا  –تونس  –اجلزائر  –املغرب  –الرقابة على دستورية القوانني يف دول املغرب العريب دراسة حتليلية مقارنة يف دساتري كل من موريتانيا ، جعفر ولد املرابط ولد جعفر 6

 .71، ص  2001، )، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية 
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وذلك بالسهر على أن تكون كل النصوص القانونية  ،الدستور احرتاممحاية و  م اللس الدستوري علىقو ي       
116Fالصادرة سواء من اهليئة التشريعية أو عن اهليئة التنفيذية غري لالفة وغري متناقضة مع روح الدستور

يقوم بتمديد كما ،1
ابات تشريعية عادية عدم القدرة على تنظيم انتخ عهدة السلطة التشريعية بعد موافقة رئيس اجلمهورية يف حالة

الفصل قوم بيأنه  إىل باإلضافة، والطوارئ ستثنائية واحلصار،كما يقوم بتقدمي رأيه عند استشارته يف احلاالت االجديدة
 تاءعمليات االستفو  ،املعاهدات والقوانني والنظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين والنصوص التنظيمية يف دستورية

117Fوحيقق يف حالة عجز رئيس اجلمهورية ويثبت حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية  االنتخابات الرئاسية والتشريعيةو 

2. 
 :المجلس األعلى لألمن - 2   
من دستور  162املادة عليه نصت  مؤسسة دستورية ذات طابع استشارييعترب اللس األعلى لألمن         

ورئيس احلكومة ووزير الدفاع ووزير ورئيس اللس الشعيب الوطين )رئيسا(ورية س اجلمهتشكل من رئيوي ،1989
  .أعضاءكاخلارجية باإلضافة إىل وزير العدل وكل من وزيري االقتصاد ورئيس أركان اجليمن الوطين الشعيب  

 ذا ــــوك الدويلنشاط الوطين أو تعلقة بالامل سوءاه ــــول املسائل اليت تعرض عليـــاللس بتقدمي أرائه حهذا م و يق        
حىت وإن كان  اجتماعهحيث يشرتط  ،واحلالة اإلستثنائية احلصارالطوارئ و  ام خاصة يف حالةيف جمال األمن وله مه

يستمع للمجلس  أن رئيس اجلمهوريةفعلى حاالت احلرب أما يف  ،هو رئيس اجلمهوريةن رئيسه ي ألشرط شكل
 .األعلى لألمن

 : إلسالمي األعلىالمجلس ا -3   
يتكون   ،ي أعلىلدي رئيس اجلمهورية جملس إسالميؤسس "نه على أ 1989من دستور  161ص املادة تن       

وينتخب اللس األعلى اإلسالمي رئيسه  ،بني الشخصيات الدينية جلمهورية منعينهم رئيس امن أحد عشر عضوا ي
ا ـــن الكفاءات العليــــعضوا م 15عضو إىل  11ن ـــلته مارتفعت تشكي 1996، ويف ظل دستور 118F3"من بني أعضائه

 ىـــأعضاء اللس اإلسالمي األعل امــــاء مهــــإ�ة مبهمة تعيني و ــــع رئيس اجلمهوريــــليضطو  ة،ــــاإلسالمييف لتلف العلوم 
ب عقد دورة غري عادية طلوثلث األعضاء  الوزير االولوميكن لرئيس اجلمهورية و  ،شهرالذي جيتمع كل ثالث أ

  .للمجلس
إصدار الفتاوى الشرعية عاليم اإلسالم وتصحيح املفاهيم و للمجلس مهام متنوعة تتمثل يف احملافظة على ت       

ا يقوم ،كمبية اإلسالمية من القرآن والسنةبرامج الرت ويقوم بتحضري  ،اإلسالم ية والتنديد مبا خيالفللهيئات الرمس
119Fمجة يف العلوم اإلسالمية والتبادل الثقايف مع العامل اإلسالميبتشجيع البحث والرت 

4. 
 باحملدوديـــــة، ويتسم عملهـــا بالقلــــة ة اجلزائرية ــــاالستشاريالدستورية  ات ــــاملؤسسممــــا سبق تتسم  صالحيــــات       

 .واستشاراتا  بعدم اإللزامية

                                                 
 . 12، ص  1998-1997، )، معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة بن عكنون اجلزائررسالة ماجستري(اللس الدستوري بني السياسة والقانون،  نبيل زيكارة 1
 . 82ص  دون تاريخ نشر ، ،)دار األمة :اجلزائر( املمارسة الدميقراطية للسلطة بني النظرية والواقع، بوعالم بن محودة  2
 :)2012-09-24( ،1989فيفري  23جلزائرية الدميقراطية الشعبية، دستور اجلمهورية ا  3

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm 
 .   86، ص 2005- 2004، )بسكرة ، جامعة حممد خيضراالقتصاديةرسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم (  1997-1992جلزائر مؤسسات املرحلة االنتقالية يف احممد عمران،  4

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm�
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 .زائرالمجتمع المدني في الج :الفرع الثاني
دون ظهور  مما حال لى مجيع مؤسسات التمع املدينمنذ االستقالل عسيطر حزب جبهة التحرير الوطين         

 ر ـــــوملا انتقلت اجلزائ ،ات التعبئة السياسية واالجتماعيةــــأصبحت مجيع املؤسسات تقوم بعمليحيث  ،هياكل خارجه
املدين  مؤسسات التمعظهور  الال أمام فتحستوري قانوين يوضعت إطار د 1989عددية السياسية يف إىل الت

 .  املدنية اتنظماملسية و األحزاب السيا إىلهذه املؤسسات من خالل التطرق  وسنتناول ،مبختلف أنواعها
 .الجزائرية ألحزاب السياسيةا- أوال 

ملاضي يف فرتة االستعمار ينيات القرن ابرزت يف عشر احلزبية يف اجلزائر ظاهرة قدمية تعد ظاهرة التعددية         
البالد اليت توجت  لكن هذه األحزاب انصهرت مع بعضها البعض وعملت على اندالع ثورة أول نوفمرب ،الفرنسي

 . 1962جويلية  05ل يف باالستقال
ت منعو  حرير الوطيناألحادية احلزبية بقيادة حزب جبهة التاجلزائرية  اختارت القيادة السياسية االستقاللبعد        

دستور صدور إىل غاية عملت يف اخلفاء أحزاب سياسية سرية  تز غم هذا بر ر  ،معارضة ةظهور أحزاب سياسي
 . تح الباب أمام التعددية احلزبيةفو  1989

 :اإلطار الدستوري والقانوني  –1
حيث نص يف مادته  ئر بصفة رمسية،احلزبية يف اجلزا الباب الذي فتح الال حنو التعددية 1989يعترب دستور        
تنص على نظام  1976من دستور  49بعدما كانت املادة "اجلمعيات ذات الطابع السياسي  على حق إنشاء" 40

 .120F1"اجلزائري على نظام احلزب الواحد سيتأسييقوم النظام ال"احلزب الواحد بقوهلا  
جويلية  05ي يف صدار قانون اجلمعيات ذات الطابع السياسمت إ احلديثة يف اجلزائرلتدعيم التعددية احلزبية        

كما على تعريف اجلمعية ذات الطابع السياسي   02املادة  تتنظيم العمل السياسي، فقد نصقصد تأطري و  1989
جزائريني حول واطنني ممن الدستور مجع  40ادة تستهدف اجلمعية ذات الطابع السياسي يف إطار أحكام امل" يلي

 .121F2"اسي ابتغاء هدف ال يدر رحبا وسعيا للمشاركة يف احلياة السياسية بوسائل دميقراطية وسلمية برنامج سي
نون اجلمعيات ذات الطابع مث قا 1989من دستور  40ظهور املادة  ساحة السياسية اجلزائرية بعدال عرفت       

وجود  أمههاجع إىل جمموعة من األسباب أن ير وهذا العدد اهلائل من األحزاب ميكن ، حزباستني ما يقارب السياسي 
ن اجلمعيات ذات الطابع باإلضافة إىل سهولة إجراءات تكوي ،زاب السياسية لتكريس الدميقراطيةرغبة دفينة لألح

 .واملساعدات اليت متنحها الدولة السياسي 
ت الطابع السياسي استبدل تسمية اجلمعيات ذاحيث إنشاء األحزاب السياسية ليكرس  1996جاء دستور        

 على األحزاب تكوينها على أساس ديين أو لغوي أو عرقي  حضر، كما 42يف املادة  طلح األحزاب السياسيةمبص

                                                 
حممد ئر ، جامعة الدميقراطي يف اجلزا مداخلة يف  امللتقى الوطين األول التحول"(  23/02/1989مقتضيات وخصائص التعددية السياسية يف اجلزائر يف ظل دستور "، خولة كلفايل  1

 . 183، ص ) 2005ديسمرب  11-10 يفبسكرة خيضر، 
 . 20، ص 1993، ) دون دار طبع : اجلزائر ( اإلسالمي عريباجلمعيات ذات الطابع السياسي يف اجلزائر التجمع ال، علي زغدود 2
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 1997املؤرخ يف مارس  97/09رقم  مث جاء األمر ،وي وعدم استعمال العنف واإلكراهجه أو مهين أو جنسيأو 
لتجنب النقائص اليت جاء با القانون العضوي السابق  جاء والذي املتضمن القانون العضوي لألحزاب السياسية،

 نزالقاتإواليت ظهرت جليا من خالل املمارسة الفعلية للتعددية احلزبية يف اجلزائر وما أدت إليه من  07/11/1989
 .خطرية كانت سببا يف دخول اجلزائر يف أزمة التحول الدميقراطي 

 منه على شروط 3حيث احتوت املادة  ، تتوفر يف القانون السابقمل تمبجموعة إضافا 97/09 قانوناء  ج       
الثالثة وهي اإلسالم  عدم استعمال املكونات األساسية للهوية الوطنية بأبعادهاتكوين األحزاب السياسية وأمهها 

 ين تأسيسه حيضر على أي حزب سياسي أن ينب 5 املادةكما نصت   ،األمازيغية ألغراض الدعاية احلزبيةوالعروبة و 
فمرب وقيم ثورة نو مارسات املخالفة للهوية الوطنية اجلهوية واإلقطاعية واحملسوبية واملو عمله على املمارسات الطائفية و أ

 ع احلزب ــا  ميتنــــكم ،ويــــجه ي أو جنسي أو مهين أوــــلغوي أو عرقاس ديين أو ـــأو أس ،وز اجلمهوريةــــأو املخلة برم
 .و الداخل يهدف اىل املساس بالدولة ورموزهاالقيام بأي  عمل باخلارج أ واألمن العام أمن املساس ب

مثل حركة  ،معهاة للتأقلم الالزم اتاختاذ اإلجراءإىل إن نص هذه املادة دفع العديد من األحزاب السياسية        
غري  ،اليت أصبحت حركة النهضة إلسالميةحركة جمتمع السلم وحركة النهضة اإىل اليت غريت امسها  سالميالتمع اإل

 .اليت  يقوم عليها احلزبتوى واألسس احملس بضرورة تغيري يف أن تغيري االسم لي
يف وزارة الداخلية ويتوىل الوزير دراستها، يف حالة قبول امللف ينشر وصل يف اجلريدة الرمسية احلزب ملف يوضع        
ويف حالة رفض امللف يصدر ذلك الوزير بقرار مربر قبل انتهاء األجل  ،فيوم من إيداع املل 60نتهاء مدة قبل ا

ومل ينشر قرار الرفض صدور عدم  ويف حالة ،ة رفضهم قرار الوزيرويستطيع املؤسسون اللجوء إىل القضاء يف حال
زمة لعقد الال روطللش والتحضري احلزيب ممارسة نشاطهم املؤسسنيميكن لألعضاء  حملددة يف القانونالوصل يف اآلجال ا

122Fاملؤمتر التأسيسي للحزب

1.  
 ر املكلف ـــــيف صالحية الوزي 36اء يف املادة ــــجا ما ـــأخطره ر املكلف بالداخلية سلطات واسعةلوزيامنح لقد       

املقرات وله أن مينع كل األنشطة احلزبية لألعضاء املؤسسني ويستطيع غلق  ،نشاط احلزب بقرار معلل و�ائييف تعليق 
123Fاألمن العام وذلك إذا كان احلزب مل يكن معتمدا بعدشطة اخلطرية أو املخلة بالنظام و احلزبية اليت متارس فيها األن

2. 
 :األحزاب السياسية في الجزائرتصنيف  – 2

ثالثة  ستنا سنقسمها إىلوحنن يف درا ،األحزاب السياسية اجلزائرية هناك معايري كثرية ميكن من خالهلا تقسيم     
 .بفرتات التحول الدميقراطي يف اجلزائر متعلقة أنواع 

 :األحزاب السياسية قبل إقرار التعددية الحزبية في الجزائر-أ
حزب جبهة التحرير  عد ما بكل سريةومارست نشاطها  يف ظل األحادية هي جمموعة أحزاب كانت موجودة        

حصل العديد منها  1989تعددية احلزبية يف دستور الوإثر تبين الوطين الذي كان يهيمن على الساحة السياسية، 
 : يلي مااألحزاب أهم هذه و  ،على الساحة السياسية القانوين وظهرت االعرتافعلى 

                                                 
 . 126،ص  2005-2004، )ة حممد خيضر بسكرة ، جامع،كلية احلقوق والعلوم السياسيةريرسالة ماجست(  اجلزائر:التعددية احلزبية والنظام اإلنتخايب دراسة حالة  ، عفاف حبة 1
 . 88، ص 2002/2003، ) اجلزائرمعة بن عكنون بجا إلدارية،، كلية احلقوق والعلوم ارسالة ماجستري( النظام القانوين لألحزاب السياسية يف اجلزائر، رابح زنبيع  2



 74 

 :  جبهة التحرير الوطني-1
 ة ــــدية احلزبياطي والتعدالدميقر  غاية إعالن التحولى ــــاحلزب الواحد واحلاكم يف اجلزائر منذ االستقالل إل يعترب    

ل ــــه أدخـــورفقائ بومدينوبعد االنقالب الذي قام به  ،وجعله ممثال لشخصه بن بلةلقد سيطر عليه  ،1989 عام
على احلزب جمموعة من اإلصالحات ليصبح حزبا دينامكيا ومن بني اإلصالحات حتويل املكتب السياسي إىل األمانة 

124Fصالحي شامل جلبهة التحرير الوطينالتنفيذية الذي شرعت يف وضع برنامج إ

مت اختيار  بومدينهواري اه بعد وف ،1
حيث ى احلزب إصالحات على مستو  وقد أحدث ،اجلمهورية واألمانة العامة للحزب لرئاسة الشاذلي بن جديد

 . تنظيمي كامل األركانأصبح ميلك جهاز سياسي و 
 ه ــــاتر ه ومقـــــالل حرق ممتلكاتــــن خـــوقادته مد ـــحلزب الواحم على سياسة اـــسخطهاجلزائريون  ونأظهر املواطن       

حتصل حزب جبهة  1991وإثر تنظيم أول إنتحابات تعددية تشريعية جزائرية يف  ،1988 يف أحداث أكتوبر
 ــــــــذا حتيز اإلدارة جلانبــــــــهلصاحله وكر االنتخابية ــــام قانون تقسيم الدوائــــرغم وضع نظ ،حرير الوطين على املرتبة الثالثةالت
 1994شارك يف عقد مؤمتر روما سنة و  عبد الحميد مهريبعد هذه اهلزمية توجه حزب اجلبهة إىل املعارضة بقيادة  

ن النظام وأصبح ه إىل أحضاخل خارجي مسي باملؤامرة العلمية أرجعغري أن التغيري الذي طرأ بعد ذلك على القيادة بتد
 .طة األولحزب السل

  : جبهة القوى االشتراكية - 2
 ورة ــــاء الثــــورفق أحمد يتآ ذي برز بنيــــنشأ بعد اخلالف الوأزب من أقدم األحزاب املعارضة يعترب هذا احل     

ويف سنة  29/09/1963 يف حزب معارض نشاءإ يت أحمدآفاختار  ،1962 سنة التأسيسييف اللس 
قام مناضلوه بتكوين رابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف اجلزائر حتت  ،قافة الرببريةحركة الث حتالف مع 1979

، ويف ظل التعددية حتصل احلزب على االعرتاف القانوين به يوم على يحي عبد النور قيادة احملامي
على السلطة  تداولرمسية وتكريس مبدأ ال اف باللغة األمازيغية لغة وطنيةومن أهم مطالبه االعرت  ،20/11/1989

 . والدميقراطية
 :الحركات اإلسالمية - 3

تعترب امتداد لتاريخ احلركة اإلصالحية اجلزائرية اليت تكونت قبل االستقالل بقيادة مجعية العلماء املسلمني اليت       
اليت  ثقافيةمت منعها من مزاولة نشاطها بعد االستقالل، ولسد هذا الفراغ  ظهرت جمموعة من اجلمعيات الدينية وال

 وة ـــــة الدعــــــــمجاع) 1963(م ـــــــــالقية يعومج ،)1963(ة املوحدين ــــحرك اــــــــومن أمهه ،انتهجت �جا معارضا للسلطة
  .125F2 إخل.. واحلركة اإلسالمية املسلحة "السلفية"اجلزأرة مجاعة  ،)1974(اإلخوان احملليني  )1966(التبليغ و 

 :ية الحديثة بعد إقرار التعددية الحزبية في الجزائراألحزاب السياس-ب
 ن بقيت ـــمنها ما سياسيا ــــحزب 60احلزبية حوايل  ةــــة اجلزائرية اثر إقرار التعدديــــى الساحة السياسيــبرزت عل       

                                                 
 . 156ص ،  2002 ،)؛ مركز دراسات الوحدة العربية1ط( ل الدميقراطية يف اجلزائرمستقبإمساعيل قرية وآخرون،   1
، كلية رسالة ماجستري( دراسة ميدانية يف مدينة بسكرة –أمنوذجا  2004أفريل  8املشاركة السياسية والتحول الدميقراطي يف اجلزائر اإلنتخابات الرئاسية يف اجلزائر ، ديالعيصونية  2

 . 238ص  ، 2004/2005،)ماعية ، جامعة حممد خيضر بسكرة اإلنسانية واالجت اآلداب والعلوم
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 :، وأهم هذه األحزاب السياسية ما يلي م ومنها من اضمحلت ومنها من حلتاليو  إىل
  : مع من أجل الثقافة والديمقراطيةجحزب الت -1

 اعتمد قانونيا  ،1989/ 02/ 23يف تيزي وزو قبل صدور دستور 15/02/1989نشأ هذا احلزب يف أ       
فرحات ، سعيد سعدييعود الفضل يف ظهوره إىل العديد من شخصيات احلركة الرببرية مثل  ،13/09/1989يف 

126Fاخل .. مهني

إلغاء قانون األسرة القائم على الشريعة غة األمازيغية لغة رمسية وطنية و اللمن أهم مطالبه االعرتاف ب،1
ويتمحور اخلطاب السياسي للحزب حول  ،جعة املنظومة الرتبويةااملرأة ومر مية وحتقيق املساواة بني الرجل و اإلسال

127Fالدفاع عن قيم اجلمهورية والدميقراطية ورفض اإلسالميني

2. 
 :  ذالجبهة اإلسالمية لإلنقا-2

وقد مارست نشاطها يف ظل  ،نظام بعد االستقاللمتتد جذور هذا احلزب إىل احلركات اإلسالمية املعارضة ل     
ميز يتو  ،1988ما شاركت يف مظاهرات أكتوبر ،كيممن خالل مجعيات مثل مجعية القاحلزب الواحد بكل سرية 

التحكم يف اجلماهري وضبط إيقاع الشارع اجلزائري  القدرة اهلائلة علىأعضائها بقدرتم على االنضباط والتنظيم و 
 .128F3اــــحينه

ويعترب أول حزب ذي اجتاه ديين متنح  ،1989سبتمرب  06ماد الرمسي يفعتاالحصلت اجلبهة اإلسالمية على        
حملية نتخابات أول إ يفباملرتبة األوىل  فازت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف اجلزائر والدول املغاربية، له الشرعية القانونية

عدد  باعتقال قامو وألغى االنتخابات التشريعية اجليمن الشعيب الوطين تدخل غري أن  ،1991سنة لتشريعية تعددية و 
 . 1992 عامحل احلزب �ائيا  مث أعضاء اجلبهة من
 :  )حمس(حركة مجتمع السلم حاليا ) حماس(حركة المجتمع اإلسالمي -3

 ة ـــــة الفلسطينيــــرى الثالثة لالنتفاضــــي الذكـــــــوتأسست ف ،رــــاجلزائ يــفي ـــــلعاملاإلخواين ا ارــــل التيــــثر ممــــــــعتبت      
 .اــــــزعيما هل محفوظ نحناحوانتخب  1991فريل أ 29ا يوم ـــــــــاالعرتاف الرمسي بم ـــــوت 06/12/1990يف 
كما أ�ا  ،*"الشوراقراطية"توجها إسالميا معتدال تدرجيا يف العمل اإلصالحي كما تأخذ مببدأ  تتخذ احلركة        

، كما أ�ا تتخذ من املشاركة إسرتاتيجية 129F4"الدولة اإلسالمية"وصول إىل بناء السلمي واملرحلية يف ال طورتتبين خط الت
ت اليت سري  ا شاركت يف املؤسسات االنتقاليةا أ�كم،1991يع احملافل االنتخابية منذ ثابتة هلا فهي تشارك يف مج

حركة جمتمع "ا إىلـــمسهإت غري  06/03/1997ي ـــومبوجب قانون األحزاب الصادر ف ،البالد يف الفرتة االنتقالية
 ."السلم

 
 

                                                 
 . 186صاليل ، مرجع سابق ،خوله الفي 1
  .191مرجع سابق ،ص ،حممد بوضياف 2
 . 243ص ،دي، مرجع سابقصونية العي 3
  747ص مجال باروت وآخرون، مرجع سابق ،  4
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 :حركة النهضة اإلسالمية - 4
130Fوان احمللينيــــجبماعة اإلخ 1974 ذـــــــــوعرفت من 1966غ يف ــــــوالتبلية الدعوة ـأنشأت مجاع         

 أنشأت ،1
 ذه ــــــــــه

 أــــــى حزب سياسي أنشــــــــإلمث حتولت  ،1988وبر ة بعد أحداث أكتــة عرفت بالنهضـــة اجتماعية ثقافيـــمجعي األخرية
 . عبد اهللا جاب اهللاحتت زعامة " حبركة النهضة اإلسالمية "وعرف  1989يف مارس  

جلبهة ،كما عملت على إقامة احلوار بني ا1991لعام فضت النهضة إلغاء نتائج االنتخابات التشريعيةر        
أصبح  06/03/1997لسياسية اوالقانون العضوي لألحزاب  1996ويف ظل دستور  ،اإلسالمية لإلنقاذ والسلطة

 دم ـــــــا اجلديد الذي قـــــــروع برناجمهكما غيبت أي إشارة منفردة ملرجعيتها اإلسالمية يف مش"حركة النهضة"اسم احلزب
1998يف فرباير  131F

من حركة  عبد اهللا جاب اهللانتج عنه انسحاب  1999ضة انقساما داخليا يف عرفت حركة النه .2
  . لحبيب آدمي، أما حزب النهضة فأصبح حتت قيادة "االصالح الوطين"النهضة وتكوين حزب جديد 

 :حزب العمال  -5
صل على االعرتاف ح 1989يف  بإقرار التعدديةو  ،نضاله يف السبعينياتبدأ  أول حزب تروتسكي عريب يعترب       

132Fوتعترب اجلزائر أول دولة عربية عرفت تراس امرأة حزبا سياسيا ،لويزة حنونبقيادة  1990سنة  القانوين به

وله  ،3
رافضا إللغاء املسار كان موقفه يف ظل األزمة وقد   ،وغالبا ما جنده يف صف املعارضةطابع دميقراطي غري الغ لألخر 

مؤيدا بصراحة عودة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ إىل العملية السياسية و  ،تخايب واعتقال رموز جبهة اإلنقاذاالن
133Fالدستورية

4.  
  :التجمع الوطني الديمقراطي - 6 

املعارضة جبهة التحرير الوطين مساحة أسس لتغطية و  ،زب السلطةومسي حب 1997أنشأ هذا احلزب يف فيفري        
مقعد بعد  155ب 1997شريعية وقد متكن من احلصول على أغلبية املقاعد يف االنتخابات الت ،للسلطة آنذاك

وله  املنشقنيوبعض مناضلي جبهة التحرير الوطين  ذا احلزب من املوظفني اإلدارينيشهر من تكوينه، ويتكون هثالث أ
 .توجهات ليربالية

هلا توجهات لتلفة   زائريةإىل جانب هذه األحزاب الكبرية هناك أحزاب صغرية على الساحة السياسية اجل       
 ...... .جل التضامن و التنمية وغريها لوطين من أاحلزب ا ،اجلمهوري التقدميزب احلك

كن أن نقسم األحزاب حيث ظهرت أحزاب واختفت أخرى وميتغريات عديدة  يةاجلزائر  احلزبيةعرفت اخلارطة        
تتمثل يف أحزاب التيار األول الوطين وأهم  ،ة اآلن إىل ثالث تيارات كربىالسياسية املوجودة على الساحة السياسي

                                                 
 . 157ص  ،،  مرجع سابق)حمرر( أمحد منسي 1

 ).الدميقراطية(وقراطية ) شورى(كلمة مركبة من شو : شوراقراطيةال* 
 . 169مرجع سابق،  ص   ،وآخرونإمساعيل  قرية   2
 . 48مرجع سابق ، ص  ،املشاركة السياسية للمرأة العربية ،نيفني مسعد 3
 . 14ص ، 8رات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ، العدد ، مركز اإلما ، دراسات عاملية. "اجلزائر بني الطريق املسدود واحلل األمثل "، هيو روبرتس 4
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" محس"مث أحزاب التيار اإلسالمي وأهم أحزابه  ،لوطين والتجمع الوطين الدميقراطيأحزابه حزب جبهة التحرير ا
 .ميقراطية وجبهة القوى اإلشرتاكيةالث فأهم أحزابه التجمع من أجل الثقافة والد، أما التيار الث"حركة النهضة"و
     .المدنية الجزائرية منظماتال:ثانيا  
مجعيات حيث أ�ا تتنوع بني مجعيات نسائية و مات املدنية يظتنية العديد من التتواجد على الساحة اجلزائر        
 :كما يلي وسنتناول أمهها   ،حقوقية ونقابات وغريهاأخرى تماعية و جا

 :القانوني  اإلطار الدستوري و- 1  
انون قجاء مث  ،منه 39السياسية يف املادة  على احلق يف تكوين اجلمعيات غري 1989نص دستور         
أدي إىل حدوث انفجار فريد من نوعه للظاهرة اجلمعوية هذا ما  جلمعياتكرس احلق يف إنشاء او  04/12/1990

وهذا  ،الفرتة حوايل اثين عشر ألف مجعيةيف اجلزائر يف هذه بلغ عدد اجلمعيات  وقد ،ع نشاطهاعددها وتنو يث من ح
اثة التجربة من جهة ورغبة التمع يف التكفل بالعديد من املسائل بعيدا عن تدخل الدولة دالعدد اهلائل راجع إىل ح

  .من جهة أخرى
حق إنشاء اجلمعيات " 43ات الغري السياسية يف مادته شاء اجلمعينص على حق إن فقد 1996دستور أما        

  .134F1"كيفيات إنشاء اجلمعيات حيدد القانون شروط و  ،ة اجلمعويةتشجع الدولة ازدهار احلرك ،مضمون
دون املساس طن اجلزائري يف تكوين النقابات املواعلى حق  53يف مادته  1989ستورنص دفلنقابات أما ا         
 ؤرخ ـــــامل 90/14ون ــــالقاناء ــــوج ،ة للمجتمعـــة العموميـــــذات املنفعة ـــــال العموميــــاع الوطين واألعمــــن والدفـــــباألم
 ؤرخ ــــــامل 96/12وكذلك األمر  1991ديسمرب  21املؤرخ يف 91/30املعدل واملتمم بالقانون  1990يونيويف 
135Fات ممارسة احلق النقايبمنظما لكيفي 1996يونيو  10يف 

2. 
   الجزائرية المدنية ماتنظمالأهم  -2

 ينلمجتمع املدل املدنية املنظماتتكوين حبرية  1989نادت السلطة من خالل دستور  1988لتجاوز أزمة        
 ن هذه املؤسساتة اجلزائرية عدد كبري مواستجابة لذلك ظهرت على الساح ،1996 واليت أكد عليها دستور

       :اول دراسة أمهها من خاللسنح
   .النسوية المنظمات/أوال  

ونبذ ومقاومة العنف  كونت النساء اجلزائريات العديد من املنظمات النسائية للدفاع عن حقوق املرأة اجلزائرية       
  رح قضاياهاصيات يف طغري مستقلة فهي ال متلك خصو الحظ أن املرأة اجلزائرية ، واملوالدفاع عن حقوق اإلنسان

136Fالثقافية الكليةاالقتصادية و الجتماعية و اقضايا واهتمامات التمع منفصلة عن 

 منها  تعايناليت أهم املشاكل ومن  ،3

                                                 
 . 131مرجع سابق ، ص ، دساتري الدول العربيةقسم الدراسات اإلنتخابية والقانونية مركز بريوت لألحباث واملعلومات ،  1
، ص )2005ديسمرب 11-10وطىن األول التحول  الدميقراطي يف اجلزائر،جامعة بسكرة ،مداخلة يف امللتقى ال" (العامة التحول الدميقراطي يف اجلزائر وأثره على احلريات" ،رونحسينة ش 2

130 . 
يف  االجتماعيةسات عن احلركات ادى احلركات اإلجتماعية يف العامل العريب در تمداخلة يف من( يف اجلزائر بني أزمة الدولة الوطنية وشروخ التمع االجتماعيةاحلركات  عبد الناصر جايب، 3

 . 303، ص ) 2006 يف مصرركز البحوث العربية واإلفريقية، ، مائر، تونس، سوريا، لبنان، األدرن، اجلز ان، السودمصر
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ضعفها وعدم خصوصيتها خاصة يف الريف، وقد يرجع هذا العجز إىل اقتصار هذه التنظيمات  اجلزائريةاحلركة النسوية 
137Fاملدن الكربى على النشاط النخبوي املتمركز يف 

1. 
 :منظمات حقوق اإلنسان / ثانيا 

يساري واحلركة الثقافية الباإلضافة إىل التيار  ،األطباءنظمات فئة احملامني واجلامعيني و تتم بذا النوع من امل      
 :ومن أهم التنظيمات احلقوقية ما يلي  ،الرببرية

 : دفاع عن حقوق اإلنسان الرابطة الجزائرية ل .1
 لدولية حلقوق اإلنسانهي عضو يف الفيدرالية ا ،"يحي عبد النور" على يد احملامي  1985سست سنة تأ      

باإلضافة إىل نشر ثقافة حقوق اإلنسان وإعالم الرأي العام اجلزائري والدويل  ،ماية حقوق اإلنسان اجلزائريتتم حب
138Fعن وضعية اإلنسان يف اجلزائر ومناهضة التعذيب

2  . 
 :ي لحقوق اإلنسان المرصد الوطن .2

هيئة استشارية حكومية أنشأت يف ظل أزمة التحول الدميقراطي  ويعترب ،1992أنشأ مبرسوم رئاسي يف فيفري      
مواجهة  سان و يف جمال حقوق اإلن ويقوم بنشر الوعي ،املية غري احلكوميةلرد اهلجمات اليت قامت با املنظمات الع

ق اإلنسان ترسل إىل رئيس ة إىل تقدمي حصيلة سنوية عن حالة حقو ، باإلضافكل فعل لل حبقوق اإلنسان
139Fىل رئيس اللس الشعيب الوطين اجلمهورية وإ

3. 
فقد دعا السلطة إىل ضرورة  ،ثقافة مناهضة العنف ونبذ اإلرهابيف نشر الوطين حلقوق اإلنسان ساهم املرصد        

يف إطار آليات دولة القانون من طرف قوات األمن  تهإىل مكافحودعا  بالتكفل بكافة اآلثار اليت تسبب فيها اإلرها
140Fطبقا لقوانني اجلمهورية

4. 
 الجمعيات الثقافية /  ثالثا 

اجلزائرية اليت أنشات سنة كاحلركة العربية تعبريا عن اهلوية داخل اجلزائر  تعد نتاجا خلصائص الثقافة اجلزائرية و        
الشيء  ،)M.C.B(احلركة العربية اجلزائرية واحلركة الثقافية الرببرية  ،للغة العربيةعن ا اعدفربية لواجلمعية الع 1997

141Fاألمازيغية الثقافة اجلزائرية بني العربية و الذي يدلل على انقسام 

5.  
 النقابات / رابعا 

النقابات عدد كبري من و  ،حتاد العام للعمال اجلزائرينياالتتواجد على الساحة اجلزائرية أكرب نقابة جزائرية هي        
 .وغريهم الصحفيني  ،الصيادلة ،طباءاألاملهنية كاملهندسني 

 :اإلتحاد العام للعمال الجزائريين -1
                                                 

 . 84 ص ،ر، دون تاريخ نش)دار الدد للنشر والتوزيع :سطيف (األحزاب السياسية ومنظمات التمع املدين يف اجلزائر، بوضيافحممد   1
 
 . 205، مرجع سابق ، ص  السياسي اجلزائري مستقبل النظام، حممد بوضياف 2
 . 232، مرجع سابق ، ص أمحد مبارك مبارك  3
 . 13، ص 1999، املرصد الوطين حلقوق اإلنسان: راجلزائ ،1998ديسمرب 31جانفي اىل  1من  1999التقرير السنوي ، املرصد الوطين حلقوق االنسان 4
 يف بسكرة  حممد خيضر، الدميقراطي يف اجلزائر، جامعةداخلة مشرتكة قي امللتقى التحول م( املدين والتحول الدميقراطي يف اجلزائر التمع د الرمحان برقوق ،صونيا العيدي ،عب 5

 . 98، ص )2005ديسمرب 10-11
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 تابعة إىل حزب جبهة التحريريف اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني  واملتمثلة احلركة النقابية يف اجلزائركانت         
ويف ظل تنامي  جزء من السلطة، أصبحر التعددية استمرت هيمنة الدولة عليه فإقراوبعد  الوطين منذ االستقالل،

 يستطع إحتاد العمال مل ة خاصة على مستوى طبقة العمالتدهور األوضاع االجتماعية واالقتصاديالقطاع اخلاص و 
 .االستمرار يف التواجد يف املنشآت اخلاصة 

على اجلبهة  واحملسوبة "النقابة اإلسالمية للعمل"اسم  تحت 1990ظهرت أول جتربة نقابية مستقلة يف        
وتعد منوذجا مكررا  ا القطاعات االقتصادية الرئيسية،وقد عملت اجلبهة على أن متثل داخله لإلنقاذ،اإلسالمية 

ى للدولة حل اللس األعل عندماوقد انتهت هذه التجربة  ،لنقايبيف هيمنة السياسي على ا للعالقة التقليدية املتمثلة
 .142F1ذحزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقا

ال توفر  إثراء احلياة السياسية كما أ�اتفعيل و  اجلزائرية ال تقوم بدورها يفمؤسسات التمع املدين يالحظ أن       
 ة ـــالشفافيز املساءلة و ــــا لسامهت يف حتسني إدارة احلكم عرب تعزيـــــوم بدورهـــولو كانت تق ،ضوابط على سلطة احلكومة

143Fيف النظام السياسي

2. 
 .في الجزائراالنتخابات : الثالث الفرع 

عن طريق  االختياروكفل هذا األخري للمواطنني حرية  1989 دستور التعددية السياسية منذتبنت اجلزائر        
144Fعلى املستوى احمللي أو الوطين يف انتخابات نزيهةالتصويت السرى 

 انتخاباتئرية أول مت السلطة اجلزانظقد و  ،3
رفضه اجليمن اجلزائري  وهذا مااملرتبة األوىل ب فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ أفرزتو  1991عامتعددية تشريعية جزائرية 

لمجلس ه لاستقالته وحل الشاذلي بن جديدى املسار االنتخايب وتزامن ذلك مع تقدمي الرئيس الذي تدخل وألغ
األخري  هذا ،1995إىل غاية 1992مندام  دستوري ؤسسيد تدخل يف فراغ مجعل البالما  هذا ،الوطين الشعيب

بعد ذلك  تلتهاتعددية من خالل تنظيم أول انتخابات رئاسية عية النظام شر اء بنمسار  إىلعودة اجلزائر  مثل تاريخ
 ا ـــــــــام وملــللنظالسلطة جهودها من أجل بناء شرعية دستورية  وقد واصلت ،1997يم انتخابات تشريعية يف عام تنظ

يعية التشر  2002ة والرئاسي 1999انتخابات  وقد متثلت هذه اجلهود من خالل ،ال إضفاء املشروعية على ممارستها
 . ة رئاسية وتشريعية إىل يومنا هذاوما تالها من مواعيد انتخابي ،ةمث قانون املصاحلة الوطني

 :السعي لبناء الشرعية -أوال  
واخلروج من املرحلة االنتقالية  زمة اجلزائريةأللنتهجها جملس الدولة يف إجياد حل ة احلوار اليت انظرا لفشل سياس

مث إجراء  1989سية مسبقة مث تعديل دستور الدخول يف انتخابات رئا مت اختيار والعودة إىل مسار الشرعية،
 .1997 عام تشريعية انتخابات
 
 

                                                 
 . 204،203 ص مرجع سابق ، ،مستقبل النظام السياسي اجلزائري ، حممد بوضياف 1
 . 85ص ، 2008، )غريان للنشر والتوزيع والطباعة الدار اجلامعية : ليبيا ؛1ط(  فريقياأالسياسي كمدخل إلعادة بناء الدولة يف قضايا اإلصالح ، مجال حممد السيد ضلع 2

3Boualem Benhamouda , L’exercice Démocratique  du pouvoir ( entre la théorie et la réalité) 
( Alger : Dar El Oumma), 1999,133  
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 :1995االنتخابات الرئاسية  .1
 سة الدولة والطبقة السياسيةبني رئا 1994عد فشل سياسات احلوار املنطلقة منذ السداسي األول لسنة ب        

ون ــــأن احلوار هاته املرة سيك 10/1994/ 31له يف وجها جديدا أعلنه يف خطاب ت اليامين زروال انتهج الرئيس
145Fأن تستعد لذلك وعلى األحزاب السياسية ،مباشرة يف إشارة إىل االنتخابات مع الشعب

1. 
ية واألمنية اإلدار جمموعة من اإلجراءات القانونية والسياسية و  الرئاسية لقد سبق إجراء هذه االنتخابات      

تعديل و  ،ةيالرئاس لالنتخاباتتحضري تقوم ب 1995 ة يف جانفيياإلجراءات إنشاء جلنة حكوموأهم هذه  إلجناحها،
146Fعلى األقل لتلفة  والية  25يف   بالنسبة للمرتشح ألف توقيع 75 باشرتاط 13- 89القانون 

2. 
حيث صرح رئيس الدولة  ،خابات الرئاسية التعددية املسبقةلتنظيم االنت اموعد1995نوفمرب  16مت حتديد        

فإنين  نوفمرب القادم 16س اجلمهورية يوم دعوتكم مؤخرا النتخابات رئيبو '' 1995سبتمرب  19يف  اليمين زروال
  .147F3" تاركا لكم ممارسة سيادتكم الشعبية وتقرير مصريكم مباشرة ،مهميتأجل  حددت

اليامين زروال ، عن حزب التجديد اجلزائرينور الدين بوكروح أربع مرشحني هم  شارك يف هذه االنتخابات      
  ةـــــوالدميقراطي ةــــــعن التجمع من أجل الثقافسعيد سعدي و ،عن حركة جمتمع السلممحفوظ نحناح و مرتشح حر،

 وا ــــختلفحىت وإن ا الدــــة حل األزمة اليت متر با البما ميكن مالحظته على برامج مجيع املرشحني تركيزهم على ضرور و 
  .يف احللول املقرتحة حللها

ة وهي نسب ،% 67،71عن نسبة مشاركة قدرت ب ها أسفرت نتائجو  االنتخابات يف املوعد احملدد هلاجرت       
االستقرار  تؤكد إرادتا يف حتقيق السلم و مثلت رسالة واضحة من اجلماهريو  ،آنذاكظروف البالد ل نسبةالبمرتفعة 

148Fاسرتجاع وترية التنمية الوطنيةو 

باملرتبة األوىل اليامين زروال عن فوز املرشح  االنتخاباتكما أسفرت نتائج ،4
 سعدي سعيدور ــــة الثالثة الدكتـــي املرتبــــوحل ف،% 25,38ب محفوظ نحناحاملرتبة الثانية وفاز ب ،% 61،34ب

149Fيف املئة  3،78لذي حصل على نسبة ا نور الدين بوكروحأخريا السيد ،و % 9،29إذ حصل على نسبة 

5. 
ولو  جمرد رئيس رئيسا شرعيا بلرحلة ليس يف تلك املستنتاجه أن هدف االنتخابات الرئاسية اجلزائرية ا ما ميكن       

150Fن إعادة اهلبة واملكانة ملؤسسة الرئاسة يعترب لبنة أساسية إلعادة بناء الدولةشرعية منقوصة ألب

6.  
 

                                                 
،  2002-2001،) معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة اجلزائر ،رسالة ماجستري(  1999-1989مشاركة األحزاب يف املؤسسات السياسية يف اجلزائر  ،دحسني مرزو  1

 . 109ص  
، ) بن يوسف بن خدة باجلزائر  جامعة، العالقات الدوليةلعلوم السياسية و ، كلية ارسالة ماجستري(املستقبل  -املمارسة  -املكانة  -الظاهرة احلزبية يف اجلزائر التاريخ ، خالد توازي2

 . 138ص  ،2005-2006
 . 43، ص ) 10/1995/ 22-8املطبعة الرمسية، : اجلزائر (  الدولة  اليمني زروالخطاب رئيس  ،ة اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، دون هيئةاجلمهوري  3
 . 258ص  ،2003، )دار هومه : اجلزائر  ؛2ط(  لم والكابوساجلزائر احل، حمي الدين عميمور  4

 . املنحلة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،اكيةجبهة القوى اإلشرت  ،جبهة التحرير الوطين: يكون من ) حتالف سانت إجيديو( جمموعة العقد الوطين * 
 . 750، مرجع سابق ، ص مجال باورت وآخرون   5
 . 41، ص  2004-2003، )احلاج خلضر بانتة ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعةسالة ماجسترير ( 1996السلطة الرئاسية والياته يف دستور التداول على ، صليحة بيوش 6
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  ):1997(االنتخابات التشريعية - 2     
 د ــــه القيام بالعديــــوخولت أكسبته الشرعية الفعلية 1995عام يف االنتخابات الرئاسية ل اليامين زروالإن فوز        

لى أساس انتخابات حرة دميقراطية بدف استكمال بناء مؤسسات الدولة ع لقانونيةالتعديالت الدستورية وامن 
قتصادية جتسدت يف ثاين انتخابات تشريعية تعددية يف تاريخ احلياة السياسية، واملالحظ أ�ا جرت يف ظروف ا

 .اجتماعية صعبة ومأزومةو 
 من ـــــم املعارضة وتميــــيف حتجين زروال ـــالياميمتثلت يف استمرار الرئيس عينة ة إىل أوضاع سياسية مــــاإلضافب       

151Fما تبقي من اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

 ودة ـــــللعتهميمن قوى معارضة أخرى سارعت ل هذا الوخوفا من أن يطا ،1
 ا من وافقت ـــــ، ومنهارضةــــللمع حميد مهريعبد الا ــــة التحرير الوطين اليت أخرجهــــل جبهـــإىل احلياة السياسية مث

حزب جديد عرف اإلعالن عن ميالد ،كما مت براجمها مثل حركة محس والنهضة على إلغاء املرجعيات اإلسالمية من
 .بالتجمع الوطين الدميقراطي

العضوي لألحزاب فالقانون  ،واالنتخابات  األحزابعديل قانوينتالتشريعية  االنتخابات هذه سبق إجراء       
النتخابية مبوجب قانون تقسيم الدوائر ا ،كما عدل06/03/1997يوم  97/09أمر رقم  السياسية صدر مبوجب

 380ب، وقد حدد عدد املقاعد املطلوبة يف اللس الشعيب الوطين 03/1997/ 06املؤرخ يف  97/08األمر رقم 
نسمة وكل حصيلة  80000مقابل واحد  مقعد كما حدد توزيع املقاعد حسب عدد السكان حيث مينح،امقعد

دد وال يقل عدد املقاعد عن أربعة بالنسبة للواليات اليت ال يقل ع ،نسمة خيصص هلا مقعد 40000باقية تقدر ب 
أعضاء منتخبني باللس الشعيب  8مثل املوطنون املقيمون باخلارج بوألول مرة  ،نسمة 150000السكان فيها عن 

152Fالوطين

2     . 
ومن أهم  إىل قوائم األحرار،إلضافة با حزبا) 39(بية قوية تسعة وثالثون عرفت هذه االنتخابات مشاركة حز         

 ميقراطيةوالتجمع من أجل الثقافة والد ،وجبهة القوى االشرتاكية ،جبهة التحرير الوطينحزب فيها األحزاب املشاركة 
 .نافسا شديدا بينهاه االنتخابات توقد عرفت هذ حزب التجديد اجلزائري،

باملرتبة األوىل التجمع الوطين الدميقراطي فاز حيث  ،% 65،6ب االنتخاباتيف هذه  نسبة املشاركةقدرت        
جبهة  مث،مقعدا  69حركة جمتمع السلم باملرتبة الثانية ب ،األربعة األوىل برتتيب وقد جاء يف املراتب ،امقعد 156ب

   .مقعدا 19ب  االشرتاكيةمث جبهة القوى  ،مقعدا 34 حركة النهضة ب مث ،مقعدا 61التحرير الوطين ب 
153Fتسميه باإلسالم املعتدل ما يمن مععلى قبول السلطة للتعادلت نتائج هذه االنتخابات     

إنشاء جملس  ومنه ،3
 .ألول مرة منذ استقالل اجلزائر أحمد أويحييرئسها  ائتالفية وحكومةتعددي  شعيب وطين

                                                 
 . 144، مرجع سابق ، ص )حمرر(  أمحد منيسي 1
 . 259، مرجع سابق ، ص مصطفى بلعور2
 . 259نفس املرجع، ص  3
 .،مولود محروش ، حسني آيت أمحد  راهيمي ،عبد اهللا جاب اهللا ، يوسف اخلطيبسيفي مقداد ، أمحد طالب اإلب  *
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 إلى الشرعية  تقالاالن:ثانيا 
 ذا ما جتسد ــــوه ،ات الدولةــــالعودة إىل بناء مؤسسة و ـــــمرحلة البحث عن الشرعي اليامين زروالتعترب مرحلة        

 اليامين زروال غري أن الرئيس ،1997لعام نتخابات التشريعية االو  1995لعام نتخابات الرئاسية االمن خالل 
 مسبقة بتاريخ إجراء انتخابات رئاسيةاختاذ قرار تقدمي استقالته و  دفعته إىل يتال تعرض للعديد من الضغوط

 . تسمح بالتداول على السلطة وحتقيق شرعية النظام السياسي اجلزائري 15/04/1999
 :1999لعام االنتخابات الرئاسية  •
مولود  ،آيت أحمد ينحس همغلبهم أحرار، و مرشحني أ 07أصدر اللس الدستوري قائمة تتكون من          

  .أحمد طالب اإلبراهيمي ،سيفي مقداد ،عبد اهللا جاب اهللا ،يوسف خطيب ،عبد العزيز بوتفليقة ،حمروش
بيانا بوجود عمليات تزوير يف املراكز االنتخابية املخصصة *قبل يوم من بداية االقرتاع أصدر املرشحني الستة        

إال أن جواب  ،وطالبوا بإلغاء هذه النتائج البعيدة والقنصليات يف اجلزائر ملناطقألفراد اجليمن واملكاتب املستقلة يف ا
 .بأنه ال ميكن إلغاء االنتخابات يف هذه املرحلة  سة اجلمهورية كان ليبا ألماهلم رئا
ريت اب استمرت وأجال أن عملية االنتخإ ،فقط عبد العزيز بوتفليقةرغم انسحاب املرتشحني الست وبقاء         

 .154F1 بوتفليقة العزيزوبذا حتولت االنتخابات التعددية إىل استفتاء على شخص عبد  ،1999أفريل  15 يف يوم
بنسبة  بوتفليقة فاز باملرتبة األوىل ،و  % 60،25ب ى نسبة مشاركة قدرتأسفرت نتائج االنتخابات عل       

 لــــا حتصــــ، كم % 12،23ب طالب اإلبراهيميا ـــا املرتبة الثانية فتحصل عليهــــأم ،من األصوات % 73،79
 % 3،17ب حسين آيت أحمدرابعة ــــي املرتبة الـــاء فـــــ،وج % 3،95ة بـــى املرتبة الثالثـــعل عبد اهللا جاب اهللا

ى نسبة ـــعل يوسف الخطيبا حتصل ـــبينم  % 2،24 ةــبنسب يــــداد سيفـــمق % 3،09ب روشـــود حمـــموله ـــيلي
1،22 % 155F2. 

ة الوطنية ـــلتحقيق املصاحل قانون الوئام املدينقدم ة ــــرئاسة اجلمهوري عبد العزيز بوتفليقةد تويل الرئيس ـــبع       
 .ةــــن األزمــــروج مــــواخل

 : 2002 لعام  اإلنتخابات التشريعية •
وقد جاءت هذه االنتخابات يف ظل  ،عدديةثالث انتخابات تشريعية ت 2002ماي  30شهدت اجلزائر يف       

حزب  جانب معاناة إىل ،*باستثناء منطقة القبائل حيث ظهرت أزمة العروشيف الظروف األمنية حسن النسيب الت
 ، وكذلكالحبيب آدميأدى إىل انقسامها وظهور رئيس جديد هلا متثل يف  من اخلالف بني أعضائه والذيالنهضة 
 .  محفوظ نحناحوفاة قائدها  اثر حركة جمتمع السلممعاناة 

                                                 
 . بالعروشيار جديد عرف تأزمة كبرية نتيجة قتل شاب من املنطقة داخل أحد مقرات الدرك الوطين ، ونتيجة هلذه األزمة ظهر  2002-2001ة القبائل يف قطنعرفت م *
 . 145، مرجع سابق ، ص )حمرر(أمحد منيسي  1
 . 145، ص ع سابقمرج ،حسني مرزود 2
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مارس  06املؤرخ يف  08-97على مشروع أمر معدل ومتم ألمر رقم بن فليسباإلضافة إىل مصادقة حكومة        
واحتوى هذا األمر  ،ب شغلها يف اللس الشعيب الوطينالذي حيدد الدوائر االنتخابية وعدد املقاعد املطلو  1997

 . التشريعية االنتخاباتيف هذه  389على رفع عدد املقاعد إىل 
 ة ــــــعوقاطعت هذه االنتخابات جممو  ،فة إىل املرشحني املستقلنيحزبا باإلضا 21تنافس يف هذه االنتخابات        

  ةـــل الثقافة والدميقراطيـــطين من أجوحزب التجمع الو  االشرتاكيةة القوى ـــحزب جبه من األحزاب السياسية أمهها
    .ثر أحداث العروش على إ

غري بعيدة عن النسبة املتحصل وتعترب نسبة منخفضة  % 46،95 االنتخاباتة املشاركة يف هذه نسببلغت        
 ة ــــد النسب املرتفعــــر قد تركت عهــــى أن اجلزائــــوهذا يدل عل ،)1995/1997/1999(ات ـــــا يف انتخابعليه

املقاعد يف الربملان  بأغلبية جبهة التحرير الوطين زبحب بالرتتيب األوىل بملراتا جاءت نتائج قدو  ،يف املشاركة
حركة اإلصالح الوطين مث حزب  ،مقعدا 48ب يف املرتبة الثانية يطحزب التجمع الوطين الدميقراجاء مث  ،مقعدا199

 .مقعدا  38مقعدا، وجاء يف املرتبة الرابعة حركة جمتمع السلم ب 43ب
وتكريسا لشرعيته خاصة بعد ما عرفته االنتخابات  تزكية له بوتفليقةبالنسبة لرئيس هذه االنتخابات  مثلت       

لذلك فإن نسبة  ،وتشكيك يف نزاهتها وشفافيتهاالست  من انسحاب املرتشحني 1999يف الرئاسية اليت فاز با 
 )وحزب التجمع الوطين الدميقراطي حرير الوطينحزب جبهة الت(جناح احلزبني احلليفني لهشاركة يف هذه االنتخابات و امل

، مما يسهل عليه األغلبية يف الربملان بوتفليقة يضمن لرئيس،كما أن جناح هذين احلزبني السلطةمقياسا لشرعية يعتربان 
     ....  قيادة البالد بأغلبية برملانية تسمح له بتمرير العديد من امللفات منها املصاحلة الوطنية 

 : 2004 لعام الرئاسية باتاالنتخا •
جاءت يف ظل ظروف داخلية خابات رئاسية تعددية جزائرية ثالث انت 2004لعام  تعد االنتخابات الرئاسية         

من حتقيق العديد من االجنازات املهمة خاصة  بوتفليقةفمن ناحية الظروف الداخلية متكن الرئيس  ،يزةوخارجية مم
استمالة قواعد حزب اجلبهة يف  جناحهو ة الوطنية ئام املدين كخطوة حنو حتقيق املصاحلجناحه يف إجراء استفتاء الو 

وبذا متكن الرئيس وألول مرة منذ انفجار األزمة اجلزائرية من حتقيق توافق بني  ،كمداني مرزاق اإلسالمية لإلنقاذ
 .مؤسسة الرئاسة واملؤسسة العسكرية واحلزب احملظور حلل األزمة

 تعديل قانوين نظامأمهها  2004جمموعة من التحضريات لضمان سري االنتخابات الرئاسية لعام  توضع       
 06/03/1997 يفاملؤرخ  07-97رقم  ويتمم األمر يعدل 2004 /07/02 ؤرخ يفامل 01-04رقماالنتخابات 

وحتديد اختصاصات دارة حياد اإل يد علىالتأكمت و  ،اليت ظهرت يف االنتخابات السابقةيف حماولة لتجاوز النقائص 
156Fجلنة مراقبة االنتخاباتبدل اإلدارية على  وإحالل الرقابة القضائيةاجلهات اإلدارية والقضائية 

متكني باإلضافة إىل  ،1
تعيني ممثل له يف كل  حيق لكل مرشح حيثاالنتخاب قبل موعد االقرتاع،  األحزاب واملرشحني من مراقبة قوائم

                                                 
 .02، ص 12/2003/ 16، الصادر بتاريخ 3961، العدد يومية اخلرب ،"ية لقطع الطريق أمام املزورينتغريات جوهر "  ،محيد ياسني 1
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حيث أكد رئيس اجليمن بأ�م سيكونون خارج  الصناديق السوداء إلغاء إىلباإلضافة  ،ملية التصويتمكتب حلضور ع
157Fاللعبة

1.   
عبد اهللا و  ،الــــــــة حزب العمــــأمينلويزة حنون و عبد العزيز بوتفليقة ستة مرشحني اتــــشارك يف هذه االنتخاب       

  ةــة والدميقراطيـــــــــالثقاف ن أجلـــــــزب التجمع مــــــحرئيس  يسعيد سعدو ة اإلصالح الوطين،ـــــرئيس حركه ـــجاب الل
 .عن حزب جبهة التحرير الوطينبن فليس  علىو 54مرشح حزب عهد  وعلى فوزي الربعين

بعهدة  عبد العزيز بوتفليقة، و أسفرت على فوز 2004أفريل  08وعد احملدد هلا يف جرت االنتخابات يف امل       
على منافسيه اخلمسة )  %16(، يف الوقت الذي توزعت النسبة الباقية أقل من من األصوات %84نسبة بثانية 

158Fالباقني 

2. 
صة فيما يتعلق لسري قدما يف حتقيق برناجمه خالدعما  بوتفليقةمنحت لرئيس أخريا إن هذه االنتخابات         

   ةـــــسة العسكريل املؤســــــن قبـــواء مــــا ســـــن أن يتعرض هلـــــة ضد أي ضغوط ميكـــشرعيه ــحيث منحت ،باملصاحلة الوطنية
159Fأو يف مواجهة اجلماعات األصولية السيما اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 

3.  
 :      2007 لعام االنتخابات التشريعية •

 قائمة مستقلة 12229 حزبا سياسيا باإلضافة إىل 24مبشاركة  2007جرت االنتخابات التشريعية لعام          
 فاز، % 35،65درت ببالضعف حيث ق االنتخاباتمتيزت نسبة املشاركة يف هذه و  مقعدا 389حول تنافسوا 
 61ب حزب التجمع الوطين الدميقراطي مث ،مقعدا 136بجبهة التحرير الوطين األوىل حزب الثالث  باملراتب
 .مقعدا 52 ب مث حزب حركة جمتمع السلم ،مقعدا
 2007 لعام التشريعية االنتخاباتاحملللون السياسيون يف حصر أسباب ضعف املشاركة اليت عرفتها  اختلف      

اين من الضعف ـــا أن الربامج احلزبية تعـــكم ،ي منتخبيهـــن اجلزائري الثقة فــــاطدان املو ــــى فقـــع ذلك إلــــوميكن أن نرج
 .وال تواكب املتغريات احلديثة

 :  2009الرئاسية لعام  اتالنتخابا •
الذي أقره الربملان اجلزائري والذي خول  2008يف  جرت هذه االنتخابات يف ظل التعديل الدستوري األخري        

رئيسة حزب  لويزة حنونو  عبد العزيز بوتفليقةوترشح هلذه االنتخابات الرئيس  ،الرتشح لعهدة ثالثة بوتفليقةالرئيس 
حزب رئيس  محمد السعيد ،54رئيس حزب عهد  فوزي رباعين ،ئيس اجلبهة الوطنيةر موسى تواتي و العمال

 .حركة اإلصالح الوطين اإلسالمي  رئيسمحمد جهيد يونسي و احلرية،العدالة و 
عهدة ثالثة بنسبة باملرتبة األوىل وب بوتفليقة وأسفرت على فوز الرئيس  2009فريل أ 9أجريت االنتخابات قي        

 % 1،37بنسبة جهيد يونس و ،%2،31ب  موسى تواتيمث  % 4،5ب  لويزة حنون تلته مث % 90،33

                                                 
1 Aissa khelladi, Démocratie à l'Algérienne les leçons d'une élection ( Alger : Mitidja) ,2004, p 52 . 

  414، 413ص  ،2004ياسية و اإلسرتاتيجية األهرام ،مركز الدراسات  الس: القاهرة .2004-2003التقرير االسرتاتيجي العريب  ،السياسية واإلسرتاتيجيةمركز الدراسات   2
 . 414ص ، نفس املرجع  3
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ألفا  623مليونا و 20من أصل حوايل  % 74،56، وبلغت نسبة املشاركة % 0،92بنسبةمحمد السعيد و
160Fمواطنني هلم حق التصويت 608و

1. 
 ذا ــــوب ،ى تطبيق برناجمهـــبحت كلها تعمل علي تكوين حتالف بني األحزاب املختلفة وبذا أصـــف بوتقليقةجنح       

 .بني اهليئة التشريعية والتنفيذيةال سبب لالختالف على القوانني والسياسات 
 
  

 : 2012لعام اإلنتخابات التشريعية  •
حزاب جاءت االنتخابات التشريعية اجلزائرية األخرية يف ظل ظروف عربية وإقليمية خاصة تصاعد فيها نفوذ األ       

ريعية لعام ، فقد فاز حزب العدالة والتنمية يف املغرب يف آخر انتخابات تشمية على الساحة السياسية العربيةاإلسال
 . 2011،كما فاز حزب النهضة  يف تونس باملرتبة األوىل يف انتخابات اللس التأسيسي لعام باملرتبة األوىل 2011

ادية والبشرية الكفيلة ، سخرت له مجيع املوارد املالتشريعية إعدادا حسنا النتخاباتأعدت السلطات اجلزائرية ل      
جديدة ظهرت ، باإلضافة إىل أ�ا تساهلت مع أحزاب سياسية يني حلضور االنتخاباتودعت مراقبني دول بإجناحها

161Fحزبا 44 يبلغعدد األحزاب املشاركة  ما جعل ،حزبا 21منذ شهر فيفري املاضي وعددها 

2. 
، وجاءت نسبة املشاركة يف هذه امقعد 468 تنافست األحزاب السياسية يف هذه االنتخابات على       

املرتبة األوىل جبهة التحرير الوطين بألوىل هلذه االنتخابات على فوز وأسفرت نتائج املراتب ا باملئة، 43االنتخابات ب
 ون ــــراء واملتكــــر اخلضـــــم حتالف اجلزائـــمقعدا ث 70 ع الوطين الدميقراطي بـــا حزب التجمــــيليه ،مقعدا 220مبعدل  

 .امقعد47حركة جمتمع السلم وحركة النهضة وحركة اإلصالح الوطين ب من 
اركة فيها حيث شاركت ما ميكن مالحظته جليا يف هذه االنتخابات هو ارتفاع عدد األحزاب السياسية املش       

،مل يستويف شرط حتضريها لالنتخابات بستة أشهر ما جعل هذه األحزاب تعاين حزبا 21ا بلغ عدده أحزاب جديدة
ونرجع ذلك لرغبة السلطة اجلزائرية يف تشتيت أصوات الناخبني  معينة،إىل برامج  باإلضافةناضلني من نقص يف امل

162Fمضادة هلا لتجنب حصول حزب أو حزبني على أغلبية ميكنها أن تعارض الرئيس وأن جتعل من الربملان سلطة 

3. 
أما نسبة املشاركة فكانت مرتفعة جدا عما توقعه احملللون السياسيون، وميكن أن نرجع ذلك خلطاب الرئيس           
ائج ،كما جاءت نتفيه إىل املشاركة يف االنتخابات بوالية سطيف والذي دعا 2012ماي  10يف  بوتفليقة

، بعد  الوطين على األغلبية يف الربملانل حزب جبهة التحرير حيث مل يتوقع حصو  ،االنتخابات التشريعية مفاجأة

                                                 
 . 96، ص  2009-2008 ،راسات الوحدة العربيةمركز د: صر م . 2008يف الوطن العريب  اإلنسانتقرير عن حقوق ، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان  1
 :)2012-05-25( ،انتخب أوال تنتخب 2010ماي  10انتخابات مقران أيت العريب ، 2

http://www.elkhabar.com/ar/politique/289043.html 
.نفس املرجع    3   
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163Fاألزمة اليت تعرضت هلا من جرّاء القوائم االنتخابية وتشتت مناضليها وقادتا قبل أيام قليلة من بداية االقرتاع

1 
 م الكثري ـــــذي يعـــد اإلسالمي الــــملادة من اـــى األغلبية واالستفــــول علــي احلصـــار اإلسالمي فــــل التيـــى فشــباإلضافة إل

 .                                                                                                              عربيةمن الدول ال
  .دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في المغرب:المبحث الثالث 

الشريعة تناسب مع التقاليد املغربية و ه االستقالل على إجياد شكل دولة حديثة تحبث املغرب منذ حتقيق       
 تعملو  ،مللكي وتكريس التعددية احلزبيةوقد وجد ضالته يف اختيار النظام ا اإلسالمية وحتقيق املبادئ الدميقراطية،

قائمة على الدين التقليدية الصادر امل بني ما متباينة للشرعية السياسية ترتاوحمصادر  على اجلمع بنياملؤسسة امللكية 
164Fاملؤسسات واالجناز السياسيواملصادر التحديثية القائمة على عملية بناء والعرقية 

اتسمت الساحة السياسية قد و  ،2
املغربية باالستقرار السياسي وانعدام حاالت الصراع بني القوى املعارضة واحلاكمة حيث كان هناك اتفاق حول أولوية 

 . طية يف العمل السياسي الدميقرا
ر الشعب املغريب ـــعب اتـــه أزمة متعددة األبعاد يف الثمانينـــي الذي عرفه املغرب هزتـــر أن االستقرار السياســغي       

ة ـــــجمموع يـــــانـــن الثـــسالح يـــــاملغرب كـــامللار ـــة اختــــل األزمـــوحل ،راتـــاهــــواملظات ــــاالحتجاجم ـــظينبت اــــن رفضهــع
زيد ـــق مـــتحقيل ةـــوى املعارضـــب قــــالب الشعبية ومطالة املطــــل تلبيـــن أجـــة مــــاالقتصادية و ــــات السياسيــــن اإلصالحــم

 .وفتح الال لزيادة املشاركة السياسية من اإلصالح السياسي
قيام بعملية التطرق إىل جمموعة العوامل اليت دفعت النظام السياسي املغريب لل بحثسنحاول يف هذا املهلذا          

  .الدميقراطيالتحول  عمليةتكريس يف املتخذة السياسية والدستورية  اإلصالحاتومدى مسامهة  ،التحول الدميقراطي
  .دوافع عملية التحول الديمقراطي في المغرب: المطلب األول 

 : يلي كما تناوهلاوسن خارجيةو داخلية وافع عملية التحول الدميقراطي يف املغرب بني دوافع لقد تنوعت د       
 :الدوافع الداخلية  -ع األول الفر 

 : االقتصاديةالدوافع  -أوال  
 1967ير املالية سنة فقد صرح وز  ،الليربالية يف الال االقتصادي أخذت القيادة املغربية منذ االستقالل مبنهج       

قتصادية هلذه املرحلة النتائج اال أن غري ،165F3"ون مثاال يف هذا الال إلفريقيااملغرب الطريق الليربايل وسيك لقد اختار" 
 .       االقتصاد املغريب من الركود واخنفاض املستوى املعيشي ألفراد التمع حيث عاىن ،جاءت ضعيفة

هذه ارتكزت و  ،1973ابتداء من سنة '' املغربة''يب القيام بعملية ملواجهة هذه السلبيات قرر النظام املغر         
ؤسسات واإلدارات إدماجه يف املبوإتاحة الفرصة لفئة الشباب ور الدولة يف االستثمار والصناعة على تعميق دالعملية 
،كما استفادت يادإلنشاء مقاوالت خاصة يف امليدان االقتصوالقروض واالمتيازات تزويده باإلمكانيات و  العمومية

                                                 
 :) 2012-05-25( 2012نتائج االنتخابات التشريعية اجلزائرية  1

 http://www.albrq.net/4475.html                                                                                                     
 .87، مرجع سابق ، ص  )حمرر( أمحد منسي 2
 . 224، ص 1992، )إفريقيا الشرق :؛ الدر البيضاء 1ط(مع باملغرب الت جدلية الدولة ووآخرون،  بريم  سالمة  3

http://www.albrq.net/4475.html�
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 وكسب والئهم حتفيزهم قصد )لضرائباإلغاء  ،القروضمنح  ،توزيع االستثمارات(نظام املكافآتمن  النخب القروية
166Fهذا يف وقت كانت فيه الدولة معجبة برفاهها االقتصادي الناتج عن الفرصة التارخيية الرتفاع أسعار الفوسفات

1. 
اقة واخنفاضا يف أسعار  فت األسواق العاملية ارتفاعا يف أسعار الطهذا الوضع مل يستمر طويال حيث عر        

نفسها  ذا وجدت الدولةهل تسببت يف تدهور قطاع الزراعة، ونتيجة وتعرضت البالد ملوجة جفاف حادة ،الفوسفات
الية الدولية للمؤسسات والبنوك املزمة قرر النظام املغريب التوجه وللخروج من هذه األ ،عاجزة على متويل مشاريعها

 .ختالالت يف السياسة املالية للمغرب إأدى إىل مما لالقرتاض 
على انتهاج تدابري تقشفية مشلت قطاعات قائم  )1981-1978(اديا انتقالياوضع النظام املغريب لططا اقتص       

جديدة من بينها رسم وأضيفت رسوم وضرائب  ،عات االستثمار والتسيري والتجهيزالتعليم والوظيفة العمومية وقطا
167Fمغادرة الرتاب الوطين

من التدعيم  اليت قامت على احلدالباب أمام الليربالية االقتصادية  الوقت فتح يف نفسمت و  ،2
منيت بفشل  االقتصادية إال أن هذه السياسة ،اعد السوق احلرة وحترير االقتصاداملوجه للمواد األساسية وتطبيق قو 

الشعب عن غضبه وسخطه  ادار البيضاء عرب فيهالب 1981فاضة شعبية ضخمة يف عام قامت على أعقابه انت ،ذريع
 ا ــــواسعأمام مؤسسات القطاع العام ولابة هذا الوضع عاود النظام املغريب فتح باب االستثمار  ،من هذه السياسة

  .مة االقتصادية زاد من تفاقم األز هذا ما  ،رتاض اخلارجي من األسواق املاليةمن خالل التوجه لالق
  املغربه ـــــــــا توجــــوملواجهته ،اتـــــالتسعيني بداية يـــا فـــــللمغرب وتفاقمت حدت ةــــاالقتصادية ـــــرت األزمـــــاستم      

 اـــــــده مباملغرب واقتصاالذي أصبح معه  ،التقومي اهليكلياملالية الدولية إلنقاذ اقتصاده باعتماد سياسة  إىل املؤسسات
168Fحتت رعاية ووصاية صندوق النقد الدويل يف ذلك ماليته العامة 

3. 
 :الدوافع االجتماعية  -ثانيا 
منذ  انتهجتها احلكومةلسياسة االقتصادية اليت انتيجة العديد من املشاكل االجتماعية  التمع املغريب عاىن       

 رفعنتيجة أسعار املواد األساسية ارتفعت كما ،ساط الشبابة البطالة خاصة يف أو حيث ارتفعت نسب ،االستقالل
لنظام اقتصاد السوق مما سبب ضررا لقطاعات كبرية من التمع املغريب الذي  وفقا رئيسيةاللسلع ا عن هادعم احلكومة

169Fيعاين من الفقر والبطالة

قرية اصة لدى الطبقات الفخاملستوى املعيشي  الة الشرائية واخنفضتدهورت احلكما ،4
 ذا ــــه ،والــــاب راوس األمـــار التجار وأصحـــــكبار مالك األراضي و ــــــم كبمقابل ظهور طبقة بورجوازية تض والوسطى

170Fكبار موظفي الدولة من مدنيني وعسكرينيإىل جانب فئة  

باإلضافة إىل تفشي ظواهر سلبية يف التمع كانتشار  ،5
 . احملسوبية والرشوة وحماباة األقارب

عدد  قدر1994فحسب إحصائيات ميغرافيا كبريا عرف التمع املغريب منوا دالصعبة  هذه الظروفجانب  إىل       
أدى إىل ظهور أزمة سكن و رية متركز معظمه يف املناطق احلضاهذا التعداد السكاين  ،نسمةمليون  26السكان ب

                                                 
  257، ص  2003، )،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرةرسالة ماجستري(1998- 1992ل الدميقراطي باملغرب املعارضة السياسية والتحو ، الينعبد الكرمي عبد 1
 7198 ،)دار املستقبل العريب: لقاهرةا("لدميقراطية يف اململكة املغربيةالتجربة ا"ديرة وآخرون أمحد جيف  ،)1983-1975(الواقع واآلفاق: املسلسل الدميقراطي  ،حممد مصطفى القباج  2

 .183، ص 
 . 258، مرجع سابق ، صالينعبد الكرمي عبد 3
  . 94، مرجع سابق ، ص )حمرر( أمحد منيسي  4
 .  428ص ميالدي ،  1426، )مطبعة املركز العاملي لدراسات وأحباث الكتاب األخضر: طرابلس  ؛ 2ط( ظم السياسية العربية املعاصرةالن، عطا حممد صاحل، فوزي أمحد تيم  5
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 سكن يف الدار البيضاء  200.000يقدر ب  مليون سكن على املستوى الوطين منها خصاص 1،5قدرت حبوايل 
171Fوحدها

1.  
ربوز الطبقية يف التمع ف تأثريا على الال السياسي يف املغرب لتدهور الظروف االقتصادية واالجتماعية لقد كان       

أما  ،لالستقطاب من قوى معارضة للنظام فالطبقة الوسطى قابلةتساند قوة سياسية معينة،  طبقةجعل كل املغريب 
 ة ـــالنخب السياسيع ــــة وأصبحت متداخلة مــــهلا ممثلني يف السلطجعلت و فساندت احلكومة رجال األعمال  طبقة

جلعل مواقف احلكومة وقراراتا منسجمة مع مصاحلها  ،لحكومةلمساندة  تعمل هذه الفئة كقوة حيث إىل حد كبري،
172Fاملتجددة وفقا للظروف املتغرية

2.  
 :افع الثقافية الدو - اثالث  
 رة النظام السياسي على االستقرارمؤشرات قياس قدوتعترب إحدى  افة السياسية يف لتلف التمعاتتتنوع الثق        

احل وكذا قدرته على استيعابا والتفاعل معها وتوظيفها لص ،من خالل مدى جتانس الثقافات السياسية فيما بينها
173Fحتقيقهاإىل الغايات واألهداف اليت يسعى 

تعدد يف الثقافة السياسية، غري الب ع املغريبالتم ونتيجة هلذا املنطق يتميز ،3
 .اإلسالم والتاريخ املشرتك والوالء للنظام احلاكم  يف أصول تارخيية واحدة تتمثل يف أ�ا تشرتك

ر فكرية ومعرفية وأصبحت مصاد) الوالء للنظام احلاكم  ،تاريخال ،اإلسالم (ت هذه األصول الثالثة لقد امتزج        
هذه املشاركة  ثقافةوثقافة اإلمجاع و  لثقافة السياسية االنقساميةاي ه اليت تنقسم إىل ثالثة أمناط للثقافة املغربية

 االستقرارالذي ينعكس على حتقيق ، بينهاجاهدا لتحقيق التعايمن  النظام السياسي املغريب يسعى الثقافات الثالث
 .  ةالسياسي يف الدول

 :المجتمع المدني -ارابع
زبية وتكوين فرغم أ�ا مسحت بالتعددية احل غريباحتواء التمع املدين امل إىلسعت السلطة املغربية منذ االستقالل       

احليلولة دون تشكل القتصادية اليت تم السكان قصد لكنها احتفظت بوسائل ملراقبة القطاعات ااألحزاب والنقابات 
والذي سيطمح يف النهاية إىل إعادة النظر يف نوعية العالقات اليت تربطه با واليت ستؤدي  ،مستقل عنها جمتمع مدين

174Fالسياسيىل أشكال جديدة لالنتظام بالنتيجة إ

4. 
ولتجنب تدهور  ،الشعب غضب يت عرفها املغرب يف الثمانيناتال واالجتماعية األزمة االقتصادية أثارت        

ربية املنظمة املغك اجلمعيات ث ظهرت العديد منحي إعادة هيكلة نفسهايف تمع املدين قوى السعت الوضع أكثر 
تفعيل عملية اب املعارضة حول حكومة التناوب و األحز النقاش الدائر بني السلطة و راء للمشاركة يف إث حلقوق اإلنسان

 . التحول الدميقراطي 
يف ظل األزمة  منو ضغوط املعارضة ارملغريب يف التسعينات مع استمر تزامن صعود دور التمع املدين القد         

 محلت السلطة أسبابا وطالبت بإجراء تعديل دستوري حللاليت و  ،عية اليت يعيشها التمع املغريباالقتصادية واالجتما
                                                 

 . 77، ص 2005، )أفريقيا الشرق : الدار البيضاء ( االنتفاضات احلضرية باملغرب عزيز مخليمن ،  1
 .    472، مرجع سابق ، عطا حممد صاحل، فوزي أمحد تيم  2
 . 124، ص  1999، ) جامعة القاهرة رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،( العامل الديين وظاهرة االستقرار السياسي يف املغرب، على إمساعيلسلوى حممد  3
 . 221، ص وآخرون، مرجع سابق بريم  سالمة  4
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حيث أقر  ،ملطالبمع بعض ا الحسن الثانيامللك  وملواجهة هذا الوضع جتاوب  ،مشكلة املؤسسات السياسية للبالد
االستفتاء  رىج روع دستورومشسي لتجديد شرعية النظام املهتزة ع التناوب السيامشرو  جمموعة من اإلجراءات واقرتح

 .1992عليه يف عام 
 الدوافع  الخارجية :الفرع الثاني  

ت السياسية صالحاختاذ جمموعة من اإلال الحسن الثانيالعوامل الداخلية لدفع امللك تظافرت جمموعة من        
 إال أن هذه العوامل الداخلية صاحبتها جمموعة من الدوافع اخلارجية اليت ساعدت على اختاذ ،والدستورية يف املغرب

 :يف اخلارجية لدوافع، ومتثلت هذه اهذه اخلطوات لتحقيق الدميقراطية
 ا�يار نات بالتحوالت الدولية واملتمثلة يف تأثر النظام املغريب يف �اية الثمانينات وبداية التسعي : النظام الدولي .1

 لديكتاتوريات من ا وسقوط الكثري الدميقراطيةوحتول معظم دول العامل إىل وانتهاء احلرب الباردة االحتاد السوفييت 
 ة ـــه جناح الثورة اإليرانيـــباإلضافة إىل التأثري الذي أحدث، ةــــار ما يعرف باملوجة الثالثــإفريقيا يف إطة و ـــا الشرقيــــيف أورب

175Fوساير اليسار اإلصالحي ،الدينية اتاحلرك تحيث نشط ،يف املغرب

1.    
ورغم أن  وعرفت دفعا قويا يف التسعينيات بية األوربية بالعديد من املراحلمرت العالقات املغر : الشراكة األوربية.2 

واليت مثلت  اما للجانب السياسي واالجتماعي والثقايفهذه العالقات تتميز بالطابع االقتصادي إال أ�ا تويل اهتم
نضمام املغرب إليه وعة من الشروط إلحيث اشرتط اإلحتاد األوريب جمم ،دافعا مهما لعملية التحول الدميقراطي باملغرب

 .دميقراطي واحرتام حقوق اإلنسان  من بينها إقامة نظام
 املغربية  ةــــد خشيت السلطــــفق ،التونسيةالدميقراطي اجلزائرية و  تأثرت املغرب بتجربة التحول:البيئة اإلقليمية .3

عبئة من تكرار املثال اجلزائري خاصة مع ظهور احلركة اإلسالمية املغربية واتسامها بالقدرة على االستقطاب والت
 .  اباجلماهريية خاصة لدى الشب

دوق املغربية يف الثمانينات إىل صن ت السلطةهغربية توجيف ظل األزمة االقتصادية امل: المؤسسات المالية الدولية.4
اقتصادها اشرتطا عليها إعادة هيكلة وقد  إلقراضها ومساعدتا على اخلروج من األزمة، دويلالنقد الدويل والبنك ال

 .دميقراطي وتكريس حقوق اإلنسانالتحول البعملية  والبدأ
لتكريس  ةدستوريو  ةسياسي يةإصالحبسياسية  نظام املغريب إىل األخذهذه التغريات الدولية واإلقليمية دفعت ال      

سياسة االنتقال باليت اختارها النظام املغريب يف بداية التسعينات  هذه السياسيةواتسمت  عملية التحول الدميقراطي،
176Fمن املغلق إىل املفتوح تدرجييا

2. 
  .مؤشرات التحول الديمقراطي في المغرب:المطلب الثاني 

يف كونه قد كرس بصفة خاصة  ربيةااملغه من النظم العربية بصفة عامة و متيز النظام السياسي املغريب عن غري        
 الحسن الثانينتهج امللك املغريب وقد ا ،لتعديالت الدستورية اليت أقرهامجيع ا ويف االستقاللالتعددية احلزبية منذ 

  ةـــــالشعبية والقوى املعارضالقوى مطالب ل ـــــظة يف ــــــية والدستورياسالسي اتـــــــاإلصالح إقراريف  سياسة التدرج

                                                 
 . 188، ص  1990، )أفريقيا الشرق : القاهرة( سياسية -وسيومقاربة  س النسق السياسي املغريب املعاصر ، حممد ضريف 1
 121، ص  2011، )مركز دراسات الوحدة العربية : بريوت  ؛1ط) (البحرين-لبنان  -املغرب -مصر (احلركات االحتجاجية يف الوطن العريب ربيع وهبة وآخرون،  2
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رض اليت حتققت على أناوب كومة التحل الحسن الثاني طرحب 1992منذ  اإلصالحاتوبدأت هذه  ،يف الثمانينات
غاية آخر  إىل السياسية والدستورية اإلصالحاتامللكية يف عملية  وقد استمرت املؤسسة ،1996عام الواقع يف 

 . 2011يف دستوري تعديل 
 اإلطار الدستوري والمؤسسي : األول الفرع

 :  اإلطار الدستوري -أوال 
شارك الشعب يف إنشاءه عن طريق  1962يف عام  االستقاللاملغرب أول دستور مكتوب له بعد  عرف      

177Fالدستوري االستفتاءأسلوب 

ية الدينية والتارخيية ميزج بني التقليد عياجتماكرس نظام ملكي دستوري دميقراطي و  ،1
 1996 ،1972،1992 ،1970( يف دستوريةمخسة تعديالت إىل  1962تعرض دستور  وقد ،الدستورية
2011(. 

املغربية الدساتري األوىل تشمل  ،مرحلتني واملؤسسي اليت قام با املغرب إىلالدستوري  اإلصالحنقسم عملية        
رحلة الثانية اليت شهدت أما امل ،امللكية الرئاسية طابع غلب عليهاو  1972-1970-1962 امألعو  األوىلالثالثة 

   .فتتميز بنظام امللكية الربملانية التدرجيية) 2011-1996-1992( ةاألخري الثالثة  الدساتري
أما  1992عام  يفكان أوهلا  تدريجيف املرحلة الثانية بال املؤسسة امللكية هااتبعت اليت يز التعديالت الدستوريةتتم     

ملكية دستورية ذات  إىلذات طابع رئاسي  لتوجه من نظام ملكية دستوريةل 2011 عام واألخري يف 1996الثاين يف 
 يف إطار قبولوذلك  ،املؤسسة امللكية وأمهيتها ةعلى هيمن حملافظةوا مع احرتام جوهر إمارة املؤمنني طابع برملاين

ن ألتصر على ما ورد يف الدستور فقط غري أن ما مييز النظام املغريب هو أنه ال يق ،التوافقي املعارضة مبدأ التناوب
روريا لفهم وراية الواقع وبذلك يكون املزج ض ،من احلاالت النص الدستوري  العديداملمارسة السياسية تتجاوز يف

178Fواملكتوب  العريف بني املضمر واملعلن املغريبالسياسي 

2. 
يف يوم الحسن الثاني املعارضة مذكرة إىل امللك من أحزاب اثر تقدمي  1992الدستوري لعام تعديل الجاء       

، التقدم مل الدميقراطي الشعيبمنظمة الع الستقالل،ا ،حتاد االشرتاكي للقوات الشعبيةاإل وهي ،19-06-1992
179Fاإلحتاد الوطين للقوات الشعبية  ،االشرتاكيةو 

إجراء إصالحات جمموعة من املطالب أمهها هذه املذكرة على احتوت و ،3
وتكريس مبدأ الفصل بني السلطات  ،القانون وإحداث مؤسسات دميقراطيةدستورية وسياسية تتضمن تكريس دولة 

على إحداث  محمد الثانيوافق امللك  ،وإجراء انتخابات نزيهةلعامة واخلاصة وصيانة حقوق اإلنسان واحلريات ا
التأييد الشعيب  ، وحصل على1992-09-04ع الدستور إىل االستفتاء الشعيب يوم وقدم مشرو دستوري تعديل 

 .% 99،96ب

                                                 
 . 279، ص 1980، )دار النشر املغربية : يضاءالدار الب( الدستوري املغريبالوجيز يف النظم السياسية والقانون ، نبيلة عبد احلليم كامل 1
 . 190 ص، 2004، )مركز دراسات الوحدة العربية : بريوت ؛1ط( يف البلدان العربية  األحزابالدميقراطية داخل  ،الكواري وآخرون خليفةعلى   2
 .  25، ص  1994،)السياسية  كز البحوث والدراساتمر : ؛ القاهرة1ط(التحول الدميقراطي يف املغرب ، أمحد ثابت 3
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متثلت يف تضمني الديباجة مفهوم حقوق اإلنسان جمموعة من التعديالت  1992لعام  الدستوري تعديلأقر ال       
180Fكما هو متعارف عليها دوليا

ته احلق يف إقرتاح أعضاء حكومته حمنحيث الوزير األول املتعلقة ب 24وتعديل املادة  ،1
ضرورة حصول احلكومة  59الدستور اجلديد قي املادة   كما جاء يف ،1972مللك يعينها لوحده يف دستوراليت كان ا

181Fعلى تنصيب مزدوج ملكي وبرملاين قبل مباشرة مهامها

يصدر "من الدستور بالنص  26باإلضافة إىل تعديل املادة  ،2
ويعد  ،"إىل احلكومة بعد متام املوافقة عليه قانون يف الثالثني اليوم التالية إلحالته من جملس النوابنفيذ الامللك األمر بت

182Fإقرار أجل لتنفيذ القوانني شيئا جديدا مل يرد يف الدساتري السابقة

3.  
لة الوطنية الكتمما جعل ملعارضة وجتاهل املطالب األخرى هذا التعديل الدستوري قد استجاب لبعض مطالب ا       

استمرت عمليات احلوار بني الكتلة الوطنية ولتحقيق هذه املطالب  ،أكثر عمقاتعديالت وإصالحات تطالب بإجراء 
وميثاق " اإلنضاج" مسي بدستور 1996/ 13/12على نص دستور جديد يف  اتفاقوامللك إىل غاية الوصول إىل 

تطبيق مبدأ التناوب ما مسح ب هذا ،حلزب الفائز باألغلبيةن اشرف أهم ما جاء فيه أن يعني امللك رئيس احلكومة م
 1956عام  االستقاللاليت ضلت معطلة عمليا منذ  تكريس صيغة التناوب السياسي قق هدفنيالذي حيالتوافقي 

183Fاالنفتاح على لتلف القوى السياسية املغربية بغض النظر عن توجهاتا ومفاهيمها األيديولوجيةا مثانيهو 

4 . 
يع حمدود ملهام احرتام حقوق اإلنسان وتوسكيز على أربع جماالت رئيسية وهي رت الب 1996جاء تعديل دستور        

 د ــــــــــوحماولة احل، ةاة السياسيـــــة والتمع املدين يف احليــــــال مشاركة األحزاب السياسيـــــوزيادة جم ،السلطة التشريعية
 السلطات مالتأكيد على حمورية دور امللك أماهذه التعديالت وأهم مادة  نية ومخسنيمثاوقد مس التعديل من الفساد، 

تحداث جملس اسالقضاء، واألخذ بنظام اللسني و وزيادة أعضاء اللس الدستوري وتدعيم استقاللية ث الثال
184Fسسة دستورية مؤ  ملستوى اللس األعلى للحسابات وترقية ،العامة صرف األموالراقبة وتعزيز م تشاريناملس

5. 
ومنه  امللكقائمة وزارته على  اقرتاح الوزير األول حق 1996دستور  منحالتعديالت السابقة  باإلضافة إىل      

وبذا باستثناء الوزارات السيادية فيكون وزرااها مسئولني أمام امللك مباشرة، وزراء مسؤلون أمام الوزير األول سيصبح ال
حق إنشاء جلان  40املادة منحت كما ،)55م (وجملس النواب  لكة مزدوجة أمام املذو مسؤولي أصبحت احلكومة

واليت تضمنت  79كما عدلت املادة ،من أغلبية جملس النواببطلب  إما مببادرة امللك أو نيابية لتقصي احلقائق
كما عدلت املادة ،ياللس الدستور  علىالسماح للربملان يف حالة وجود خالف حول دستورية القوانني أن حييلها 

للملك أن . للملك وللس النواب وللس املستشارين حق اختاذ املبادرة قصد مراجعة الدستور"حيث أصبح  103
 .185F6"يستفيت شعبه مباشرة يف شأن املشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور

                                                 
 :القاهرة ،نامج األمم املتحدة االمنائيبر  () لبنان ،مصر، املغرب(نظمات األهلية دراسات حالة التطور العاملي واإلقليمي ملفهوم حقوق االنسان وإنعكاساته على امل  ،)حمرر(أماين قنديل   1

 . 143، ص )دار نوبار للطباعة 
فريقية، جامعة ، معهد البحوث والدراسات األوراهرسالة دكت( )دراسة حالة اململكة املغربية منذ التسعينات(دور التمع املدين يف عملية التحول الدميقراطي ، ن السيد حممود عبد الوهابأمي 2

 . 239، ص  2011، )القاهرة
 . 31،  30ص ،أمحد ثابت، مرجع سابق 3
 . 389مرجع سابق ، ص  لتحول الدميقراطي يف الوطن العريب ،واتقرير التمع املدين  4
 . 220 ، ص1997، القاهرة ،1997العريب حالة حقوق اإلنسان يف الوطن عن تقرير ، حلقوق اإلنسان املنظمة العربية  5
 . 527رجع سابق ، ص ، متري الدول العربيةدسا ،املعلومات قسم الدراسات االنتخابية والقانونية يف مركز بريوت لألحباث و 6
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حيث   ،اختصاصات امللك مبدأ التوافق الذي مل يقلص منكرسا   1996و1992نالحظ أن تعديل سبق  مما      
186Fظيم العالقة بينهماكان اإلصالح أفقيا على صعيد تطوير صالحيات الربملان واحلكومة وإعادة تن

1.  
اندلعت فإقليميا  يف ظل ظروف إقليمية وداخلية صعبة، 2011 عام ب آخر تعديل دستوري لهر عرف املغ      

أما الظروف  ،لتمتد إىل مصر وليبيا وسوريا زين العابدين امبنظ الثورات العربية بداية من تونس اليت أطاحتألسنة 
 اليت طالبت ،2011 مارس 20شباب لموعة  وتكوينهمربية بالثورات الع تأثر الشباب املغريبالداخلية فتمثلت يف 

 .ية شاملة تكرس دميقراطية حقيقيةصالحات دستور جراء إبإ
شارك فيه جمموعة من اخلرباء  يمشروع تعديل دستور  السادس محمد امللكيف خضم هذه الظروف طرح       

وحصل على نسبة تأييد  2011 جويلية 01 عرضه على االستفتاء الشعيب يفمت، تمع املدىناملغاربة وقوى من ال
 لتعددي للهوية املغربية املوحدةالطابع اتكريس يف  تتمثلهذا التعديل جمموعة من احملاور  ، مشل% 98،49ب  تقدر

خطوة منطقية يف طريق االعرتاف عترب هذه وت ،لغة رمسية باعتبارهاومساواتا مع اللغة العربية  بها األمازيغيةويف صل
تها، وتعزيز منظومة حقوق وضمان ممارس فردية واجلماعيةوتوسيع جمال احلريات ال ،االجتماعية يف البالد بالتعددية
187Fاعية والتنموية، والثقافية والبيئيةالسياسية واالقتصادية واالجتم بكل أبعادها اإلنسان

2. 
وتعزيز اآلليات الدستورية لتحقيق القضاء وتعزيز صالحيات اللس الدستوري تكريس استقاللية باإلضافة إىل         
وتواز�ا، ونزع صفة  ةتوطيد مبدأ فصل السلطو  وتقوية مؤسسات التمع املدينلتأطري املواطنني حزبية حقيقية تعددية 

من احلزب  رئيس احلكومةتكريس تعيني و  ،ه كأمري للمؤمنني وكهيئة حتكيمسية على امللك مع االحتفاظ مبكانتالقد
كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتوىل املسؤولية الكاملة  تقوية مكانتهو  الذي تصدر انتخابات جملس النوابالسياسي 

188F.حلكوميواإلدارات احلكومية وقيادة وتنفيذ الربنامج ا على احلكومة

3  
أا من فوق من املؤسسة بأ�ا مجيعها ت1992ذية اليت تبناها املغرب منموجز القول حول التعديالت الدستور     

حيث حافظت املؤسسة امللكية على مكانتها فيها التغيري اجلوهري  كما أن هذه التعديالت الدستورية غاب،امللكية
189Fدخلت حتويرات على اختصاصات الربملان واحلكومة وأ املنظومة الدستورية والسياسية احملورية يف

4. 
 .اإلطار المؤسسي: ثانيا
احلكومة اإلطار املؤسسي يف املغرب بالنظر إىل السلطة التنفيذية املمثلة يف املؤسسة امللكية و  تطرق إىلن       

 الدستورية املؤسسات همأ باإلضافة، السلطة القضائيةو  املستشارينواملؤسسة التشريعية ممثلة يف جملس النواب و 
  .االستشارية

  .احلكومةو املؤسسة امللكية من ريب يف النظام السياسي املغتتكون السلطة التنفيذية :  السلطة التنفيذية – أوال

                                                 
 .102ص  ،2006، ديسمرب 334العدد  ،العريبجملة املستقبل  العربية،مركز دراسات الوحدة  1
 :)  2012-04-30(التعديالت الدستورية األخرية  2

  http://www.alkhabar.ma:  
 .  نفس املرجع   3
 ،أخرى دراسة مقارنة لدول عربية مع دول عربية ؟ملاذا انتقل اآلخرون إىل الدميقراطية وتأخر العرب ، اح ماضيتنسيق وحترير على خليفة الكواري وعبد الفت ،أحممد مالكي وآخرون  4
  267، ص  2009، )مركز دراسات الوحدة العربية : تبريو  ؛1ط(
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 : المؤسسة الملكية  -1
 :سامية والمحورية للمؤسسة الملكيةالمكانة ال •
190Fراثية على أساس مبدأ البكورة يف خط الذكوريأخذ النظام السياسي املغريب بنمط اخلالفة الو        

يث يتوىل ح ،1
املغريب يتعلق برفع السن احملددة لتوىل العرش  مت إدخال تعديل على الدستور 1980ويف عام  ،الولد األكرب سنا العرش

ريب ملغينص الدستور امن عمره،  18بلوغ ويل العهد سن ويف حالة عدم  ،سنة 16بثمانية عشر سنة بعد أن كانت 
جملس ،كما يعمل ستورمبراجعة الديرتبط باستثناء ما تصاصات العرش وحقوقه الدستورية س اخر ميا أن جملس الوصاية

 .    الوصاية كهيئة استشارية جبانب امللك حىت يدرك متام السن العشرين من عمره
وتؤكد شرعية  ،السياسية الدستورية املؤسسات تكرس مجيع الدساتري املغربية املكانة السامية للملك على هرم        

191Fمكانته احملورية اليت خولته إياها مشروعيته الدينية والتارخيية والتعاقدية، وكرستها الوثيقة الدستورية وضمنت استمرارها

2. 
 :سلطات واختصاصات المؤسسة الملكية •
اصات امللك تتجاوز ن فهم اختصفإ ريةدستو  مبا أن الشرعية اليت يكتسبها امللك شرعية تقليدية دينية تارخيية        

 ة امللكية احلاكمة سلطة تأسيسية املؤسسف ،صالحيات باعتباره أمري للمؤمننيإىل ما يتمتع به من النص الدستوري 
بأن وترى التشريعية والتنفيذية فهي تتحكم يف السلطتني  ،ووتنظر إىل نفسها نظرة علسياسية تتحكم بقواعد اللعبة ال

 .بل يتعلق بالسلطات األدىن منهالسلطات ال خيصها الفصل بني ا
امللك، رئيس الدولة، وممثلها األمسى، ورمز وحدة  "على أن  2011الدستور املغريب لعام من  42تنص املادة     

األمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، واحلكم األمسى بني مؤسساتا، يسهر على احرتام الدستور، وحسن سري 
   اتـــواجلماع واملواطنات ات املواطننيــــــــوحقوق وحري ي،ـــــــــالدستورية، وعلى صيانة االختيار الدميقراط املؤسسات

ة اململكة يف دائرة حدودها امللك هو ضامن استقالل البالد وحوز .احرتام التعهدات الدولية للمملكةوعلى 
 .192F3"السلطات املخولة له صراحة بنص الدستورمن خالل  مبقتضى ظهائر ميارس امللك هذه املهام.احلقة
 ا ـــــــومنه ا بنص دستوريــــــــفمنها ما ميارسه سي لفهم صالحيات امللك املغريباإن هذا الفصل هو املفتاح األس     

 دة ات غري موجو ـــــــك متنحه صالحيـــــالق صفة أمري املؤمنني على امللحيث أن إط ،ما ميارسها بنص غري دستوري
وجب الكتاب والسنة فان أمري املؤمنني مب ع التدخلمل يستط ن كان امللك بصالحياته الدستوريةفا ،يف الدستور

عية تتمثل يف منح األولوية للشر ؤمنني للملك تدل على ثالث دالئل كما أن منح صفة أمري امل،يستطيع أن يتدخل
تأكيد املرجعية اإلسالمية للنظام  ،املدنية للملك لدينية والوظائفا وظائففصل بني الالعدم وجود  ،الدينية

193Fاملغريب السياسي

4. 

                                                 
 . 241، ص  1993، )، مكتبة مدبويل القاهرة ؛2ط(  أمناط اإلستالء على السلطة يف الدول العربية، وقةتصالح سامل زر  1
 161، مرجع سابق ، ص الدميقراطية داخل األحزاب  يف البلدان العربيةعلى خليفة الكواري وآخرون،   2
     http://badri.elaphblog.com:    )2012-09-04( 2011دستور املغرب اجلديد  3
 . 212، مرجع سابق، صد عبد الوهابأمين السيد حممو  4
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سلطة التأويل (قدرات تعبريية وتأويلية واسعة توصف بة باإلضافة إال أن هذا الفصل مينح املؤسسة امللكي        
دون من عية عليها عطيها اإلمكانية على تربير األفعال السياسية أو القرارات مع إضفاء الشر تكما   )اإلسرتاتيجي

194Fاالصطدام مع النص القانوين أو الدستوري

  2011لك املباشرة من الدستور األخري لعامصالحيات امل أهم ومن ،1
 :ما يلي

لكن الدستور ال حيد من سلطة امللك ألنه سابق  ،ئيسا للدولة مشروعيته من الدستوريستمد امللك بوصفه ر         
195Fعليه

 46حيث تنص املادة  بقى ذاته ال متس،ت مللك على أنع صفة القدسية على ابنز  2011وقد جاء تعديل  ،2
 . 196F3"االحرتاموللملك واجب التوقري و  ،شخص امللك ال تنتهك حرمته" على
ني رئيس احلكومة من احلزب السياسي الفائز يف انتخابات عي فهوالقيام مبهام السلطة التنفيذية  امللكيتوىل        

يرأس جملس و  ،وله حق إ�اء مهام احلكومة أعضاء احلكومة باقرتاح من رئيسها، كما يعني  امللك أعضاء جملس النواب
،كما يتوىل مهمة التعيني يف الوظائف العسكرية ووفقا د األعلى للقوات املسلحة امللكيةويعترب امللك القائ ،لوزراءا

ويتلى خطابه أمام   ،أن خياطب األمة والربملان وللملك ،حيق للملك حل جملسي الربملان أو أحدمها بظهري 51للفصل 
 .مضمونه موضوع أي نقاش داخلهماوال ميكن أن يكون  ،كال اللسني

 ة إلحالته ــــــــا التاليـــــــــــذ القانون يف ظرف ثالثني يومـــــــــكما يصدر امللك األمر بتنفي للملك حق إصدار العفو،       
وينشر يف اجلريدة الرمسية بعد أجل أقصاه شهر من تاريخ ال مجيع مراحل التصويت عليه على احلكومة وبعد استكم

 ك ــــن أن يلجأ امللـــــوميك ،ونــــح قانثانية ألي مشروع أو اقرت ،كما حيق للملك أن يطلب إجراء قراءة إصدارهظهري 
ختاذ املبادرة كما حيق للملك حق  ا،يف يف أي قانون يراه حيتاج ذلكإىل االستفتاء الشعيب من خالل ظهري شر 

 ). 172الفصل ( درة مباشرة على االستفتاء الشعيبوحيق للملك عرض مشروع املبا ،مبراجعة الدستور
حيق طيل السري احلسن ملؤسسات الدولة طر خارجي أو حدث يتسبب يف تعيف حالة  تعرض الرتاب املغريب خل      

ورئيس جملس النواب ورئيس جملس  ،رئيس احلكومة استشارةبعد ريف حالة االستثناء بظهري شن للملك إعال
وخيول امللك يف حالة االستثناء اختاذ مجيع اإلجراءات وتوجيه خطاب إىل األمة،  حملكمة الدستوريةاملستشارين ورئيس ا

رب يتم اختاذ قررها ، ويف حالة احل)59الفصل (ودة للسري احلسن ملؤسسات الدولة املناسبة للمحافظة على البالد والع
 ) . 49 الفصل(داخل اللس الوزاري وبعد إحاطة الربملان بذلك من قبل امللك 

 : الحكومة-2
 وله احلق يف إ�اء مهامهم  ،ويتم تعيينهم من قبل امللك ملغرب من رئيس احلكومة والوزراءتتكون احلكومة يف ا       

رئيس احلكومة من احلزب السياسي الذي تصدر انتخابات يعني امللك " 2011من دستور   47الفصل  حيث ينص
 .197F1"ة باقرتاح من رئيسهاويعني أعضاء احلكوم. أعضاء جملس النواب، وعلى أساس نتائجها

                                                 
، جامعة الدول ث والدراسات السياسيةمعهد البحو  رسالة ماجستري،( 2009- 1990التعددية احلزبية وإشكالية تداول السلطة يف املغرب بني عامي ، على سامل جاسم اجلابوري 1

 . 65، ص  2011، ) العربية
 . 204، مرجع سابق ، حممد ضريف 2
 ):  2012-09-04( 2011رب اجلديد دستور املغ  3
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 :صالحيات الحكومة  •
راء ورئاسة اللس كرئاسة جملس الوز ض الصالحيات للحكومة للقيام با  بعفوض أن ي ريبحيق للملك املغ       

ح ا قرت من خالل ا التشريع، كما حيق للحكومة مراجعة الدستور تقدمي مبادرةحلكومة ا رئيسحيق لو  ،مناألعلى لأل
كما حيق للحكومة اختاذ ،  تدفع بعدم قبول كل مقرتح أو تعديل ال يدخل يف جمال القانونوهلا أن  ،قانونمشاريع 

 تعرض املراسيم على الربملان للمصادقة عليها بعد مث ،اذها يف زمن حمدد ولغاية معينةمراسيم تدابري خيتص القانون باخت
إصدار مراسيم قانون يف الفرتة الفاصلة بني ذن بإصدارها،كما حيق للحكومة أيضا انتهاء األجل احملدد يف قانون اإل

قة عليها ، مث تعرض املراسيم على الربملان للمصاديت يعنيها األمر يف كال اللسنيالدورات وباتفاق مع جلان اللس ال
 .يف أول دورة عادية موالية 

القوانني وتنفيذ السياسة العامة تنفيذ  تقوم على،كما ق بتنفيذ قانون املاليةسنويا القانون املتعلاحلكومة  عرضت        
 ، كما يوقع بالعطف رئيس احلكومة ظهري يعلن فيهلتنظيمية وحيق له حل جملس النوابميارس رئيس احلكومة السلطة او 

 . وال متدد هذه الفرتة إال بقانون ملدة ثالثني يوما لة احلصارحا
 ة بعد تعيينه ـــــوم رئيس احلكومــــــويق ،انــــــاملؤسسة امللكية وأمام الربملأمام لية مزدوجة مسؤو ذات احلكومة تعترب        

ربنامج اخلطوط الرئيسية الذي تنوى والبد أن يتضمن هذا ال ،اجمه على جملسي الربملان جمتمعنيمن امللك بعرض برن
198Fاحلكومة القيام با يف لتلف جماالت النشاط الوطين

 النوابمث يصوت عليه يف جملس اللسني  يناقمن الربنامج كال ،2
طلقة لألعضاء الذين املعرب عنها بتصويت األغلبية امل بعد حصوهلا على ثقة جملس النواب تعترب احلكومة منصبةو 

 .حل برنامج احلكومةلصا يتألف منهم
 : السلطة التشريعية:ثانيا 

ل الربملان يتكون وجع 1970مث جاء دستور  ،لسلطة التشريعية تتكون من جملسنيأقر أول دستور مغريب بأن ا       
199Fيتوىل جملس النواب مهمة الربملان هبأن 1972وأكد ذلك تعديل دستور  ،من جملس واحد

لتعديالت لوطبقا  ،3
) املستشارينجملس و جملس النواب (السلطة التشريعية مت العودة إىل ثنائية  2011و1996خرية يف دستورلدستورية األا

اب يتكون الربملان من جملسني، جملس النو "على 2011من تعديل  60املادة  حيث نصت لتكريس الدميقراطية
  .200F4"خصي ال ميكن تفويضهويستمد أعضااه نيابتهم من األمة، وحقهم يف التصويت حق ش ،وجملس املستشارين

 : مجلس النواب   -1
 ام ــــع العم باالقرتا ـــنتخابم اـــيتا عضو  395من جملس النواب املغريب يتكون :تركيبة مجلس النواب  •

إما مبرسوم ملكي يعقد اللس دورات استثنائية ،كما السنةللمجلس أن يعقد دورتني يف و  ،املباشر ملدة مخسة سنوات
 .)66الفصل ( بأغلبية أعضاء جملس املستشارين  ثلث األعضاء أو من أو بطلب 

   صالحية مجلس النواب •
                                                                                                                                                             

 . نفس املرجع 1 
 .229، ص2007، ) بالقاهرة جامعة عني مشس ،قرسالة دكتوراه،كلية احلقو ( )دراسة مقارنة(مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام السياسي األردين ، سامل محود أمحد العضايلة 2
 .129، ص  1994، )دار النهضة العربية : القاهرة  (، الربملان دراسة مقارنة حتليلية لربملانات العامل صالح الدين فوزي 3
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والتصويت  اقرتاح القوانني خاللالسلطة التشريعية من املغريب النواب جملس ميارس   :الصالحيات التشريعية -1
ولرئيس احلكومة للملك " 2011من دستور  172كما له احلق يف مراجعة الدستور حيث ينص الفصل ،عليها

 يتمتعو  يقر السياسة العامة للدولةكما ،201F1"اذ املبادرة قصد مراجعة الدستورحق اختاملستشارين وللس النواب وللس 
القتصادية واالجتماعية القوانني اليت تضع أهداف الدولة يف ميادين ا صالحية التصويت علىجملس النواب ب أيضا

  .يزانية العامة للدولة الذي تضعه احلكومةاملانون املالية ويناقمن ق على اللس وت، كما يصوالثقافية
، كما تكوين جلان تقصى احلقائقو األسئلة تقدمي  مة من خالل احلكو يراقب جملس النواب :صالحيات المراقبة-2

سحب الثقة توقيع ،كما ميلك اللس آلية كومة تقدمي حصيلة مرحلية لعملهاحيق لثلث أعضاء الربملان الطلب من احل
 ة ـــــالسياسة العام علىة ــــلثقة التصويت باـــطلب احلكوميف حالة ويقع سحب الثقة  ،لرقابة احلكومةوملتمس الرقابة 

باألغلبية املطلقة من أعضاء ففي حالة حصل رفض املوضوع  ،التصويت عليه من جملس النواب يطلبأو أي نص 
ام ،كما ميكن للس النواب أن يعارض إمت)103الفصل ( م إستقالتهاوتقدسحب الثقة من احلكومة ت جملس النواب

النواب الذين يتكون منهم  من 1/5من خالل املوافقة على ملتمس الرقابة والبد أن يوقعه مبسؤولياتا احلكومة القيام 
 إيداع ملتمس الرقابة ثة أيام منوال يتم التصويت إال بعد ثال ،باألغلبية املطلقة لألعضاء ويشرتط التصويت ،اللس

 .)104الفصل (  إذا حتقق النصاب تستقيل احلكومةو 
يتخذ امللك حالة  وال ،اختاذه للحالة االستثنائية قبليستشري امللك رئيس جملس النواب  :اإلستثنائيةالصالحيات -3 

  .احلرب إال بعد إحاطة جملس النواب بذلك إشهار
 :مجلس المستشارين –2

  90من  املغريب يتكون جملس املستشارين" 63حسب نص الفصل  : شاريينتركيبة مجلس المست •
على أساس  ،سنوات ستملدة  بون باالقرتاع العام غري املباشرينتخ عضوا على األكثر 120عضوا على األقل، و

 :الرتكيبة التالية
 اـــدد سكا�ـــــع عــــة بالتناسب مـــات اململكـــون بني جهـــــيتوزع ،ةـــات الرتابيـــــن للجماعـــــاء ممثليــــعضاس األــــة أمخــــثالث 
لثلث املخصص من بني أعضائه، ا هوي على مستوى كل جهةينتخب اللس اجل.ومع مراعاة اإلنصاف بني اجلهات 

الس من أعضاء ال ئة ناخبة تتكون على مستوى اجلهةوينتخب الثلثان املتبقيان من قبل هي.للجهة من هذا العدد
يف كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من املنتخبني  مخسان من األعضاء تنتخبهم .مالياجلماعية وجمالس العماالت واألق

يف الغرف املهنية، ويف املنظمات املهنية للمشغلني األكثر متثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطين، هيئة ناخبة 
 .202F2" مكونة من ممثلي املأجورين

 : المستشارينجلس صالحيات م •
مقرتحات القوانني ويصوت على مشاريع و  غرفة األوىلجملس املستشارين السلطة التشريعية إىل جانب الميارس 

املستشارين قبل إقرار احلالة االستثنائية وحياط كما يستشار رئيس جملس ،ضا صالحية اقرتاح مراجعة الدستوروله أي
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راقبة احلكومة بطرح م جملس املستشارين مبويقو  ،قبل إقرارها يف اللس الوزاريو  علما حبالة إشهار احلرب من قبل امللك
ت يصو تالب احلكومة ستشارينلس املجم راقبيكما ،ي احلقائق بطلب ثلث أعضاء اللساألسئلة وتكوين جلان تقص

كومة للس املستشارين أن ُيسائل احل "2011من تعديل  106حيث ينص الفصل  تنبيهعلى ملتمس توجيه 
ة على إيداعه ـــام كاملـــة أيـــضي ثالثد مــــــبعع التصويت عليه ــــــوال يق تمس يوقعه على األقل ُمخس أعضائهبواسطة مل

لتمس املساءلة إىل رئيس بنص م على الفوريبعث رئيس جملس املستشارين .للسإال باألغلبية املطلقة ألعضاء هذا ا
 .203F1"ة أيام ليعرض أمام هذا اللس جواب احلكومة، يتلوه نقاش ال يعقبه تصويتوهلذا األخري أجل ستاحلكومة 

  السلطة القضائية:ثالثا    
حيث مها باسم امللك وطبقا للقانون، تصدر أحكاإن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية       

امللك هو  ،ن السلطة التشريعية والتنفيذيةالقضاء سلطة مستقلة ع"على أن  2011دستور من107الفصل  ينص
     .204F2"الضامن للسلطة القضائية 

، ورئيسا منتدب  )الرئيس األول حملكمة النقض(من رئيس اللس اللس األعلى للسلطة القضائيةيتكون        
لقضاة حماكم أربعة ممثلني و  س الغرفة األوىل مبحكمة النقضورئي ،)العام للملك لدى حمكمة النقضالوكيل (

النساء  ضمان متثيل البدو  االستئناف، ينتخبهم هؤالء القضاة من بينهم ستة ممثلني لقضاة حماكم أول درجة،
يوافق امللك بظهري على تعيني القضاة من قبل اللس األعلى للسلطة و  ن بني األعضاء العشرة املنتخبني،القاضيات م

  .القضائية
تعرتف فيه كل سلطة باألخرى   السلطات على أساس نظام برملايناملغريب العالقة بنيينظم الدستور  مما سبق        

تربز هيمنة السلطة حيث  ،الكثري من نصوصه تظهر بأنه رئاسيإال أن  قات التعاون والرقابة املتبادلةوتقوم بينهم عال
باعتباره أحد معوقات عملية  لثفصل الثاسنتناوله يف ال وهذا ما ،ى السلطة التنفيذية والتشريعيةالتنفيذية بشقيها عل
 . يف املغرب التحول الدميقراطي

 :  المؤسسات الجديدة  -رابعا 
م ــــالث وتساهات الثــــد السلطـــات اليت تساعـــن املؤسســــجمموعة م 2011لعام  األخري ور املغريبــــر الدستـــأق       

االقتصادي  اللس اللس األعلى لألمن، ،احملكمة الدستوريةأمهها  وسنتناول ،مبهامها عملية قيماها يف تسهيل
 .االجتماعي والبيئيو 
ومجيع  1962 عام القوانني منذ أول دستور له املغرب بالرقابة السياسية على دستوريةأخذ : ةالمحكمة الدستوري-1

احملكمة الدستورية  تتكونإذ  فصيلبنوع من الت 2011جاء تعديل  وقد ،بعدهمن جاءت  الدستورية اليت التعديالت
من بينهم عضو يقرتحه  ستة أعضاء يعينهم امللك ة تسع سنوات غري قابلة للتجديد،من اثين عشر عضوا، يعينون ملد

ن ــــجملس املستشاري مــــهينتخبة أعضاء ـــــثالثجملس النواب، و  مــــهيُنتخب ثالثةللمجلس العلمي األعلى، و األمني العام 
 .شحني الذين يقدمهم مكتب كل جملسني املرت من ب
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، كما حتال القوانني وعمليات االستفتاءالتشريعية  نتخاباتااليف صحة فصل اليتوىل اللس الدستوري        
ستشارين أو جملس النواب كذلك حيال إليه القانون الداخلي لكل من جملس املية إليه قبل إصدار أمر تنفيذها و التنظيم

رئيس جملس النواب ورئيس جملس املستشارين ق لكل من امللك ولرئيس احلكومة و ومنح املشرع املغريب احل ،للبت فيه
  واملعاهدات إىل للس الدستوريالقوانني يف إحالة من أعضاء جملس املستشارين 40 ومخس أعضاء جملس النواب أو

 .تلزم اجلميعمة غري قابلة للطعن و رات احملكار وتعترب ق ،يف مدة شهر من إحالتهاتها للدستور مدى مطابق يف لريى
هذه اهليئة، وهي هيئة  استحداثرب مت التعديل الدستوري األخري يف املغ مبوجب :على لألمنالمجلس األ-2     

بري حاالت األزمات، والسهر أيضا على مأسسة اوتد ت األمن الداخلي واخلارجي للبالدللتشاور بشأن اسرتاتيجيا
 ).54الفصل (ة األمنية اجليدةضوابط احلكام

وحسب  هذا اللس، يس احلكومة صالحية رئاسة اجتماع وله أن يفوض لرئ لسيتوىل امللك رئاسة هذا ال       
ورئيس  رئيس احلكومة ورئيس جملس النواب، بتهيضم اللس األعلى لألمن يف تركي" 2011من تعديل  54الفصل 

 والعدل جيةواخلار  الوزراء املكلفني بالداخلية ئية،ب للمجلس األعلى للسلطة القضاوالرئيس املنتد جملس املستشارين،
وضباط سامني بالقوات املسلحة امللكية، وكل شخصية  عن اإلدارات األمنية نيلو وكذا املسؤ  ،إدارة الدفاع الوطينو 

 .205F1"أخرى يُعترب حضورها مفيدا ألشغال اللس
 االقتصادييف كل القضايا ذات الطابع  استشارتهيقدم : والبيئي يواالجتماع االقتصاديالمجلس -3     

 سوحيق لكل من رئي ،سياسة العامة والتنمية املستدامةالعدة ميادين منها هاته يف يتوج كما يقدم،والبيئي واالجتماعي
 .اختصاصهيف جمال  استشارتهاحلكومة ورئيس جملس النواب ورئيس جملس املستشارين طلب 

 .المغربيالمجتمع المدني  : نيالفرع الثا
206Fع املغريبـدولنة التمبالتايل إىل هيمنت السلطة املغربية منذ االستقالل على التمع املدين املغريب مما أفضى        

2 
وأجربت  ،فرضت نفسها على الساحة املغربيةاملدين املغريب حركة ديناميكية  ويف ظل عقد الثمانينات عرف التمع

ق مع حتقي باعتباره قوة دفع ال غىن عنها لتكريس إجراءات التكيف الت لتأطريهمللكية على تقدمي تناز املؤسسة ا
واملنظمات املدنية  حزاباأل ،فرعنياملطلب التمع املدين املغريب من خالل تقسيمه إىل سنتناول يف هذا ، و الدميقراطية

 .املغربية 
  .ةاألحزاب السياسية المغربي: الفرع األول    

وجاءت بعد صراع بني امللك الذي ملك  1956عام  عد االستقالل مباشرةعرف املغرب التعددية احلزبية ب       
 الل ـــــد سعى حزب االستقـــــوق ،ة املاديةـــــلذي امتلك مقومات السلطمقومات السلطة الرمزية وحزب االستقالل ا

لذا سعى إىل انتزاع مقومات  ،ان يراهن على األخذ بنظام التعددك كغري أن املل األخذ مببدأ األحادية احلزبية إىل
بلغ  قدو  ،دووضع جمموعة من القوانني متنع نظام احلزب الواح ،)اجليمن ، الشرطة (حزب االستقاللالسلطة املادية من 

 .حزبا ذات إيديولوجيات لتلفة  40حوايل عدد األحزاب السياسية املغربية 
                                                 

 .نفس املرجع  1
 .    334، ص 2006، ) فريقيا الشرقأ: ؛ الدار البيضاء  2ط()م إىل القرن العشرين .إشكالية التكون والتمركز واهليمنة من القرن الثالث ق(تطور الدولة يف املغرب ، حممد شقري 2
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   .توري والقانوني للتعددية الحزبية في المغرباإلطار الدس -أوال  
أول ما صدر س التعددية احلزبية يف املغرب، و وضع املشرع املغريب جمموعة من التشريعات والقوانني اليت تكر         

األحزاب السياسية " أن 3يف الفصل  1962نص دستور  مث جاء ،1958ن احلريات العامة يف املغرب عام قانو منها 
وهذا ما جاءت به مجيع تعديالت  ،207F1"ام احلزب الوحيد ممنوع يف املغربونظ ،يف تنظيم املواطنني ومتثيلهم متساه

  . 2011الدستورية املتتالية وأخرها تعديل 
جيب أن " علىمنه  21نصت املادة و  ،2006-06-20يف املغرب يف صدر آخر قانون لألحزاب السياسية        

 ي إدارة لتلف ــــة فـــة الفعليــــاء باملشاركــــح جلميع األعضـــة تسمــــى مبادئ دميقراطيـــ علينتظم احلزب السياسي ويسري
الفة ألحكام الدستور غاية لدافع أو على  رتكزيسياسي زب تأسيس حلكل ويعترب باطال وعدمي املفعول   ،208F2"أجهزته

ويعترب أيضا باطال  ،للمملكةرتابية أو بالوحدة الام امللكي دين اإلسالمي أو بالنظس بالامل يهدف إىل أو ،أو القوانني
أو يقوم بكيفية عامة  جهوي،عرقي أو  أووعدمي املفعول كل تأسيس حلزب سياسي يرتكز على أساس ديين أو لغوي 

209Fالف حلقوق اإلنسانل على أساس متييزي أو

3. 
وميكن أن يطلب وزير الداخلية من رئيس القانوين، للحصول على االعرتاف  لوزارة الداخلية يقدم احلزب ملفه       

ل احلزب وال حية يف املوضوع يف ظرف سبعة أيام، احملكمة اإلدارية بالرباط توقيف احلزب وغلق مقاره حىت تبت احملكم
 .السياسي إال بقرار قضائي

      .تصنيف األحزاب السياسية المغربية -ثانيا
 .الوطين واإلئتالفيسيتني، الكتلة الدميقراطية، رب بني جمموعتني رئتنقسم األحزاب السياسية يف املغ   

 : الكتلة الوطنية •
االستقالل  زبتضم  جمموعة من األحزاب ذات اإليديولوجيات املختلفة وتتمثل يف حو  1992تكونت يف        

منظمة الدميقراطية  ،شرتاكيةحزب التقدم واال ،حتاد االشرتاكي للقوى الشعبيةاإل ،اإلحتاد الوطين للقوى الشعبيةو 
 :ويف هذه الدراسة سنتعرض لدراسة أهم هذه األحزاب  ،والعمل الشعيب

  :حزب االستقالل  .1
 ةـــــــاء الربجوازية املدنيـــــــى أبنـــــله إلوترجع أصو  اللـــاالستقبة مطالبة ــــكحركة وطني  1943تأسس هذا احلزب يف        

210Fكوادر إىل حزب مجاهرييحتول من حزب   1945ويف  

وقد حدث تنافس بينه وبني وهو ذو توجه إسالمي معتدل  ،4
غري أن حزب االستقالل مل ينجح  ،لبالدن املشروعية الشعبية يف اامللك حول السلطة بعتبارمها القوتان اللتان تتقامسا

211Fفيها أحد إىل سلطة سياسيةيف فرض مطاحمه، لذلك استطاعت امللكية أن حتول سلطتها املعنوية اليت مل جيادل 

5. 

                                                 
 . 468، مرجع سابق ، صحممد صاحل، فوزي أمحد تيمعطا   1
 .  114، مرجع سابق ، ص على سامل  جاسم اجلبوري  2
 . 73،72، ص يخ طبع، دون تار )دون دار طبع : اجلزائر(األحزاب السياسية يف الدول العربية ، على زغدود 3
 . 106على سامل جاسم اجلبوري ، مرجع سابق ، ص  4
 . 241، ص 1982، )دار الوحدة : بريوت ؛1ط( امللكية والنخبة السياسية يف املغربجون واتربوري ، ترمجة ماجد نعمة وعبود عطية،  5
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عارضة مل 1970ة واحدة عام يف جبهاإلحتاد الوطين للقوات الشعبية  حتالف حزب االستقالل مع حزب        
عاد احلزب إىل املشاركة يف السلطة الربملانية وتأييد توجهات القصر حيث تويل  عالل الفاسيوبوفاة زعيمه  ،النظام

 1992ة، ويف مما ساهم يف إضعاف شعبي )1983إىل  1977(وزراء يف الفرتة لنائب رئيس جملس امحمد بوستة 
 .1993 عام إىل الكتلة الوطنية اليت تكونت باالنضماملرجوع إىل معارضة القصر امللكي اعاود حزب االستقالل 

 : اإلتحاد الوطني للقوات الشعبية .2
وتوجهه يساري، تعرض هذا احلزب لالنشقاق  1959يناير  25يف  االستقاللزب انشق هذا احلزب عن ح        

أما الموعة  ،"مارس  23منظمة " ينينة حتت اسم ، األوىل أنشأت جمموعة ماركسية ل1970إىل جمموعتني عنه يف 
 ."حتاد االشرتاكي للقوات الشعبية اال "الثانية فكونت

إىل إقامة مؤسسات ذات متثيل حقيقي  عادو  لنظامامعارضة حزب اإلحتاد الوطين للقوات الشعبية يف ر استم       
 املطالب  ذاب ىادـــــوين ،212F1ةـــــأن الدميقراطية هي السبيل األمثل لضمان احلق يف املشاركة يف تدبري الشؤون العام باعتبار

  أتـــــي أنشــــلتة اـــــلوطنية اـــــزاب الفاعلة يف الكتلــــاألحن ـــــذا احلزب مـــه ويعترب ،نية للملكيف ظل إعرتفه بالشرعية الدي
 .1993 عام

 :اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية .3
ذو توجه حزب وهو  ،الوطين للقوات الشعبية اإلحتادحزب  باالنشقاق على 1972احلزب يف ظهر هذا         

وقيام جمتمع  االشرتاكي والبناءية اختذ من الدميقراطو  ،يف الثمانينات والتسعيناتقوية معارضة يساري انتهج سياسة 
213Fملصلحة الكادحني اهلياكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيةيف حداث تغيري إل أساسية أهدافااحلداثة 

2 .
 ة الوزراء ـــــرئاسعبد الرحمن اليوسفى وىل رئيسه ــــأصبح جزء منه فقد ت ،ان هذا احلزب يسعى لتغيري النظاموبعد أن ك
 .  2002-1998متدة مابني يف الفرتة امل
 : منظمة العمل الديمقراطي الشعبي .4

 ة ـــة قانونيـــــه بصفــــمت االعرتاف بو  ،"مارس 23 منظم" اسمحتت  1972احلزب عن نفسه يف عام  أعلن هذا       
 . 214F3 االشرتاكيةحزب التقدم و اكي للقوات الشعبية و ، وتكون من أعضاء سابقني يف اإلحتاد االشرت 1983يف 

التضامن ودعا إىل  ،غريب الذي أدى إىل ختلف البالداملاملال  رأسآمن هذا احلزب بالتعددية احلزبية ورفض تبعية        
 ل ــــي والعمــــة التعايمن السلمــــالرأمسالية وتعزيز سياسدان ـــــالعمالية يف البل مع حركات التحرر الوطين والقوى الثورية

215Fلفلسطينيةعلى تدعيم املقاومة ا

4 .  
   ):اإلدارة(أحزاب االئتالف الوطني   •

                                                 
 .  15، ص  2001، )مركز زايد للتنسيق واملتابعة : املغرب  ؛1ط(ملغربية املشهد السياسي املغريب من خالل األحزاب امركز زايد للتنسيق واملتابعة ،  1
 . 121، مرجع سابق ، ص  أمرية إبراهيم حسن دياب   2

3  Azzedine layachi, Civil society and democratization in Marooco ,( Ibn Khaldon centre and Dar 
Al  Ameen) ,1995 , p 170  . 

 .179، مرجع سابق ، ص اعيل علىسلوى حممد إمس 4
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على إجياد أغلبية برملانية موالية له يف السلطة  محمد السادسوبعده امللك  الحسن الثاني املغريب عمل امللك       
هلا ويضمن  ،االنتخاباتيطلقها النظام قبل  الل بعث أحزاب املناسبات اليتمن خ التشريعية للهيمنة على السلطة

 :ما يلي ومن أهم هذه األحزاب  ،حلكومةليختار أحدهم لتكوين اعلى األغلبية يف االنتخابات  ولاحلص
  : حزب الشورى و االستقالل .1
حلصول اا ـــــــمتخض عنهفاوضات اليت امل، وشارك يف محمد بن الحسن الزانيبزعامة  1946تأسس عام         

جبدية  واالقتصادية االجتماعيةيف الداخل على ضرورة مواجهة املشكالت  وتقوم سياسته ،1956على االستقالل يف 
216Fاحلزب بالتقارب العريب والوحدة العربيةآمن وعلى مستوى العالقات العربية  ،على اخلارج االعتماددون 

1. 
 :حزب الحركة الشعبية -2 

االشرتاكية  تبينباإلضافة أنه  ،ريةر احلركة الرببعلى تطويعمل و  مساندته للملكن أعلو  1957 عامتأسس         
217Fاإلسالمية واالعرتاف باهلوية الرببرية املتميزة للمغرب

2. 
 :حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية -3     

عبد الكريم و المحجوبي أحرصانعندما دخل زعيمي احلزب  ن حزب احلركة الشعبيةانشق هذا احلزب ع       
 الخطيبحيث اعتذر  ،1965حالة الطوارئ وحل الربملان يف  الحسن الثانيامللك ن يف صراع اثر إعالالخطيب 

وأنصاره عن تكوين حزب جديد احلركة الشعبية الدستورية  الخطيبأعلن  1967ويف  ،الوزارةتوىل رئاسة  نع
 .الدميقراطية ذو توجه إسالمي ومؤيد للملك 

 :حزب اإلتحاد الدستوري -4
اجلمع بني مفهوم اإلحتاد واملرجعية الدستورية ليكون شبه  وتوخي ،معطى بوعبيدبزعامة  1984أنشأ يف            

218Fامتداد حلركات الدفاع عن املؤسسات الدستورية

ويؤيد الليربالية االقتصادية  هذا احلزب بتأييد القصروحيظى  ،3
219Fساسية للوحدة املغربية أوالسياسية ويعترب اإلسالم وامللكية عناصر 

4. 
 : زب الوطني الديمقراطيالح -5

ومن مبادئه اعتماد  ،عضو التجمع الوطين لألحرار "أرسالن الحديدي" بزعامة 1977عام  تأسس        
وذلك يف ظل مفهوم  ،ورفضه لكل أشكال احتكار السلطة الدميقراطية كآلية لرتسيخ التعددية احلزبية واحلوار املتبادل

220Fكية الدستورية دميقراطية يرتبط ارتباطا وثيقا باملل

5. 
ن الشعب حيملها مسؤولية تدهور أل ،اساته مما جعلها تفقد شعبيتهاإن أحزاب اإلدارة ساندت النظام وسي       

 .األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
 .المنظمات المدنية المغربية -ثانيا

                                                 
 . 454مرجع سابق ، ص  ،فوزي أمحد تيم ،عطا حممد صاحل  1
 . 115، مرجع سابق ، ص أمرية إبراهيم حسن دياب 2
 . 93، ص  2007، ) دار الساقي : ؛  بريوت 1ط(املغرب يف عهد حممد السادس ماذا تغريخري اهللا خري اهللا ، 3

4  Azzedine layachi, op .cit , p 171.     
 . 67، ص 2003، )أفريقيا الشرق : املغرب ( الدميقراطية احلزبية يف املغرب بني الزعامة السياسية والتكريس القانوين، حممد شقري 5
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منها   خر الثمانينات يف لتلف الاالتيف أوا غرب بالظهوراملدنية للمجتمع املدين يف امل نظماتاملبدأت        
  .نسان واجلمعيات النسوية وغريها مجعيات حقوق اإل

 . اإلطار الدستوري والقانوني- 1        
مث جاءت التعديالت  ،والنقابات مينح احلق يف تأسيس اجلمعيات 15/11/1958در أول ظهري ملكي يف ص       

  2011الدستوري األخري لعام وهذا ما أكد عليه التعديل  ،حق جلميع املغاربة بارهباعتاحلق  الدستورية تؤكد هذا
يف الدفاع  ملهنية للمشغلنيا واملنظمات ،والغرف املهنية تساهم املنظمات النقابية لُألجراء،"على  8نص الفصل حيث 

تأسيسها وممارسة أنشطتها  ويتم. باعن احلقوق واملصاحل االجتماعية واالقتصادية للفئات اليت متثلها، ويف النهوض 
جيب أن تكون هياكل هذه املنظمات وتسيريها مطابقة للمبادئ احرتام الدستور والقانون  يف نطاق حبرية

وفق  إبرام اتفاقيات الشغل اجلماعية، وعلى تعمل السلطات العمومية على تشجيع املفاوضة اجلماعية،.الدميقراطية
 النقابية وأنشطتها بصفة خاصة، القواعد املتعلقة بتأسيس املنظماتحيدد القانون .نونينص عليها القاالشروط اليت 

 .221F1"يفيات مراقبة متويلهاكختويلها الدعم املايل للدولة، و  وكذا معايري
ويف حالة  االبتدائيةكمة السلطات احمللية واحملاملؤسسون خطابا لوزير الداخلية و البد أن يقدم مجعية  لتأسيس       

 ا ــــات من حيث مشروعية تأسيسهــــوختضع اجلمعي ا،ـــممارسة نشاطهحيق للجمعية من وضع امللف  يوما 60رور م
222Fباعتباره وحده اجلهة املختصة مبراقبة مشروعية نشاط اجلمعيات أو نشاطها لرقابة القضاء

2. 
 : المدنية المغربية نظماتالمأهم   -2   

 :يلي ها مامهأو  وغريها نقاباتوحقوقية و  نسويهمجعيات  ىل املغربية إ نظماتوع املتتن      
 : الجمعيات النسوية -أوال  

نشأ يف املغرب يف العقود األخرية، حيث أصبحت األحزاب السياسية ت أخذت هذه اجلمعيات باالزدهار       
 ميقراطي الشعيب ندوته األوىلهذا اإلطار عقد القطاع النسوي ملنظمة العمل الدويف  ،قطاعات تنظيمية نسوية داخلها

1983223Fديسمرب  25-24يف 

 : مارس ومن أهم هذه اجلمعيات  8، مث أصدر اجلناح النسوي ملنظمة العمل جريدة 3
ميقراطي الشعيب، يهدف إىل تعبئة العمل الد وهو تابع ملنظمة ،1987س يف عام تأس:  اتحاد العمل النسوي-1

224Fوالسياسية االجتماعيةو  القتصاديةاعضواته وحفزهن على املطالبة حبقوقهن 

4   . 
 :  جمعيات حقوق اإلنسان –ثانيا

تمام تزايد االهتوجه العاملي حنو للنظرا غرب يف الثمانيات والتسعينيات ظهرت مجعيات حقوق اإلنسان يف امل       
حلقوق الصارخ  انتهاكها تبتوملمارسة املنظمات الدولية ضغوطا على السلطة املغربية اليت أث بتحقيق حقوق اإلنسان

لتسهيل عملية دولية قصد احلصول على الشرعية الامللكية لتحسني صورتا العاملية املؤسسة  اإلنسان، لذلك سعيا من

                                                 
       http://badri.elaphblog.com: )2012-09-04(  2011دستور املغرب اجلديد  1 
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إغالق أمهها  ،املغريب جمموعة من اإلجراءات محمد الثانيامللك  إختذاملساندة واملساعدات الدولية احلصول على 
تقوم بدراسة وتسوية مجيع احلاالت  هيئة حتكيمبإنشاء  بالعفو أو سباب سياسية سواءواملختطفني ألعتقلني امل ملف

225Fانــــة حلقوق اإلنســـــاللجنة االستشاري أنشانشأ وزارة حقوق اإلنسان و كما أ،  وتعويض أهايل الضحايا

 ة ــــباإلضاف ،1
فتح الال أمام مجعيات و ، 1991 عام"لوطين االستشاري حلقوق اإلنسان اللس ا"إىل إنشاء هيئة شبه حكومية 

 :، وأمهها سان بالربوز على الساحة املغربيةحقوق اإلن
 ، وتدف مت إليها أحزاب املعارضةوانض 1981تكونت يف ديسمرب: المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان .1

ية املتعلقة بقضية حقوق بوالعمل على تنقيح التشريعات املغر  حقوق اإلنسان يف لتلف الاالت إىل نشر الوعي حول
 .قانونواحرتام أسس القانون لبناء دولة الالنزاهة مل على متتع القضاء باالستقالل و العو  ،ناإلنسا

 :النقابات -ثالثا    
النقابة الفرنسية حيث كان الكثري من العمال املغاربة ينتمون إىل  املنظمات النقابية قبل االستقاللعرف املغرب        

نقابات املغربية أنشأت أول نقابة مغربية وقد ارتبط عمل ال 1937ويف عام، اكثري  خاضوا فيها نضاالو ماية أثناء احل
اإلحتاد العام للعمال انقسمت احلركة النقابية املغربية إىل اإلحتاد املغريب للشغل و  االستقاللوبعد  ،باحلركة الوطنية

دون بروز قوة نقابية  ولحتو ي تشجعه السلطة لتستطيع السيطرة عليها الذ تتميز النقابات املغربية بالتعددو  املغاربة،
 :يلي واحدة، ومن أهم هذه النقابات ما

  عمايل العام الفرنسياالحتاد المن  كفرع1950يف عام نشأ هذا اإلحتاد  :اإلتحاد المغربي للشغل  -1
دد ــــعوقد منحته السلطة إثر االستقالل  ،سيةلذي ورثته عن النقابة الفرنتتميز هذه النقابة بقوة تنظيمها ا ،الشيوعي

 ةسن االستقاللوقد انضم االحتاد إىل اجلناح الراديكايل يف حزب  ،املقرات يف لتلف أحناء البالدمن االمتيازات و 
قوات ب اإلحتاد الوطين للوبروز حز  ى بروز الشقاقات داخل احلزبــــى إلمما أد ،اح احملافظــــي مواجهة اجلنـــف 1958
 . الشعبية
نه مبرور الوقت حدثت قطيعة بني االحتاد أ مع االحتاد اندماجا كليا إالبية اندمج اإلحتاد الوطين للقوات الشع        

وجاء ، إلحتاد االشرتاكي للقوات الشعبيةوإثر هذا االنشقاق برز حزب ا ،1975إلحتاد الوطين للقوات الشعبية يفوا
مسامهة السلطة  اق قادة احلزب واالحتاد حول عملية التنسيق بني التنظيمني، باإلضافة إىلهذا االنشقاق نظرا لعدم اتف

 اد ـــــع اإلحتـــــذا الدور مل مينـــــولكن ه ضة املغربيةويعترب اإلحتاد املغريب للشغل من أقوى القوى املعار  ،يف تفريق القوتني
226Fلضغوطاتا الستجابةامن مساندة احلكومة يف بعض القضايا أو على األقل 

2 . 
وتكونت من ممثلى  ،محمد نوبير األمويوترأسها  1975 عامأنشأت : الكونفديرالية الديمقراطية للشغل -2   

نقابة  نقابة الشاي والسكر، نقابة عمال الفوسفات، ،السككيني نقابة ،نقابة الغاز والبرتول:عمالية  مثاين نقابات
 ةوكانت القاعد ،ارتبطت حبزب اإلحتاد االشرتاكي نقابة الربيد ونقابة التعليم، ،كهرباءنقابة املاء وال ،الصحة العمومية
 .لتلفة من الطبقة العاملة قابة واسعة حتتوى على قطاعات الشعبية هلذه الن

                                                 
 .132، مرجع سابق ، ص بأمرية إبراهيم حسن ديا 1
 . 462بق ، صعطا حممد صاحل ، فوزي أمحد تيم ، مرجع سا 2
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ة ــــباإلضاف ،ل واحلركة النقابيةــــة بشرعية العمه السلطـــــتعرتف في اقــــع السلطة اتفــــم ةـــة النقابيـــــــــــــعقدت احلرك       
للتعامل مع مطالب احلركة والنقابات العمالية لضمان مزيد  1992يف  واالجتماعي االقتصادياللس إىل إنشائها 

 إن هذا اإلتفاق أضعف  ،ملية السياسيةقصد احلفاظ على التوازن داخل العابة على اجتاهات وبرامج احلركة من الرق
 . على خلق قاعدة عمالية مستقلة هلا  النقابية حلركةمن قدرة ا

يدعو هذا اإلحتاد إىل إحداث  ،1958أنشأ هذا اإلحتاد يف أواخر عام :اإلتحاد الوطني للطلبة المغاربة .3   
 إىل احلظر يف العديد من املرات وقد تعرض نشاطه ،ملستوى التعليميإصالحات سياسية داخل النظام ورفع ا

 . عن مطالبه اإلضرابات والتظاهرات اليت يواجهها النظام بأساليب لتلفة ويستخدم يف التعبري
وحقق اىل يومنا يف األخري لقد عرف التمع املدين املغريب ازدهارا كبريا يف �اية الثمانينات وبداية التسعينات         

رغم هذا التطور  ،طهانوع نشاسواء من حيث زيادة عدد مؤسسات التمع املدين أو من حيث تهذا مكاسب كثرية 
وسنتعرض مه وقيامه بنشاطه على أكمل وجه املشاكل اليت حتول دون تقد من عاين الكثريياملغريب املدىن  التمع إال أن

 . املغريب يف الفصل الثالثاملدين ألسباب ضعف التمع
  في المغرب االنتخابات: الثالث  الفرع 

وسنتناول يف هذا املطلب  ،االستقاللالتشريعية منذ  االنتخاباتجتارب عديد من رفت اململكة املغربية الع       
عام منذ  تزامنت مع عملية اإلصالحات الدستورية والسياسية للقيام بعملية التحول الدميقراطي اليت االنتخابات

ومرحلة ما  ،1993 لعامونتناول فيها االنتخابات التشريعية  مرحلة ما قبل التناوب ،ونقسمها إىل مرحلتني 1993
محمد جرت يف عهد امللك  اثنتني منها ،تشريعية إىل يومنا هذا انتخابيةعمليات  ستة نتناول فيهاو بعد التناوب 

  .سادسالمحمد جرت يف عهد امللك  منها أربعةو  الثاني
 .) 1993لعام (قبل التناوب  االنتخابات التشريعية ما:أوال  

زمة املغرب يف فرتة التسعينات من أ عاىن حيث يف جو داخلي وخارجي مضطرب االنتخاباتجرت هذه        
 اقتصاديةالشامل وإجراء إصالحات سياسية و  والقوى املعارضة تطالب بالتغيريجعلت الشعب متعددة األبعاد 

إلجراء  حقوق اإلنسان انتهاكمارست املنظمات الدولية الضغط على السلطة املغربية خاصة يف موضوع ،كما عميقة
 . التغيري

أمههم حزب حزبا سياسيا  11 ت عليهاتنافس ،يف الربملان امقعد 222 خصص يف هذه االنتخابات       
 ويالحظ  ،اــــل الدميقراطي وغريهـــــمنظمة العم ،االشرتاكيةدم و ـــــوالتق للقوات الشعبية يــــاالشرتاكحتاد اال ،االستقالل

 القوتني ائتالفألول مرة توحيد صفوفها يف ة التحالفات، حيث قررت املعارضة يف هذه االنتخابات ظهور ظاهر 
227Fاالشرتاكيواإلحتاد  االستقالل ،السياسيتني الرئيسيتني للكتلة

1. 
نسبة مشاركة مقدرة  باشرةامل االنتخاباتنتائج  وأفرزت ،25/06/1993يف  االنتخابعملية  جرت        

االحتاد حصل يف حني  ،مقعدا 49حصل على و زب االستقالل حب باتهذه انتخا جاءت نتائجو  ،% 62،75ب

                                                 
 . 243، ص  2009، )؛ الدار البيضاء ،النجاح اجلديد 1ط(  ...إىل اآلن  1960اإلنتخابات املغربية منذ  ،يز اترمجة بديعة اخلر  ،برينايب لوبيس كاريسا 1
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ت ، كما حصلمقعدا 41ين لألحرار فقد حصل على أما التجمع الوط ،مقعدا 52ي للقوات الشعبية على االشرتاك
228Fمقعدا 54أما االحتاد الدستوري فقد حصل على أعلى النتائج  ،مقعدا 51احلركة الشعبية على 

1. 
وتعود أسباب تراجع أحزاب  ،املعارضةنسبة جناح أحزاب  ارتفاعمقابل اإلدارة ة جناح أحزاب تراجعت نسب       

  مطالب الشعبن ــــعج اليت تبنتها غري صادرة ــــ،كما أن الربامحتتوى معامل حمددة انتخابيةلربامج  افتقادهاإىل اإلدارة 
 .عيشهايالسيئة اليت  االجتماعيةو  ةاالقتصاديحالة األوضاع جانب حتميل الشعب هلذه األحزاب  إىل
 
 
 
 

 التشريعية في فترة التناوب  االنتخابات- ثانيا
 : 1997 لعام االنتخابات التشريعية-1          
ال إىل مرحلة ــــــــلالنتق يف التسعينات ياسيةات ســــصالحإ جراءإل اسيةواألحزاب السي املغربية السلطة تسع        

احلكومة واألحزاب السياسية  قامت لذا ،ت النابعة من انتخابات شفافةحترتم فيها املؤسساقانون  لبناء دولة جديدة
 اظ ـــفــــاحلو  االنتخايبل ــــاه باحرتام املسلســــتلتزم األطراف مبقتض 1997 فيفري 28 يــــف ح مشرتكـــــى توقيع تصريـــــإل

نين إ" 1996يف أكتوبر ة الربملانية اخلامسة الدور  افتتاحيف خطبة  نيالحسن الثاحيث قال امللك  ،نتائجهعلى نزاهة 
" مشبوهة كانت مغلوطة أو  استشاراتهمل تكن نزيهة أو أن  انتخاباتهن بلدنا أن مللت من أن أمسع أو أن يسمع ع

ذا البلد ـــــيف هاملتوالية  اتــاالنتخابالشخصي وهبته الشخصية وصالحياته الدستورية لتمر مجيع "وتعهد بوضع ثقله
 .229F2"والشفافية والنزاهة  االستقامةعلى أحسن ما يكون يف جو من 

ى مقاعد اللس البالغ علحزبا 16سيدة و 69مرشح من بينهم 3300 بني يف هذه االنتخابات جرى التنافس       
 وايل للحكومةيين املوقد انقسمت األحزاب السياسية يف جمملها إىل ثالث جمموعات هي الوفاق اليم ،325عددها 

االحتاد االشرتاكي للقوة الشعبية (والكتلة املعارضة  ،) احلزب الوطين الدميقراطيو  واحلركة الشعبية االحتاد الدستوري(
ة للوسط اليت يقودها التجمع لث، والكتلة الثا)طي الشعيبالتقدم واالشرتاكية ومنظمة العمل الدميقراوحزب االستقالل 
حلزب اإلسالمي املعتدل ا شاركة أيضا يف املنافسةامل األحزابمن و  ،احلركة الدميقراطية االجتماعيةالوطين لألحرار و 

230Fالدميقراطية احلركة الشعبية الدستوريةو 

3.  
 هانتائجأهم  جاءتو  ،%85،3 وبلغت نسبة املشاركة فيها 14/11/1997يف  التشريعية نتخاباتالاجرت        

بالنسبة لتشكيالت  97و، مقعد 100وكتلة الوفاق اليمينية بمقعد  102عارضة ب الكتلة الدميقراطية املفوز ب
أحزاب اليسار و  ،)ة الشعبية الدميقراطية الدستوريةاحلرك( الوسط،أما املقاعد املتبقية فقد توزعت بني اإلسالميني 

                                                 
 . 76، مرجع سابق ، ص على سامل جاسم اجلبوري 1
 .  12، ص  1998، ) ء ، أفريقيا الشرقالدار البيضا( املغرببمسارات النخب السياسية احلسن اللحية ،  2
 .318ص مرجع سابق  ،على الصاوى 3
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حزب (التقليدية والقليلة األمهية  واألحزاب القدمية ،)ية واحلزب االشرتاكي الدميقراطيالدميقراط جبهة القوى(الصغرية 
  .231F1 )الشورى واالستقالل وحزب العمل

رض املمارسة هي حتقيق رغبة امللك يف تكريس مبدأ التناوب على أ االنتخابات هذه أهم نتيجة جاءت با       
 الــــاالنتقللقوات الشعبية  االشرتاكياد ــــجمسدة يف اإلحتن املعارضة الوطنية ــــدأ الذي مكــــبذا املــــه ،السياسية املغربية

232Fن اليوسفي اعبد الرحمبرئاسة  1998مارس / آذار14قع السلطة عرب قيادة حكومة إىل مو 

2. 
 : 2002التشريعية لعام  االنتخابات-2  

ومت فيها حتديد سن  ،محمد السادسيف عهد امللك  2002لعام  املغربية تشريعيةالنتخابات االجاءت        
نفس منط  وقد انتهج ،مقعدا 325مقعد من بني  30تتضمن  نساءالواستحداث الئحة خاصة ب 18يت بالتصو 

  % 3ة ــــتبين عتب لالقرتاعد ــــم إقرار أسلوب جديـــا تـــــــكم،دةــــمسي ذي دورة واحاإلاألحادي النمط  االقرتاع من قبل
 االعتبارتؤخذ أصواتا بعني  أقل من هذه النسبة لنعلى حيث أن األحزاب اليت حصلت  ،على الصعيد اإلقليمي

233Fالنسيب مع أكرب بقية االقرتاع أسلوبمعتمدين يف ذلك على حلظة توزيع املقاعد 

3.  
وجاءت نتائج املراتب الستة األوىل  ،حزبا 26وشارك فيها  27/09/2002االنتخابات يوم جرت هذه        

 42مث التجمع الوطين لألحرار  ،امقعد 48 مث حزب االستقالل امقعد 50باالحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية ب
 .مقعدا  27مث احلركة الشعبيةب مقعدا 42ب حزب العدالة والتنمية مث ،امقعد
 % 52نسبة املشاركة إىل يف  اتراجعإال أ�ا عرفت  ،الشفافية والنزاهةنوعا من  االنتخاباتعرفت أجواء هذه        

وقد  ،املؤسسات اليت تنتجها االنتخاباتحزاب و ثقتهم يف األ الهتزازاملسجلني عن التصويت  تناعامإىل ويعود السبب 
بتكوين حكومة  وكلفه إدريس جعوكومة هذه املرة من خارج األحزاب وهو احلرئيس  محمد السادسعني امللك 

 .ئتالفية ا
   2007التشريعية لعام االنتخابات-3   

نعدام إ ويعود السبب إىل ،2007لعام  املغربيةاالنتخابات التشريعية لى املشاركة يف ظاهرة العزوف ع دتسا       
 . ممطالبه االنتخاباتويف حتقيق املؤسسات املنبثقة عن  وصول أصواتم ثقة املواطنني يف

لطة تزايد عددها لظهور أحزاب جديدة شاركت يف إنشائها الستشكيلة حزبية  33 االنتخاباتشارك يف هذه       
الداخلية داخل  االنشقاقاتباإلضافة إىل تزايد عدد  ،االنتخاباتللحيلولة دون سيطرة حزب معني على نتائج 

 .األحزاب املغربية 
وتعترب أضعف نسبة مشاركة عرفتها  % 38إىل  فيها االنتخابات برتاجع نسبة املشاركةاتسمت هذه  كما     

ي هيمنت ــــفالصورة الت لةـــــضور املال بشكل بارز يف احلمحل نرجع السبب وميكن أن ،االنتخابات التشريعية املغربية
234Fعلى هذه االنتخابات هي بيع األصوات سواء بشكل فردي أو مجاعي

 للمراتب األوىل جاءت نتائج االنتخاباتو  ،4
                                                 

 . 289، مرجع سابق ، ص برينايب لوبيس كارسيا  1
 . 251، مرجع سابق،  أحممد مالكي وآخرون 2
  . 307، مرجع سابق ، برينايب لوبيس كاريسا 3
 . 391نفس املرجع ،  4
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 ادـــمقع 39ار ب ين لألحر ع الوطـــمث التجم ،امقعد 41ب ، مث احلركة الشعبية امقعد 52ب  االستقاللحزب  بفوز
 . امقعد 27مث حزب الدستوري على  ،امقعد 38للقوات الشعبية ب  االشرتاكياإلحتاد مث 
  االستقاللرئيس حزب  عباس الفاسيهذه املرة الوزير األول  محمد السادسامللك عني  االنتخاباتإثر هذه        

 . بتشكيل احلكومة  وكلفه ،باعتبار حزبه من حصل على األغلبية
 :2011لعام  االنتخابات التشريعية-4
 ر ــــتونس ومص شعبــــىاح ــــــاصة متثلت يف جنــــة يف ظروف عربية إقليمية خـــــربيتشريعية مغ انتخاباتجرت أخر        

ربية  فرباير املغ 20 حركةويف عملية حماكاة ملا جيري يف هذه الدول برزت  ،زين العابدين ومباركيف اإلطاحة بنظامي 
محمد امللك  ستباقية لتطور األوضاع قامإ ويف خطوة ،حيكم تطالب بإقامة نظام ملكي برملاين يسود فيه امللك وال

  . 2011جويلية  01بتعديل الدستور يف السادس 
وقد  ،نيابيا مقعدا 395على  ونيتنافسحزبا  31املشاركة يف هذه االنتخابات التشريعية ب األحزابقدر عدد       

 ريبة زاب قــــون من مثانية أحـــــوتكل الدميقراطية ـــاألول التكتل من أج:كتلني كبريين ة بني تــــحنصرت املنافسة احلقيقيا
 . بن كيرانعبد اإلله  أما التيار الثاين فيمثله حزب العدالة والتنمية بزعامةمن امللك وذو توجه ليربايل 

حزب العدالة على فوز لمراتب األوىل ها لأفرزت نتائجو  % 45ب  نتخاباتاالقدرت نسبة املشاركة يف هذه         
يف املرتبة الثالثة حزب ، ويليه مقعدا 60ب االستقاللاملرتبة الثانية حزب يف و  ،امقعد 107والتنمية اإلسالمي ب
وجه صرة ذو التحزب األصالة واملعامث ، مقعدا 52بـ  ر صاحب التوجه السياسي الليربايلاالتجمع الوطين لألحر 

ويليه  مقعدا 39خامسا بـشرتاكي للقوات الشعبية اليساري مقعداً، فحزب االحتاد اال 47بـ جتماعي الدميقراطي اال
 . 235F1امقعد 32ليربايل االجتماعي بـ سادساً حزب احلركة الشعبية ال

تطوير  إىليف ظل السري ريب املغ إن نتائج هذه االنتخابات تؤكد تنوع اخلريطة احلزبية املكونة للس النواب       
األمني العام حلزب  عبد اإلله بن كيران السيدمحمد السادس فقد عني امللك  ،املؤسسات الدستورية وإصالح

العدالة والتنمية اإلسالمي يف املغرب رئيسا جديدا للوزراء بعد فوز حزبه بأغلبية املقاعد وتطبيقا لتعديل الدستوري 
 .األخري

تتسم بالتالعب اإلداري الذي  التشريعية املغربية على وجود حياة سياسية تعددية االنتخابات فتشبق كمما س       
 .عنهامما أضعف من شرعية املؤسسات املنبثقة  فيها،مما جعل الناخب املغريب يعزف عن املشاركة  األحزابتشارك فيه 

ار الدستوري االط(مؤشرات التحول الدميقراطي يف األخري استطاعت السلطة املغربية األخذ بالعديد من       
رات كشفت ـــلكن عملية تطبيق هذه املؤش )..تداول على السلطة، وغريهاالالتمع املدين، االنتخابات و  واملؤسسي

 .عن ضعفها وعدم قدرتا يف تكريس عملية حتول دميقراطي حقيقية ألسباب عدة سنتناوهلا يف الفصل الثالث
 
 

                                                 
 : 2012-07-25  بار التحول الدميقراطيالنتخابات املغربية واختتوفيق املدين ،  1

                                                                                                   http://www.wahdaislamyia.org/issues/121/tmadini.htm 

http://www.wahdaislamyia.org/issues/121/tmadini.htm-�
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 :استنتاجات خالصة و
عملية التحول  اتيف �اية الثمانينات وبداية التسعين) تونس، اجلزائر، املغرب(تبنت بلدان املنطقة املغاربية        

دوافع التحول الدميقراطي وقد تشابت ، تنوعة الداخلية واخلارجيةاملجمموعة من الدوافع  دفعت إليهااليت  ،الدميقراطي
 اجتاهنفس السلوك  ثاألنظمة الثال تطبيقل ذلكو  درجة التطابق يف كثري من األحيانإىل  واجلزائر واملغرب يف تونس

 .واحتكار للسلطة حريات السياسية واملدنيةللشعوبا من كبح 
 اقتصادية، أزمة متعددة األبعاد سياسيةيف الثمانينات   )تونس، اجلزائر، املغرب(املنطقة املغاربية  ت شعوبعاش       

 فضها لألوضاع السائدةلتعرب عن ر واملظاهرات  االحتجاجاتأضرت بالشعوب وجعلتها تنظم  وثقافية ةواجتماعي
واليت مثلت  ارجيةاخل العوامل الضغط الذي كرسته العديد منإىل باإلضافة ، لعميقة يف اإلصالح والتغيرياورغبتها 

الية العاملية وربط املؤسسات العاملية مساعداتا بضرورة وانتشار الليرب  السوفييتا�يار اإلحتاد  ظليف  حتمية ال مفر منها
 .تكريس الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان 

 ي ــــالح السياســــة اإلصـــالبدأ بعملي رقرا اختاذدول حمل الدراسة ل الظروف قررت النخب احلاكمة أثناء هذه        
بعملية التحول الدميقراطي  اصةاخل األسس واملؤشراتعة من من خالل األخذ مبجمو  عملية التحول الدميقراطيبتبين 
ص ــــبعملية اإلصالح الدستوري بإدخال تعديالت تن ل من تونس واجلزائر واملغربــك  السياسية يف نظمالبدأت وقد 

 تتبع نظام كانت  أل�ا، حيث منها من أقرت بالتعددية احلزبية حسب ظروف كل دولةعلى مقومات الدميقراطية 
وحاولت واالنتخابات منذ إستقالهلا لية التعددية احلزبية آ، ومنها من كانت متتلك مثل تونس واجلزائر ة احلزبحاديأ

 .اململكة املغربيةونقصد بذلك تطويرها حسب الظروف املستحدثة 
 إلطار الدستورياواملتمثلة يف  تونس واجلزائر واملغرب يف لتحول الدميقراطيات مؤشرا همدراستنا أل من خالل       

 : لىي توصلنا إىل ما السلطةعلى تداول لتكريس مبدأ ال االنتخاباتوتنظيم  ،التمع املدينو  املؤسسيو 
عرفت دول املنطقة املغاربية العديد من التعديالت الدستورية لتكريس عملية التحول الدميقراطي، وكان مصدر  •

ن حمتوى هذه التعديالت الدستورية دائما توسيع صالحيات السلطة التعديالت الدستورية دائما السلطة التنفيذية، وكا
 .التنفيذية وجعل رئيس الدولة حمور النظام السياسي

 السلطة على غياب التوازن بني)  واملغرب تونس واجلزائر( اإلطار الدستوري واملؤسسي يف البلدان الثالث أكد •
كرس هيمنة بصالحيات واسعة ت) رئيس اجلمهورية أو امللك ( ، وذلك لتمتع السلطة التنفيذيةلتشريعية والتنفيذيةا

 .السلطات األخرى دخلها يف صالحياتوت السلطة التنفيذية
وجعلها مؤسسة شكلية فقط دون فاعلية  التشريعية يف تونس واجلزائر واملغرب من الضعف والتهميمن السلطة تعاين •

 .قراراتتصب إليه من  ط عليها لتحقيق مااليت متلك آليات حللها والضغ التنفيذية،أمام السلطة 
 عليها وجتعلها  اليت تيمن  ،للسلطة التنفيذية من عدم اإلستقالل والتبعية السلطة القضائية يف البلدان الثالثتعاين  •

 .استقالليتهارغم نص دساتري الدول الثالث على سياساتا لتحقيق  وسيلة
 ذات   ــن األحــــــزاب السياسيـــــةــــــــة تونس واجلزائـــــــــر واملغرب بوجــــــود الكثيــــر مـتزخر الساحة السياسية لـــدول املغاربيــ   •
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 اــــــــتؤكد أ� ل الدراسةــــــاحلزبية يف الدول الثالث حمالتعددية التوجهات السياسية املتعددة، غري أن الواقع السياسي هلذه 
بإختصار إن التعددية احلزبية يف تونس واجلزائر واملغرب  األيديولوجيات،الربامج واألفكار و يف  ال األحزابتعددية يف عدد 
 .تعددية شكلية

 ةــــاملتنوع ةــــــاملدني ظماتناملمن  كبري  دعدب )تونس، اجلزائر، املغرب(املنطقة املغاربية  لدولالسياسية  ةحاالس تسمت •
 .تها يف تكريس عملية التحول الدميقراطيها ومسامها الواقعية تؤكد ضعف أدائأن ممارستهإال  
 لتكريس  االنتخاباتمبؤشر ) تونس، اجلزائر، املغرب( الثالثة ــــاملغاربي املنطقة بلدانة  لــــأخذت النظم السياسي •

يف الدول  بيةاالنتخاوفتح الال أمام األحزاب السياسية ملمارسة اللعبة السياسية، غري أن العملية  مبدأ تداول السلطة
تنتج خنبا سياسية تتماشى مع سياسات و  شفافية وعدم النزاهة تعاين ال شكلية مظهريةتؤكد أ�ا عملية  الثالث
 ر ـــــة تسفــــــة التونسيــــة والتشريعيـــــات الرئاسيـــــــــواإلنتخاب 2009 ةــــى غايـــإل1987 ذـــــال منـــــــفمث ، ةــــة القائمــــاألنظم

 . حزب التجمع الدستوري الدميقراطي باألغلبية يف جملس النوابباإلنتخابات الرئاسية و  زين العابدينوز ـــــى فـــــــعل
  ةـــة مظهريــــــــة شكليـــــدميقراطي ر واملغربـــــن تونس واجلزائــــل مـــــــا كـــــــاليت أخذت ب ر إن الدميقراطيةـــــي األخيـف       
التمع خلداع  واجهةاستخدمتها و  ،لتمتص با غضب واستياء شعوبا استخدمتها وسيلةدى أن تكون جمرد ـــتتع ال

 .للحفاظ على شرعيتها الدويل
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 :الفصل الثالث 
 لمنطقة المغاربيةلتحول الديمقراطي في بلدان اامعوقات وآفاق مستقبل 

 )، الجزائر ،  المغرب  تونس(   
  

بينها حسب  متيزت عملية التحول الدميقراطي يف دول املغرب العريب الثالث حمل الدراسة باالختالف       
وقد أخذت هذه  ،باة التحول الدميقراطي دها يف تكريس عمليخصوصية كل دولة وطبيعة النظام واخلطوات اليت اعتم

 سياسيةواألخذ بالتعددية ال ،ت الدستورية والقانونيةؤشرات عملية التحول الدميقراطي كإدخال اإلصالحاالدول مب
 كشف رات  ــــشاملؤ  ذهــــغري أن تطبيق ه ،انـــــسؤسسات التمع املدين ومحاية حقوق اإلنستطوير وتنظيم االنتخابات و 

 .      بذه الدول بشكل صحيح على جمموعات سن العوائق اليت حتول دون حتقيق الدميقراطية
متتع وأمهها  ،)تونس ، اجلزائر، املغرب(اربية تتنوع املعوقات اليت حتول دون حتقيق الدميقراطية يف دول املنطقة املغ       

مع ضعف الت إىل، باإلضافة على السلطة التشريعية والقضائية يمنةاملؤسسة التنفيذية بصالحيات واسعة ختوهلا اهل
 .موعة أسباب داخلية وأخرى خارجيةاملدين بسبب تأثري جم

بة أسام الدميقراطي يف تونس واجلزائر واملغرب متثل عق بالتحولاإلسالسية السياسية  ضف أن عالقة احلركات       
 ة ـــــاإلسالسية ــــالسياسيات ــــــــي سشاركة احلركـــــة قبول النظام السياســــه يف حالــــسن حيث أن يالدميقراطحتقيق التحول 

، أسا يف حالة إقصاء النظام السياسي حتقق تقدسا التحول الدميقراطيعملية  تداول السلطة بصورة سلمية فإنعملية  
 .ر وتتوقفعملية التحول الدميقراطي تتعث السياسية اإلسالسية فإنللحركات 
هذه األخرية  يف تعثر عالقة املؤسسة العسكرية بعملية التحول الدميقراطي تساهمباإلضافة إىل املعوقات السابقة       
 .  فيها حسب سكانة املؤسسة العسكريةوذلك الدول حمل الدراسة يف 
تأثري هذه  ، نظرا ألنلى حدىل الدميقراطي يف كل دولة علذا سنحاول يف هذا الفصل دراسة سعوقات التحو         

 ل التحول الدميقراطي ـــــى أفاق سستقبــــــي األخري إلــــم نصل فـــ، ثاــدولة سنه لـحسب خصوصية كا ـاملعوقات خيتلف فيه
  .الدميقراطية تحقيقضرورة سواجهة التحديات احلالية لو يف الدول تونس واجلزائر واملغرب 

، ففي املبحث األول ندرس سبحث لدولة سعينةوخنصص كل فق ثالث سباحث تناول هذا الفصل و سن        
حول التسستقبل  ، أسا املبحث الثاين فيعاجل سعوقات وآفاقستقبل التحول الدميقراطي يف تونسسعوقات وآفاق س

 .غربالتحول الدميقراطي يف املسستقبل فاق سعوقات وآ ، ونتناول يف املبحث الثالث يف اجلزائر الدميقراطي 
 تونس التحول الديمقراطي في وآفاق مستقبل  معوقات:المبحث األول   
عانت التجربة الدميقراطية يف تونس العديد سن املعوقات اليت حالت دون جتسيد عملية التحول الدميقراطي         

 .زين العابدينحتولت فيما بعد إىل دوافع لإلطاحة بنظام  صحيحة واليتفيها بطريقة 
رئيس الدولة، احلكوسة، اللس (وضع سؤسسات انتقاليةمتكنت تونس سن  زين العابدينبعد اإلطاحة بنظام         

 دستورية شرعيةدة بناء سؤسسات إعاو لة االنتقالية ووضع دستور جديد تسهر على تسيري املرح) الوطين التأسيسي
عادة ة البالد اىل سسار الدميقراطية وتتمكن سن إدفيا ترى هل ستتمكن املؤسسات اإلنتقالية التونسية سن إعا ،لدولةل

 بناء املؤسسات الدستورية ؟
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عوقات التحول نتناول يف املطلب األول س، سطلبنيسنتناول يف هذا املبحث لإلجابة على هذا السؤال        
 .سستقبل التحول الدميقراطي باآفاق  يف املبحث الثاين مث نعاجل تونسالدميقراطي يف 

 وقات التحول الديمقراطي في تونس مع: لب األول المط  
هيمنة السلطة  حالت جمموعة سن املعوقات دون حتقيق عملية حتول دميقراطية حقيقية بتونس، وأمهها          

عملية التحول  سية يفاإلسال السياسية ، ودور احلركاتلطات األخرى وضعف التمع املدينالتنفيذية على الس
 . عسكرية بعملية التحول الدميقراطياألخري عالقة املؤسسة ال ويف الدميقراطي

 . األخرىسلطات هيمنة السلطة التنفيذية على ال:  األولالفرع   
 ا ــــسا سكنه رى،ــــعلى السلطات األخ ة التنفيذيةـــللسلط ةـــات واسعـــصالحيالتونسي  يالدستور رع ـــح املشـــسن        

 : تناوهلا كما يلي نوس السلطة التشريعية والتنفيذية سن فر  سيطرتا على
 :هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية / أوال 
سيطرة شبه سطلقة على جملس ، الذي سيطر زب الدستوري احلاكمرئيس اجلمهورية التونسي رئيس احل يعترب        
سلطة ال  أصبحت رئيس الدولة ورئيس احلزب احلاكم هورية اجلمهو  رئيس مبا أن، و زين العابدينيف فرتة حكم النواب 
إىل تداخل بني  مما أدى أعضاء احلزب احلاكم، هم غلبية أعضاء جملس النواب فألتنفيذية تابعة لسلطة االتشريعية 

 :، كما تمني السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية سن خالل سايليسؤسسات احلزب احلاكم و أجهزة الدولة
 : في مجال التشريعالتنفيذية  السلطةتدخل   -1
ة ــــولوياألا ــــع قوانني هلــــن خالل اقرتاح سشاريــــسة التشريع ــــة التشريعية سهمــــة السلطــــالتنفيذي ةـــالسلط تشارك       

جملس النواب وجملس ميارس " سن الدستور على 28 الفصل نصيو  النوابالقوانني املقدسة سن جملس  قرتحاتعلى س
ى السواء حق عر  ولرئيس اجلمهورية وألعضاء جملس النواب عل.ة التشريعية طبقا ألحكام الدستوراملستشارين السلط
0F.".رئيس اجلمهورية أولوية النظر  وملشاريع. سشاريع القوانني

ويالحظ أن الدستور التونسي سنح حق اقرتاح سشاريع  ،1
 .لحكوسةل سالقوانني لرئيس اجلمهورية ولي

جملس النواب  يف حالة فو  له  قانونية التشريع سن خالل سراسيم ارس رئيس اجلمهورية التونسي عملميكما        
للتصديق  أو اللسني لغر  حمدد وملدة سعينة على أن تعر  بعد ذلك على جملس النوابذلك أو جملس املستشارين 
رئيس اجلمهورية حق التشريع مبراسيم يف عطلة جملس النواب  فة إال سنحباإلضا ،)28الفصل (عليها بعد انتهاء املدة 

وال تتخذ  )31الفصل (ة التالية للعطلة للمصادقة عليهاواملستشارين ويتم عرضها على جملس النواب يف دورته العادي
اق ـــاالتف اذهاــــي اختـــويشرتط ف ة،ـــيذية بيد السلطة التنفـــة تقديريـــة الضرورة اليت تبقى سلطـــــي حالـــهذه املراسيم إال ف

1Fختصة ويقع عرضها على سصادقة اللس يف دورته العادية املقبلةاملقارة الجنة للاسع 

2.  

                                                 
 .115ص  سرجع سابق ، ، دساتري الدول العربيةاملعلوسات، و خابية يف سركز بريوت لألحباث قسم الدراسات االنت  1
 ،  1996،) اسات والنشر والتوزيع املؤسسة اجلاسعية للدر : بريوت  ؛1ط(  نانوين سقار السلطة التنفيذية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري حتليل ق، قائد حممد طربوش 2
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تيمن السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية باضطالع رئيس اجلمهورية التونسي بوضع السياسة العاسة  كما       
حيق  الو  دون السلطة التشريعية طهمة املبادرة يف الال املايل فقمبكما تقوم احلكوسة . لنواباللدولة ويعلم با جملس 

نص الفصل  حسب عباء جديدةو زيادة أتخفيض املوارد العاسة أنواب تقدمي سشاريع قوانني تتعلق بجملس ال ألعضاء
بل أعضاء جملس النواب سقبولة إذا كان ال تكون سشاريع القوانني املقدسة سن ق......" سن الدستور التونسي  28

2F..."إقرارها يؤدي إىل ختفيض يف املوارد العاسة أو إىل إضفاء أعباء أو سصاريف جديدة 

1. 
 :عمل البرلمان السلطة التنفيذية ل توجيه - 2 

 :توجيه خطاب للبرلمان  - أ
سا بطريقة سباشرة أو عن طريق بيان إ حق توجيه خطاب للسلطة التشريعة سنح املشرع التونسي لرئيس اجلمهورية       
عن طريق الوزير  كأن يتم ذلك عن طريق وسائل اإلعالم املقروءة أو املسموعة أو  سباشرةغري  واب بصفةسوجه للن
3Fاألول

األساسية ويعلم با  ااختياراترئيس اجلمهورية يوجه السياسة العاسة للدولة ويضبط " 49، حيث ينص  الفصل 2
ه هوجبطريقة بيان ي رئيس اجلمهورية أن خياطب جملس النواب وجملس املستشارين سباشرة أوول. جملس النواب

 .4F3"ليهماإ
 :طلب قراءة ثانية  -ب

للحيلولة  كوسيلةخدم السلطة التنفيذية التونسية وسيلة طلب قراءة ثانية ملشروع قانون صادق عليه الربملان  تتس        
 سلطة التنفيذية يف عملية التشريعال كوسيلة تساهم باو  ،التشريعدام حقها يف دون تعسف السلطة التشريعية يف استخ

س ـــادق نواب اللــــــة صـــــففي حال ،ةـــثانية ى جملس النواب لتالو ـــون إلـــروع قانـــرد سشة ـــق لرئيس اجلمهوريـــحيث حي
خيتم رئيس " 52حسب نص الفصل  يوسا 15 سدة على سشروع القانون بأغلبية ثلثي أعضائه يتم إصداره ونشره يف
ل ــــي أجــــة التونسية فـــي للجمهوريــــا بالرائد الرمســــى نشرهــــاجلمهورية القوانني الدستورية واألساسية والعادية ويسهر عل

حسب  تشاريناملسال يتجاوز مخسة عشر يوسا ابتداء سن بلوغها إليه سن طرف رئيس جملس النواب أو رئيس جملس 
وإذا وقعت  ،ولرئيس اجلمهورية احلق أثناء األجل املذكور يف رد سشروع القانون إىل جملس النواب لتالوة ثانية .احلالة

املصادقة على املشروع سن طرف اللس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره ونشره يف أجل ال يتجاوز مخسة عشر 
وبناء على الرأي الذي أبداه اللس  يه بالفقرة األوىل سن هذا املادةجل املنصوص علولرئيس اجلمهورية أثناء األ .يوسا

وتتم . البعض سن فصوله يف صيغة سعدلة إىل جملس النواب ملداولة جديدة الدستوري أن يرجع سشروع القانون أو
سن الدستور، يقع إثرها  28املصادقة على التعديالت سن قبل جملس النواب حسب األغلبية املنصوص عليها باملادة 

 .5F4" يتجاوز مخسة عشر يوسا ابتداء سن تاريخ بلوغه إىل رئيس اجلمهورية ختم سشروع القانون ونشره يف أجل ال
 
 

                                                 
 .115سرجع سابق ، ،دساتري الدول العربيةاملعلوسات، و لدراسات االنتخابية يف سركز بريوت لألحباث قسم ا 1
 . 218، ص فدوى سرابط، سرجع سابق 2
 . 121، سرجع سابق ، ص  لعربيةادساتري الدول قسم الدراسات اإلنتخابية يف سركز بريوت لألحباث واملعلوسات ،  3
 . 122نفس املرجع ، ص  4
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 التدخل في إعداد جدول أعمال البرلمان  -ج
وضع سشاريع بالتدخل يف إعداد جدول أعمال الربملان سن خالل سة تقوم احلكو نص املشرع التونسي على أن        

مث وضع اقرتاحات القوانني اليت حصلت على سوافقة  األعمالالقوانني اليت يصدرها رئيس اجلمهورية تتصدر جدول 
  . ، وجعل سقرتحات القوانني اليت مل توافق عليها احلكوسة يف األخرياحلكوسة

 :ليات التحكم في العمل البرلماني آ- 3
 عملية اإلصدار  -أ  

 اإلصدارأجل وحدد املشرع التونسي  ،القانونافقة رئيس اجلمهورية على تعين سو والتوقيع إلصدار اعملية         
، حيث تنص املستشارين أو رئيس جملس النوابسن بلوغها لرئيس اجلمهورية سواء سن رئيس جملس  يوسا خبمسة عشر

ساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد خيتم رئيس اجلمهورية القوانني الدستورية واأل" 52الفقرة األوىل سن الفصل 
سن بلوغها إليه سن طرف رئيس جملس النواب  ابتدءايتجاوز مخسة عشر يوسا  الرمسي للجمهورية التونسية يف أجل ال

 .6F1"...... حسب احلالة املستشارينئيس جملس ر  أو
  :اإلستفتاء  –ب    
يف سسألة  رة فردية ترجع اىل سلطته التقديرية لتجاوز الربملانيستخدم رئيس اجلمهورية وسيلة اإلستفتاء بصو        

لرئيس اجلمهورية أن يستفيت الشعب سباشرة يف سشاريع "  47حيث ينص الفصل  ،الشعبىل سعينة واللجوء سباشرة إ
ذلك خمالفا  ن أن يكون كلالقوانني ذات األمهية الوطنية أو يف املسائل اهلاسة اليت تتصل باملصلحة العليا للبالد دو 

يتجاوز مخسة عشر  إىل املصادقة على املشروع فإن رئيس اجلمهورية يصدره يف أجل ال االستفتاءوإذا أفضى  .للدستور
 .7F2"واإلعالن عن نتائجه االستفتاءويضبط القانون االنتخايب صيغ إجراء .تائجهيوسا سن تاريخ اإلعالن عن ن

 :الحل  –ج 
لوم  ثانية بأغلبية ثلثي تونس حل جملس النواب يف حالة سصادقته على الئحة  حيق لرئيس اجلمهورية يف        

ويف حالة اختار رئيس اجلمهورية حل جملس ، استقالة احلكوسةأو أن يقوم بقبول أعضائه أثناء املدة النيابية نفسها 
ميكن لرئيس اجلمهورية اختاذ و  ،يوسا 30تتجاوز  انتخابات جديدة يف سدة ال إجراءالناخبني إىل  النواب عليه أن يدعو
 اإلعالنام بعد ـــــأي 8ا يف ظرف ـــبعد على سصادقة جملس النواب ومتمع اللس اجلديد وجوب سراسيم يعرضها يف سا
8Fعن نتائج االقرتاع

جملس النواب وأن يدعو النتخابات تشريعية س اجلمهورية املنتخب اجلديد حبل كما حيق لرئي.3
ة وقتية سن شغور سنصب رئيس اجلمهورية وبعد توىل إسا رئيس اللس النواب أو جملس سسبقة وذلك بعد فرت 

 .)57املادة (تشارين ملهام الرئيس املس
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 السلطة القضائية هيمنة السلطة التنفيذية على /ثانيا 
فهو رئيس اللس  ،التشريعية يسيطر على السلطة القضائيةباإلضافة إىل سيطرة رئيس اجلمهورية على السلطة        

ناقض سع سبدأ استقاللية األعلى للقضاء ويضطلع مبهمة تسمية القضاة، كما انه يعني قضاة احملكمة العليا وهذا سا يت
 ن ــــة للطعـــــا غري قابلــــكاسي تصدر أحـــة والتـــة العسكريـــن للمحاكمـــم عر  املعارضني السياسييـــا يتـــفكثريا س القضاء،
 .دولية عايريختضع مل وال
رئيس اجلمهورية آللية  عدم خضوعالقضائية على السلطة التشريعية و سا يزيد سن سيطرة السلطة التنفيذية        

حيث اكتفى الدستور التونسي بإخضاع أعضاء احلكوسة للقضاء يف حالة اقرتاف أحدهم اخليانة  وحملاسبة املعاقبة
احملكمة العليا عند اقرتاف اخليانة العظمى سن أحد تتكون "ور أن دستسن ال 68حيث نص يف الفصل  ،العظمى

، كما أضيفت الفقرة الثانية للفصل 9F1"أعضاء احلكوسة ويضبط القانون صالحيات هذه احملكمة وتركيبتها وإجراءاتا
  انة قضائيةثناء ممارسة سهاسه حبصيتمتع رئيس اجلمهورية أ" علىتنص  2002يف تعديل  الدستوريسن القانون  41

 .  10F2"القضائية بعد انتهاء سباشرته ملهاسه بالنسبة إىل األفعال اليت قام با مبناسبة أدائه ملهاسهبذه احلصانة  كما ينتفع
  .التونسيتمع المدني المج ضعف: الثاني  الفرع
 ة ـجمموعه ــــــــتر أن هذا التطور واجهــغي ،نــزين العابديد ــا يف عهــــــي تطورا سلحوظــق التمع املدين التونســحق      
حتقيق دميقراطية للمسامهة يف وقياسه بدوره املنوط به قيق استقالليته التاسة عن الدولة حالت دون حتالعواسل اليت سن 
 :وسنتناول يف هذا املطلب عواسل ضعف التمع املدين التونسي كما يلي  ،حقيقية

 .ية التونسية ضعف األحزاب السياس أسباب:  أوال
 ى ـــد تولـــوعن 1981ي ـــف ةـــبورقيبفتحت القيادة التونسية الباب أسام التعددية احلزبية بقرار فوقي سن الرئيس       

يف إطار سياسة خطوة  اإلصالحاتاحلكم كرس التعددية احلزبية سن خالل جمموعة سن اإلجراءات و  زين العابدين
تبين وتكريس التعددية احلزبية الداعية ل زين العابدينن خطابات ، غري أول الدميقراطياتبعها لتحقيق التحخطوة اليت 
 ا ــــام املنوطة بـــلمهلة التونسية ـــة األحزاب السياسيـــارسع وحتول دون ممـــر  الواقأى ـــأفعال نظاسه السياسي عل تناهض

 ة ـــود  جمموعــــى وجـــــضف إل ،ةـــى السلطـــالتداول عل يـــاملتمثلة فو  اـــى أهدافهـــأمسيف إطار التحول الدميقراطي وحتقيق 
عواسل ضعف األحزاب  أهم ، وسنواليت تساهم يف إضعافهاحزاب السياسية التونسية نفسها باأل ةعلقتامل عواسلال سن

 :يلي سا التونسية السياسية
 ة ـــبني رئاسة الدولة ورئاس نـــن العابديـــزيع الرئيس ـــمج يــيتمثل ف أول عائق يف إضعاف األحزاب التونسيةإن  .1
11Fات احلزبـــا سؤسســـــى أ�ـــأصبحت قواعد احلزب وحىت إطاراته تنظر إىل سؤسسات الدولة علحيث  احلاكماحلزب 

3 
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، سقابل حضور ريعيةية الرئاسية والتشلة يف محالته االنتخابيقوم باستغالل وسائل اإلعالم التابعة للدو  كانهذا األخري   
قليل ألحزاب املعارضة يف وسائل اإلعالم مما يؤدي إىل فقدان األسل لديها يف حتصيل نتائج سعتربة يف االنتخابات 

  وـــوه ،مــــاحلكى األغلبية ألنه يف ـــه حيصل علــولكن ى األغلبيةــه علــم بسبب حصولـــال حيكي تونس ـــم فـــفاحلزب احلاك
12Fكانية تداول األغلبية سسألة يف غاية الصعوبةسا معل إس

1. 
 ن ـــدد املعتقليــــدر عـــوقد ق ،ة املعارضةــاء األحزاب السياسيــسياسة املالحقات واالعتقاالت ألعض استخدام .2

سجني سياسي سعظمهم سن أعضاء  2000- 1500سابني  1997لعام اإلنسانوفق تقرير حقوق  السياسيني
ة الدميقراطيني االشرتاكيني ـــركم حــزعي لمحمد مواعدةا حدث ـــل ســـسثو  ،13F2هـــاملتعاطفني سع وأور ــة احملضــحزب النهض

بتهمة تلقى أسوال سن دولة أجنبية لرفضه دعوى رئيس الوزراء آنذاك  لالعتقالوالذي تعر   1995عام  يف
 زين العابدينبعد أن أرسل خطابا لرئيس  ،عشرينية الدولة للقرن احلادي والللمشاركة يف حوار وطين لصياغة إسرتاتيج

وندد فيه أيضا باالستبداد السياسي ونقص  ،سؤسساتاالدولة و املنتشر بالفساد ب اتاساتو  انتقادات للنظام تضمن
14Fاحلريات السياسية، وانتهى األسر بالقبض عليه ووضعه حتت اإلقاسة اجلربية

يث حوسثل سا حدث سع النهضة .3
خطة تبنتها وزارة التعليم  هي، و "جتفيف املنابع"ها وعرفت بسياسية السياسي سياسة ثقافية ملواجهت استخدم النظام

تقطع سع كل القيم  "ثقافة جديدة"حالل إو  ،سالسيةاحلركة اإل اتتغذى سنهلضرب املصادر الدينية واهليكلية اليت 
15Fوالتصورات الدينية باعتبارها رديفا  للتخلف واجلمود والتعصب

4.  
  ة إلستعابـــــكوسيلي  ــام السياســـها النظاستخداس، اليت ةــــن ضعف املوارد املاليــــالتونسية سزاب ـــي األحـــتعان .3
واملتعلق  1997جويلية  28املؤرخ يف  48والقانون  1997جويلية 21ألحزاب السياسية سن خالل إصدار القانون ا
 ة ـــزاب السياسيـــلية األحا الستقالــــسنعا واجلزرة ـــار تطبيق سياسية العصـــيف إطزاب السياسية ـــل العموسي لألحـــتمويبال

 .عن السلطة
 .ضعف التنظيم احلزيب وضعف قنوات االتصال اجلماهريي و  عاناة سن أزسات هيكلية وبنائية امل .4
 يضعف سصداقيتها مما ، ول دون اتفاقها يف سواجهة السلطةحي التونسية بني األحزاب فيما الشقاقات انتشار .5

 . حيول دون تكوين جبهة واحدة تواجه سياسة السلطة واحلزب احلاكم وبالتايل وفعاليتها وتنسيقها فيما بينها،
 ي ــــــة فهسلطللالقيادات احلزبية  احتكارنتيجة داخل األحزاب الصراعات الداخلية سيطرة الطابع النخبوي و  .6

مما  سع الكوادر اجلديدة ذات الكفاءاتوبتايل احليلولة دون تداول املناصب  ،وتترم أو متر  أو متىت ال ترتكها ح
حركة التجديد  محمد حرملمعل بعض هؤالء يعمل على االنقسام وتكوين أحزاب جديدة، وسن أسثلة ذلك ترأس 

دة الدميقراطية حزب الوح، هذه املعضلة يعاين سنها أيضا كل سن سنةزب الشيوعي سابقا أكثر سن عشرين حاليا احل
اليت يتزعمها على التوايل  PSL الليربايل  االجتماعيزب احلو  RSPوالتجمع االشرتاكي التقدسي  UDUالوحدوية 

                                                 
 . 35سرجع سابق، ص  ،حسنني إبراهيمتوفيق   1
 .77ص ،  1997املنظمة العربية حلقوق اإلنسان،: القاهرة. 1997قوق اإلنسان يف الوطن العريب عن حالة حتقرير املنظمة العربية حلقوق اإلنسان،  2
 .188عصام عبد الوهاب حممد أيوب، سرجع سابق ، ص  3
 .314،313ص ،  2001، )كتاب العرب الاحتاد : دسشق ( املعارضة التونسية نشأتا وتطورها املدين،توفيق  4
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فهم على رأس أحزابم سنذ إنشائها سابني سبتمرب ونوفمرب  ،شبي ومنير باجي نجيبو عبد الرحمان تليليكل سن 
198816F

1. 
 سثلما  اإليديولوجيةعلتها ال تقبل التنوع يف الفكر و اب التونسية جضعف انتشار ثقافة التعددية داخل األحز  .7

 .يف املشاركة السياسية  سع النظام القائم حلرسانه سن حقهحيث حتالفت األحزاب التونسية  ،حدث سع حزب النهضة
 ة ـــالتونسي زابــــاألحج ــــفرباس ،مـــج احلزب احلاكــــبرناس عـــنا ـــا وعدم اختالفهـــحلزبية وتشابهضعف الرباسج ا .8
17Fوإاا حتدد يف الغالب سن خالل قوالبها األيديولوجية وحساباتا الذاتية املعاشوضوعي املواقع السن لق طتن ال

2 
خطاب علماين يناهض الكيان العريب اإلسالسي التونسي يف سواجه حركة  تبىنت األحزاب التونسيةأن باإلضافة 

 .ف قاعدتا الشعبية النهضة، مما أدى إىل  إضعا
 تلذا اهتم ،تونسب 1990لعام  اجلزائريةعديد سن األحزاب السياسية التونسية سن تكرار التجربة ال وفخت .9
يف احلياة  اتأثري  اإلميان بالدميقراطية التدرمية اليت تظل يف النهاية أكثر بقاء أوقيمة االستقرار السياسي و  ءإعالب

18Fالسياسية

3. 
على أنه نظام التعددية املقيدة اليت  زين العابدينيف عهد  ن تصنيف النظام السياسي التونسيميك ا سبقمم       

، يف الوقت الذي متنح فيه األحزاب واحلركات املعارضة حريات احلزب احلاكم لنفسه بسلطة سطلقة حيتفظ فيها
، وقد "شكلية تعددية"تعددية تبقى تلك الحبيث  اوزهللممارسة واحلركة السياسية ولكن بسقف سعني ال ميكن جت

 ة ـــة سعينـــوى سياسيـــات وقـــى حركـــا تقصـــا أ�ـــــكم،  ةــزاب السياسيــا الوجود اجلدي لألحـــفيه ينتفيدرجة  إىلتصل 
19Fسن املشاركة يف العملية السياسية وإن كانت ذات مجاهريية واسعة

4.  
سن أكرب سشاكلها وهي هيمنة النظام السياسي األحزاب التونسية ت ختلص زين العابدينبعد اإلطاحة بنظام        

سن القيود واملضايقات اليت كانت تسلطها عليها، ويبقى على األحزاب و حلياة السياسية واحلزب الدستوري على ا
واضحة  وعدم وجود براسجبداخلها انعدام ثقافة الدميقراطية التونسية التخلص سن أسباب الضعف النابعة سنها سثل 

 . تكريس سبدأ تداول السلطة م وعد املعامل
  .المدنية التونسية نظماتضعف المأسباب  / ثانيا

 ا ــــــ، وسنهمبمارسات النظام السياسي جتاهها ا يتعلقــا ســـالتونسية سنه  ةاملدني نظماتتتعدد أسباب  ضعف امل        
 :العواسل سا يلي وأهم هذه  املدنية يف حد ذاتا ق باملنظماتسا تعل

 مينح صالحيات واسعة  1992حيث أن تعديل  املدنية،أنشطة املنظمات تسيري وضع قيود قانونية على إنشاء و  .1
 اء ـــــــــة إلنشـــح الرتاخيص القانونيـــن سنــاستناع السلطة عسثل  ة،ـــاملدنيل املنظمات ـــــسلطة التنفيذية ملراقبة وتسيري عملل

                                                 
  86، ص 2009- 2008 ،)اجلزائرب، جاسعة بن يوسف بن خدة جاسعة  لعلوم السياسية واإلعالمرسالة ساجستري، كلية ا(تحول الدميقراطي يف تونس إشكالية ال ليلى سيدهم ، 1
 . 103، ص  املرجع نفس  2
 . 70، سرجع سابق ، ص وى سرابطفد 3
 . 92عصام عبد الوهاب حممد أيوب، سرجع سابق ، ص  4
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وهي مجعية حقوقية، تعر  أعضائها "اللس الوطين للحريات " ستوفائها للشروط القانونية سثلارغم  سدنية نظماتس
عية بقرار إداري سنح احلكوسة احلق يف حل اجلمو . للمالحقة واالعتقال بتهمة االنتماء جلمعية غري سرخص با قانونا

20Fاملتعدد على عمل ونشاط اجلمعياتذلك فضال عن قنوات وأشكال الرقابة واإلشراف  ،وليس حبكم قضائي

1. 
 التونسية ، سثل االحتاد القوسي للمرأة نظام سعربة عن أفكاره وقراراتهجعلها تابعة للو  احتواء بعض اجلمعيات املدنية .2

وسن مث ال خيتلف دور اإلحتاد عن دور أي  اسي القائمأصبح أداة لتعبئة املرأة وإدساجها داخل النسق السيالذي 
 .  د على الدولة يف أدائها لوظائفهائة وزارية تعتمسؤسسة أو هي

 مختار ، فقد فصل القاضي سية للمالحقات األسنية واالعتقالنظمات املدنية التوناملتعر  الكثري سن أعضاء  .3
ينعى فيه عدم استقالل  بدين بن علىازين العسن عمله لقياسه بنشر خطاب سفتوح إىل الرئيس  يحياوي
21Fالقضاء

هلذا حلت نفسها  ،"الرابطة التونسية حلقوق اإلنسان"ضاء مجعيات حقوق اإلنسان لالعتقال كما تعر  أع.2
 ة ـــع أربعــــد رفــــبع ،2000ام ــــعي يف ــــــا بقرار قضائــــد رفض هذه اجلمعية اخلضوع للنظام مت حلهــــ، وعن1992يف 

 ن ـــتطع ةــــوى قضائيـــدع" ي ـــستوري الدميقراطع الدـــالتجم"م ـــاكى احلزب احلـــون إلـــن ينتمسن أعضاء الرابطة سنهم اثنا
  ف ـــة املؤلـــاء الرابطــحبل جملس أسن حكماأصدرت احملكمة التونسية د ـــوق ،ةـــاء الرابطــــة انتخابات جملس أسنــــي شرعيـــف
، األسر الذي ة يف شهر أكتوبر سن نفس العامعاسة للرابطعضوا سع إلغاء مجيع القرارات اليت اختذتا اجلمعية ال 25 سن

يشري إىل خطورة اخرتاق بعض سؤسسات التمع املدين التونسي سن عناصر احلزب احلاكم قد تثري القالقل 
22Fواالنقساسات الداخلية فيها

3 . 
  اتـــــنظماء  املـــــعضات بني أات وتعميق اخلالفـــــالشقاقسياسي التونسي سياسة بث الفرقة و دام النظام الــــــاستخ .4

 .بضته عليهااملدنية لضمان استمراره يف إحكام ق
 التداول على املناصب واملشاركة يف عملية صنع تؤدي إىل  بثقافة دميقراطية بداخلهااملدنية  نظماتامل حتلى عدم  .5
 .احلاكمة ويعرقل سن حتقيق سطالبهايؤدي إىل إضعافها جتاه السلطة  مما ،القرار
تبىن جمموعة ث السنوات األوىل سن حكمه انتهج يف الثال زين العابدين ه يف عهديف األخري نستنتج أن       

املدين ومحاية حقوق املدنية للمجتمع  ؤسساتامللتحقيق التعددية السياسية وتدعيم تعديالت دستورية وقانونية 
ام املهتزة ــــة النظـــادة بناء شرعيــــوإع احلكمى ــول إلــــلوصارضة وسنعها سن اوحريات اإلنسان لتضييق املساحة على املع

دام العنف ـــباستخ بورقيبةل ـــة عمــــى نفس سنهجيـــوع إلــــاود الرجــا عــــان ســـــه سرعــــة واستقراره، ولكنــــواملتآكل
سثل أحد دوافع  ، هذا سان سكاسب دميقراطيةـــع عــــتراجة ـــسرحلي ـــا فــــع حرية التعبري وغريهـــواالعتقال واحلبس وسن

ه وقدرته ـــالذي أظهر سدى وعيملنظمات التمع املدين التونسي واليت ظهر فيها دور كبري  14/01/2011قيام ثورة 
 .ع عنهاا على تبىن سطالب الشعب والدف

 

                                                 
 216نفس املرجع ، ص   1
 .341، سرجع سابق ، ص 2003-2002التقرير االسرتاتيجي العريب  2
 . 221، ص ، سرجع سابقحممد أيوب عصام عبد الوهاب 3
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   لديمقراطيوالتحول االتونسية  اإلسالمية السياسية الحركات : الفرع الثالث 
سن بني أهم القوى بداية الثمانينات، و و نات اية السبعيبرزت احلركات السياسية االسالسية التونسية يف �       

راشد احلركة اإلسالسية بقيادة  السياسية اليت برزت على الساحة السياسية قبل انتهاج عملية التحول الدميقراطي
 .عواسل الداخلية واخلارجيةساهم يف بروزها العديد سن الو  ،الغنوشي

  :بروز الحركة السياسية االسالمية التونسية عوامل  –أوال 
 :العوامل الداخلية  - أ
 الشعب  ، فقــــد عانـــىي تونســظهور احلركات اإلسالسية السياسية ف تتنوع العواسل الداخليــة التــى سامهت فــي   
يرى يف حتقيق  وكانعلى طمس شخصيته وهويته العربية اإلسالسية الفرنسي القائمة  سن سياسة االستعمار يالتونس
 .اإلسالسية ية وعودتا إىل هويتها العربية و الستقالل الشخصية التونس استقالل األر  حتقيقإ
ودة إىل هويته العربية يف الع التونسيكسر طموح الشعب   يف تونس احلكم بورقيبةالرئيس الراحل  توىل ملا        

خالل حتجيم دور  سنعمل على تطبيقها و  دين اإلسالسيانتهج  سياسة علمانية سناهضة لتعاليم ال، حيث يةاإلسالس
يف سبيل  شكل سباشر للنظام السياسي القائمجمردة سن أية سلطة وتابعة بسؤسسة دينية وجعلها  املؤسسة الدينية

23Fسيةتأسيس وهيمنة اإليديولوجية الدستورية املتسمة بالعصرانية والتون

إىل جانب إصداره جملة األحوال الشخصية اليت  ،1
قوانني وتكريسه  رأة املسلمة بالزواج بغري املسلماحتوت على أحكام ال تتناسب سع الشريعة اإلسالسية سثل السماح للم

ي ـــعلى فصل تونس عن  جمتمعها العريب واإلسالسبورقيبة ،كما عمل نية والقضاء على احملاكم الشرعيةوضعية علما
كخطاب بديل  األسة التونسيةو  سن خالل التنظري لشخصية قوسية تونسية يف سقابل الشخصية العربية اإلسالسية

24Fللخطاب القوسي العريب يف الستينات

2. 
غضب وثار ، وبني املؤسسة الدينية الزيتونية صراع بينهثار ال العلمانية اليت انتهجها بورقيبة نظرا هلذه السياسية       
 .السياسيني التونسيني املتمسكني باهلوية اإلسالسية والقوسية العربية  القادة
 كما ساهم يف ظهور احلركات اإلسالسية السياسية يف تونس تدهور االقتصاد التونسي وفشل السياسات التنموية      
 املعيشي وانتشار الطبقية انشار البطالة وتدهور املستوى لكثري سن املشاكل االجتماعية سنهاسا أثار ا ،السبعيناتيف 

 .يف أوساط الشعب التونسي
وتعترب أكثر فئة  ،التونسيةاإلسالسية  السياسية ةيد احلركجعلتها تؤ  تونسالطبقة الوسطى والفقرية يف  اناةسع إن    

يني  نظرا أل�ا تناضل ضد حتالف كبار القادة السياسيني والعسكر نيذه احلركات صغار التجار واملتوسطسساندة هل
ة يدافعون اإلسرتاد سن اخلارج، وسن مث فإن أفراد هذه الفئالذين ميتلكون احتكار التصدير و  واألسنيني سع كبار التجار
25Fبانضماسهم إىل هذه احلركات عن سصاحلهم االقتصادية

سساندة احلركات  علىهذه الفئة ، وأهم عاسل يساعد 3
اسة ال ميلكون االستقالل ملعارضة سيسوظفي الدولة الذين  ياسية متتعها باالستقالل املادي عكساإلسالسية الس

                                                 
 .776،775صمجال باروت وآخرون، سرجع سابق ، 1
 .776نفس املرجع ، ص   2
 ) :2012-05-26(تعبئة ، حركات اإلسالسية يف الوطن العريب وقدرتا على اللل  الصيداوي ، حنو فهم سوسيولوجي ريا  3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=87665  
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الفئة باستعدادها وتتسم هذه  ،قة الوسطى فئة املهمشني اجتماعياكما تضم الطب  الدولة الرتباطهم املادي با
 .العديد سن املشاكل االجتماعية كاألسية والبطالة والفقرسن  تاويرجع ذلك ملعانا الستخدام العنف

  اــــــضالتهة ـــــــر التونسيـــدت اجلماهيــوجة ـــــة الصعبـــة واالجتماعيـــة والسياسيــــــاالقتصاديل هذه الظروف ــــي ظـــف         
  يــــد الغنوشــــراش ولـــحيث يق ،مـــام البورقييب القائـــن النظــــيل عالبد اـــبأ�حيث رأت  ةـــاإلسالسي ةــــاب احلركـــي خطــف

اهلزائم املتكررة اليت سنيت با  أنقا إن احلركة اإلسالسية يف تونس قد ولدت وانتعشت على " اإلسالسيةعن احلركة 
اجلماهري للتيار الديين  استجابةمما أدى إىل  واالقتصاديأيديولوجيات اليمني واليسار على كل سن املستوى السياسي 

 .26F1"وتزايد الفروق بني الطبقات والبطالة  االجتماعيةمساواة ـنت سن عدم الاليت عا ،رـالذي وجد قبوال لدى اجلماهي
لنظام السياسي سامهت يف هز شرعية ا ليت عانت سنها تونس يف السبعيناتا واالجتماعية االقتصاديةإن األزسة        

هذا سا فتح الال  ،1978 ايربني احلركة الشعبية والنقابية والنظام سع انتفاضة ين واشتداد الصراع التونسي وتآكله
 .الشعبية  ظهور واتساع قاعدتالية السياسية اإلسالس أسام احلركة

      :العوامل الخارجية  -ب 
ب دايفيد سية يف تونس متثلت يف اتفاقية كاسالسيا اإلسالسيةهناك عواسل خارجية سامهت يف ظهور احلركات        
فيها، كما ساهم  اإلسالسية السياسية فيها تونس وسامهت يف انتشار احلركاتا استهجان الدول العربية مب أثارتاليت 

وأثر  به لدى الدول العربية مبا فيها تونس اليت أصبحت سثال حيتذي، انتصار الثورة اإليرانيةيف انتشار هذه احلركات 
27Fوراديكالية  ليصبح أكثر تسييسا سي الذي حتول سن كونه أشبه باحلاملعلى النشاط األصويل التون

2. 
 الكتبار ــــة انتشـــنتيج اتـــيف الثماني مبا فيهـــا تونس دول العربيةاليف  سالسيةاإلوة ـــصحالانتشار ى ــضافة إلباإل       
 .يةتونس إسالسيةيف تكوين دولة  أثارت الرغبة لديهو ، تونسا شباب ب تأثر اليت 
   تونسة بة السياسيـــاإلسالسي ركةي ظهور احلــــا فـــــر سامهت مجيعـــالسابقة الذك ةـــل الداخلية واخلارجيـــإن العواس       
 إخواين، سلفي(مجعية ثقافية اجتماعية عقائدية تضم تيارات فكرية خمتلفة  ت يف األولسأسواليت  ،1970عام  

 .واجهة تيار اليساروكانت السلطات التونسية غري سنشغلة بعمل هذه اجلمعية وتتفق سعها يف س ،)صويف
 ظل احتدام األزسة يف املساجد مث انتقلت إىل اجلاسعات، ويفالسية يف ممارسة الدعوة بدأت مجعية احلركة اإلس       

تأثرت احلركة  سلطة القائمةل ةارضسعقوة كاالقتصادية يف سنتصف السبعينات وبروز اإلحتاد العام التونسي  االجتماعية و 
ثر محلة اعتقاالت إع دور احلركة الشعبية والنقابية تراجاجلانب السياسي، وساعدها يف ذلك ب اإلسالسية وبدأت تتم

ركة اإلسالسية الستغالل الوضع وترديد ، مما فتح  الال أسام احل1978ائم آنذاك بعد انتفاضة ينايرقادها النظام الق
 .فةسلطة جعلتها تكتسب شعبية لدى فئات اجتماعية خمتلشعارات سناهضة ل

 ت ا أدــات داخلهـــدة صراعـــبرزت ع يـــل السياســـة التحول حنو العمـــسالسين احلركة اإلــــر اختيار قادة ســــوإث       

                                                 
 .156، سرجع سابق ، عصام عبد الوهاب حممد أيوب 1
 ، )العاسة  لشؤون املطابع األسريية  اهليئة :القاهرة ؛ 1ط( حلكم والسياسة يف أفريقيا ، اراجعة وتقدمي إبراهيم نصر الدينس ،آخرونالسيد شبانة و ، ترمجة أمين )حمرر(أكوديبا نويل  2
 . 27، ص  2003، 2ج 
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مجاعة املسلمني وحزب التحرير اإلسالسي واجلهاد  ،احلركات السلفية املتطرفةسنها  إىل انشقاقها إىل تيارات عديدة
اإلسالسيني "و"ماعة اإلسالسيةاجل" "حركة التبليغ"سنها و  ،رية العنف والعمل السرياألخوتبنت هذه  ،اإلسالسي
طالب بالقيام بثورة ثقافية إلعادة بناء وعي التمع وأن تتم  سي عقالينوهم تيار إسال النيفرحتت زعاسة " التقدسيني

28Fبعد ذلك عملية إعادة هيكلة التمع

1.    
قدست احلركة طلبا للحصول على التأشرية القانونية  فتحه لباب التعددية احلزبية بورقيبةعند إعالن الرئيس        

 ـــةوال الشخصيـــــة األحـــاء حول جملــــستفتإجراء ا اـــهطالبن بني ســــوكانت س ،1981يف  داـــسعتم اـــح حزبا سياسيــلتصب
همة النيل سن كراسة الرئيس واالنتماء إىل مجاعة غري وقد ردت السلطة عليها باعتقال قادتا وتقدميهم للمحاكمة بت 
 .هاسلطة واالرتباط جبهات أجنبية وغري رخص هلا وتوزيع سنشورات سعادية لس
  ة ـــرئيس احلرك يـــد الغنوشــــراشم  ـــالق سراح سعتقلني إسالسيني سن بينهـــام النظام التونسي بإطـــــق 1984ويف     
سري التبين ازدواجية اخلطاب سني العام هلا، وقد استمرت احلركة يف عملها السري سن خالل األ عبد الفتاح موروو

هذه حتكمها أحكام الشريعة اإلسالسية،  إقاسة دولة إسالسيةخلص سن النظام املستبد و ودعت احلركة إىل الت ،والعلين
 . ا االعرتاف القانويناألفكار ستقود احلركة سن جديد إىل املواجهة سع السلطة اليت رفضت سنحه

الرؤية "ومت املصادقة فيه على وثيقة  1986جويلية  06يف  عقدت احلركة سؤمتر عام سري عرف باسم املنار       
النظام القائم سن خالل ثالث وعلى خطة لتحضري املواجهة سع " الفكرية واملنهج األصويل حلركة االجتاه اإلسالسي

اط احلكم  وإعداد إطاراتن إعداد البديل س هاثانيوالفكرة، و  بالنفسالغ والتعريف أوهلا سرحلة الب ،أساسية سراحل
29Fواملقصود با قلب احلكم بالبالد التمكني يت مبرحلةاملرحلة الثالثة واألخرية مس مث تأتى ،اإلسالسي

وقد متكنت  ،2
ة ــــاتسمت عالقذه الفرتة ـــي هــــ، وفوشيراشد الغنة سنهم ـــادة احلركـــقوات األسن سن اكتشاف هذا املؤمتر واعتقال ق

حلركة خاصة الطالب سع قوات ة سع النظام باملواجهات العنيفة نتيجة اإلضرابات والتظاهرات بني نشطاء اـــاحلرك
 سن أعضاء احلركة حكم اإلعدام على سبعة أشخاص 1987 عامتأزم الوضع لدرجة إصدار السلطة ، و األسن

تم تتمثل يف القيام بأعمال طائل حتت  فاضل بلديو راشد الغنوشياحلياة على كل سن  وباألعمال الشاقة سدى
، ساس بكراسة الرئيس واحلكوسةمتس بيبة الدولة والتحريض على استخدام القوة والقيام بالقتل ومجع األسلحة وامل

 .باإلضافة إىل توزيع سناشري حتريضية 
 سياسية لتكريس الدميقراطيةدستورية و  تعديالتجمموعة تبين  07/11/1987يف  احلكم العابدين زين توىل إثر    

دة والسماح بعو  1988يف ساي  راشد الغنوشيسنها إطالق سراح املعتقلني السياسيني مبا فيهم اإلسالسيني سنهم 
 .وغريها دار قانون جديد لألحزاب السياسيةوإص العديد سن املنفيني سن اخلارج

، حيث زين العابدينوقاست بتعبئة أنصارها ملساندة  1987نوفمرب  07اه اإلسالسي بيان ساندت حركة االجت      
بشرة لقد بدد تغيري السابع سن نوفمرب كابوسا كبريا وثقيال عن تونس وفسح آفاقا رحبة جيدة وس" الغنوشيقال 

                                                 
 :)2012-05-26( احلركة اإلسالسية التونسية وثورة اليامسني الشعبية النشأة واملسار والدور املأسول ،سأسون كيوان 1

http://www.alhiwaraldini.com/Portal/Cultcure/Arabic/CategoryID/16041/CaseID/106794/71243.aspx 
 183ص، 2008، )دار سصر احملروسة : القاهرة  ؛1ط(الة التونسية احلركات الإلسالسية يف الوطن العريب دراسة سقارنة باحلاعليه عالين ،   2
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وإنين أقدر . افة هاوية خطريةبينما كان الوضع قبل ذلك يف حالة انسداد شديد وعلى ح.وخريات كثريةوواعدة بآسال 
يتضمن عناصر  يوم وتوجه مجلة السياسات احلاليةأن بيان التغيري وهو الوثيقة األساسية اليت حتكم الوضع القائم ال

، وسن جهة  أخرى 30F1"أساسية كانت كل القوى السياسية يف البالد واإلجتاه اإلسالسي سن بينها قد ناضلت سن أجلها 
بالقيام بأعمال تبني حسن نيته اجتاه احلركات اإلسالسية سن خالل  رفع شعار إعادة  بدينزين العاقام الرئيس 

 .وإعادة سكانة تونس العربية ة والعربيةاالعتبار للهوية اإلسالسي
علل ذلك الرئيس و نح حزب النهضة الرتخيص القانوين استنع عن س زين العابدينغري أن النظام اجلديد بقيادة        

 س ديين أو عرقي أو لغوي أو سنطقيبأن القانون اخلاص بتأسيس األحزاب حيضر عليه القيام على أسا ابدينزين الع
فضال عن أن البند السابع سن قانون األحزاب ينص صراحة على ضرورة نقاوة أعضاء احلزب املزسع إقاسته سن أي 

31Fأحكام قضائية

رتخيص ها سن قضية سنح حزب النهضة لسوقفالسلطة انب هذه األسباب القانونية عللت إىل ج ،2
32Fدرجة األوىل وسنها املوقف الغاسض حلركة النهضة سن شرعية الدولة املدنية يف تونسالالقانوين بأسباب سياسية ب

3. 
ي ـــه السياســـا خطابـــة سزدوجة خيتلف فيهــذ بسياســـد أخـــالتونسي اجلديد قالسياسي مما سبق يتضح أن النظام       
 .النظام ملواجهتها سياسات ستعددةحيث استخدم  اإلسالسية، السياسية ممارساته الواقعية اجتاه احلركاتعن 

 .اإلسالميةة النظام السياسي التونسي في مواجهة الحركات السياسية اسيس -ثانيا       
 االجتاهخاصة حركة  الثمانيناتيف بداية  اإلسالسية التونسية ةواحلرك البورقيبياشتدت املواجهة بني النظام         

 اونشطائهام النظام باعتقال قادة احلركة حيث ق ،نشاطا أكثر احلركات اإلسالسية التونسيةاإلسالسي باعتبارها 
ص قانوين لتكوين حزب سياسي يف احلصول على ترخي هاورفض طلب ،ط عليهم أنواع سن القمع والتعذيبتسليالو 

لنظام البورقييب عملت حركة االجتاه اإلسالسي التونسية على االستمرار يف ممارسة  يةالسياسية القمع، وملواجهة سعتمد
استخدم سياسات خمتلفة بدوره الذي و  ،زين العابدين احلكم تمر الوضع إىل غاية توىل، وقد اسسرية سهاسها بكل

 :ا يلي س واليت سنتناوهلا وفق ملواجهة اجتاه احلركة اإلسالسية،
  ) :1989 -1987(نة مع الحركة اإلسالمية مرحلة المهاد – 1
سنذ توليه احلكم على ضرورة إعادة سكانة اهلوية اإلسالسية العربية اليت جرى طمسها  زين العابدينأكد الرئيس        

لقد  "قصد تدعيم شرعية نظاسه اجلديد، حيث قال يف أحد خطبه  "املصاحلة سع اهلوية " رفع شعار و   بورقيبةيف عهد 
رد االعتبار إىل الدين اإلسالسي يف هذه البالد إميانا سنا أن ديننا  1987أول سا بادرنا به بعد السابع سن نوفمرب كان 

 ة اإلسالم ــــإعادة سكاند ــــيام اجلدــــد رغبة النظـــيوة لتأكــــ، ويف خط33F4"م حضارتنا وركن أساسي يف جمتمعنااحلنيف قوا
ه سع احلركات اإلسالسيني إلبراز تساحمإطالق سراح املعتقلني السياسيني ببدين زين العاام الرئيس ـق يف تونس

باإلضافة إىل إنشاء اللس اإلسالسي  استئناف الدراسة فيهاام النظام بفتح جاسعة الزيتونة و ، كما قاإلسالسية السياسية
سالسية السرتجاع بالدول العربية واإلوتدعيم عالقات تونس  شريعة اإلسالسية،لقة القوانني لالتونسي للنظر يف سطاب

                                                 
 .  257نفس املرجع ، ص   1
 . 308، ص سرجع سابق  ،توفيق املدين 2
 . 309، ص  نفس املرجع 3
 .113،112 ، سرجع سابق ، ص عصام عبد الوهاب حممد أيوب 4
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سنعطى تضاسننا اإلسالسي والعريب واإلفريقي واملتوسطي " 1987نوفمرب 07حيث قال يف بيان  ،سكانتها العربية
 .34F1"املنزلة اليت يستحقها وسنعمل خبطى ثابتة على جتسيم وحدة املغرب العريب الكبري يف نطاق املصلحة املشرتكة 

ساندت هذه األخرية ترشحه  ،اجتاه احلركة اإلسالسية زين العابديناجلديدة اليت تبناها الرئيس  لسياسةنظرا        
أنه مبناسبة االنتخابات فإن احلركة '' رئيس حزب النهضة املعار  على  الغنوشيحيث صرح  1989عام  اتلرئاسي

  .35F2"نوفمرب 7بادئ إعالن لرئاسة اجلمهورية وفقا مل زين العابدين بن علىجتدد دعمها لرتشيح السيد 
التشاور سع قادتا والتأكيد وار و احلتح جمال قام بف اجتاه احلركة اإلسالسيةيف ظل سعي النظام اجلديد ملهادنة        

 اف القانوين كحزب سياسي على نبذ العنف واإلكراه،كما قام النظام مبفاوضات سع احلركة واشرتط عليها ملنحها االعرت 
ريت اسم احلركة إىل حزب فغ احلركة بإماب هلذه املطالب تجاباستوقد  ،وحترتم القانون وتنبذ العنفمسها أن تغري ا
قانون األحوال الشخصية واملرأة تبطة بأكدت على احرتاسها للدستور التونسي والقوانني التونسية وخاصة املر النهضة و 

إن سثل هذا االختالف يف الرباسج " راشد الغنوشيحيث قال  ،إقاسة دولة احلق والقانونو ها للدميقراطية احرتاسو 
 . 36F3"والتنافس يف خدسة البالد ضروري وسقوم الغين عنه إلرساء الدميقراطية احلقيقية املتوازنة واحليوية 

ل والتمثي والتوقيع عليهامليثاق الوطين بسماح هلا باملشاركة يف سشاورات  ثر استجابة احلركة ملطالب النظام قامإ       
النتخابات التشريعية لعام املشاركة يف ا، و عبد الفتاح مورويف شخص  1989عام  اإلسالسي األعلى رمسيا باللس

  ي جريدة ـــا وهـــة بلسا�ــــصحيفة ناطقن ـــسادة احلركة ـــذا متكني قيـــكو  بةام التونسي للطلــــاد العــــن االحتــــوتكوي 1989
37Fالفجر

4. 
قد انتهج سياسة املهادنة وفتح باب املشاركة  بدينازين العإن النظام السياسي التونسي اجلديد بقيادة مما سبق        

 .تبين سياسة احلل العسكري واألسينمث  ،السي ملدة مل تتعدى الثالث سنواتأسام حركة االجتاه اإلس
 :  2011إلى  1989مرحلة تصعيد المواجهة مع الحركة اإلسالمية من -2  
تبة الثانية وحصلت فيها على املر  بقوائم سستقلة 1989تشريعية لعام شاركت حركة النهضة يف االنتخابات ال        

تعبئة اجلماهري  ، وسن أهم سا كشفت هذه االنتخابات عليه قدرة حركة النهضة علىبعد التجمع الدستوري
 .استقراره السياسي دد وجوده و درجها كأخطر سعارضة تسا جعل النظام السياسي التونسي ي واستقطابم 

قادت عالقتها بالنظام إىل اجتاه جديد سعى فيه النظام إىل حتجيم  تائج اليت حصل عليها حزب النهضةإن الن       
استهدف  العلمانية األخرى واستخدام أسلوب أسين إستأصايل التيار اإلسالسي سن خالل التحالف سع القوى

وقد وصلت عالقة حركة النهضة بالنظام يف هذه الفرتة درجة  ،لتعذيبواعتقال إلباني السياسيني اإلسالسي الناشطني
ل ـــألسة اــــن شعوري العميق خبيبـــــر ال أسلك إال أن أعرب عـــد كل هذا الصبــــي بعـــإنن"ال ـــقائ الغنوشيالتأزم حيث عرب 

 . 38F5"ي تونســـي السياسة القائمة فـــف

                                                 
 . 149، سرجع سابق ، صعاسر حممد اجلبو 1
 . 35، املرجع السابق،  )حمرر( أوكديبا نوىل  2
 .835وآخرون، سرجع سابق ، ص مجال باروت  3
 . 258اعليه عالين ، سرجع سابق ، ص  4
 . 841وآخرون، سرجع سابق ، ص  مجال باروت 5
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 ا ــــادم خطابــــحيث تص ياإلسالسازدواجية اخلطاب  اــــهانتهاج ةــــة النهضركيف تردي عالقة النظام حبم ــــاهس        
بإرجاع العمل بنظام تعدد الزوجات والسماح كذلك  املرشحني بعض دعافقد  ،سع القوائم املستقلة اليت سثلتها

39Fباسرتقاق العبيد

ة ـــم املستقلــــي القوائــــان بعض سرشحـــا ورد على لســــإن س":  الائق  راشد الغنوشي ارد عليههذا س ،1
 .40F2"بشيءال يلزم احلركة 

راشد حتت قيادة  األوىل املتشددة انقسمت حركة النهضة إىل جمموعتنيملا نشبت حرب اخلليج الثانية         
العربية واإلسالسية بالثورة وسساندة  وأخذت سوقفا سؤيدا للعراق سنددا بالتدخل األسريكي وسطالبا الشعوبالغنوشي 

حركة الذي انتقد ممارسات  مورو أسا الموعة الثانية فربزت بقيادة ،ستبداديةااللعراق والتخلص سن أنظمة احلكم ا
بل مب أن يشارك  رأى بأنه ليس سن سصلحة تونس أن حيكمها اإلسالسيون وحدهمو  ،النهضة السياسية والتنظيمية

يقوم على أساس فصل  حتديثي ،ا إىل انتهاج سضمون إصالحي �ضويودع ،ملية الدميقراطيةيف عأحزاب أخرى 
حتاول أن  وهي رؤية سياسية حتديثية .ن يعين هذا فصل الدين عن السياسةدون أ احلركة الدينية عن احلزب السياسي،

41Fتتجاوز التقابل والتناقض بني اإلسالسية األصولية والليربالية السياسية

فقد انتقد  ،اخلليجحلرب  موروبالنسبة لنظرة أسا .3
 . أعطى احلق لدول اخلليج حلماية سصاحلها بكل الطرق دام العراق للقوة ودخول الكويت و فيها استخ

 د ــــرت العديـــي وجـــار اإلسالســـاه التيــــال العنف اجتــــام السياسي سن أعمــــد النظـــذه الظروف صعـــه لـــظ يــف       
لعراق سساندته ل زين العابدينوسن جهة أخرى أعلن  سن املواجهات بني قوات األسن واملتظاهرين املؤيدين للعراق،

  .هضة وكسب التأييد الشعيب التونسيبدف تميش حركة النوتنديده بالتدخل األسريكي 
وقادة العناصر اإلسالسية واعتقال  استمر النظام السياسي التونسي يف تصعيد عمليات العنف اجتاه نشطاء        

بعد  1991آذار  29 كوادر وقادة حركة النهضة، كما مت حل االحتاد العام التونسي للطالب التابع حلركة النهضة يف
سن خالل توجيه تمة بوجود أسلحة داخل سقره، كما قام بإغالق جريدة الفجر الناطقة باسم حزب  *حادثة السويقة
42Fالنهضة احملظور

ه ــــد جناحــبع ةــــة النهضـــوحماصرة حرك سن تميش يــــي التونســـذه املمارسات متكن النظام السياسب ،4
 . ستقطاب أحزاب املعارضة إىل جانبهيف ا
السياسية ات التونسي واحلركالسياسي على نقل دائرة الصراع بني النظام  1994عام  بدينازين الععمل       

ة ـــة، باإلضافـــلعربيل الدولية واـــالتحذير سن سد احلركات اإلسالسية السياسية يف احملافب  الدولية اإلسالسية إىل الساحة
تدويل سواجهة املد اإلسالسي سن خالل بناء ائتالف بني النظم العربية واألوربية حملاصرة سا أمسته تلك  إىل العمل على

 . يكتسي شرعية دولية أكثرزين العابدين م ، هذه األعمال جعلت نظا"اإلرهاب اإلسالسي" النظم 
حيث متكن سن تقويض أركا�ا سن خالل  يف تميش وحماصرة حركة النهضة زين العابدينمما سبق لقد جنح       

وتشويه صورتا يف الداخل واخلارج سن خالل حتميلها  ،بني املنفى واالعتقال يف السجونتشتيت قادتا وكوادرها 
 . تعلق بز استقرار البالدأي حدث يسسؤولية 

                                                 
 . 260، ص اعليه عالين، سرجع سابق 1
 . 310، ص ين ، سرجع سابقوفيق املدت 2
 . 853، ص مجال باروت وآخرون، سرجع سابق 3
 . 18، ص، سرجع سابقوآخرونل عبد اجلواد امج 4
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مي سار السلانتهاجها للمبادئ الدميقراطية وحرية الرأي والتفكري و قبوهلا مل نيف املقابل أكدت حركة النهضة ع        
محلت  1996ففي سؤمترها السادس ببلجيكا يف جوان  ،اسها الستقاللية التمع املديناحرت عن العنف و  اابتعادهو 

د ـــة البـــق الدميقراطيـــ، ورأت لتحقياـــم املعارضة ثالثــا ثـــلنفسها ثاني مثاسية التونسية للسلطة أوال السي سسؤولية األزسة
التخلي عن ثقافة التناحر حتقيق االنفتاح السياسي و وهي  ،ميقراطي احلقيقي وشروطه األساسيةسن األخذ بالتدرج الد

43Fيف حوار وطين جاسع وعميقوالدخول  باالعتدالوالتصادم واإلقصاء والتمسك 

1. 
، حيث أكدت 2001أفريل 03رها يف سؤمترها السابع يف لندن التأكيد على أفكااستمرت حركة النهضة يف          

رفض النظام  الستمرارونظرا  ،السلميالقوة وتأكيدها على العمل احرتاسها ملبادئ الدميقراطية ورفضها للعنف وسياسة 
 ا ــــمبع املدين ـــــالتم ة وستعددة سنــــات سع شرائح خمتلفــــعقد حتالفاد القانوين توجهت لـــعتمة االالتونسي سنحها تأشري 

يف تنسيق  ولعل اخنراط حركة النهضة).سثل احلزب العمايل الشيوعي التونسي(يف ذلك التنظيمات العلمانية اليسارية 
ل ـــا أصبحت متيـــى أ�ــــل علـــدلي 2005أكتوبر  18بيئة  سبدئي سع قوى دميقراطية ويسارية يف هيئة سوحدة عرفت

44Fإىل العمل املشرتك سع خمتلف احلساسيات

2   . 
 ر ـــــيسي زين العابدينرور الوقت كشف أن الرئيس ـــــي التونسي اجلديد مبـــام السياســــق نستنتج أن النظــا سبــمم       

بية إال شعارات وقتية ، وسا خطابه عن اسرتجاع سكانة اهلوية اإلسالسية العر إلسالسيةاجتاه اهلوية ا بورقيبةيف نفس �ج 
، أسا ركة اإلسالسية فقط للخطاب الديينواحليلولة دون احتكار احل اول سن خالهلا تكريس شرعية نظاسهحسراوغة 
القانونية خوفا سن وصوهلا إىل السلطة  تكتيكيا سياسيا رافضا ملنحها التأشريةوقفه سن احلركة اإلسالسية فكان بالنسبة مل

 .سن خالل صناديق االقرتاع 
أل�ا مل حتمل برناسج واضح لطة وحتقيق أهدافها أسا بالنسبة حلركة النهضة فقد فشلت يف الوصول إىل الس       

السية ركات اإلسحيث محلت شعارات تعبوية عاسة تتبناها كل احل ،ن سا تطرحه القوى احلزبية األخرىاملعامل خيتلف ع
كان ، وسنه  فاع عن القيم اإلسالسية والعروبةواعتمدت يف توسيع قاعدتا الشعبية على الد السياسية يف الدول العربية

45Fها يف السياسة واملعرفة واإلسرتاتيجية هزيال قياسا إىل تضحيات سناضليها على استداد أربعة عقودعطاء

3. 
تبين ب راشد الغنوشيياسية التونسية اليت ميثلها حزب النهضة حتت زعاسة كما اتسمت احلركة اإلسالسية الس      

قراطية سن خالل الدعوة للحوار والسلم وتكرس سبادئ الدمي بيئة االجتماعية للمجتمع التونسيسياسة تتالءم سع ال
 .اللية القضاء وغريهالتعبري واستقويدعو حلرية الرأي وا األخر األخذ بنهج سعتدل حيرتم الرأيونبذ العنف والقوة و 

 

                                                 
 . 262اعليه عالين ، سرجع سابق ، ص  1
 .نفس الصفحة ، املرجع نفس  2

ق  ارت حتيف باب السويقة بالعاصمة وا احلزب احلاكم حرق سقريف تسبب  ،على سقر حزب التجمع الدستوري احلاكم 1991شباط   7هجوم قاست به جمموعة إسالسية سسلحة يف *

 .جثمان احلارس الذي كان بداخله
 : 2012-05-26 ،النهضة وأفق املشروع الوطين 3

http://www.aljazeera.net/mob/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/236308da-290a-4e5f-
b98b-a3b226a887cc -   

http://www.aljazeera.net/mob/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/236308da-290a-4e5f-b98b-a3b226a887cc�
http://www.aljazeera.net/mob/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/236308da-290a-4e5f-b98b-a3b226a887cc�
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  : 2011للسلطة في اإلسالمية السياسية وصول الحركات  -3 
 ام ـــــأن نظ إال ة،ــــواحرتام سبادئ الدميقراطي ى تكريســـي إلــي الداعـــــه السلمــــي عملـــر حزب النهضة فـــاستم       

الساحة  علىبرزت  زين العابدينورة التونسية وا�ار نظام ، وملا جنحت الثرفض سنحه التأشرية القانونية زين العابدين
سي حصلت على التأشرية القانونية  إسالتوجه السياسية العديد سن األحزاب السياسية مبا فيها أحزاب سياسية ذات 

نمية زب العدل والت، حتونسيال ، احلزب السيناحلركة الوطنية للعدالة والتنمية، 2011حركة النهضة يف سارس  سنها
 . حزب اإلصالح و 

أسفرت نتائج و  اب السياسية ذات التوجه اإلسالسي،اللس التأسيسي عدد سن األحز  انتخاباتيف شاركت         
عن رسالة  لنهضةهذا الفوز الذي حققته ا عربو  ،سقعدا 89وز حزب النهضة باملرتبة األوىل بنتخابات على فاال

وإعطاء الفرصة للتيار اإلسالسي  حداث القطيعة سع النظام السابقإ التونسي عن رغبته يف واضحة سن الشعب
 . ي وحتقيق أهدافه على أر  الواقعالسياسي يف تونس ملمارسة العمل السياس

إلماد رؤية سياسية إسالسية تسعى  راشد الغنوشي األخري أن احلركة اإلسالسية التونسية بزعاسةسا ميكن قوله يف       
 .االجتماعية ونسية وتطوراتا السياسية و الت سالئمة للبيئة

 التونسية والتحول الديمقراطي المؤسسة العسكرية :الفرع  الرابع 
يش اجلتسم ي ، ففى تونسأخرى خيتلف دور املؤسسة العسكرية يف عملية التحول الدميقراطي سن دولة إىل       

 اثر االنقالب الذي قادهبورقيبة مل الرئيس ع فقد ،بضعف تواجده على املستوى السياسي واإلجتماعي التونسي
وفر  رقابة األسن  لهتقييد عمو  وحتديد عدده وعتاده اجليش على تميش 1962يف لزهر الشريطي  الضابط

 .يهالداخلي عل
واخلارجية اليت   ةاإلقليمينظرا للتهديدات به يف السبعينات والثمانينات  يش التونسي اهتماسا أكرباجل عرف        
 اـــــــــــــوغريه ن يوسفـــــــح بـــــــــصالادة ـــلدعمه للمعارضة التونسية بقي القذافيخاصة سن قبل نظام  البالد نت تددكا
بعد فشل قوات األسن  1978عام يف ات األسن عمليات قمع املتظاهرين شارك اجليش قو  الناحية الداخلية وسن

 د ـــج العديــــــا أنتــــل ســــــشغي للـــــاد العام التونســــــــات االجتماعية اليت قادها اإلحتــــــة االحتجاجـــــسواجهي ــــفالداخلي 
   .) 1984-1981(الشعبية اليت عرفتها تونس يف الثمانينات  ما شارك اجليش يف قمع االحتجاجاتكسن الضحايا،

 لكن سرعان سا تبني أن ،1989نوفمرب  7يف  العابدينزين ساند اجليش التونسي اإلنقالب الذي قام به         
 ر ـة خيـــالوقاي"ة ـــر تطبيق وصفــجليش عباجتاه ا ةــة واإلقصائيــالتهميشي بورقيبةة ــسياس ر يف تطبيقـــيستم نــــزين العابدي

قالب على السلطة ن بالتخطيط لالنآخرو و  يار اإلسالسيسن خالل اتام بعض الضباط باالنتماء للت "عالجال سن
 د ــــاحل ة إىلــــ، باإلضافد اإلجباريـــا التقاعــاط فر  عليهــبن الضــرى ســـة أخـــوفئ يةاإلقاسة اجلرب ن و ـــرون بالسجـــوآخ

رية على جهاز األسن والشرطة الس ترتكزإىل دولة بوليسية  تونس زين العابدينباملقابل حول  ،وزارة الدفاع ةسن سيزاني
 .السياسينيحقة الناشطني النقابني و ملال
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القاضية  بن علىرفض اجليش الوطين التونسي أواسر   2011يناير   14يف قاست الثورة التونسية الشعبية  دساعن    
46Fمبشاركة اجليش يف سواجهة اإلحتجاجات إىل جانب قوات األسن

اخلضوع  ارــــد عمــــرشيرال ـــرفض اجلنا ــ،كم1
 ر ــــــألواس

، وقد ساهم هذا املوقف يف تسريع عملية إطالق النار على املتظاهرينو  لقائد األعلى للقوات املسلحةا ن العابدينزي
  .زين العابدينسقوط نظام 

 ة والشعبـــــــات الدولـــت وممتلكاــــسؤسس ةـــا ومحايـــتهمحايى ـــعلاجليش التونسي  عمل بعد جناح الثورة التونسية        
 ول ــــدم سعيه للوصــــ، وأكد اجليش التونسي عسة األسنمجيع سؤسسات الدولة يف تونس خاصة سؤسفقدان ظل يف  

على ضرورة تقبل كما أكد   ،االقرتاعتأسني عملية و  ف على إجراء انتخابات اللس التأسيسياشر اإلإىل السلطة ب
 .ب احرتام إرادته دون تدخل وم كانت أل�ا تعرب عن إرادة الشعبنتائج االنتخابات كيفما  

مما سلف يتضح لنا أن اجليش التونسي خيتلف عن اجليش اجلزائري يف تركيبته وخربته وتكوينه وطريقة عمله         
ستور وبالسيطرة املدنية، فهذا اجليش غري فاجليش التونسي جيش أكادميي يؤكد التزاسه بالنظام اجلمهوري وبسلطة الد

بفرتة السبعينات ميقراطي يف تونس حمدودة وسرتبطة ت سسامهته يف عرقلة عملية التحول الد، وكانتدخلي بطبيعته
، أسا عندسا اندلعت الثورة التونسية ع االحتجاجات والتظاهرات الشعبيةوالثمانينات عندسا شارك يف عمليات قم

  .اختياره إلرادة الشعب و ه فكان دوره حمفزا لعملية التحول الدميقراطي باحرتاس
  .آفاق مستقبل التحول الديمقراطي في تونس: المطلب الثاني 

تبىن فيها سياسة سزدوجة خطابا يدعو اىل تكريس  تونس سدة ثالثة وعشرين سنة زين العابدينحكم  الرئيس       
 ارستها تأكدومم وغريها، والتعبري ؤسسات التمع املدىن وحرية الرايسؤشرات الدميقراطية سن تعددية حزبية وتطوير س

، هذا سا جعل الشعب على  املعارضة أو الشعبق مجيع سنافذ التنفيس سواء غالإو  على مجيع هياكل الدولة تهسيطر 
  نـــن العابديـــــزيام ــــواليت ترتب عنها ا�يار نظ 2011 -01-14التونسي يفجر غضبه سن ممارسات النظام يف ثورة  

 شعب التونسي بدولته خطوات سلسة وعديدة حنو حتقيق الدميقراطيةخطى الوم ذاك التاريخ إىل الييف تونس وسنذ 
 :راحل التاليةاملإىل  الثورة بعد تونس ىف السياسي املشهد طوراتوميكن أن نقسم ت

  .التأسيسي المجلس انتخابات قبل ما  مرحلة :المرحلة األولى  
وحالة سن الرتدد لوجود عملية جتاذب بني اجلمهورية نصب رئيس يف هذه املرحلة حالة شغور ملعاشت تونس        

بتكوين  الغنوشي ويف خطوة لتحقيق سطالب الثورة قام ،بقاء ونظام جديد تشكل بعد الثورةنظام قدمي يستميت لل
بتكوين  الغنوشيحكوسة أوىل، قدست استقالتها اثر رفضها سن الشعب إلحتوائها عناصر سن النظام السابق، مث قام 

 قـــــــام السابـــون للنظــسسؤولني ينتم اــالحتوائهن االنتقادات ـــد ســلعديل اـــهتعرضل ثانية جديدة لكنها استقالتكوسة ح
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حكوسة  نتتكو اثر هذا ، و 2011-01-27تكوين حكوسة ائتالف قدم استقالته يف يف  الغنوشيونطرا لفشل  
البدء يف العمل على حتقيق سطالب ا النظام السابق و بقاي نتخلص سيف خطوة ل الباجي السبسي جديدة بقيادة 

 .الثورة
وأهم هذه  ،دولة ذات سؤسسات دميقراطية جديدةيف هذه املرحلة مت القيام مبجموعة سن اخلطوات إلعادة بناء         
 يئةاهل وتكويناحلاكم،  الدستوري التجمعوكذلك حل حزب ) ناملستشاريالنواب و ( ات حل جملسي الربملان اخلطو 
 رسوز املعارضة عن العام التشريعي العفو سنو  الدميقراطي والتحول السياسي واإلصالح الثورة أهداف لتحقيق العليا

لالنتخابات التحضري تأسيسي يعمل على صياغة الدستور و إجراء انتخابات جملس  واالتفاق على )واملنفيني املقيمني(
 .الرئاسية والربملانية

 . التأسيسي المجلس انتخابات رحلةم :المرحلة الثانية  
 ة ــــاحمــــه اجلـــــرغبت نــــع 2011 أكتوبر  23ي ــــفي ـــات اللس التأسيســـــــي يف انتخابـــر الشعب التونســـعب        
  يــــالتونس السياسي دـــاملشه عرفو  ،ابقــــذي ميثل نقيض النظام الســــضة الر سن خالل انتخابه حلزب النهــــي التغييـــف
كما مت تشكيل  . حول جمموعة سن النقاط متثلت يف االتفاق حول قانون االنتخابات التوافق سن هذه الفرتة حالة يف

 لــــالتكت زبــــوح ة،ــــاجلمهوري أجل نـــس املؤمتر وحزب اإلسالسي النهضة أول حكوسة تونسية بعد الثورة  تضم حزب
 الجبالى حمادى النهضة حلزب العام األسني لصاحل الوزراء رئاسة على اآلراءت توافقو  رياتواحل العمل أجل سن

 لصاحل التأسيسي اللس ورئاسة اجلمهورية، أجل سن املؤمتر حزب رئيس المرزوقى منصف لصاحل الدولة ورئاسة
47Fجعفر بن مصطفى التكتل حلزب العام األسني

1. 
  .النتخاباتا بعد ما مرحلة: ةثالثال المرحلة   

سرحلة انتقالية تسريها سؤسسات انتقالية تتمثل يف رئيس سؤقت وحكوسة وجملس تأسيسي وطين يعمل هي          
 اجلمهورية رئيس اختصاصاتث و لثالا السلطات بني العالقة وطبيعة احلكم نظامجديد حيدد  دستور على صياغة

الدستور وحقوق اإلنسان وإنشاء  سصادرإحدى ك  اج الشريعةباإلضافة إىل حتديد هوية النظام التونسي وسسألة إدر 
كإصالح خالل هذه املرحلة اإلنتقالية   كما هناك جمموعة سن القضايا اهلاسة اليت مب سعاجلتها،حمكمة دستورية
 .اإلداري وسواجهة أزسة البطالةو  املايلو  السياسي الفساد سلفات االقتصادي وفتحو القطاع األسين 

س تعيش عملية حتول دميقراطي سلسة ترجع إىل احتوائها على سؤسسات قوية ووجود جتانس يف اهلوية إن تون       
باإلضافة إىل جمتمع سدين ظهرت  ،طبقة وسطى وسستوى تعليمي سرتفعووجود  باخلربة السياسية،سياسية ومتتع خنبة 

فإذا عرفت النخب احلاكمة التونسية  ،ت وغريهالثورة سن نقابات ومجعياقوته ووعيه وقدرته التنظيمية عندسا انظم إىل ا
يدة تسريها سؤسسات احلالية استغالل نقاط القوة هاته يف التمع التونسي متكنت سن املرور بالبالد إىل سرحلة جد

     .     االستقرار السياسي واألسين لتونسوتعيد   تعيق عملية التحول الدميقراطي، وتعاجل التحديات اليتدستورية شرعية
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طبيعة األشخاص السياسي واملتمثل يف  ىالتحد يف  اليت تعاين سنها تونس سا بعد الثورة التحديات أهمتتمثل       
ا ــــد سن بينهــدر أن يتواجـــوين ة الثورة ـــناسبمت صنعها مبأحزاب ستواضعة وهم يرتأسون  اليت ترتأس األحزاب اجلديدة،

ة ـــالنخب التونسياة ــى سعانــــة إلــــباإلضاف. 48F1يــور الدميقراطـــة وإدراك لتبعات التطـــنم لتطورات العصر ـــسن هم على فه
 .سن تطبعهم بعقلية احلزب الواحد

 وأهم هذه اإلنعكاساتالتونسية،  االجتماعيةانعكاسات سلبية على احلالة  الذي له قتصادىالتحدي اإل ضف       
 ورةـــــا بعد الثــام األول ســــي العــفالعمل  عن العاطلني عدد حيث وصلأوساط الشباب انتشار البطالة بصورة كبرية يف 

بني التنمية املختلة انتشار ظاهرة  إىل جانب49F2،شخص ألف 300 حواىل كانت أن بعد شخص ألف800 يقرب سا 
 سعدالت ارتفاع باإلضافة إىل ،الذي ميثل أهم سصادر الدخل القوسي التونسيالسياحة  تردي قطاعو املناطق التونسية 

     .خاصة يف املناطق الريفية الفقر
 عبور ىف تجنح تونس ثورة ليت حققتها تونس على أر  الواقع  مد أنإن املتتبع خلطوات التحول الدميقراطي ا       
 ة ـــا جمموعــــتواجهها فيهو وي ـــام السلطـــــة سا بعد ا�يار النظـــوهي اآلن يف سرحل ،سرحلة ا�يار النظام السلطوي اختبار
سن خالل  بدأتا اليت التوافق حالة على احلفاظ ضرورة اجلديدة السياسية القوى ولابتها البد على تالتحديا سن
د ـــس العديسدال ــــا سعتــــخطابع تبين حزب النهضة ــــة ســـخاص ي تسري البالد اآلنـــات االنتقالية التـــــة املؤسســــــجمموع

حيث مت االتفاق على أن  ،الدستوركإحدى سصادر سثل سسألة إدراج الشريعة   الفسن القضايا احلساسة املثرية لالخت
، باإلضافة على االتفاق على عدم املساس يف املادة األوىل سن الدستور فقطاإلشارة الوحيدة لإلسالم سوف تظهر 
 .سنذ االستقالل  باحلقوق اليت حصلت عليها املرأة التونسية

ون لبنائها خيطط القادة التونسي ،ناء سؤسسات سياسية دستورية شرعيةإن جتاوز هذه املرحلة سيكون سن خالل ب     
على حتقيق تنمية اقتصادية  لــــالعمة إىل ـــباإلضاف ،ورئاسية تشريعية اتـــانتخاب راءـــإج أوال مث رو ـــى الدستـــة علـــــصادقاملب
لتمنحهم القدرة على ممارسة احلقوق السياسية واملدنية فال تنمية االقتصادية جتماعية و حقوق املواطنني اإلضمن ت

 .بدون دميقراطية وال دميقراطية بدون تنمية
 التحول الديمقراطي في الجزائر وأفاق مستقبل  معوقات: ثاني الالمبحث 
، حيث سري عملية التحول الدميقراطي بااملعوقات اليت تؤثر على  تعرف التجربة الدميقراطية اجلزائرية جمموعة سن      

السلطة التنفيذية سلطات حد أو أثناء فرتة التعددية متنح الوااحلزب حكم دساتري اجلزائرية سواء يف فرتة أن مجيع ال
 .بااطية حقيقية ختوهلا اهليمنة على السلطة التشريعية والقضائية وهذا سا ميثل عائقا أسام حتقيق دميقر واسعة 
 ، حيث أن كال رــــ اجلزائة يفـــحقيقسياسية ة ــــق تعدديــــال دون حتقيـــع املدين حـــل ضعف التمــــا أن عاســـــــــكم    
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  تعرقل قياسها بأنشطتها وسهاسهاسن األحزاب السياسية واملنظمات املدنية اجلزائرية تعاين جمموعة سن األسباب اليت
أسا  ،الفرتة السابقة يف  أن احلركات اإلسالسية السياسية يف اجلزائر لعبت دورا سعيقا لعملية التحول الدميقراطيضف إىل

ي ـــــام السياســــحيث إذ استمرت سياسة النظ ،رـــبل التحول الدميقراطي يف اجلزائاليوم فهي متثل عقدة حمورية يف سستق
 . التحول الدميقراطيتمر عملية وإشراكها يف السلطة ستس ايف استيعاب

 فهي رية يف عملية التحول الدميقراطياملعوقات السابقة يظهر جليا دور املؤسسة العسكرية اجلزائ إىل باإلضافة      
لطابع التدخلي يف خانة املؤسسات العسكرية ذات ا وتصنفيف اجلزائر بعد رئيس اجلمهورية  متثل إحدى ثنائي القوة

 1998يف أواخر تسعينات القرن املاضي  جان فرانسوا داغوزان فقد كتب الباحث الفرنسي  ،سييف اجلانب السيا
أكثر أمهية يف احلياة السياسية سن الدور الذي يلعبه يلعب اجليش دورا  يف أي بلد سن بلدان املغرب، حىت يف ليبيا ال" 

 .جلزائرية التحول الدميقراطي يف اوهذا سن بني سا يعيق عمل ،50F1"يف اجلزائر
ري ــــــــي اجلزائــــــام السياســـــر حنو السري بالنظــــي يف اجلزائــــة التحول الدميقراطــــر عمليـــل هذه املعوقات تستمـيف ظ         

 ؟ بل التحول الدميقراطي يف اجلزائرفيا ترى سا هي أفاق سستق، رات التحول الدميقراطيوحتسني سؤشاىل النظام الرئاسي 
 .تحول الديمقراطي في الجزائرعوقات الم: المطلب األول

ة التنفيذي تساهم يف إعاقة عملية التحول الدميقراطي يف اجلزائر جمموعة سن املعوقات أمهها سيطرة السلطة 
 ةركات السياسياحلالقضائية باإلضافة إىل ضعف التمع املدين، وسسامهة كل سن عالقة على السلطة التشريعية و 

 .ول الدميقراطي يف اجلزائرــــة التحـــر عمليي يف تعثـــة التحول الدميقراطـــبعملية ــة العسكريــــعالقة املؤسسو  ةسياالسال
  .خرىعلى السلطات األ السلطة التنفيذيةهيمنة :  األول الفرع
ة ا ال يتحقق يف الواقع فالسلطغري أن هذ ،ار التوازن والتعاون بني السلطاتأخذ النظام السياسي اجلزائري مبعي       

لرئيس  ، حيث أعطى املشرع اجلزائرينيتالسلطتني األخر  حياتأكثر سن صالالتنفيذية هلا صالحيات كبرية و 
 .اهليمنة على السلطة التشريعية والقضائية مامتنحه الوزير األول سلطات و  اجلمهورية 

 .ة ذية على السلطة التشريعييهيمنة السلطة التنف /أوال    
  في مجال التشريعتدخل السلطة التنفيذية  -1

  قـــر األول حــــسنح الوزي اللـــالسلطة التشريعية يف عملية التشريع سن خ يف اجلزائر تشارك السلطة التنفيذية      
 املادة اليت تتسم باألولية على اقرتاحات القوانني الصادرة عن السلطة التشريعية حيث تنص  القواننيسشاريع  اقرتاح
تكون اقرتاحات القوانني قابلة .لكل سن الوزير األول والنواب حق املبادرة بالقوانني"  2008سن دستور  119
 راء، بعد األخذ برأي جملس الدولةتعر  سشاريع القوانني على جملس الوز  .نائبا)20(، إذا قدسها عشرون للمناقشة

 .51F2"ين مث يودعها الوزير األول سكتب اللس الشعيب الوط

                                                 
ة عة العلوم السياسية واإلعالم، جاس، كليسذكرة ساجيسري()2009-1989( التحوالت السياسية يف بلدان املغرب العريب بني املطالب الداخلية والتأثريات اخلارجيةسيد أمحد الكبري،  1

 . 157، ص  2010-2009، )3اجلزائر 
 . 44، سرجع سابق ، ص )  2008ر تعديل له يف نوفمرب حسب آخ(دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  2
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ر ـــــع بأواســـــة حق التشريــــرع اجلزائري لرئيس اجلمهوريــــة سنح املشـــزاد سن هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعي        
وتعر  هذه األواسر على الربملان بغرفتيه يف أول دورة له  شعيب أو بني دورتيه العاديتنيلس اليف حالة شغور ال
سن الدستور  124حيث تنص املادة  ،رع بأواسر يف احلالة االستثنائيةا حيق لرئيس اجلمهورية أن يشللموافقة عليه، كم

ويعر  رئيس  .لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأواسر يف حالة شغور اللس الشعيب الوطين، أو بني دوريت الربملان"على  
  ر اليت ــــــــــد الغية األواســـــــتع. اـــــيف أول دورة له لتوافق عليه ل غرفة سن الربملانـــــا على كـــاجلمهورية النصوص اليت اختذه

سن الدستور  93ذكورة يف املادة ميكن رئيس اجلمهورية أن يشرع بأواسر يف احلالة االستثنائية امل. ال يوافق عليها الربملان
 .52F1"تتخذ األواسر يف جملس الوزراء 

تتوىل اهليئة التشريعية " 179حسب نص املادة  ،يع بأواسر يف املرحلة االنتقاليةالتشر كما حيق لرئيس اجلمهورية        
سهمتها وكذا رئيس اجلمهورية بعد انتهاء هذه املهمة وإىل غاية  وإىل غاية انتهاء القائمة عند إصدار هذا الدستور

اليت أصبحت تدخل ضمن القوانني  انتخاب اللس الشعيب الوطين، سهمة التشريع بأواسر مبا يف ذلك يف املسائل
 . 53F2"العضوية 
أسا  نح حق وضع امليزانية للحكوسةكما أن املشرع اجلزائري وسع سن صالحيات السلطة التنفيذية سن خالل س        
ال يقبل أي اقرتاح أي "على  2008سن دستور  121، حيث تنص املادة لسلطة التشريعية فتكتفي باملصادقة فقطا

ستهدف أو زيادة النفقات العموسية، إال إذا كان سرفوقا بتدابري تأو نتيجة ختفيض املوارد العموسية  سضمونه قانون
أو توفري سبالغ سالية يف فصل آخر سن النفقات العموسية تساوى على األقل املبالغ املقرتح  الزيادة يف إيرادات الدولة

 . 54F3"إنفاقها
ية طبقا للمواد السلطة التشريعية أكثر يف احلاالت االستثنائالسلطة التنفيذية على تتسع صالحيات       

طوارئ أو احلصار أو احلالة االستثنائية  وال يكون دور التقرير حالة رئيس اجلمهورية يتوىل  حيث   93،92،91
تضمنة حلالة امل 96املادة  ، كما توىلزسةالآلاإلجراءات اختاذ  استشاريا ويتوىل رئيس اجلمهورية السلطة التشريعية إال

 .مجيع السلطات لرئيس اجلمهورية  وتوقف العمل بالدستوراحلرب 
  .عمل البرلمان لالسلطة التنفيذية  توجيه   -2

 .توجيه خطاب للبرلمان-أ
سنح املشرع اجلزائري لرئيس اجلمهورية صالحية توجيه خطاب للربملان دون حتديد طريقة توجيهه بطريقة سباشرة        
 ا ــــه خطابــــة أن يوجــــن لرئيس اجلمهوريـــميك" على  2008ور ــــسن دست 128ادة ــــحيث تنص امل ،اشــــرةغيــــر سب أو
 .55F4"الربملانإىل 
 .طلب قراءة ثانية-ب

                                                 
 .49،48، ص  رجعنفس امل 1
 .66نفس املرجع ، ص  2
 45، ص نفس  املرجع   3
 .50، ص رجعامل نفس  4
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قراءة ثانية حول سشروع قانون   حيق  لرئيس اجلمهورية اللجوء إىل حق االعرتا  على القوانني أي طلب       
لس الشعيب الوطين، وتتم القراءة الثانية يف الثالثني يوسا املوالية لتاريخ إقراره، ويشرتط إلقراره سرة ثانية صادق عليه ال

ميكن رئيس اجلمهورية " 2008لدستور  127وذلك حسب نص املادة  ،الوطين للس الشعيبأغلبية ثلثي أعضاء ا
ويف . يوسا املوالية لتاريخ إقراره) 30(غضون الثالثني يوسا  أن يطلب إجراء سداولة ثانية يف قانون مث التصويت عليه يف

 .         56F1"أعضاء  اللس الشعيب الوطين) 2/3(يتم إقرار القانون إال بأغلبية ثلثي  هذه احلالة ال
واشرتاط  حق طلب قراءة ثانية حول سشروع قانون صادق عليه اللس الشعيب الوطين رئيس اجلمهورية إن سنح       

الذي سيشعرهم سن جديد  األسر، )النواب( الربملانيني  ألراءيشكل سعارضة فعلية حقيقية  األصواتنصاب سعني سن 
57Fأسام رئيس الدولة  ممبسؤوليته

2. 
 :جدول أعمال البرلمانالتدخل في إعداد   –ج 

وسة يف وضع جدول األعمال سا زاد سن التضييق على السلطة التشريعية لصاحل السلطة التنفيذية سشاركة احلك        
  1999سارس  08املؤرخ يف  02. 99 الربملان حيث ينص القانون العضوي املنظم لعالقة احلكوسة والربملان رقم

بأن جدول األعمال يضبطه سكتبا الغرفتني وممثل احلكوسة التمعون يف سقر اللس الشعيب الوطين يف بداية كل دورة  
58Fلوية الذي حتدده احلكوسةبرملانية تبعا لرتتيب األو 

3. 
 :تحكم في العمل البرلماني آليات ال -3

 :عملية اإلصدار-أ
 126ادة ــــــث تنص املحي ،يــــع مبمارســـــة صالحيــــة إصدار القانــــونة يف عملية التشر ـــيشارك رئيس اجلمهوري       

ابتداء سن تاريخ  يوسا، )30(نون يف أجل ثالثني يصدر رئيس اجلمهورية القا" على 2008سن دستور  )الفقرة األوىل(
  .59F4"تسلمه إياه

 :اإلستفتاء  -ب 
املشرع رئيس  باإلضافة إىل مجيع الصالحيات السابقة اليت سنحها املشرع اجلزائري للسلطة التنفيذية، سنح       
إىل صاحب  ءالتشريعية باللجو  وبتايل يتجاوز السلطة االستفتاء يف كل قضية وطنية هاسةللجوء إىل حق ا اجلمهورية

يستشري الشعب  أن هكنمي " 2008سن دستور  10الفقرة  77املادة نص السلطة احلقيقي الشعب، وذلك حسب  
60F"يف كل قضية ذات أمهية وطنية عن طريق االستفتاء 

5. 
 :الحل  –ج 

                                                 
 .49، ص نفس املرجع 1
 . 221،  ، سرجع سابقفدوى سرابط 2
 ، 2006، ) جاسعة العقيد خلضر باتنة، م العلوم القانونية واإلداريةسالة ساجستري، كلية احلقوق قسر ( سبدأ الفصل بني السلطات يف النظام الدستوري اجلزائري ،سيلود ذبيح 3
 . 123ص  
 .49ص  ، سرجع سابق ،) 2008ب آخر تعديل له يف نوفمرب حس(دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  4
 . 29، ص املرجع نفس   5
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 لس الشعىب الوطىنحل ال وريةلرئيس اجلمهحيق  سلطة التنفيذية يف عملية التشريعباإلضافة إىل تدخل ال        
61Fطلب الثقة أو ملبادرة الرئيس لسبب يراه سقنعالنتيجة سلتمس الرقابة أو رفض 

مهورية حل اللس رئيس اجل إذا قرر، 1
بعد استشارة رئيس اللس الشعيب الوطين  وهذا ،راء انتخابات تشريعية قبل أوا�اإجعليه أن يقرر   الشعيب الوطين
، وسا هذه أشهرثالثة  أقصاهيف أجل كل األحوال ، وجترى هذه االنتخابات يف  والوزير األول سةاألورئيس جملس 

 . حل اللس الشعىب الوطىنعلى عملية ة رئيس اجلمهورية يربز هيمنسا هذا ، و تشارة إال لالستئناس باآلراء فقطاالس
 :هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية / ثانيا 
 فإن السلطةتعاين سن هيمنة السلطة التنفيذية ا كانت السلطة التشريعية يف النظام السياسي اجلزائري ذإ        

 األعلى  للقضاءس اللس أر وي القضاة نيعييتوىل ترئيس اجلمهورية ف ،عن السلطة التنفيذيةمتاسا  القضائية غري سستقلة
 .العفو العام  إصدارب يقوم كما
لة ارتكابه للخيانة العظمى إنشاء حمكمة عليا للدولة تقوم مبحاكمة رئيس اجلمهورية يف حاي زائر الدستور اجل قرأ       
 جنائيا وليسس اجلمهورية سسؤول ذا يعين أن رئيهو  ،يته ملهاسهداألول عن اجلنايات واجلنح يف تأاسب الوزير حتو 

 .التوازن لصاحل السلطة التنفيذية ، هذا سا يؤدى إىل اختاللسياسيا
 . الجزائريالمجتمع المدني مؤسسات ضعف : الثاني  لفرعا

اطه، وتتنوع هذه األسباب بني أسباب اليت تعيق ممارسته لنش سبابيعاين التمع املدين اجلزائري العديد سن األ        
 طلبهذا امل ، وسنقسمبع سن التمع املدين يف حد ذاتهوجمموعة داخلية تن خارجية يكرسها النظام السياسي اجلزائري

 .املدنية املنظمات، وأسباب ضعف ضعف األحزاب السياسية يف اجلزائرأسباب  إىل
  يةالجزائر  عف األحزاب السياسيةأسباب ض /أوال
لى سشاركتها يف احلياة السياسية العديد سن نقاط الضعف اليت تؤثر سلبا ع اجلزائرية األحزاب السياسية تعاين      

 ستقطاب اجلماهري وتكوين قاعدة شعبية تساندها يف االنتخابات، وسن أهم هذه األسبابوتضعف سن قدرتا على ا
 : يلي  سا

 جمموعة سن القيود القانونية لتقييد العمل احلزيب سثل سا ورد يف املادة اخلاسسة السياسي اجلزائري وضع النظام  .1
لقانون اإلطار القانوين ملمارسة ، فقد تضمن هذا ا1997 ويف قانون األحزاب الصادر عام 1996سن دستور 

، وهو سا ميكن فكيكها سن الداخلبعض اإلجراءات اليت متكن النظام سن اإلطاحة باألحزاب أو تو األحزاب لنشاطها 
62Fالنظام سن التعاسل سع األحزاب بطريقة انتقائية وحالة حبالة تبعا للحجم االنتخايب لكل حزب وعالقته بالنظام

، سثل 2
 .أحمد طالب اإلبراهيميالقانوين حلركة الوفاء بزعاسة  فاالعرتاعدم سنح 

 ان ــــا لضمـــــــا وإعالسيـــــا وسياسيــــه ساديــــم إنشاء أحزاب سياسية تابعة لـــي اجلزائري بتدعيـــام السياســــوم النظـــيق .2

                                                 
 . 117سرزاقة زروقي، سرجع سابق ، ص  1
، ) 2005ديسمرب  11-10 يفبسكرة  ،حممد خيضر ، جاسعةل  التحول الدميقراطي يف اجلزائرسداخلة يف امللتقى الوطين األو ( ررات التحول الدميقراطي يف اجلزائسؤش، ر فرحايتعم 2
 .47، 46ص
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ومتكينه سن الفوز  1997عام سيطرته على املؤسسات الدستورية، سثل إنشائه حلزب التجمع الوطين الدميقراطي 
 .باالنتخابات التشريعية لنفس العام بعد إنشائه بثالثة أشهر فقط

 أو تفتيتها) لتحالف الرئاسي ا(اف املعارضة سن خالل احتوائها النظام السياسي اجلزائري على إضع يعمل .3
 ن ـــــتشتيت أصوات الناخبيي ـــم فـــتساه سنافسة ق أحزاب جديدةــ، أو خلاذـــحدث سع اجلبهة اإلسالسية لإلنق اــكم
 .للحيلولة دون فوز املعارضة العمليات االنتخابيةيف 

 ة ـــــجمموعل ـــسث سلطةخيدم حزب ال نتخايبإقانون جمموعة قوانني مبا فيها ضع على و السلطة اجلزائرية  ملتع .4
 ، هذه  1990-06-12نتخابات احمللية يف القوانني الىت وضعتها السلطة بعد فوز اجلبهة اإلسالسية لإلنقاذ باإل

جتريد البلديات سن صالحية توزيع السكن  سنهاسن عمل اجلبهة اإلسالسية لإلنقاذ يف البلديات  تحدالقوانني 
حترمي البلديات سن التصرف يف األراضي الواقعة على ترابا وهذا سا و وجعلتها حمصورة يف ديوان الرتقية والتسيري العقاري 

63F التحرمي سن إنشاء املشاريع االجتماعية  واالقتصادية والثقافية وهذا مبقتضى قانون التوجيه العقارييؤدي إىل

، وسثل 1
وتضمن رفع سن  1991االنتخابات التشريعية لعام  الذي مت وضعه لتنظيم الثالثي األول سن القانون االنتخايب

 500أو مجع  % 10رتشحني األحرار احلصول على ط على املاشرت إلوا سنة وإلغاء نظام الوكالة 30إىل الرتشح 
 .توقيع سن ناخيب دائرته

  اللـــــن خـــــة للتعددية وليس ســــمبوجب القوانني املؤسس ةــــــة اجلزائريـــن األحزاب السياسيــالكثري ستأسست  .5
64Fتسعى لتحقيقه اجتماعيسشروع 

2 . 
 ساهم يف تشويه االنتخابات سن خالل بيعها للمراتب تتقوم مبمارسات غري دميقراطية أحزاب صغرية  ورظه .6
تشتيت و  ا ساهم يف احنراف العمل السياسيهذا ساألسوال، و شخصيات غري سياسية سقابل  ىلقوائمها إلاألوىل 

  .أصوات الناخبني عند تنظيم االنتخابات 
 ة ـــــثق ساهم يف فقدهم ناصب سن قبل أعضاء وقادة األحزابإمهال املصلحة العاسة وتفضيل املكاسب وامل .7
 .االنتخاباتضعف املشاركة السياسية يف  بتايلو  م، ــــفيه املواطنني
  على القيــــادة  تنافس الزعاساتاإلستقرار نتيجة  ملق عدخ غياب الدميقراطية الداخلية لدى األحزاب اجلزائرية .8

حيث شهد سيدان قصر  ،ول زعاسة احلزب سؤمتره الثاسن حهزت حزب جبهة التحرير الوطين يفسثل األزسة اليت 
65Fاحلركة التصحيحيةأنصار و  بن فليسميكن القول عنه بأنه دسوي بني أنصار األسني العام  املعار  صراعا 

3. 
 ا ــــط ظهورهارتب جــــم وليست أحزاب براســــد أو الزعيــأغلب األحزاب اجلزائرية أحزاب سرتبطة بشخصية القائ .9
 وسازال حمتفظا بزعاسته إىل اليوم  1963سنة  أيت أحمداليت أسسها  االشرتاكيةجبهة القوى سثل سؤسسيها بأمساء 

محفوظ زعيمه  وفاة تسبب ىتال وسثل حزب حركة جمتمع السلم ،وكل حماولة لتغيري هذا الزعيم تؤدي إىل شرخ احلزب
  أحمد الداند ــــإذ يؤكتيار القائد اجلديد عدته بشأن اخأزسة تنظيمية على سستوى خنبته وقاي ــف  2003ام ـــــع نحناح

                                                 
 . 102ص،   2000-1999، ) ، جاسعة اجلزائرعلوم السياسية والعالقات الدولية، سعهد الرسالة ساجستري( 1997- 1989املعارضة السياسية يف ظل التعددية احلزبية ،  ليندة لطاد 1

 157،158، ص ، سرجع سابق)حمرر(امحد سنيسي  2
 . 165، ص سرجع سابق، خالد توازي 3
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ن ارتباط الكثري سن األحزاب اجلزائرية بزعمائها ، إ66F1"بعدأحدثت فراغا مل ميأل  محفوظ نحناح وفاةأن  "يف هذا الشأن
ا ـــزعيمه خرج  ة عندساـــا حدث سع حزب النهضــــــم سثل سـة عند غيابـــي العملية السياسيـــى سشاركتها فـــا علـــأثر سلب

ويرجع ذلك ، 2002إذا مل حتصل احلركة على أي سقعد يف الربملان يف االنتخابات التشريعية لعام  عبد اهللا جاب اهللا
نكسة حزبه يف االنتخابات إىل خروج رئيس احلركة الذي عرفت النهضة "األسني املؤقت سابقا للحزب فاتح الربيعي

 .67F2"ه ـــــبامس
 ركة حاالنشقاق الذي عرفته  واالنشقاق الداخلي سثلاسية اجلزائرية سن ظاهرة االنقسام تعاين األحزاب السي .10

الوطين، مث وأسس حزب سياسي آخر وهو حركة اإلصالح  عبد اهللا جاب اهللانشق عنها زعيمها  النهضة عندسا
تعود ظاهرة االنقسام و  ،حزب العدالة والتنمية عبد اهللا جاب اهللاوكون  أخرى لالنشقاقتعر  هذا األخري سرة 
 ة ـــــار الشخصي للسلطــــواالحتك ةــــار النزعة السلطويــــاء وانتشــنتيجة االختالف بني األعضوالشقاق داخل األحزاب 

 .سن قبل الفئة احلاكمة حبيث ال تسمح للكوادر والكفاءات اجلديدة أن تتوىل القيادة
 إىل حد  وجدت فهي ستشابة سع بعضها البعضن إو قيقية براسج سياسية ح تفتقر األحزاب اجلزائرية إىل .11

ألوضاع اجلزائر على مجيع تتعر  بصورة سطحية بعيدة عن التحليل املعمق و  قادة األحزابكبري وستأثرة بتوجهات 
تكوين السياسي ملعظم هذه ضعف الإىل ذلك  وميكن أن نرجع السبب يف ،الالزسةال تقدم البدائل واحللول و  األصعدة

68F، وهذا سا اثر على فهمها ونظرتا لألسورة جتربتها يف امليدان الدميقراطينتيجة حداثتها وقلقوى ال

3. 
عادة إل التعددية احلزبية يف اجلزائر يساهم يف إضعافها النظام السياسي اجلزائري حيث تبناها نستطيع القول أن        

 فهو غري سستعد ية حىت ال تدد سكانته،هلذه التعددحدود صياغة سع احتواء الضغوط اجلماهريية بناء شرعيته و 
 أ�ااألحزاب على  إىلن السلطة تنظر ذلك أل ،بلورة القرار الوطينسياسية سستقلة تساهم يف  وقوى أحزاب إلدساج

69Fأدوات تعزز شرعيتها وتضمن االستقرار

وم مبمارسات غري السياسية اجلزائرية تق األحزابوسن جهة أخرى إن ، 4
أل�ا أنتجت  ،ة تقوم على تسيري البالدتكوين طبقة سياسيوحتول دون ية تضعفها وتضعف نشاطها دميقراط

سن خالل نظام داخلي  األحزابولتجاوز نقاط الضعف هذه البد سن تكريس الدميقراطية داخل  ،شخصيات فقط
   .تفعيل الرباسج احلزبيةقوم بيو واجبات يضمن احلقوق ويبني ال

  .الجزائرية ةالمدني لمنظماتاأسباب ضعف - نياثا
   ةــــيتعلق باملؤسسات املدني ي وبني ساــــيتعلق بالنظام السياس اـــــبني ساملدنية اجلزائرية  املظماتتتنوع أسباب ضعف     

  :يلي، وأهم هذه األسباب سا يف حد ذاتا
 وة ــــة أن قــــة احلاكمـــــر يف إدراك النخبــــقتطبع العالقة بني الدولة واملنظمات املدنية بطابع عنيف عدائي، فقد است .1

                                                 
رسالة ساجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جاسعة حممد ( 2007 -1997دور األحزاب السياسية يف دعم التحول الدميقراطي يف الدول املغاربية دراسة حالة اجلزائر  ،أسني البار 1

 . 136ص ،  2011-2010،)خيضر بسكرة 
 . 137ص  ،نفس املرجع  2
 2005، )ف بن خدة باجلزائر سجاسعة يو  واإلعالم،رسالة ساجستري، كلية العلوم السياسية (  2004-1989حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر يف ظل التحول الدميقراطي عمر سرزوقي ،  3

 . 100، ص 
 . 188، سرجع سابق ، سستقبل النظام السياسي اجلزائري ، حممد بوضياف 4
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70Fالتمع املدين تعين إضعاف الدولة

1. 
 ن ــــا وميكـــفهاضعى إــا يؤدي إلـــــمم سياسيةا أحزاب ـــتسيطر عليهة ـــزائرياجلدنية املات ـــنظمامل الكثري سن اكـــهن  .2
71Fتلفة داخل النظام وخارجه سياسيا سن قبل التيارات السياسية املخ توظيفها سن

2.  
 ، غري أنه يف الواقع ميارس ضغوطات املدنية املنظماتيعلن النظام السياسي اجلزائري احرتاسه إلنشاء ونشاط  .3

سنع املنظمات املدنية سن ربط اتصاالت أو دخول  ، سثلكبل عمل واستقاللية هذه املنظماتويضع قيودا إدارية ت
لية، حيث أشارت احلكوسة إال أن القانون ال يسمح لفروع تلك املنظمات بالعمل كوسية الدو احلاملنظمات الغري 

72Fبصورة قانونية داخل البالد

تكوين اجلمعية سدنية أخرى تنافسها، ك سؤسساتتكوين على  ، وكذا سن خالل العمل3
 .الوطنية االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان تنافس الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان

 ، مما أدى إىل ضعف رتباط ظهور سعضمها يف أوقات صعبةعدم التجذر التعاين املؤسسات املدنية اجلزائرية سن  .4
 .قدرتا التعبوية وضعف قاعدتا الشعبية

 . ي يعرقل تطور املنظمات املدنيةاجلزائر اطية والنضج السياسي يف التمع إن ضعف انتشار الثقافة الدميقر  .5
 ة ـــــزال ستغلغلـــــــــي ال تــــــة التـــــوالقبلية ـــــاجلهوي ـــةات التقليديـــاالرتباطا ـــــة  حتكمهـــــة اجلزائريــــــــــاملدني تاــــــــإن املنظم .6
73Fالتمع ومتثل األااط الرئيسية لالرتباط االجتماعي يف

4. 
  ا عليهاتستخدسه الدولة كسالح لفر  سيطرت سن سشكلة التمويل اليت تعاين نظمات املدنية اجلزائريةاملإن  .7
  .جهزة الدولةجمرد استدادات ألتصبح ا فاستقالليته ايفقدهو 
 .وضعف العمل املؤسسي داخلها عليها قلة كفاءة املسؤولني املشرفنياملدنية سن   تعاين املنظمات .8

 أسباب ن نقائص و ــــي ســـا سازالت تعانال أ�ا إـــوتنوعه اجلزائرية يف األخري رغم تعدد سؤسسات التمع املدين
اخلروج على سؤسسات التمع املدين ولتحقيق ذلك البد  الدميقراطية،ت دون تطوير نشاطه واملسامهة يف حتقيق ـــحال

 .لدميقراطية داخلها وداخل التمعبالعمل على نشر ثقافة ا فعليةالتعددية ال إىل إطارسن إطار التعددية الشكلية 
 في الجزائر والتحول الديمقراطيالحركات اإلسالمية السياسية : الثالث   الفرع
وممارسة شعائره  جتهيل الشعب وسنعه سن التعليم وحفظ القرآن انتهج االستعمار الفرنسي يف اجلزائر سياسة    

نتهاج الكفاح ، هذه السياسة سثلت دافعا قويا للشعب اجلزائري الدف طمس هويته اإلسالسية العربيةالدينية ب
 .حترير البالدسلح ملواجهة االستعمار الفرنسي و امل

يف فرتة حكم ، ففي السنوات األوىل اجلزائري اإلسالم كمؤشر لشرعيته السياسيم إثر االستقالل استعمل النظا        
 إزدواجية انتهج احلكم هواري بومدينوملا توىل الرئيس  ،اإليديولوجي الرمسي دينياالسياسي و طاب اخلكان  بن بلة

 ةــــواإلشرتاكي ن اإلسالم ـــق بيــــى التوفيــاخلطاب وأصبح اخلطاب أكثر جتانسا واستقاللية قائما سن حيث التصور عل

                                                 
 .188ص ، 2009، سرجع سابق ،  أمحد سبارك سبارك  1
 . 159، سرجع سابق ، ص  )حمرر( أمحد سنيسي 2
 . 95، سرجع سابق ، ص عريب يف الوطن ال اإلنسانتقرير حقوق  ،املنظمة العربية حلقوق اإلنسان  3
 . 69ص  سرجع سابق ، ،الطاهر خاوة 4
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 بومدينويف املمارسة على العمل لبناء اشرتاكية جنبا إىل جنب سع تقوية الطابع الديين للدولة، وهي حماولة سن نظام 
74Fماعيةلتوسيع قاعدته اإلجت

1     . 
خالل برز التيار اإلسالسي سن  ستقالل اإلسالم كمؤشر لشرعيتهاستعمال النظام اجلزائري بعد اال يف ظل         

 .صبحت حركات سياسية إسالسيةوأ ةإلسالسيتطورت احلركات اويف السبعينات مجعيات تتبين اخلطاب الديين، 
 

 في الجزائر  عوامل بروز الحركات السياسية اإلسالمية/ أوال 
 ر بني عواسل داخلية وأخري خارجيةتتنوع العواسل اليت سامهت يف بروز احلركات السياسية االسالسية يف اجلزائ   

 : وسنتناوهلا كما يلي 
 :العوامل الداخلية  -1
 شل السياسية سالسية السياسية يف اجلزائر وأمهها فتتنوع العواسل الداخلية اليت دفعت إىل بروز احلركات اإل       

وانتشرت البطالة  ع املستوى املعيشي وأسعار السلع ارتفحيث  ،اسها سلبا على اجلانب االجتماعياالقتصادية وانعك
طبقة الفقراء  وتوسعت طبقيالتفاوت ال ظاهرة شهادات العليا، كما انتشرتيف أوساط الشعب خاصة الشباب ذو ال

 اجلزائريني املواطنني تجعل هذه العواسل جمتمعةلنفوذ السياسي واالقتصادي، راطية احلضرية باأسام متتع الطبقة األرستق
لول املقرتحة سن التيار وينجذبون إىل احل عن احلرسان الذي يعانون سنهطهم يقوسون بأعمال عنف تعبريا عن سخ

 .ةالستقطاب قاعدته الشعبياجلزائري ب شعالالعاسل الديين احلاضر يف نفوس الذي وظف  ،اإلسالسي
فت وضع حيث اهتزت جتماعي أثرت على اجلانب السياسيعلى اجلانب اإلاألزسة االقتصادية  كما أثرت     

الال أسام  خطاب  تفتح شرعية النظام السياسي اجلزائري لعجزه على تلبية سطالب الشعب، هذه األزسة املتعددة
الذين يشكلون االحتياط اجلماهري خاصة الشباب  احلركات اإلسالسية السياسية اجلزائرية اليت متكنت سن استقطاب

75Fاألكرب الذي يزود اجلناح األكثر تطرفاً للحركات اإلسالسية اليت استخدست السالح

2. 
 اليتتنظيم زعمائها احللقات املسجدية السياسية اإلسالسية يف اجلزائر  سا زاد سن سساعدة انتشار احلركات       

، باإلضافة إىل عقد املؤمترات اليت سامهت وياتناالثل انتشار املساجد يف اجلاسعات و ظيف   استغلوها يف نشر أفكارهم
نشاطا كبريا يف اجلاسعة اثر ) 1969 -1968(  عرفت فرتة، فقد السياسية اإلسالسيةيف نشر أفكار احلركات 

وقد حظر  ،1969والثاين يف شهر جويلية  1968سمري يد 24األول يف  مالك بن نبينظمهما امللتقيني الذي 
سسجد اجلاسعة املركزية 1968 يف ديسمرب كما أنشأكرين سن تيارات إسالسية خمتلفة،  هذه امللتقيات العديد سن املف

وانتعش سع دخول املثقف واملفرنس الذي حاول وأصبح سكانا للتجمع والدعوة  مالك بن نبيبتشجيع سن املفكر 
 ل ــــار الذي دخـــــو التيــــهو  ،"اجلزأرة" رف هذا التيار باسم وقد ع ،وتصور جزائري لإلسالم السياسيإعطاء سفهوم 

76Fد باجلاسعةـــار املتواجــــيف صراع سفتوح سع اليس

3. 
                                                 

 . 280، سرجع سابق ، ص لعورسصطفى ب 1
 ) :2012-05-26( وطن العريب وقدرتا على التعبئةحركات اإلسالسية يف اللل  الصيداوي ، حنو فهم سوسيولوجي ريا 2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8766  
  )2012-09-05(سي ، العنف املسلح  يي هاليلي ،احلركة اإلسالسية يف اجلزائر قراءة يف ثالثية الدعوة ،العمل السياحنف 3
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صحوة إسالسية يف فرتة الثمانينات نتيجة انتشار كتب العديد سن املفكرين  انتشرت باإلضافة إىل العواسل السابقة     
 ذه الكتبوتأثر ب ،وغريهمحسن البنا و ومحمد الغزالي يوسف القرضاويو طبقاإلسالسيني سثل كتب السيد 

 .اجلزائر  يفيف التغيري لتكوين دولة إسالسية  لديهم الرغبةت ثار وأ ياجلزائر  الشباب
 

 العوامل الخارجية  -2    
ونقسمها إىل عواسل إقليمية دفعت جمموعة سن العواسل اخلارجية اىل ظهور احلركات السياسية االسالسية يف اجلزائر،   

 .وأخرى دولية 
 :العوامل اإلقليمية  -أوال 

 د ــــا العديـــي قاست بعدهــــ، التة العربية الوحدويةــــة االشرتاكيـــــرية لإليديولوجية الناصـــــسثلت نكس :1967نكسة -أ
ظهور احلركات اإلسالسية السياسية اسي و ساهم يف عودة اإلسالم السي مما ،ف بإسرائيلسن النظم العربية باالعرتا

  .رافضة لسياسة التطبيع سع إسرائيلال
77Fضد حركة اإلخوان املسلمني) 1972(جرت يف عهد حافظ األسد يف  : زرة حماةجم-ب

1 . 
سنها سامهت هذه االتفاقية يف نشر احلركات اإلسالسية السياسية يف الدول العربية : اتفاقية كامب دايفيد -ج 
 ة ـــى جمموعـــــعل حسن البناد دافع ــــ، فقرــــزائا إىل اجلـــهأت حركة اإلخوان املسلمني اليت استد تأثري ـــحيث نش ،اجلزائر

أر  و  اإلسراء واملعراج النبوات وأر  سن األفكار اليت أيقظت الشعور الديين لدي املسلمني كحديثه على أر 
 ةـــي غفلــاء العرب واملسلمني فـــان الكثريون سن زعمـــــــــالوقت الذي ك يــا، فــــــذي يرتبص بــواخلطر اليهودي ال فلسطني

78Fتبيت ألوىل القبلتني عن املؤاسرة الكربى اليت 

2. 
 الدوافع  الدولية  - ثانيا 
  حيث ،يف اجلزائرتعترب الثورة اإليرانية سن أهم أسباب انتشار التيار اإلسالسي السياسي :  الثورة اإليرانية - أ

 بالنسبة سثلت هذه الفرصة الثمينة"دور جناح ثورة اخلميين فيقول  هاشمي الشريفيذكر الزعيم املاركسي اجلزائري 
79F..."تنطلق سستفيدة سنه حىتظرفًا عامليًا جيدًا  إىل األصولية على الصعيد الوطين

وقد نقلت هذه الثورة سطالب  ،3
80Fبادرة وبالتايل املطالبة بالسلطةامل إىل سوقع  شرع اهللا لتزامباسطالبة السلطة اإلسالسي سن الرد و التيار 

،وقد انتشرت 4
سالسية بينهم  حيث برزت العديد سن املظاهر اإل ،اجلزائريمبا فيهم الشباب شباب املسلم أفكار هذه الثورة بني ال
  .للحي اكانتشار احلجاب، و 

                                                                                                                                                             
http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajala3-270405/arabic/p%208%20-
%2015%20islam.htm. 

.نفس املرجع   1 
  ) 2012-09-05(، ج مجاعة العدل واإلحسانسية اوذ أة احلركة اإلسالنشأسباب  2

http://www.aljamaa.info/vb/showthread.php?p=47132 
 ) :2012-05-26(حركات اإلسالسية يف الوطن العريب وقدرتا على التعبئة ، لل  الصيداوي ، حنو فهم سوسيولوجي ريا 3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8766           
  . 210، سرجع سابق ، ص ينالد الكرمي عبدعب 4

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8766�
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يف أواخر الثمانينات  انستان ضد أسريكا، وعادو شارك الكثري سن اجلزائريني يف حرب أفغ:  حرب أفغنستان-ب 
  ةـــة اسالسيـــــتكوين دوللتكوين تنظيماتم هدفها  ةــــالفرص او ـــــه اجلزائر، فستغلــــذي عرفتـــر اإلنفتاح السياسي الـــاث

 .  يف اجلزائر
 
 
 الحركات اإلسالمية السياسية في الجزائر   -ثانيا   

لها ومتحور عمباسم مجعية القيم  1963يف فيفري  بعد االستقالل إسالسية يف اجلزائر عيةمجتأسست أول         
ية وسا حققته الثورة اإليرانية ويف ظل تغريات البيئة اخلارج ،االشرتاكية والتيار اليساريعلى سواجهة اإلسالم الرمسي و 

ه وضم اإلجتا 1979عام فتم عقد سؤمتر  ،اجلزائر على ضرورة توحيد العملاتفقت حركات الدعوة اإلسالسية يف 
توسع عمل هذه احلركات الدعوية سن اجلاسعة إىل الشارع  1980، وسنذ "الصويف" و"اإلصالحي "السلفيو إلخواين ا

81Fمسحت بفتح الطريق أسام اإلسالسيني جلذب الفئات الشعبيةيف ظل انتهاج النظام السياسي لسياسة انفتاحية 

، وقد 1
هياكل تطبق  بإنشاءأفغانستان ستأثرين بثقافة اجلهاد، والذين طالبوا اجلزائريني الذين جاهدوا يف سع عودة تزاسن ذلك 

 .تموا النظام اجلزائري باإلحلاداالشريعة اإلسالسية و 
اذ ـــة لإلنقــــة اإلسالسيــــل حزب اجلبهــــحص 1989 يـــة احلزبية فاسي اجلزائري للتعدديــبعد فتح النظام السي        

ه عملوقد بدأ  ،1989سبتمرب  06يف على ترخيصه القانوين كأول حزب سياسي ذو توجه إسالسي جزائري 
حنن لسنا تيارا، إاا حنن حقيقة " ان حال اجلبهة اإلسالسية لإلنقاذلس) املنقذ(السياسي سن خالل تصريح جريدة 
  .82F2"ة التاريخيف اجلزائر، ستكون دول تارخيية، الدولة اإلسالسية اليت ستنشأ

 عباس مدانيتتمثل يف التيار املعتدل اإلصالحي بزعاسة على ثالث اجتاهات اجلبهة اإلسالسية لإلنقاذ  توىحت      
وميثل األغلبية وأخريا   علي بالحاجوالتيار املتشدد حتت زعاسة  ،ورة إسالسية بأسلوب برغمايتوالذي يدعو للقيام بث

عبد القادر بناء دولة إسالسية تتماشى سع البيئة اجلزائرية وسن زعماء هذا االجتاه تيار اجلزأرة الذي يرى بضرورة 
 .حشاني 
 اإلسالسية جمموعة سن األحزاب حصلتص القانوين بعد حصول حزب اجلبهة اإلسالسية لإلنقاذ على الرتخي       

احلركات تسمت هذه ا ،ستقلنياملو  حركة النهضةو حزب حركة جمتمع السلم على اإلعرتاف القانوين سثل األخرى 
ونزعة ي النزعة اإلسالسية الراديكالية والنزعة املعتدلة وه ،تواجد العديد سن النزاعات داخلهااإلسالسية السياسية ب

83F، فضال عن التيار اإلسالسي املتفاهم سع النظام واملستوعب فيه ني وسفكريناملستقلني اإلسالسيني سن سثقف

3. 

                                                 
1Mohammed Harbi, op.cit,p 217  

 :)2012-09-05( احلركة اإلسالسية يف اجلزائر قراءة يف ثالثية الدعوة ،العمل السياسي ، العنف املسلح  ،حنفيي هاليلي 2
http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajala3-270405/arabic/p%208%20-
%2015%20islam.htm. 

 . 163، سرجع سابق ، ص  )حمرر( أمحد سنيسي 3
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 فوز اجلبهة اإلسالسية لإلنقاذبلديات والواليات أسفرت على لل تعددية ول انتخاباتنظمت أ 1990يف        
جديد  لوطين بوضع قانوناوخوفا سن تكرار نفس السيناريو يف االنتخابات التشريعية قام اللس الشعيب  ،باملرتبة األوىل

التعددية  لالنتخاباتمت إجراء الدور األول  ،لصاحل جبهة التحرير الوطين قصد ترجيح الكفة لتقسيم الدوائر االنتخابية
  ىــــة األولــــة اإلسالسية لإلنقاذ باملرتبــــــاجلبها على فوز ــــنتائجهأسفرت و  1991 ديسمرب 26 ة يفــــــة اجلزائريــــالتشريعي

84Fسقعدا188 بـ

إىل جانب  الفقراءطبقة خاصة لدى  لى تعبئة اجلماهري والتأثري فيهمقدرتا ع ويرجع هذا الفوز إىل ،1
85Fاتساسها بكفاءة تنظيمية عالية باإلضافة إىل ،توسط سؤسسات الدولة خاصة اجلاسعاالتغلغل يف على  قدرتا

2. 
رأى  فعباس المدني ية يف رؤيتها ملضمون الدميقراطيةمد إزدواحخلطاب اجلبهة اإلسالسية لإلنقاذ املتتبع إن        

اطية وسا توفره سن ضمان للحريات العاسة وحرية الرأي وحرية التعبري والتجمع والتظاهر بضرورة االستفادة سن الدميقر 
وأنه ال ميكن االعرتاف با إال كأداة  بينما عرب أحد أجنحة اجلبهة عن عدائه للدميقراطية واصفا إياها بالكفر وغريها،

86Fألخذ السلطة لتأسيس الدولة اإلسالسية

التيارات السياسية يستخدم ملواجهة  روحتولت هذه املقولة إىل شعا ،3
ن الدميقراطية طريق يؤدي إىل االحنالل اخللقي وهي سن أسباب سقوط أ على بلحاج ىر حيث ي ،اإلسالسية
87Fاداست تفسح الال هلذا االحناللاحلضارات س

  لعام  احملليةباالنتخابات ، كما قال اثر جناح حزب جبهة اإلنقاذ 4
إن الدميقراطية سفهوم .راطيون هنا تعبري نضعه بني قوسنيوالدميق.ر يرفعه الدميقراطيونالدميقراطية هي شعا" 1990

 كن أن ميثل بديال للنظام احلايلواملسألة هي أن حندد النموذج السياسي الذي مي(...) غاسض يزايد عليه الكثريون 
ة اجلزائرية اجلمهوريهو يطلق على نفسه و . ه دميقراطيوإال ففيم سعارضتنا هلذا النظام ؟ إن النظام احلايل يزعم أن

 .88F5"...وهذا يدفعنا إىل التأكيد أن شعار الدميقراطية ليس سوى شعار خادع وأقرب إىل العبث  ،الدميقراطية الشعبية
 التغيرييف  الدور األول لالنتخابات التشريعية عن رغبة الشعب اجلزائريدلت نتائج االنتخابات احمللية و  لقد         
89Fللنظامذري اجل

اء نتائج االنتخابات التشريعية وإلغفقاست بالتدخل  ،ته املؤسسة العسكرية رفضا سطلقا،وهذا سا رفض6
  واستعداده ضمان الفوز جلبهة التحرير الوطينلتقدمي استقالته لفشله يف  الشاذلي بن جديدوالضغط على الرئيس 

90Fسع حصوهلا على األكثرية املطلقة يف الربملان نقاذقاسة حكوسة التعايش بينه وبني اجلبهة اإلسالسية لإلإل

وقد قام  ،7
 .تقالته حبل اللس الشعيب الوطينتقدمي اس قبل شاذلي بن جديدالرئيس 
مل يتطرق  سنصب اللس الشعيب الوطين باحللحالة تزاسن شغور سنصب رئيس اجلمهورية باالستقالة وشغور إن        

تاريخ  بداية  1995ها سؤسسات انتقالية إىل غاية رت سياجلزائر يف سرحلة انتقالية دخلت لذلك  ،1989إليها دستور 
 ).رئيسا للجمهورية اليامين زروالانتخاب السيد (اء أول سؤسسات دستورية جزائرية بن

                                                 
1 Khalfa Mameri, Mohamed Boudiaf le rêve assassiné (Alger : Thala Editions), 2006,p 10 .  

 . 28، ص  1994، نوفمرب 88، سركز البحوث والدراسات السياسية ، العدد  سلسلة حبوث سياسية، سية يف املغرب واملرجعية املشرتكة سع النظامهدى سيتكس ، احلركة اإلسال  2
3 Charef Abed ,Algérie le grand dérapage (Algérie : Edition de L'aube ),1994,p 254. 

 . 709مجال باروت وآخرون، سرجع سابق ، ص  4
 يفالقاهرة  ،سركز البحوث والدراسات السياسة  ،التحوالت الدميقراطية يف الوطن العريب سداخلة يف ندوة( اقرتاحات البحث ...اإلسالسيون والتحول الدميقراطيبورجا ،  رانسواف 5

 .  429ص  ،)1990أكتوبر  01 –سبتمرب  29
6 Charef Abed, op.ci, p 248.  

 . 715ابق ، ص مجال باروت وآخرون ، سرجع س 7
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 لإلنقاذاجلبهة اإلسالسية مت حل  للتشريعاتالدور األول  انتخاباتاملسار االنتخايب وإلغاء نتائج بعد توقيف         
جوان  27إىل احملاكمة العسكرية ببليدة يف  على بلحاجو عباس مدانيوتقدمي قادتا املعروفني  1992سارس  04يف 

199291F

ا ــــاذ أسلوب العنف السرتداد حقهــــة اإلسالسية لإلنقــــة للجبهــــالت املكونــــن التشكيــــانتهجت جمموعة س ،1
اجلبهة  وسن بني هذه التشكيالت ،الشعب سن خالل صناديق االقرتاع طاه إياهايف الوصول إىل السلطة والذي أع

واستهدف  محمد سعيدبتحريض سن اجلزئريني بقيادة 1993تأسست سنةو ) FIDA(اإلسالسية للجهاد املسلح 
الهاشمي دة عملها املسلح كبار الضباط والسياسيني والفنانني والصحافيني، وهناك أيضا أصحاب النزعة التكفريية بقيا

فضال علي بلحاج و عباس مدنيوهي مجاعة ستطرفة أخرجت سن دائرة اإلسالم حىت قادة اجلبهة أنفسهم  سحنوني
92Fعن باقي الشعب اجلزائري

وتطبيق إىل جانب هؤالء هناك اجلماعة اجلهادية وتدف إىل إسقاط النظام القائم  ،2
 ة ــــ، واحلرك)1994-1991(ة ـــــة املسلحــــة اإلسالسيــــة كاحلركـــــحار جمموعات سسلــــذا التيـ، وقد كون هأحكام الشريعة

 ) .1998-1991(سن أجل الدولة اإلسالسية 
اإلسالسية السياسية األخرى فقد رفضت توقيف املسار االنتخايب ودعت إىل وقف  أسا بالنسبة لألحزاب       

سن خالل البدأ رتاتيجية املشاركة يف السلطة فة إىل استخدام إساستخدام العنف ودعت إىل املصاحلة الوطنية، باإلضا
 .             املشاركة يف سؤسسات املرحلة االنتقالية إلصباغها بالشرعيةب

 باستالمكان سن األجدر على املؤسسة العسكرية يف اجلزائر أن حترتم نتائج الصندوق وتسمح للجبهة اإلسالسية        
خاصة سع قبول  ،إرادة الشعب يف التغيري اجلذري أحمد غزاليالسابق  كوسةاحل ا قال رئيسأل�ا سثلت كم السلطة
د ـــل العديـــسث اذــــاء اجلبهة اإلسالسية لإلنقــــأعض ة أغلبيته سنــــع برملان وحكوســــايش ســـالتعشاذلي بن جديد الرئيس 

، وقد رد قائال الرئيس لسياسية جزء سن العملية السياسيةاسن الدول العربية اليت أصبحت فيها احلركات اإلسالسية 
إن أنشطة " على عدد سن قادة العرب الذين انتقدوه يف فتحه الال السياسي أسام التيار اإلسالسي  شاذلي بن جديد

م يهمنا تشجيع اإلسالها ال نستطيع حظره، حنن سسلمون و حزب اإلسالم السياسي خاضعة لقوانني حمددة إذا احرتس
وإذا كان البعض ال ينظر بعني  .الذي يروج األساطري والتطرف "اإلسالم املنتحل"وال نريد تشجيع يف سفهوسه العادل 

 ة ــــق الدميقراطيـــل أن نطبــــه ال يعقــــفإن اــــا خيصنــــوفيم... ر خيصهم ـــفهذا أسذا احلزب ـــهل ةاملشروعيى إعطاء ــا إلـــالرض
93Fأن تكون انتقائية ... ال ميكن للدميقراطية .... ني وحنرم سنها التيار الذي حيبذ االنتماء الروحي على الشيوعي

3. 
 .سياسة النظام السياسي الجزائري في مواجهة التيار اإلسالمي السياسي : لثاثا
ترتاوح بني  ،اجلزائريةاإلسالسية السياسية  ستنوعة ملواجهة احلركاتاستخدم النظام السياسي اجلزائري أساليب        

 .استخدام العنف واحلل إىل أسلوب االستقطاب وفتح باب املشاركة أساسها
فبعد جناح اجلبهة اإلسالسية لإلنقاذ يف االنتخابات التشريعية التعددية اجلزائرية يف الدور األول، رأى اجليش       

التحول الدميقراطي يف البالد اجلزائري بأن تسليم سقاليد احلكم للجبهة ميثل خطرا على جتربة التعددية احلزبية وسسار 

                                                 
1  Khalfa Mameri , op.cit ,p 59 .  

 .157ص  ، سرجع سابق ،سستقبل النظام السياسي اجلزائريحممد بوضياف ،  2
 . 706روت وآخرون، سرجع سابق ، صامجال ب 3
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ضغط النشاطائها، و اعتقال قادتا و ية لإلنقاذ و حزب اجلبهة اإلسالس فقام  بالتدخل وإلغاء نتائج  االنتخابات وحل
 04/01/1992لشعيب الوطين يف اقرتان ذلك سع حل للمجلس التقدمي استقالته و شاذلي بن جديد على الرئيس 

94Fالعسكريةو سن الساحة السياسية إىل الساحة األسنية  املواجهة حتويلو 

ساتا سؤس، هذه القرارات جعلت البالد تفقد 1
 . انتقالية تسريها سؤسسات انتقاليةوتدخلها يف سرحلة  الدستورية اليت تسريها 

كما أن قرار إيقاف املسار االنتخايب أدخل البالد يف دواسة عنف داست عشرية كاسلة بني اجليش واجلبهة         
اليت اجتهت إىل استخدام ة املسلحة، مت إىل اجليش اإلسالسي لإلنقاذ واجلماعة اإلسالسياإلسالسية املسلحة اليت انقس

خاصة بعد فشل السياسيني يف إجناح احلوار بني الطرفني لتجاوز  ة وحيدة السرتجاع حقها يف السلطةالعنف كوسيل
  .ياألزسة اليت برزت فيها أولوية احلسم العسكري على السياس

حرتام احلدود ى للمشاركة يف السلطة شرط اسن جهة أخرى مسح النظام السياسي اجلزائري ألحزاب دينية أخر         
حيث سعى إلشراك حزب حركة جمتمع السلم يف املؤسسات االنتقالية لصبغها بصبغة الشرعية  ،احلمراء اليت يضعها

 . جذب اجلماهري املؤسنة باخلطاب الديين و اإلنقاذ لسد الفراغ الذي تركته  واستخداسه كبديل عن جبهة
وار ــــروج سنها انتهاج أسلوب احلـــة للخــــا البالد رأت القيادة السياسيــــة اليت متر بــــوف الصعبالظر  أثناء هذه         

وعرفت هذه السياسية بقانون الرمحة وهي سياسة أسنية قائمة  ،سية املنحلة واجلناح املسلح فيهاسع قادة اجلبهة اإلسال
اء ــــج ن الدساء اجلزائرية، حيثـــواملادية وحق زيد سن اخلسائر البشريةلتجنب امل رمحة والعفو واالبتعاد عن احلقدعلى ال

ليس سن عالسات الضعف أن تتحلى األسة اجلزائرية بالرمحة " قائال 1995للرئاسيات سنة  اليامين زرواليف برناسج 
ضا تكريسها يستوقفان أيرقيتها و ة سن قيمنا العريقة، و تجتاه أبنائها الذين يعرفون كيف يتداركون أنفسهم، فالرمحة نابع
  .95F2"يتعني علينا كلنا االضطالع باعلمائنا وحكمائنا التقليدين وسثقفينا ووسائلنا اإلعالسية و 

خاصة عندسا مت  إعالن اهلدنة بني اجليش  يد سن التائبني إىل أحضان الوطنعودة العدقانون الرمحة تطبيق  مسح       
، واستكمال هذه اهلدنة بإعالن جيش اإلنقاذ عن توقيف عملياته اإلرهابية يب الوطينسي لإلنقاذ واجليش الشعاإلسال
جعل اجلماعات اليت كانت تتحدث عن شرعية العنف بسبب إلغاء نتائج االنتخابات  ا، هذا س1997-10-01يف

96Fتفقد ورقة تعبئة أساسية 1991ديسمرب  26التشريعية ل

3. 
اليامين ة سن نتائج امابية إال أ�ا كانت دون املستوى الذي يطمح إليه الرئيس رغم سا توصل إليه قانون الرمح       

، وميكن أن نرجع سبب هذا أكثر فقد تصاعدت العمليات اإلرهابية أكثر وارتكبت جرائم ضد اإلنسانية زروال
اه سن مسو بالتائبني ومتلص السلطات سن سسؤولياتا جت ،التطرف إىل رفض اجلماعات اإلرهابية هلذا القانون سن جهة

97Fواختالل التسيري السياسي بسبب تطاحن اجلماعات واهلياكل اجلهوية على أعلى سستويات القرار الوطين

4. 
اليت تعترب استداد لسياسة الرمحة، حيث سياسة الوئام املدين طرح  1999يف  بوتفليقةاحلكم الرئيس ملا توىل          
وإخراج  وإعادة االستقرار السياسي أوهلا استعادة السلمئل أساسية سسا على أربع 1999اجمه الرئاسي لعام يف برنركز 

                                                 
 . 727نفس املرجع ، ص   1
 .09، ص 1995نوفمرب  16الرئاسية، يوم  تلالنتخابا، سرتشح )لنبين اجلزائر سعا(سن برناسج السيد الياسني زروال  43فقرة  2
        berkouk-mhand.yolasite.com/.../terrorism%20ber  ) 2012-09-23( أحمند برقوق ، اإلسرتاتيجية اجلزائرية  ملكافحة اإلرهاب  3
 . 226، سرجع سابق ، ص سستقبل النظام السياسي اجلزائريحممد بوضياف ،  4
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98Fاجلزائر سن عزلتها وإحياء االقتصاد الوطين

ما ف" 1999ساي  29يف أحد خطبه يوم بوتفليقة وقد قال الرئيس  ،1
كد بصفة ؤ أسواء السبيل، و و  أتوجه رمسيا إىل سن عاد إىل اهللا والوطن ان عميق يقيم التساسح وحب اخلريلشعبنا سن إمي

التدابري اليت ختوهلم العودة الكرمية إىل أحضان أستهم كل قاطعة أنين سستعد متام االستعداد لإلقبال عاجال على اختاذ  
 .99F2"يف كنف احرتام قوانني اجلمهورية 

الشعيب عام  على االستفتاء، وبعد شهرين طرح 1999-07-13يوم  08-99املدين رقم صدر قانون الوئام       
إ�اء يف  زائريرغبة الشعب اجل تأكد يف خطوة جديدةووافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة ، 1999سبتمرب 16يوم 

 .األزسة واخلروج بالبالد إىل بر األسان 
 إىل سواء السبيل، ومسح باإلفراج عن آالف عائدا شخصا  6000وأهم سا حققته سياسة الوئام املدين عودة      
زالق اآلالف ـــــى انـــة إلـــــباإلضاف ،اذـــح للجبهة اإلسالسية لإلنقــــاملسلاح ـــل اجلنــــا حقق هذا القانون حــــكم،100F3نياملعتقل

اجلماعة السلفية للدعوة واجلهاد و  سن اجلبال"" GiA" اجليا" سن أعضاء اجلماعة اإلسالسية املسلحة املعروفة حمليا ب
101Fاملسلحة واجلماعة السلفية للدعوة والقتال اإلسالسية لوئام املدين سوى مجاعتني مها اجلماعة ق خارج دائرة اـبـم يـول

4.  
فقد  ،نقاذإلالعمل على حل األزسة وتكريس احلوار سع اجلبهة اإلسالسية ل عبد العزيز بوتفليقةواصل الرئيس        

وإقاسة ية الوئام املدين إىل وئام وطين وترق الطرق السلميةب يف البالد بإمخاد نار الفتنةة لرئاسية الثانيتعهد يف العهدة ا
102Fسصاحلة وطنية

والتكافل  التكاسل بني التيارات املختلفة بدف اسرتجاع الثقة على سستوى الساحة السياسية وحتقيق ،5
 .   شرائح التمع بني خمتلف 
املدين والذي يعترب بدوره استداد لسياسة الرمحة الذي سياسة الوئام ل دق املصاحلة الوطنية استدايعترب سشروع سيثا       

103Fسبقها وهذه السياسات بلورت تطلعات الشعب اجلزائري يف إعادة السلم واألسن على ربوع البالد

فقد صرح  ،6
اليت أدعوكم  إذا كانت السياسة هي فن املمكن فإن املصاحلة الوطنية" 08/2005/ 14يف خطاب له يوم  بوتفليقة
 . ")وكررها ثالث سرات( ي املخرج األسثل إن مل أقل الوحيد الذي تتيحه حاليا ه إليها ،
 يـــد السياســــى البعـــاحلة الرتكيز علم واملصـــــاق السلــــالل سيثـــــن خــــى ســــكما أن النظام السياسي اجلزائري سع         

لفة اليت استغلتها أطراف خمت ،ادها املتنوعة عن التسييسية بأبعبعاد اهلوية الوطنإو سن خالل إبعاد ثوابت األسة 
وسن سلبيات ذلك تفكيك التمع اجلزائري  ،نقاذاالسالسية لإل بهةاجلسثل حزب  للحصول على سطاسعهم السياسية

إن املوضوع ليس سوضوع "  وراسي سا يلي ل رئيس اجلمهورية يف خطاب له باألحيث يقو  ،نصرية بينهموخلق الع
 ا حنن فيها مجيعا صاحل وغري صاحلذه بالدنهع شعب، سوضوع وطن، سوضوع سيادة وأسة، و ، إنه سوضو زعاسات

                                                 
1  Chaib Aissa Khaled, op.cit , p225  

         berkouk-mhand.yolasite.com/.../terrorism%20ber  ) 2012-09-23( جية اجلزائرية  ملكافحة اإلرهابأحمند برقوق ، اإلسرتاتي 2

 . 07، ص) 2004، بدون جهة نشر ، اجلزائر (  لفخاسة رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة  األوىلحصيلة العهدة ، ة اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهوري 3
 . 145، سرجع سابق ،  )حمرر( امحد سنيسي 4
 . 07، ص  2005ساي  15اىل 4، سن 419، عدد  جريدة النبأ باجلزائر". املصاحلة الوطنية ستاعب وعقبات على الطريق " ، الدين الشريف نصر 5
 .  03ص ، ) 2005بدون جهة نشر،  اجلزائر،(  سيثاق سسامهة سن أجل سصاحلة وطنية شاسلة خمرج لألزسة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، رئاسة الدولة ، 6
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ن يكون سفهوسا، فاجلزائر وان كانت سسلمة، فان أو هذا أسر مب ...ء يف هذا الوطنغري سؤسن، كلنا شركاوسؤسن و 
إاا هو جتميع  اهلدف سن هذه املصاحلةما كانت سشاربم هلم فيها نصيب وسن حقهم أن يتكلموا، فلكل أبنائها سه

كذالك يف نطاق الوطن الواحد نطاق اختالف اآلراء السياسية، و  يفال إقصاء و الشعب اجلزائري، كله دون استثناء 
ال تكون أبدا حمل  الوطنية، اليت ال تقبل التجزئة واليتالذي هو فوق اجلميع، وهي كذلك جتميع للشعب حول هويتنا 

سوف نعمل مجيعا سن أجل إشعاع سالم ذالك أننا مجيعا سسلمون، و عمل مجيعا سن أجل جمد اإلستاجرة، سوف ن
ننا مجيعا ألذلك ستفيدين سنها، وترقية أسازيغيتنا و أحد امل، اليت يعترب شعبنا أحد صناعها و احلضارة العربية اإلسالسية

 .104F1"سنذ فجر التاريخأسازيغيون و 
 السياسية م السياسي اجلزائري يف جذب وفتح جمال املشاركة أسام التياراتسن جهة أخرى استمر النظا         

، حيث رشح  ية االنتخابيةسن خالل السماح هلا باملشاركة يف العمل دلة والسماح هلا مبمارسة السلطةاإلسالسية املعت
اإلسالسي السياسي التيار شارك ، كما اليامين زروالوفاز باملرتبة الثانية بعد  1995نفسه لرئاسيات  محفوظ نحناح

 ، وحتصلباملئة  3،95لثالثة بالذي حتصل على املرتبة ا ،جاب اهللا عبد اهللاسن خالل املرشح  1999رئاسيات يف 
 . 2004يف االنتخابات الرئاسية لعام %  05.02على 
 تأقلمت د أن ـــبع 1997ام ـــلع اتــــعالتشريات ـــي االنتخابـــي يف اجلزائر فـــار اإلسالســـزاب التيــشاركت أح كما       
 إلغاء املرجعية الدينية سن براجمهاو  إمسهاسن خالل تغري ) محاس والنهضة( 1997لعام  لألحزاب القانون العضوي سع
يف هذه االنتخابات التشريعية، وهذا إن دل إاا يدل  محس باملرتبة الثانية وحزب النهضة باملرتبة الثالثة حزب فازوقد 
 .ايش بني التيار اإلسالسي والدولةسياسة التعتكريس لى ع
حصلت  2002ات التشريعية لعام ففي االنتخاب تيار اإلسالسي يف ممارسة السلطةاستمرت سشاركة أحزاب ال       

فاز حزب  2007ويف االنتخابات التشريعية لعام  سقعدا، 38سقعدا وحركة جمتمع السلم  43حركة اإلصالح الوطين 
 .  جمتمع السلم باملرتبة الثالثة حركة
 ةـــأن النظام السياسي اجلزائري جنح يف عملية استقطاب احلركات السياسية اإلسالسية املعتدلسبق نستنتج اـــــمم       

 . وجعلها تشارك يف العملية السياسية ويف حتقيق الدميقراطية 
 لتحول الديمقراطي الجزائرية وعملية االمؤسسة العسكرية : بع الرا الفرع  
 ع مبهمة الدفاع ومحاية البالد ــة تضطلــــة عسكرية حمرتفــــد سن خلق سؤسســــة التحول الدميقراطي البــــلتحقيق عملي       

      م ـــه دور اجليش سنذ االستقالل ، فمعضــــي، إال أن املشهد السياسي يف اجلزائر يتعاظم فيـــال السياســـوال تتدخل يف ال
 .  1999ى غاية ــــن العسكريني إلـــر ســــرؤساء اجلزائ
 االستقالل وحىت اآلنئر سنذ يف اجلزاتشكيل قواعد اللعبة السياسية لعنصر الرئيسي يف تعترب املؤسسة العسكرية ا      

ترب اجليش اجلزائري سليل حيث يع ،وجود الدولة اجلزائريةالثورية فاجليش سابق عن واستمدت هذه املكانة سن الشرعية 
 ادرة ــــــزون عن املبــــة ويعجـــــن خيتلف الساســـــحي"دأ ـــــا تبين سبـــه أمههــــر الوطين ويتميز بنفس سيزاتــــة التحريـــجيش جبه

                                                 
 .2004فيفري  22، املوافق ل 1425حمرم  01األحد ): ق األوراسيفند(اجلزائر  خطاب إعالن الرتشح لعهدة ثانية،السيد عبد العزيز بوتفليقة،  1
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  ري اثـــــر االستقــــاللـــــاحليش اجلزائ ونـــــكت ،105F1"ةــــــذوا القرارات احلامســــــيتخام األسور و ـــن أن يأخذوا زســـــعسكرييى الــــعل
اجليل اجلديد سن شباب االستقالل وا باملدارس العسكرية الفرنسية و ن وضباط اجليش الفرنسي الذين تكونيسن الاهد

 .       خرمي املدارس اجلزائرية
 ر ـــــاء اجلزائــــفأغلب رؤس اللــــة سنذ االستقـــــمهورياجل رئيسع ـــــي وضــــل فـــــر تتدخــــة اجليش يف اجلزائــــإن سؤسس       

، فحني نتتبع املشهد السياسي اجلزائري جند أن اجليش هو الذي بوتفليقةوالرئيس احلايل  بن بلةسن العسكر باستثناء 
 بعيدا عن العسكريني احتكار احلكم بن بلةلوصول إىل السلطة، وملا حاول ل ع هيئة األركانيف صراعه س بن بلةساعد 

اجليش  على هواري بومدينوقد قال الرئيس  ،ساعدة قادة اجليش باالنقالب عليهمب بومدين هواريقام الرئيس 
106Fال يستطيع أن خيرج سنه  ،اسة والتمع سثل السمك يف املاءيف السيبأنه اجلزائري 

2. 
عبد العزيز وجناح   مد صالح يحياويمححدث صراع سياسي على السلطة بني جناح  بومديناثر وفاة        

          .األرفع رتبةو  سنا رباألك لكونه الضابط شاذلي بن جديدالصراع لصاحل العقيد ، فتدخل اجليش وحسم بوتفليقة
ميكن القول أن اجليش اجلزائري يطبق سا يعرف بنظرية الطوق العازل وهي عبارة عن وجود واجهة سدنية  وسنه       

107Fاحلكم العسكري ختفى وراءها

3. 
الفرتة اليت عرفت فيها البالد أزسة وهي ، احلكم يف اجلزائر يف الثمانينات الشاذلي بن جديدتوىل الرئيس       

ا ـــــات اليت كرسهــــن بني اإلصالحــــ، وس1988أكتوبر  05رات ــــرت مبظاهـــادة انفجـاقتصادية واجتماعية ح
الدفاع  يف 1989السياسية وحصر دوره يف دستورإبعاد اجليش عن  لبالد سن األزسةإلخراج ا بن جديد يـــــالشاذل

ن الوطين جلميع الفئات ـان األســــالل الوطين وضمــــ، واحملافظة على االستقاـــوسالستهي البالد ــأراض عن وحدة
108Fاالجتماعية

 .) 124املادة (  4
، لكن سرعان سا عاود 1989دفاع ومحاية الوطن يف دستور ة يف الرغم حتديد سهام املؤسسة العسكرية اجلزائري       

لدور السلطة بعد فوزها با إىلاإلنقاذ دون وصول جبهة  حالو  1992يف احلياة السياسية يف عام اجليش التدخل 
قدمي على ت شاذلي بن جديدوإجبار الرئيس إلغاءه سسار العملية االنتخابية سن خالل  األول لالنتخابات التشريعية

 .تهاستقال
 م ـــث افـــبوضيح ــــرشة، حيث ــــح رئيس جملس الدولـــري عملية ترشيـــر اجليش اجلزائـــالفرتة االنتقالية احتك خالل       

وعلى  عباس مدنيقام بعمليات حوار سع قادة اجلبهة  هذا األخري ،1994يف عام  اليامين زروالمث  على كافي
حزب جبهة التحرير، النهضة، محاس، حزب التجديد (سياسية إلجراء حمادثات مشلت ودعا األحزاب ال بلحاج
ذا ــــاذ يف املشاورات، وهـــضرورة إشراك حزب اجلبهة السالسية لإلنق رأتواليت ) سن أجل الدميقراطية  احلركة اجلزائري،
على و عباس مدنيكل سن   زروال اليامينأطلق أخرى لتطور الـوضع حنو اإلماب  ، ويف خطوةعلي بلحاجسا قبله 

                                                 
 :)2012-11-20(رية وسسار التحول الدميقراطي يف اجلزائرسسلم بابا عريب ، املؤسسة العسك 1 

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2 
 . 250، سرجع سابق ، ص حتحوت نور الدين  2
 . 165ص ، سرجع سابق ، )حمرر( أمحد سنيسي 3
 . 90، ص 2010 ،)دار الكتاب احلديث: القاهرة( جتربة التعددية احلزبية والتحول الدميقراطي دراسة تطبيقية يف اجلزائر ،ناجيعبد النور  4

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2�
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إال أن   جملس الشورى حلزب جبهة اإلنقاذبضرورة عقد اجتماع بينه وبنيعباس ، وقد رأى اإقاستهم سع حتديدبالحاج 
عقد بذلك على احتمال  ركات املسلحة، وقضاجليش رفض عقد هذا االجتماع وقام بعمليات عسكرية على احل

 .دنةاهل
ة ـــة سسبقـــات رئاسيــــانتخاب راءــــن إجـــن عــأعل ام باــــوار اليت قـــة احلـــي عمليـــف اليامين زروالئيس ل الر ــــفشر ـــإث      
لالستمرار يف سياسة احلوار  ده قوة أسام املؤسسة العسكريةهدف سن خالهلا إىل كسب شرعية شعبية تزي 1995يف  

فقاست بتحريك محلة غري سباشرة العماري ة العسكرية بقيادة الفريق اليت حيبذها، وهذا سا رفضه وعارضته املؤسس
109Fبالفساد بتشينمتثلت يف اتام سساعده األول 

صول صدام  سباشر بينه ح اثرعن سساعده و  اليامين زوالوقد دافع  ،1
 .وبني اجليش قدم استقالته 

  متنح الشرعية والقوى التنفيذيةية بني القوى اليتمما سبق إن النظام السياسي اجلزائري قائم على ازدواجية تارخي        
قطاع سن النخبة العسكرية واجلهاز  تتمثل يفف احلاكمةالثانية  القوى أسا األويل فهي اجليش والقوى الدينية، وأسا

110Fالبريوقراطي املعقد

2. 
111Fورئاسة اجلمهورية سنذ توليه احلكم أن السلطة يف اجلزائر سنقسمة بني اجليشبوتفليقة  أدرك الرئيس      

، لذا عمل 3
،كما أعلن قادة اجليش التزاسهم بالدفاع عن النظام ومحايته وعدم وصية املؤسسة العسكرية اجلزائريةعلى احرتام خص

 .ويرجع هذا التفاهم إىل االتفاق حول سشروع الوئام املدين ،السلطة يف ممارسة التدخل
ولكن بصورة  ،فصل حقيقي بني دور كل سؤسسة وإماد ت الرئيسإىل توسيع صالحيا بوتفليقة سعى الرئيس       

وإاا ينفذ خمططه بصورة  ،ال تستفز املؤسسة العسكرية اليت تعد الالعب الرئيسي يف العملية السياسية يف اجلزائر
112Fتدرمية وخبطوات حمسوبة

ش سنذ إلغاء الصناديق اخلاصة باجلي ، وسن بني اخلطوات الىت اختذها وجنح يف تطبيقها4
 .يف العملية اإلنتخابيةتكريس حياد املؤسسة العسكرية ل 2004االنتخابات الرئاسية لعام 

، األوىل شكلية أو رمسية تسمى بالسلطة ية يف اجلزائر تتميز باالزدواجيةمما سبق نستنتج أن السلطة السياس       
  pouvoir Occulteلطة اخلفيةوغري رمسية تسمى بالس والثانية فعلية (pouvoir apparent)الظاهرة 

113Fاملؤسسة العسكريةجتسدها  والثانية  ،املنتخبة أوهلا رئاسة اجلمهورية سياسيةال اتاألوىل متثلها املؤسس

5. 
غري سباشرة سن خالل التزكية  بصورة سباشرة أو اجلمهورية يف اختيار رئيس تشارك إن املؤسسة العسكرية        
نتخابات الرئاسية يف اجلزائر تفتقد إىل الشفافية والنزاهة وتنتج سؤسسة رئاسية ضعيفة وهذا سا معل اال االختيار،و 

إلحداث تغيري يف طبيعة ، و ق حتقيق عملية التحول الدميقراطيوحمدودة الصالحيات أسام املؤسسة العسكرية مما يعي

                                                 
 :(05-06-2012)االستمرار طويال يف احلكم بينما انسحب غريه سن الرؤساء بسرعة   ريا  الصيداوي ، ملاذا استطاع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 1

 http ://alhewar . org / debat /show . art .asp ? aid =178994.  
2  Lahouari Addi ,Algeria 's tragic contradiction ,journal of democracy ,voll, no 3 , July 1996, 34 
3  Aissa khelladi  ,op.cit,  p49 .  

 .  97، ص  2000أكتوبر  –السنة السادسة  – 70، العدد سلف األهرام اإلسرتاتيجي، ة قبضة بوتفليقلسلطات يف تركيز ا: السرجاين ، اجلزائر خالد 4
 )2012-11-20(سسلم بابا عريب ، املؤسسة العسكرية وسسار التحول الدميقراطي يف اجلزائر 5
  http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2 

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2�
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لرؤساء سواء بطريقة سباشرة أو غري البد أن يبتعد اجليش عن تعيني ا ة بني السلطة الرئاسية والعسكريةهذه العالق
ويتم هذا سن خالل جتديد العالقة بني املؤسسة  سباشرة وأن يقبل التغيري الذي حيصل على سستوى النظام السياسي،

 ر ـــلنظي اـــام أو فـــي تعيني احلكــر فـــق للعسكـــا احلـــول مبقتضاهــــى أساس سشروعية تارخيية خيـــــالعسكرية والسلطة ال عل
تأسيسية، حتدد إطار كل طرف وسهاسه، وتغري عملية إسناد السلطة  ،، وإاا على أساس إجراءات دستوريةاختيارهم يف
  . النظام السياسي مبا يتماشى وسبدأ سيادة الشعبيف
الرئاسية  ةالبد على املؤسس ،ؤسسة العسكريةاملو املؤسسة الرئاسية ألجل حتقيق جناح تغري هذه العالقة بني       

سن أنصار القوى  –البشرية سن خالل دفع أعداد ضخمة سن الشباب و  العمل على تغيري بنية العسكر الفكرية
114Fسنوات 10 إىل 5يف غضون  ميكن إحداث تغيري كبري يف بنيتها البشرية ،السياسية مبختلف أفرع تلك املؤسسة

1 
 .كرية احلاكمة وجعلها أكثر تنوعاجتديد الفئة العس سن خالللزسن يف تغيري املؤسسة العسكرية وسيساعد عاسل ا

    الجزائرستقبل التحول الديمقراطي في مآفاق :الثانيالمطلب       
ا ــــقراطي سن بدايتهالستقراء سستقبل التحول الدميقراطي يف اجلزائر  البد سن دراسة جيدة لعملية التحول الدمي     

ي ــــشاذلا الرئيس ــــذ قرارهـــة فوقية اختــــر جند أ�ا عمليـــي اجلزائــول الدميقراطي فــة التحـــا لعمليــ، وبدراستنإىل غاية اليوم
، بدأ يف تطبيقها اإلصالحات الدستورية والقانونية كرسها سن خالل األخذ مبجموعة سنو ، 1989يف  بن جديد

سالسية لإلنقاذ باملرتبة فازت فيها اجلبهة اإل تشريعيةتعددية حملية مث  بفتح باب التعددية احلزبية وإجراء انتخابات
وهذا سا سثل خرقا  ،ة فتدخلت وألغت املسار االنتخايباملؤسسة العسكرية اجلزائريهذه النتيجة رفضتها  ،األوىل

 .صارخا للقواعد الدستورية والقانونية 
ونية بإلغاء املسار االنتخايب، قاست بالضغط املؤسسة العسكرية للقواعد الدستورية والقان باإلضافة إىل خرق       

، هذا سا جعل البالد تعرف فرغا تقالته وحل اللس الشعيب الوطينلتقدمي اس الشاذلي بن جديدعلى الرئيس 
 ود ــــر تعـــبدأت اجلزائ 1995ام ــــي عــــات انتقالية، وفـــة سريتا سؤسســـول يف سرحلة انتقاليــسؤسسيا أدى بالبالد للدخ

وسثلت هذه اخلطوة  اليامين زروالفاز با  نظيم أول انتخابات رئاسية تعدديةسسار عملية التحول الدميقراطي بت إىل
مت استكمال سسار بناء سؤسسات الدولة سن خالل تنظيم انتخابات و  شرعية النظام السياسي اجلزائري،بداية لبناء 
 .1997تشريعية يف 
 الد ـــي البــــي فـــرار األسنـــر االستقـــم بتوفيــــتها 1999 امـــع يف مــــاحلك ةــبوتفليقز ـد العزيـــعبعندسا توىل الرئيس        

ر األسين واخلروج اليت سكنت البالد سن اسرتجاع االستقرا ،وئام املدين مث املصاحلة الوطنيةسن خالل انتهاج سياسة ال
 2008يف  مبجموعة سن اإلصالحات الدستوريةبأخذ  عزيز بوتفليقةعبد ال،كما قام الرئيس سن دواسة العنف

 .لالجتاه باجلزائر إىل النظام الرئاسي 
متكنت السلطة اجلزائرية  اليت أسقطت العديد سن نظم احلكم سثل تونس وسصرالتغريات اإلقليمية والعربية  أثناء       

ت على قانون ل جمموعة سن التعديالادخإو القوى السياسية جمال احلوار بني سن جتاوز الربيع العريب سن خالل فتح 
 :غري أن سستقبل التحول الدميقراطي اجلزائري سازال يواجه جمموعة سن التحديات تتمثل يف  ،االنتخابات واإلعالم

                                                 
 .  267، سرجع سابق ، ص  حتحوت نور الدين  1
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لنظام ، واليت تتجه باجلزائر إىل  األخذ بابوتفليقةالعمل على تكملة  اإلصالحات الدستورية اليت بدأ با الرئيس  .1
 .الرئاسي 
 وى ــــراع بني القــــإطار الصن ـــراج الثوابت الوطنية ســـإخار ــــال سســـإكم د سنـــق الدميقراطية يف اجلزائر البــلتحقي .2
بل  حول الثوابت القوى السياسية تتصارع،  الثوابت وسا موز االختالف فيهال تتضح املعامل سا بني فحني ،السياسية

 وهذا يعطى للتنافس طابعا صراعيا دسويا وإقصائيا، تدعمه تشكل مجاعات تستهني با، أوا قد تشكك فيه
115Fستصارعة

1  . 
 ة ـــــضمن سهم هذا الال وقصرة، ـــــول الدميقراطي اجلزائريــــــالتح ليةة العسكرية يف عمـــــد دور املؤسســــــيحتي .3

إىل جانب حتوله التدرمي إىل االحرتافية سسة العسكرية اجلزائرية املؤ  قصر دورو ، فقط املدنية املتخصصةاملؤسسات 
116Fمحاية الدستور والدفاع عن الوطن على 

2. 
 المـــــاإلعل ــــاملدين، ووسائ وى التمعـــــة األحزاب وقــــع بواسطـــالعمل على نشر ثقافة الدميقراطية يف أوساط التم .4
 .احرتام رأي الطرف اآلخر الختالف و تكرس ثقافة ا جراء إصالحاتخالل إسن  

 ات ـــــــاظ سؤسســــسع حف الدولةط بينه وبني ـــخالل لعب دور الوسي ي اجلزائر سنـــي فـــتفعيل دور التمع املدن .5
 .ى استقالهلا عن الدولة ــــالتمع املدين عل

لتوفري اجلو املناسب لتحقيق  يةاقتصادية تتواكب سع التغيريات السياس ستمرار يف القيام بإصالحاتاإل  .6
 . الدميقراطية

 ة ـــــــــــــــاإلستقاللية الكاسلة القضائية ــــــــسن خالل سنح السلط لفساد املستفحلة يف أجهزة الدولةسكافحة ظاهرة ا .7
       . يف ممارسة سهاسها

، وانتهاج وص دستورية وقوانني دميقراطيةنص مما سبق جند أن عملية التحول الدميقراطي يف اجلزائر تتسم بتوفر      
، لذا تكمن سشكلة عملية التحول قراطية وسبادئها بعيدا عن العنفالقوى السياسية لسياسة سعتدلة تؤسن بالدمي

اوذج  ، باإلضافة إىل صعوبة إمادضعهاالدميقراطي يف اجلزائر يف عملية تطبيق النصوص الدستورية والقانونية وليس و 
 .يتأقلم سع أوضاع وبيئة التمع اجلزائري دميقراطية 

 التحول الديمقراطي في المغرب وآفاق مستقبل معوقات :  المبحث الثالث 
سنذ خاصة وأ�ا تبنت التعددية احلزبية  لى طريق حتقيق التحول الدميقراطيخطت اململكة املغربية خطوات كثرية ع    

املعارضة املغربية  القوىامللك و  ة وقيام سياسة تفاوضية بني التعددي، ولقد مسح تبين1962وضعها ألول دستور هلا يف 
 .التحول الدميقراطي  تكريس عمليةإىل 
سعوقات حتول جمموعة  ه يعاين سنإال أن عملية اإلصالح السياسي والدستوريرغم سا حققه املغرب سن تقدم يف       

مثلة يف امللك واحلكوسة على السلطة تاملالسلطة التنفيذية  رةأمهها سيط، به دون حتقيق عملية حتول دميقراطي حقيقية

                                                 
 . 317، ص 2009 ،)سركز دراسات الوحدة العربية: بريوت ؛2ط(لدميقراطي يف اجلزائرسستقبل التحول ا، إمساعيل قرية وآخرون 1
 . 40ص،سرجع سابق ،  1، ط ة وآخرونإمساعيل قري 2
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احلركات اإلسالسية السياسية عالقة  اسل ضعف سؤسسات التمع املدين و، باإلضافة إىل أن عالتشريعية والقضائية
 .تساهم يف إعاقة سري عملية التحول الدميقراطي فيها يش امللكياجلتدخل و بعملية التحول الدميقراطي 

ويظهر ذلك جليا سن خالل  ميقراطي يف املغرب سازالت سستمرةرغم هذه العوائق إال أن عملية التحول الد      
ة ـــي، باإلضافــــع برملانــــة ذات طابـــة دستوريـــوالذي يتوجه باملغرب إلقاسة سلكي 2011التعديل الدستوري األخري يف 

التقدم الذي  ضف ،2011لعام  االنتخابات التشريعيةرتبة األوىل يف املب )العدالة والتنمية(فوز حزب إسالسي إىل 
سستقبل التحول ترى سا هي آفاق  ظل هذه املستجدات يا ، يفجمال حقوق اإلنسان وغريها غرب يفحققه امل

 الدميقراطي يف املغرب ؟
 .ات التحول الديمقراطي في المغرب معوق: المطلب األول   
هيمنة يف  املتمثلةو أمهها وسنتناول  اطي يف املغربعملية التحول الدميقر  العوائق يف تعثرسامهت جمموعة سن        

السياسية  احلركاتكال سن  أن، باإلضافة إىل خرى وضعف التمع املدينالسلطة التنفيذية على السلطات األ
 .إعاقة عملية التحول الدميقراطيتساهم يف سؤسسة اجليش امللكي و اإلسالسية 

 .األخرىعلى السلطات  المغربية هيمنة المؤسسة التنفيذية: األول  الفرع
حيث  ،على السلطة التشريعية والقضائية يتسم اإلطار الدستوري واملؤسسي للمغرب بيمنة السلطة التنفيذية      

فعملية  ،متت بقرار  فوقي سن امللك 2011إىل غاية  1992سنذ اإلصالحات السياسية والدستورية   جند أن مجيع
على الدور احملوري  حافظالتطور الدميقراطي تتوقف على رغبة امللك يف التغري السياسي ويف اإلطار الذي حيدده لي

للمغرب بدون سلكية شعبية إسالسية  واحلكم يف نفس الوقت حيث ال وجودللملك  فهو رئيس الدولة وأسري املؤسنني 
 . 117F1"وال يفهم الشعب أن ال حيكم امللك .... 
 الحسنصرح امللك حيث  ،عرتف فيه امللك مببدأ فصل السلطةلنظام السياسي املغريب بأنه نظام ال يايتميز         

سة السلطة ال تعين بالنسبة إليه حتديد فممار  ،صور فصل السلطات على سستوى امللكأنه ال ميكن ت يف خطبه الثاني
118Fلطات الفرعية اليت هي أدين سن السلطة امللكية فهذا التحديد ختضع له الس ،جماهلا لفائدة سلطة أخرى

2. 
إن عدم اعرتاف امللك مببدأ فصل السلطة يرجع إىل متتعه بصالحيات دستورية وأخرى روحية ال يشاركه فيها      

119Fأحد أو يعهد با إىل شخص آخر باستثناء خليفته

وتوىل  سن ساللة العلويني األشراف ينحدرو ، فهو أسري املؤسنني 3
عائقا اليت متثل  على الشرعية الدينية، هتايف ممارسة صالحيامللك عتمد أهل احلل والعقد، وي باخلالفة ومببايعة احلكم

 .أسام حتقيق التحول الدميقراطي 
، كرس أيضا سلطة أبوية سن خالل توطيد الدينية باعتباره أسري املؤسنني إىل جانب تكريس امللك املغريب لسلطته      

وذلك سن خالل سنحهم بعض  ،سن أصل عريب أو بربري اء كانوالنخب القبلية لضمان والئهم له سو عالقاته سع ا
120Fاالستيازات جبانب توليهم كثري سن املناصب اهلاسة يف أجهزة الدولة 

4 . 
                                                 

 .9، ص  سرجع سابق،  احلركة اإلسالسية يف املغرب واملرجعية املشرتكة سع النظامسيتكس ، هدى  1
 .  410،409ص ،2007بريوت ،  ،)األردن ، لبنان ، املغرب ، سصر( القضاء يف الدول العربية رصد وحتليل، ركز العريب لتطوير حكم القانون والنزاهةامل 2
 . 89 ، سرجع سابق ، ص)حمرر(أمحد سنيسي  3
 .12سرجع سابق ، ص   ،احلركة اإلسالسية يف املغرب واملرجعية املشرتكة سع النظامهدى سيتكس ،  4
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لك سلطة تسمو على باقي املؤسسات وقوة سياسية إذن إن الطابع الديين ملهمة أسري املؤسنني جتعل سن امل      
كما أن استمرار أداء امللك لدور احلكم بني السلطات يضعف الطابع   على مجيع السلطات، دة وسهيمنةوحي

املؤسسي للنظام ومعل التطور الدميقراطي ستوقفا على سدى رغبته يف التغيري والتجديد السياسي مبا ال يضعف 
121Fسلطاته أو يؤدي إىل إدخال تغريات واسعة على النظام امللكي

1. 
اليت ختوهلا التنفيذية  سلطةدستورية للسنتناول الصالحيات الة الدستوريالتعر  لصالحيات امللك غري  بعد     

 :سن خالل سا يلي  القضائيةاهليمنة على السلطة التشريعية و 
     هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية/ أوال 

 تدخل السلطة التنفيذية في عملية التشريع  -1
م امللك يف املغرب بتعيني الوزير األول سن احلزب الذي حصل على األغلبية، والذي يقرتح أعضاء حكوسته يقو         

حق  ح رئيس احلكوسةنمب ،يذية املشاركة يف عملية التشريع، وخيول املشرع املغريب للسلطة التنفوللملك حق تعيينهم
لرئيس احلكوسة ول حق اقرتاح القوانني الذي خي 2011سن الدستور  78الفصل نص ب املبادرة باقرتاح سشاريع قوانني
لرئيس احلكوسة وألعضاء الربملان على السواء  "نص يحيث  ،يف الاالت احملددة قانوناوألعضاء الربملان على السواء 

122F...." التقدم باقرتاح القوانني حق

ن مببادرة يت تكو ،وسنه إن الوزير األول هو الذي ميلك حق تقدمي سشاريع القوانني ال2
إصدار ظهائر شريفة توقع بالعطف سن لدن الوزير  سن خاللامللك السلطة التشريعية  ارس،كما ميحكوسية للربملان

 . األول
 2011سن دستور  79، الفصل أو تعديل قانون سقدم سن الربملانتقبل سقرتح  أن ال حكوسةحيق للكما         
كل خالف يف هذا الشأن تبت فيه . ال يدخل يف جمال القانون ديلللحكوسة أن تدفع بعدم قبول كل سقرتح أو تع"

 .123F3"نانية أيام، بطلب سن أحد رئيسي اللسني، أو سن رئيس احلكوسة احملكمة الدستورية، يف أجل
 ، وهو اختاذ سراسيم قواننيسن خالل اإلذن الربملاين للحكوسةيف العملية التشريعية املشاركة أيضا حيق للحكوسة        
حيث ينص  عرضه على الربملان للمصادقة عليهوعند انتهاء اجل اإلذن يتم  ،زسنية سعينة حمددة ولغاية سعينة يف ظرفية
الربملان على القوانني، ويراقب عمل احلكوسة ويقيم السياسات  يصوت. ميارس الربملان السلطة التشريعية" 70الفصل 
خيتص  يف ظرف سن الزسن حمدود، ولغاية سعينة، مبقتضى سراسيم تدابرييأذن للحكوسة أن تتخذ  للقانون أن. العموسية

 رضها على الربملان بقصد املصادقةع غري أنه مب. نشرها ومري العمل بذه املراسيم مبجردالقانون عادة باختاذها، 
 ان ــــي الربملــــل جملســــع حـــا وقـــاإلذن إذا سون ــــل قانــــا، ويبطـــبإصداره ون اإلذنـــذي حدده قانــل الـــاء األجــــد انتهــعن

 .124F4"أو أحدمها

                                                 
ت حقوق دراسا سركز  مبصر واألردن،سقارنة  سع لتحول الدميقراطي يف املغرب ندوة  قضايا اسداخلة يف  ( االنتقال الدميقراطي يف املغرب وعالقته بالواقع املصريعبد الغفار شكر ،  1

 .143 ، ص 2001، ) 2000نوفمرب 26-25القاهرة يف اإلنسان 
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 81نص الفصل حسب  ،الفرتة الفاصلة بني دورات اللسكما حيق للحكوسة إصدار سراسيم قوانني خالل         
عنيها يت يوباتفاق سع اللجان ال بني الدورات خالل الفرتة الفاصلة ميكن للحكوسة أن تصدر" 2011سن دستور 

 مب عرضها بقصد املصادقة عليها سن طرف الربملان، خالل دورته العادية سراسيم قوانني، األسر يف كال اللسني
125Fاملوالية

 ة ـــــــ، وتوجه احلكوسة عمل الربملان أيضا سن خالل طلب إنشاء جلنة ثنائية خمتلطة بني جملسي الربملان يف حال "1
126F) 55الفصل (ع سرسوم  القانون املعين باألسر مل يتم االتفاق على سناقشة سشرو 

2. 
اضطالع احلكوسة باملبادرة يف الال املايل فقط دون السلطة التنفيذية على التشريعية وسا يزيد سن سيطرة          

 يسهر الربملان واحلكوسة على احلفاظ على توازن" سن الدستور املغريب على  77 السلطة التشريعية، إذ ينص الفصل
يتقدم با أعضاء الربملان، إذا كان  بعد بيان األسباب، املقرتحات والتعديالت اليت وللحكوسة أن ترفض. سالية الدولة

 املوارد العموسية، أو إىل إحداث تكليف عموسي، أو الزيادة يف تكليف قبوهلا يؤدي بالنسبة لقانون املالية إىل ختفيض
 .127F3" سوجود
نح املشرع املغريب للملك حق التشريع  عند حله أحد جملسي الربملان أو كليهما بظهري باإلضافة إىل سا سبق س       

ويتم اإلعداد لالنتخابات  ،لس الدستوري وتوجيه خطاب لألسةشريف وبعد استشارة رئيسي اللسني ورئيس ال
 .2011سن دستور  96،97الربملانية اجلديدة يف ظرف شهرين سن تاريخ احلل حسب الفصل 

وهذه التدابري اليت يتخذها امللك طيلة  ،يةيف حالة االستثناء جبميع السلطات مبا فيها التشريعيضطلع امللك         
ن الدستور أعطى سطابقة لقواعد املشروعية العادية، ألاملدة اليت تستغرقها احلالة االستثنائية ال يشرتط فيها أن تكون 

128Fغم مجيع النصوص املخالفة ، ر لته احلق يف اختاذ مجيع التدابريجلال

4. 
  عمل البرلمانيللالسلطة التنفيذية  توجيه  -2
توجيه خطاب خالل  نسينة للتدخل وتوجيه عمل الربملان ليات سعملشرع املغريب للسلطة التنفيذية آسنح ا   

 .س النوابسصادقة الربملان، والتدخل يف إعداد جدول اعمال جملوطلب قراءة ثانية لقوانني حصلت على للربملان 
 :توجيه خطاب للبرلمان -أ

 ور ـــــــدستسن  65ل ــــالفصنص  ، حسبات الربملانجلس دوراتافتتاح  برتأس جلسات طلع امللك املغريبظي       
اليت تبتدئ يوم اجلمعة  يرأس امللك افتتاح الدورة األوىلو  يعقد الربملان جلساته أثناء دورتني يف السنة،"على  2011
إذا استمرت جلسات الربملان أربعة . وتُفتتح الدورة الثانية يوم اجلمعة الثانية سن شهر أبريل سن شهر أكتوبر،الثانية 

ان تساهم ـــات الربملـــإن سنح امللك صالحية ترأس جلس .129F5"أشهر على األقل يف كل دورة، جاز ختم الدورة مبرسوم 
130Fوتوجهاتا  وع املؤسسة الدنيا للمؤسسة العليا يف إرادتايف تذكري النواب بسمو الصفة التمثيلية للملك، وخبض

6. 
                                                 

.نفس املرجع   1  
ت العربية ، جاسعة الدول رسالة ساجستري يف القانون ، سعهد البحوث والدراسا(  دراسة سقارنة  تطور الفكر الدستوري والسياسي بني املغرب وتركيا، حممد يوسف حميميد زويد اللهييب 2
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 د ــــقفإىل الربملان،  اطابخه امللك ـــــالتشريعية سن خالل توجيتتدخل املؤسسة التنفيذية يف عمل السلطة ما ك       
 اب ـــــجيه اخلطتو ق حللملك لربملان االلتزام با، و يتضمن هذا اخلطاب جمموعة سن النقاط حول سواضيع سعينة على ا

أن حيذف ملان، أو ن يضيف سسائل جديدة جلدول أعمال الرب كما للملك خبطابه أ  ،تشريعل الــسن سراح يف أي سرحلة
 إىل جانب أن امللك املغريب يضطلع بصالحية توجيه خطاب لألسة، وال يكون سضمونه حمل  أي نقاش سسائل سعينة،

ال ــــام كــــــه أســـــخطاب ىــــن ويتلاـــللملك أن خياطب األسة والربمل"   2011سن دستور  52نص الفصل  حسب
     .131F1"داخلهماوال ميكن أن يكون سضمونه سوضوع أي نقاش  اللسني

 : طلب قراءة ثانية-ب
إن سنح  راءةالقيام بذه القالربملان حيق أن يرفض ح قانون وال قرت سأن يطلب قراءة ثانية ملشروع أو  حيق للملك        

آلية طلب قراءة ثانية للملك حول قانون صادق عليه الربملان يؤكد تأثري السلطة التنفيذية يف عملية التشريع ألنه البد 
 ى سا يلي عل  2011سن دستور  95 فصلالنص ي يف القراءة الثانية إدراج تعديالت تتوافق سع رأي امللك،  حيث

القراءة  تطلب أنعلى .ح قانون قرت سن يقرأ قراءة جديدة كل سشروع أو ان أجملسي الربمل كال للملك أن يطلب سن" 
 .132F2"وال ميكن أن ترفض هذه القراءة اجلديدة ،اجلديدة خبطاب

 :التدخل في جدول اعمال البرلمان–ج 
انني اليت سقرتحات القو مبنح األولوية  ملشاريع القوانني مث  الربملان تتدخل احلكوسة يف إعداد جدول أعمال        
ا ـــل سناقشتهـــذي يؤدي اىل تأجيــــر الـــاألس القائمة، ويف املرتبة الثالثة ملقرتحات القوانني اليت مل تقبلها يف أخرقبلتها، 

ى حيز الوجود ـــإلات ــــتلك املقرتح روجـــخدم ــــة هي عـــون النتيجـــوقد تتكرر العملية نفسها، وتك إىل جلسات تالية،
133Fكل قواننييف ش

3. 
 التحكم في العمل البرلماني -3
 :عملية اإلصدار - أ
 س ــــن جملـــى القوانني الصادرة ســـللموافقة عل ع سن خالل إصداره األسر امللكيـــيشارك امللك يف عملية التشري    

  50ل ــــينص الفصحيث  ،ة اللسنيــه على سوافقـــالنواب بعد ثالثني يوسا التالية سن إحالته للحكوسة وبعد حصول
احلكوسة بعد متام  بتنفيذ القانون خالل الثالثني يوسا التالية إلحالته اىل األسريصدر امللك " على 2011سن دستور 
 داء ــــر ابتــــل أقصاه شهــــخالل أج ،ةــــتنفيذه باجلريدة الرمسية للمملكدر األسر بــــون الذي صـــينشر القان.هــــاملوافقة علي

 .134F4"ن تاريخ ظهري إصداره س
 :اإلستفتاء-ب
 حق االستفتاء للملك وجتاوز السلطةعلى السلطة التشريعية سنح  املغربية فيذيةيزيد سن هيمنة السلطة التن       

للملك أن يستفيت شعبه مبقتضى " على  1996سن دستور  69الفصل ينص  ،التشريعية باللجوء للشعب سباشرة
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اللهم إذا كان  ،أو االقرتاح قد قرئ قراءة جديدة وع أو اقرتاح قانون بعد أن يكون املشروعظهري شريف بشأن كل سشر 
نص املشروع أو االقرتاح قد أقر أو رفض يف كل سن اللسني بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثليت األعضاء الذين 

  172ل ـــالفص(ور ـــروع سراجعة الدستــــل سشو ــــا حيق للملك التوجه لشعب سباشرة إلستفتائه حــــكم.135F1"يتألف سنهم
 .)2011سن دستور 

   :الحل -ج
التشريعية كوسيلة  ملعاقبة املؤسسة  مبقتضى ظهري شريف فردهامللك مبإىل احلل حق  ملغريبر اأعطى الدستو         

لسني أوكليهما بعد إخبار حل أحد الويقع  ،وتبقى هذه السلطة تقديرية حبتة بيد امللك ،لعدم خضوعها لتوجيهاته
حسب وتوجيه خطاب لألسة  املستشارين رئيس احملكمة الدستورية ورئيس احلكوسة ورئيس جملس النواب ورئيس جملس

 ة ــــق الشروط املبينـــا بظهري، طبـــل جملسي الربملان أو أحدمهــــللملك حق ح" 2011سن دستور  51نص الفصل 
 .136F2" 98 97و 96ولــي الفصـــف

ن لرئيس احلكوسة حل ميك "104 الفصل نص حسب املغريب حل جملس النواب، لرئيس احلكوسةحيق كما          
يقدم رئيس .وزاري استشارة امللك ورئيس اللس، ورئيس احملكمة الدستورية، مبرسوم يتخذ يف جملس بعد جملس النواب

 .137F3"رار احلل وأهدافهبصفة خاصة، دوافع ق يتضمن احلكوسة أسام جملس النواب تصرحيا
  :السلطة التنفيذية على السلطة القضائية  هيمنة/ ثانيا   
فالقضاء  يني القضاة ورئيس احملكمة العليا، حيث يتوىل امللك تعة التنفيذية على السلطة القضائيةتسيطر السلط      
ه امللك بواسطة نفوذ سلكي ميارس ، وإن القاضي نيابة عن اإلسام وأن القضاءوظائف اإلساسة وسندرج يف عموسها سن

138Fوهم القضاة الذين يتم تعيينهم بظهري شريف ،نوابه املستشارين

يوافق " 2011سن دستور  57، حيث ينص الفصل4
139F"اللس األعلى للسلطة القضائية امللك بظهري على تعيني القضاة سن قبل

اللس األعلى للسلطة كما يرتأس    ،5
تصدر األحكام وتنفذ باسم امللك  " 124حسب الفصل  وتصدر األحكام بامسه لعفو العام،ويصدر ا القضائية
 .140F6"للقانون وطبقا

  رة ــم التعديالت األخيـــى السلطتني التشريعية والتنفيذية فرغـــــــدى هيمنة املؤسسة امللكية علــــــــــا سبق يربز ســــــــمم
141Fغري سساءل سطلقا عن أفعاله وأقوالهميلك وحيكم و لك سازال يف املغرب على الدستور املغريب، فامل

فهي أسا احلكوسة  ،7
 اململكة أعضاء احلكوسة سسؤولون جنائيا أسام حماكم" 94 ، حيث ينص الفصللة جنائيا أسام احملاكم املغربيةسسؤو 

  .142F8"ملسؤوليةاملسطرة املتعلقة بذه ا ُحيدد القانون. عما يرتكبون سن جنايات وجنح، أثناء ممارستهم ملهاسهم
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، فحىت التعديالت كبري وهيمنة على السلطات األخرى  نستنتج أخريا أن السلطة التنفيذية يف املغرب تتمتع بنفوذ    
تتوقف على رغبة امللك يف التغيري والتجديد السياسيني ويف احلدود اليت ال تؤدي إال إضعاف سلطاته  الدستورية

143Fلكيوإدخال تغيريات واسعة على النظام امل

، غري أن لتحقيق عملية حتول دميقراطي حقيقي البد سن إماد توازن 1
  .وسياسية حمددة تكرس مسو الدستور واستقالل بني مجيع السلطات وفق شروط قانونية

  .المغربيالمجتمع المدني مؤسسات  ضعف : الثاني  فرع ال
وتوسع نوع نشاطها غري  د ممؤسساتهت، حيث زاد عدحقق التمع املدين املغريب ازدهارا سلحوظا سنذ التسعينيا      

 هـــــأن التمع املدين املغريب يعاين جمموعة سن األسباب اليت تضعفه وحتول بينه وبني ممارسه سهاسه على أكمل وج
 : وسندرس أسباب ضعفه سن خالل سا يلي 

  .أسباب ضعف األحزاب  السياسية المغربية:  أوال 
 وعدم قدرتا على القيام مبهاسها ب املغربية سن جمموعة سن األسباب اليت تؤدي إىل ضعفهاتعاين األحزا        

 :وتتمثل يف
  بني سياسة ب السياسية، وتنويع هذه األساليبأساليب ستنوعة للسيطرة على األحزا املؤسسة امللكية استخدام  .1

 اــل عملية السيطرة عليهــتلها لتسهية دون تكـــالتهميش وبث الفرقة واالنشقاقات داخل األحزاب للحيلولاالحتواء و 
األحزاب املغربية  تجعل غيب تارة أخرى، هذه السياسية اليت يطبقها النظام املغريبوبني استخدام سياسة الرتهيب والرت 
ادرة ــــب حزبية قاج خنــــأزوم عنوانه عدم إنتـــــع سياسي ســــوض داه، وهوـــسلطة ال تتعتكتفي بالدور الذي رمسته هلا ال

144Fعلى املبادرة السياسية وهو سا رسخ ثقافة حزبية سياسية ا�زاسية

2. 
، فاألحزاب غري املتجذرة أي حزب سياسي يف سنطقة سعينة جتذرالنظام السياسي املغريب على احليلولة دون  يعمل .2

بادرات امللكية ال حول دوسا يف أي سنطقة واملمثلة بزعمائها عليها القبول بالتفاو  حول وسائل دعم امل
145Fاالختيارات

3. 
الرئاسة حيث ال يسمحون بالتداول عليها سع الكوادر والكفاءات اجلديدة، وهذا ة األحزاب املغربية احتكار قاد .3

 سبنيا، باملعين الذي معل الرتقي يف سلم احلزب وتراتبية سؤسساته هاالتسيري الدميقراطي داخل يرجع إىل ضعف ثقافة
146Fتضع يف صدارتا الكفاءة واالستحقاق وتكافئ الفرص على سقاييس ال

4.  
 مما يؤدي ،والدميقراطية الداخلية لفقدا�ا الطابع املؤسسي األحزاب السياسية  انتشار اخلالفات والشقاقات داخل .4
ضائها إضعاف قدرة األحزاب السياسية على تدبري األزسات الداخلية بني تياراتا وفصائلها سا دفع العديد سن أع إىل

حزب "إىل إنشاء أحزاب جديدة تضمن فضاء دميقراطي جديد يتيح الفرصة أسام تدول السلطة وتبادل األفكار سثل
 ت اسم حزب اإلصالح والتنميةانشق عنه حزب جديد حت الذي ،أحمد عصمان تجمع الدميقراطي لألحرار بزعاسةال

                                                 
 . 207، سرجع سابق ، ص أسرية إبراهيم حسن دياب 1
 . 109على سامل جاسم اجلبوري ، سرجع سابق ،  2
 . 132، سرجع سابق ، ص مد يوسف حميميد زويد اللهييبحم 3
 .142، صسرجع سابق ، الدميقراطية  داخل األحزاب يف البلدان العربية، )حمرر(على خليفة الكواري 4
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ثمانينات ال انشقاقا آخر سن قبل يف سستهل بعد أن شهد) وزير سياحة سابق (  عبد الرحمن الكوهنبرئاسة 
147Fمحمد أرسالن الحديديبزعاسة النقايب الراحل  متخض عنه وقتئذ احلزب الوطين الدميقراطي ) 1981(

1. 
 فكل الرباسج ستشابة حتمل نفس  ،مسة التمايز لعدم وجود براسج مميزة لكل واحدإىل  األحزاب املغربية قدتتف .5

هوية  النظام، فضال أن ممارسة املعارضة أصبحتخاصة أحزاب اإلدارة اليت تعمل على تأييد  املعاملاألفكار غري حمددة 
148Fبدال سن الدور السياسي املفرو  أن متارسهلبعض األحزاب  إيديولوجية

2.   
 ل ــــن فاعــــفإذا متك ،بينها ينطبق عليه لعبة األرجوحة اــــو ألن التفاعل فيمــــئ النمـــــزاب املغربية سن بطـــاألحي ــــتعان .6
 ة ـــاة السياسيـــي احليــــذلك تنتهـــوب ،ةــــا ملواجهته وسوازنة الكفــــع بعضهــــسرى ـــه حتالفت النخب األخــــر  سيطرتـــف نــــس

149Fإىل الدوران يف حلقة سفرغة سن النخب والنخب املضادة

3. 
 ي ذلك ـــــا فــــة نقاشهــــإىل الشرعية الدينية امللكية دون حماولربية ختضع أن مجيع األحزاب املغ أخريا ميكن القول       

لذا اكتفت املعارضة بانتقاد سياسة  ،ميس بشخص امللكم كل سن ستور مر ألن الدأو تقدمي انتقادات للملك 
النظام السياسي داخل سؤسسات  األحزاب املغربيةسهمة احلكوسة فقط دون السعي للوصول إىل السلطة، مما جعل 

150Fاألقل املشاركة يف ممارستها  أو على فإلستالء على الوظائاف ،  أسا هدفهافقط إضفاء الشرعية عليهيف تنحصر 

4.  
  .المدنية المغربية نظماتأسباب ضعف الم:ثانيا    
وأهم هذه  ،شاطهادي إىل ضعفها وعدم فعالية ناألسباب اليت تؤ  سن جمموعةاين التنظيمات املدنية املغربية تع     

 :سا يلي  األسباب
 ع وتعبئة وتنظيم النخب عرب املغريب على إنشاء سنظمات سدنية تابعة له هدفها توسي السياسي يعمل النظام .1

ن تكويل ال يسعى املغريبالسياسي النظام  وسنه إن .اإلنسانسثل اللس الوطين االستشاري حلقوق حيددها  أنشطة
 .نية خطرا على وجودهاملد تنظماسازال يرى يف استقاللية امل ألنه ،هعنسدنية سستقلة  اتسنظمبناء سواطنة حقيقية و 

 ارة ـــــــفت لحيلولة دون استقالهلااملدنية ل نظماتستخدم السلطة املغربية أساليب خمتلفة لفر  سيطرتا على املت .2
 تمويلالأسلوب وتارة أخرى تستعمل  ءوتارة تستخدم أسلوب االحتوا تبعث اخلالفات والشقاقات والفرقة داخلها،
 .املادي لتجعلها تابعة هلا وسسايرة لسياستها

 رى كاألحزاب ـــــرا لتبعيتها هليئات أخــــالضعف نظو ات الداخلية ــــشقاقكثرة الاملدنية املغربية تعاين   إن املنظمات .3
151Fالشيء الذي يفقدها استقالليتها ،اليت متارس عليها نوعا سن الوصاية

أة الدميقراطية تابعة سثل املنظمة العربية للمر  ،5
سنظمة املرأة الدستورية  و حلزب احلركة الشعبية  تابعشعبية اللس الوطين لنساء احلركة الو  للحزب الوطين الدميقراطي

ني  قادة احلزب وببني والصراعات ن هذه التبعية تساهم يف خلق ونشوب االختالفاتإ، زب اإلحتاد الدستوريتابع حل
 .املدنية قادة املؤسسات

                                                 
 . 17، سرجع سابق ، ص سن خالل األحزاب املغربية املشهد السياسي املغريب، تابعةاملسركز زايد للتنسيق و  1
 . 111 ،110 ، صاجلبوري، سرجع سابقعلى سامل جاسم  2
 .  111نفس املرجع، ص  3
 . 207حممد ضريف ، سرجع سابق ، ص  4
 . 351سرجع سابق ، ص ، )سن القرن الثالث ق م إىل القرن العشرين( تطور الدولة يف املغرب اشكالية التكون والتمركز واهليمنة  ، حممد شقري 5
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 حتت  ام السياسيـــالنظ ات واالعتقاالت اليت يسلطها عليهـــــسن املالحق ةاملغربي املدنية نظماتاملاين عناصر عي .4
عضو املركز املغريب حلقوق  إبراهيم سبع الليل جوان 27يف املغربية السلطات  الاعتق سثل، م خمتلفةــــل تــــطائ

سدير سكتب اجلزيرة يف الرباط وسحبت االعتماد   حسن الراشدي ، وكذاإليه تمة نشر أخبار كاذبة يهجوتو  اإلنسان
152Fالصحفي سنه

1. 
 ناشئ   وسط سواجهة حادة بني جمتمع حملي ذي بنية وراثية وجمتمعإن املنظمات املدنية املغربية وجدت نفسها يف .5

153Fمعيةاجلاألسرة وجمتمع النقابة والعصبة و بني جمتمع القبيلة و 

2. 
حيث استطاع الضغط  ،اسلحوظ اتقدسحقق التمع املدين املغريب  ميكن القول أنه سنذ التسعينات مما سبق        

وساطة بني ك هدور  لتكريسسعى ي هوو  ،ازالت كرستها الدساتري املتعاقبةتنالعلى السلطة واحلصول على الكثري سن 
 . السياسيالشعب والنظام 

  والتحول الديمقراطيالمغربية اإلسالمية السياسية ات الحرك: الثالث  فرعال
اإلسالسية السياسية  إال أنه مل حيل دون ظهور احلركات مللكية يف املغرب بثقل ديين كبريغم متتع املؤسسة ار        

     .  سالم السياسي يف البلدان العربيةوالتسلل إىل التمع املغريب يف عملية حماكة لغريها سن حركات اإل
يتمثل النوع األول يف  اجلمعيات الدينية  ة على الساحة املغربية إىل نوعنيتنقسم اجلمعيات الدينية املوجود        

أسا النوع  إىل الرجوع إىل السلوك السلفي الصاحل وليست هلا أهداف سياسية كجماعة التبليغ، االعلنية القانونية وتدعو 
يف السبعينات وتعمل بصورة سرية وختتلف يف هدفها  تانشأوبدأت  ،السياسيالثاين فيتمثل يف مجاعات اإلسالم 

ح ــــالعنف واجلهاد املسل أسلوب ستعملوال ت  إنشاء دولة إسالسيةإىل اوتدعو اجلمعيات الدينية األخرى  عنوأسلوبا 
 ة ـــاإلسالسية ـــالسياسيات ــــن اجلماعــــا ســــا عن غريهـــا مييزهذا ســـوه عــــن التمــــوأس رارـــاستقدد ـــراه يهــــــا تـــأل� اـيف دعوت

 . الداخلية واخلارجيةعواسل سن الجمموعة  اإلسالسية السياسية اجلماعاتهذه وقد سامهت يف نشأة  ،يف البلدان العربية
 .عوامل بروز الحركات السياسية اإلسالمية المغربية  :أوال 

  .العوامل الداخلية -1
فشل السياسية الليربالية اليت  كات السياسية اإلسالسية املغربيةأهم العواسل الداخلية اليت سامهت يف ظهور احلر         

 االستقرارخلقت نوعا سن عدم واجتماعية ، مما سبب أزسة اقتصادية املغريب يف حتقيق التنميةالسياسي النظام  انتهجها
ضرية ت طبقي تالشت فيه الطبقة الوسطى أسام الطبقة األرستقراطية احلظهور تفاو وأدت إىل  ملغربالداخلي يف ا

التمع  هذه الظروف دفعت قطاعات كبرية سن أسام توسع طبقة الفقراء،  االقتصادياملتمتعة بالنفوذ السياسي و 
التيار  حة سنلول املقرت احلنجذب إىل تو  عاين سنهت ذين احلرسان الع اف تعبريا عن سخطهم بأعمال عنياقللاملغريب 

154Fريبغاحلاضر يف وجدان ونفوس الشعب املاإلسالسي اليت توظف العاسل الديين وهو العنصر 

3. 

                                                 
 . 204، سرجع سابق ، ص 2009 -2008العريب ،  رير حقوق اإلنسان يف الوطنتق املنظمة العربية حلقوق االنسان، 1
ندوة وعي التمع بذاته عن التمع املدين يف املغرب العريب، سعهد الدراسات عرب اإلقليمية للشرق األوسط ومشال سشاركة يف ( التمع املدين وسنهج املقارنة املتشائمةمحودي،  عبد اهللا  2

 .132 ص ،)1998 جباسعة برينستون ، الدار البيضاء يف الوسطى إفريقيا وآسيا
 . 234، سرجع سابق ، ص سلوى حممد إمساعيل على 3
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السياسي يف بروز التيار سنها النظام املغريب يف فرتة السبعينات  األزسات السياسية اليت عاىن كما سامهت      
ر  هلا الفاشلة اليت تع االنقالبنظام إثر عمليات اليت تبناها ال االعتقاالتخاصة بعد محلة  اإلسالسي املعار 
 السياسي  سعاناة النظام كما أن،شرعية املؤسسة امللكية املغربية هذا سا بث الشك يف  73،72،71النظام  يف عام 
 نتشارلالفتح الال للتيارات اإلسالسية السياسية املغربية  فراغ سياسي نتيجة ضعف املعارضةتلك الفرتة سن املغريب يف 

 .داخل التمع املغريب خاصة فئة الشباب والطالب خاصة 
  .العوامل الخارجية–ب 
اح الثورة اإليرانية اليت جنسن أمهها  ت السياسية اإلسالسيةيف بروز احلركا جمموعة سن العواسل اخلارجية سامهت        

 حرب اخلليج الثانية ت سامه،  كما ماىل احلكسالسية السياسية احلركات اإل أصبحت سثال خيتذى به يف وصول
باإلضافة  ،بروز احلركات اإلسالسية السياسيةيف  انتهاء احلرب الباردة وتبوأ الواليات املتحدة األسريكية للزعاسة العامليةو 
 نحيث ملا عاد الشباب املغريب سن أفغانستا ،)1979ديسمرب ( نأفغانستاب سشاركة الشباب املغريب يف اجلهاد  إىل
وقد سامهت يف دفعهم  ،مجاعات إسالسية تعلن اجلهاد ضد أنظمة حكمهم عمل على تكويند سشاركته يف احلرب بع

 املدرسة اإلخوانية أفكار  انتشار إىل باإلضافة ،ة املتدهورة خاصة انتشار البطالةواالجتماعيلذلك الظروف االقتصادية 
  .اجلانب الديين خاصة يف غريبالتأثري يف نفوس الشباب امل وقدرتا على

  .يةالمغرب اإلسالمية السياسية أهم الجماعات  : ثانيا
الال  اخرتاقلة اإلسالسية سن خالل العمل على سعت احلركات اإلسالسية السياسية املغربية إىل إقاسة الدو        

 ادي ــــــوالتم ،تصور الرمسي اإلسالسين الـــــوم السلطة السياسية عـــــسفه حماصرة ل علىـــوالعم للملك، السياسي والديين
ة املعارضقبل عناصر لالنتقاد سن  يعرضهمما وأعمال القمع عنف حنو دائرة اليف انتقاد ممارسات النظام الستدراجه 

155Fوخصوسه السياسيني

1. 
ر اليسارية  الستقطاب العناص املغربية اخلطاب اليسارياإلسالسية السياسية  كاتم احلر استخدا باإلضافة إىل       

ينادى الشعب بضرورة التغيري والقضاء على األسرا   طابخل واستخداسها، اليت جنح النظام يف إضعاف خطابا
 :املغربية سا يلي اإلسالسية وسن أهم اجلماعات السياسية ، ن حمسوبية ورشوة وحماباة وغريهااالجتماعية املتفشية س

 : منظمة الشبيبة اإلسالمية.1
وقد  عبد الكريم مطيعحتت قيادة  1969تأسست يف و  عن التيار اإلسالسي يف املغرب،أول تعبري تعترب       

، وأهم أهدافها املسامهة يف البناء االجتماعي 1972يف لتكوين مجعية ثقافية إسالسية  حصلت على ترخيص قانوين
156Fبواسطة تطبيق سنهج اهللا

2. 
وقد  ،تفقت السلطة فيها سع هذه املنظمةالنقطة اليت اوهذه ئكي املنظمة بأعماهلا التيار الآلاستهدفت هذه      

ذه املنظمة أسلوب العنف سارست به ه هذا األخري ،جهادي آلخرواحد دعوى وا هذه اجلماعة على جناحني احتوت
لة عوة إلسقاطه وإقاسة دو ورفعت شعارات عدائية ضد النظام السياسي املغريب والد ،ل والتفجرياتاالغتيااملسلح و 

                                                 
 . 235، ص نفس املرجع  1
 .22ص  ، سرجع سابق ، احلركة اإلسالسية يف املغرب واملرجعية املشرتكة سع النظام ،هدى سيتكس 2



 158 

ا ـــويف األخري حضر نشاطه اــــال عناصرهــالنظام املغريب باستخدام العنف واعتقويف سواجهة هذه احلركة قام  ،إسالسية
 .يف الثمانينات

 :  جماعة العدل واإلحسان.2
، اليت دعا 157F1)1974"( اإلسالم أو الطوفان" رية صاحب الرسالة الشه عبد السالم ياسينأنشأت حتت قيادة       

مجاعة العدل واإلحسان باملغرب كنتيجة  ظهورف محمد ضرييرجع و  ،ك إىل إعادة النظر يف �جه العامفيها املل
158Fالعلماء يف املغرب لتفاعل جناح الثورة اخلمينية يف إيران والتناقضات اليت طالت جسم

2. 
ق ـــة اليت ال تتفـــات الغريبـــى السلوكيـــوالقضاء علة االفرتاءات واملغالطات الدنية حمارب إىل هذه اجلمعية دفت        

159Fسع القيم والتقاليد الدينية اإلسالسية

سطالبته و  االعرتاف بشرعية امللك وتقدمي االنتقاد ألعمال النظام يف ظل لكن ،3
اد قاسة اقتصة إىل والدعو  القوانني الوضعية وتطبيق الشريعة اإلسالسية وتقليص بفتح الال للمشاركة يف السلطة

مبا يتوافق سع روح الدين  االجتماعيةالعدالة  إشاعةسع الرتكيز على لى البواعث الدينية واألخالقية يرتكز ع إسالسي
160Fوفلسفته

تتهمهم مبشاركة النظام يف أعماله دون و  هضا لفئة العلماء يف املغربسوقفا ساخطا سناهذه اجلماعة تتخذ .4
 .توجيه النقد له 

 :  حركة المجاهدين.3
طرفا يف املغرب  ، وتعترب سن أكثر احلركات اإلسالسية تعبد العزيز النعمانيحتت قيادة  1970تأسست يف       
 ى النمط ـــة مجهورية علـــة بالنظام امللكي وإقاســــف والرغبة باإلطاحــــى نشر العنــــا علــــوترتكز أفكاره تشكلت بسريةو 

161Fاإليراين

 .عضائها ويقدسهم للمحاكمةيعتقل أ ، هذا سا جعل النظام5
 ." الجماعة اإلسالمية" التجديد  حركة اإلصالح و.4
سن قبل جمموعة سن األعضاء املنفصلني عن مجعية الشبيبة اإلسالسية، وتدف هذه  1983تأسست يف        

التوحيد " مسها إىلنة واملوعظة، وقد غريت االدعوة هلا باحلكمة احلسنشر التعاليم والقيم اإلسالسية و اجلمعية إىل 
  .1996يف عام " طة املستقبل العريبراب" بعد توحدها سع " واإلصالح 

اإلسالم، الوحدة الرتابية، وحدة املذهب، اللغة العربية، املؤسسات ( مبقوسات الدولة هذه احلركةاعرتفت        
ومبقدسات البالد وسقوساتا كما حددها  بالشرعية الدينية للنظام امللكي وبأصالته التارخييةكما اعرتفت ،)الشرعية

، وباملؤسسات الشرعية وبدورها ،الوحدة الرتابية واللغة العربيةامللك وهي اإلسالم ،وحدة املذهب ، امللكية الدستورية 
162Fوخاصة العلماء ووزراء األوقاف والالس العلمية  ،يام بالدعوة واإلصالح والتجديدوبواجبها يف الق

6.  

                                                 
 . 393، ص  2009، )سركز دراسات الوحدة العربية   :بريوت  ؛1ط( ) 2004-1971(يف املغرب احلركات اإلسالسية ، عبد احلكيم أبو اللوز 1
  :) 2012-09-05(أة احلركة اإلسالسية اوذج مجاعة العدل واإلحسان، نشأسباب  2

http://www.aljamaa.info/vb/showthread.php?p=47132  
 . 238، سرجع سابق ، ص سلوى حممد إمساعيل على  3
 . 46، ص  28، السنة 325، العدد  2006، سارس جملة املستقبل العريب،  "حركات اإلسالم السياسي يف املغربسستقبل  "بد احلكيم بن مشاش ،ع 4
 . 117، سرجع سابق ، ص  )حمرر( أمحد سنيسي 5
 . 873سرجع سابق ، ص  ،روت وآخرونامجال ب 6
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إال أن  ى ترخيص قانوين لتكوين حزب سياسيللحصول عل 1992حركة التوحيد واإلصالح يف سنة تقدست        
احلركة الشعبية "بصفوف  بااللتحاقية واجهت هذا الطلب بالرفض، فقام أعضاء سن هذه اجلماعة السلطة املغرب

 .ة والعدالةحزب التنمي إىلالذي غري امسه  عبد الكريم الخطيببقيادة " الدستورية الدميقراطية
والدعوة إلقاسة دولة  املغربية مما سبق خنلص أن احلركات اإلسالسية السياسية املغربية انطلقت سن التقاليد       

 . حقيق هدفهاإسالسية، غري أن كل سنها انتهج أسلوب سعني لت
  .خصائص الحركة اإلسالمية السياسية المغربية:لثاثا     
 :املغربية مبجموعة سن اخلصائص وهي السية اإلسالسياسية  تتسم احلركات 

 القرى ى ــــامللك عل ةة سيطر ــــنتيج اط،ـــالربـــكدن الكربى  ــــي املـــات اإلسالسية السياسية املغربية فـــز نشاط احلركــيرتك .1
163Fدون غريها جعل الريف مبعزل عن تأثريات التيارات الدينية اليت استندت إىل املناطق احلضريةسا 

1.  
 ا ــــج أسلوبــــن انتهـــا ســـ، فمنهاـــاملغربية ختتلف يف الفكر وأسلوب العمل فيما بينه السياسية السيةاحلركات اإلسإن  .2
أسلوبا ثوريا ستشددا سثل الشبيبة  اختذ، وهناك سن كجماعة العدل واإلحسان  هأهدافيق لنشر أفكاره وحتق اـــسلمي

  .اإلسالسية
 ي اجلزائر ـــــا حدث فــــــى درجة ســـة بني النظام املغريب واحلركات اإلسالسية السياسية املغربية إلــــــــاملواجه دـــــــــمل تتصاع .3
 .حيث مل حتقق هذه احلركات يف املغرب قاعدة شعبية تسمح هلا بالدخول يف سواجهة سع النظام املغريب 

   رات اإلسالمية المغربيةأسلوب النظام المغربي في التعامل مع التيا : رابع
املغريب سن األحداث اليت جرت يف اجلزائر وتونس ملواجهه التيارات اإلسالسية با، وواجه السياسي استفاد النظام     

 :النظام املغريب هذه التيارات سن خالل 
ىل تأكيد النظام املغريب ، باإلضافة إ)ص(املالكة للنسب الشريف لرسول  تركيز النظام املغريب على انتماء األسرة. 1

ا ــــة وجعلهـــة السياسية املغربيـــا أضعف احلركات اإلسالسيــــذا ســـعلى احرتاسه للخصوصية التارخيية والدينية للمغرب، ه
 .ال جتد دافعا الستعماله للدفاع عن اهلوية املغربية 

 ي ـــــات التيار اإلسالســــواء حركـــلة دون انتشار سللحيلو  توطيد عالقاته بالزعاسات الريفيةعمل النظام املغريب على  .2
 .اري ــــأو اليس

 راك ـــن طريق إشــــال التقليدي عــــن خالل الــــس رةـــاملعاص ايا السياسيةــــتوسيع رقعة اإلسالم الرمسي والتصدي للقض .3
164Fيف هذه القضاياالرسوز الدينية 

  .الحسن الثانيامللك  رأسةضية الفلسطينية حتت ساندة الق، سثل إنشاء جلنة القدس مل2
نوع النظام السياسي املغريب بني جمموعة سن األساليب ملواجهة احلركات اإلسالسية السياسية املغربية سن خالل  .4

صدار إتدل والسلمي بحيث مسح النظام للجماعات اإلسالسية ذات التوجه املع ،استخدام أسلوب احلذر والتساسح
ة ـــباإلضافان ــــر مجاعة العدل واإلحســـبعض عناصل ــــات سثــــل اجلاسعـــالعمل داخباح لعناصرها ـــع السمسطبوعاتا س
 .للمحافظة على استقرار البالد  عفو اجتاه بعض العناصر اإلسالسيةإىل إصدار ال

                                                 
 .13، ص  سرجع سابق ،جعية املشرتكة سع النظاماحلركة اإلسالسية يف املغرب واملر   ،هدى سيتكس  1
  .243، سرجع سابق ، ص سلوى حممد  إمساعيل على 2
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ة ـــالل بعض عناصره خاصـــن خـــل سة ورد الفعـــوب التعبئـــكما استخدم النظام إىل جانب سياسة التساسح أسل      
احلفاظ قصد  خطابه وخطاب اجلماعات اإلسالسية يف اجلاسعات ملواجهة التنظيمات اإلسالسية وإبراز التشابه بني

 . ال واحملاكمة يف كثري سن املواقفإىل جانب استعمال أسلوب القوة واالعتق ،على شرعية النظام وتوازنه
السياسيني  االنفراج سن خالل إصدار العفو على املعتقلنيم النظام أسلوب التعايش و اخدباإلضافة إىل است        

1990165Fاللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف ربيع وزارة حقوق اإلنسان و  وتأسيس اإلسالسيني

كما استخدم امللك .1
ة الوطنية التعاقد سع احلرك دميقراطيلتحول الملواجهة خطر احلركات اإلسالسية املغربية يف تقييد عملية ا الحسن الثاني

166Fخطوة لتجميع الصفوف للحيلولة دون تشتيت اجلهود وحدوث أي انقالب سياسي ك  يف إطار حكوسة تناوبية

2 . 
إذن إن أهم سيزة للنظام السياسي املغريب اجتاه حركات اإلسالم السياسي هي احتكار الال الديين الذي يعترب       

،كما يتقن عملية حتقيق التوازن بني املؤسسات احلديثة والتقليدية سع احملافظة السياسيةاحلياة وله احملور الذي تنتظم ح
 املؤسنني واحلكم بني املتنازعني فامللك أسري رب احلصن الواقي للمؤسسة امللكيةعلى سكانة العرش امللكي، الذي يعت

شاركة يف االنتخابات باملىل صفوفه سن خالل السماح له دل إالنظام يف ضم التيار اإلسالسي املعتباإلضافة إىل جناح 
، كما أنه 2002عام  325يف الربملان سن بني  اقعدس 42ب ، الذي فاز الربملانية عن طريق حزب العدالة والتنمية

احلكوسة  بن كيران العام ينهوترأس أس سقعد 107ب  2011 يف االنتخابات التشريعية لعام حصل على املرتبة األوىل
 .املغربية 
 احلركات اإلسالسية السياسية فيهعناصر خطاب كل سن النظام السياسي املغريب و  وتشابه أخريا إن تداخل       
 د ـــا السياسي البــــي عملهــــة املغربية فــــات السياسيـــــــاح احلركــــل جنــــن أجـــة، وســـذه املعارضـــف حجة هــــضع ىـــأدى إل
كما مب عليها وضع برناسج    ،ر سن أسلوب عملها املتمركز حول الدين ألن النظام السياسي املغريب حيتكرهــــأن تغي

االجتماعية لكل املعضالت االقتصادية و  –تيا واقعيا ال شعارا -التصدي  ادر علىــة قــــسصداقي ذيحزيب عصري 
167Fوالسياسية 

ستخدام اكالال االقتصادي أو م على أسس أخرى  قو ،كما عليها أن تركز على أفكار وإيديولوجية ت3
 . الدين لتحقيق العدالة االجتماعية والتطور والنمو 

 .والتحول الديمقراطيالمغربية  المؤسسة العسكرية الملكية :الرابع   فرع ال
الرسزي بني االرتباط العضوي و ذلك  إىل التسمية  حتيل، و 1956يف سايو تأسست القوات املسلحة امللكية       

168Fاملؤسسة امللكية واجليش

 د ـــــون دوره بعيــــأن يكي أرادت له ـــة املغربية والتـــ، ويعترب هذا اجليش احلاسي للمؤسسة امللكي4
 .قيام اجليش بأعمال سياسية إال أن هذا ال ينفيعن السياسية 

 اع ــــي الدفــــه مبهمته الرئيسية فــــفإىل جانب قياس واملتنوعةن املهام املختلفة ـــد سي بالعديــــع اجليش املغربــــيضطل       

                                                 
-21 يف املركز العاملي وأحباث الكتاب األخضر ، بلغازيالسياسي يف الوطن العريب ، ندوة الدميقراطية واإلصالح سداخلة يف  ( رؤية ليبية عن اإلصالح يف الوطن العريبإبراهيم أبو خزام،  1

 . 510،ص ) 2005يونيو    22
 . 181أسرية إبراهيم حسن دياب ،سرجع سابق ، ص  2
 .50، سرجع سابق ، صعبد احلكيم بن مشاش 3
 . 336، ص ، سرجع سابقينالعبد الكرمي عبد 4
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يام بالعديد سن املنجزات الضخمة  القيف سن خالل  املشاركة  االجتماعية، لعب دورا كبريا يف احلياة بالدعن أراضي ال
 .دير بعد الزلزالانة أغوإعادة بناء سديكتشييد اآلبار بالصحراء والطرق 

امللكية  السياسي سن خالل صد اهلجمات اليت استهدفت املؤسسة ستوىاملاجليش بدور هام على  قامكما         
سسائل  م بإبداء رأيه حولاحيث ق ،السياسياربة أي خطر يهدد النظام حموإبطال الدسائس و  ومحايتها سن سعارضيها
وجودة إىل جانب زته واجلنراالت املواملشاركة يف اختاذ القرارات سن خالل بعض أجه لبالدسياسية سهمة ستعلقة با

 . يف بعض احملاكمات هتدخل باإلضافة إىلهرات ااورات لسيطرة على بعض املظشارك يف املشو  ،امللك املغريب
وبعد فشل احملاولتني  محمد أفقير رة الدفاع بعد خيانة وزير الدفاعلغاء وزاإب الحسن الثانيقام امللك        

سباشرة يشرف عليها امللك  وأصبح امللكية سباشرة باملؤسسة امللكية،وأحلق القوات املسلحة  اتيف السبعين االنقالبيتني
مهون يف الكواليس سواء كمؤسسة أو كنخبة سن اجلنراالت ظلوا يسا ستيازباحاضرا بقوة وفاعال  وسنذئذ ظل اجليش
169Fدةــــملعتما اراتــــي وتوجيه االختيــرار السياســــيف صناعة الق سن وراء الستار

ودون ـــؤالء العسكريني سوجــــم أن هــــ، فرغ1
، ويرتكون عملية تصريفها التأثري يف عملية توجيه القراراتفهم يعملون على خلفاء إىل أن بصماتم تظهر بشدة يف ا

أن اجليش لن يقف سكتوف األيدي إذا وصل  2003يف عام  حميدو لعنكبريفقد صرح اجلنرال  ،للسياسيني
 . 170F2 السيون إىل احلكم ولو سن بوابة االنتخابات وعرب قواعد اللعبة الدميقراطيةاإلس
تواجده داخل املطارات سن خالل  لوسائل املادية للتسيري والتدبرياجليش على خمتلف اباإلضافة إىل هيمنة       

اب املصاحل كاجليش تالقي أصح احليلولة دونعلى  قد عمل امللك املغريبفواملوانئ واحلقل البنكي والعقاري وغريها، 
171F، حىت ال يشكلوا حلفا قويا وحىت يبقى هو الوسيط املراقب ورجال األعمال

3. 
، فمما لاالت مبا فيها الال السياسيبدور كبري يف خمتلف اأن اجليش امللكي املغريب يتمتع  مما سبق نستنتج       

 ةـــي إدارة دفة احلكم وخباصـــر اهلاسة اليت يرتكز عليها امللك فللملكية سن العناص وتأييده اجليشوالء الشك فيه أن 
172Fيف فرتات االستثناء

حيث يقف اجليش كدرع واق للنظام السياسي سن أي مترد سن اجلهات املعارضة حيث يقول  ،4
املشاركة  ونظرا للخصال اجليدة اليت يتوفر عليها ضباط جيشنا فقد أسندنا إىل بعضهم سهمة"  الحسن الثانيامللك 

ط احلضرية والقروية العملية يف إدارة البالد سواء يف نطاق املهام الوزارية واإلقليمية أو بوصفهم رجال السلطة يف األوسا
 173F5"وإعداد أعوان السلطة التابعة لوزارة الداخلية ،ة فعالة يف تكوين األطر املقبلةوقد شارك جيشنا سشارك.على السواء

فمن خالله يقوم مبراقبة احلياة السياسية  ،فهو القائد العام للقوات املسلحةعلى اجليش  ا أن امللك يسيطر ــــكم
 .174F6"جيش الشعب " وليس"جيش امللك"رب اجليش املغريبوالتحكم يف الالعبني السياسيني، وسنه يعت

 
                                                 

 ):2012-05-11( إدريس ولد قابلية ، كيف يتحكم اجلنراالت يف السياسة يف املغرب 1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2084513 
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  .المغربمستقبل التحول الديمقراطي في  آفاق : الثاني  طلبالم
ة الدستورية والتعددية أعلن متسكه بامللكي  1999يف سياسة والده ففي خطاب له يف  سادسمحمد الاستمر امللك         
بأن الدميقراطية هي بناء قابل للتطوير وال ميكن  "، وسن جهة أخرى صرحتصادية وتطبيق احلكوسة التناوبيةالليربالية االقاحلزبية و 

اجلديدة حلل سلف حقوق  جلديد باختاذ جمموعة سن اإلجراءاتوتطبيقا هلذا قام امللك ا ،175F1"أن يبقى ستجمدا دون أن يسقط
176F، كما مسح بعودة عدد سن املعارضني وأسرهموأطلق سراح بعض املعتقلني اإلنسان يف املغرب

2  . 
يعاين سن دكتاتورية حكاسها  وكذا ت الشعوب العربية مبا مرى فيها ألن سعظمها يف ظل اندالع الثورة التونسية تأثر          

ملواجهة االحتجاجات  اعينس وقد اختارت كل دولة عربية سسارا ،السياسية االقتصادية واالجتماعيةسن نفس املشاكل 
زال تعيش الغضب الشعيب ، وسنها سن تالتحول الدميقراطي سثل تونس وسصرفمنها سن قام شعبها بثورات إلحداث  ،الشعبية
فاختارت سواصلة اإلصالحات السياسية والدستورية اليت بدأها امللك  دسمحمد الساأسا املغرب  بقيادة امللك  ،سثل سوريا
 .يف التسعينيات الحسن الثانيالراحل 
ع ـــور الوضـــة دون تطـــللحيلولو ارع املغريب ـــة غليان الشــــستباقية ملواجهإوة ـــي خطـــف د السادســـمحمامللك  ارــــاخت    

، بتقدمي رؤية لإلصالح الدستوري تتضمن إجراء تعديل عميق على سواد سن البلدان العربية ي سثل العديدإىل املشهد الدسو 
 . الدستور املعمول به وتستجيب للحد األدىن سن سطالب الشعب

مملكة دستورية ذات طابع وضع   2011عديل الدستوري األخري لعام يف الت محمد السادسإن أهم سا قدسه امللك         
وربط املسؤولية باحملاسبة يف إطار نسق  ،على سبادئ سيادة الدولة ومسو الدستور كمصدر جلميع السلطات برملاين قائم
177Fغايته املثلى حرية وكراسة املواطنفعال وسعقلن جوهره فصل السلطات واستقالهلا وتواز�ا و دستوري 

3. 
 ة ـــسسبق ات تشريعيةـــبإجراء انتخابنب غضبه ويف خطوة أخرى لتلبية سطالب الشعب وجتقاست السلطة املغربية كما          
 املؤسساتخطوة إلصالح  حزب التنمية والعدالة سن التيار اإلسالسي باملرتبة األوىل، وتعترب هذه با زاف ،2011يف 

  .يفرضه واقع التطور احلديث يف املغربي لتجاوب سع املناخ الدميقراطي الذاو  الدستورية
س عملية تكر سياسي  إصالحعملية قيام بلك املغريب أن يستغل رصيد املؤسسة امللكية سن الشرعية لاستطاع املل إذن       

 .فرباير 20ثورة التغيري اليت تأثر با شباب  واجهتالتحول الدميقراطي و 
 ة ـــعاجلانب السياسي تبين املغرب جممو ففي  إلماب على الدولة املغربيةبا 2011ربية لعام الثورات الع انعكست   

 2011أصبح املغرب وجهة لالستثمارات األوروبية والعربية يف سنة  االقتصادي اجلانب ويف اصالحات دستورية جديدة، 
إذن فاملغرب بعنوان استقراره  ،ة إىل او سعترب يف قطاع السياحةسشروع استثماري باإلضاف 100اليت بلغ عددها حوايل و 

178Fي واالسرتاتيجيالسياسي سريفع قدر استقراره االقتصاد

4. 
  رىــــهناك جمموعة أخ ه سستقبل التحول الدميقراطي املغريبتواج ة الىتاالقتصاديالتحديات جانب  إىل        

                                                 
 . 211، سرجع سابق ، ص هيم حسن ديابأسرية إبرا 1
 . 268، سرجع سابق ، ص  أمحد سبارك سبارك 2
 ): 2012-06-05( ت، األمهية القصوى لفصل السلطابحممد األسني ولد الكتا 3

http://zawaya.magharebia.com/ar/zawaya/opinion/474 
   : ) 2012-06-11( الرابح األكرب سن احلراك العريب، املغرب يونس الغياسي 4

http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1428 

http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1428�
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سقيدة تتسم ددية املوجودة يف املغرب تعددية تعالف ،ةــــزاب السياسيــــالتأهيل الذايت لألح هاوأمه سن التحديات السياسية
تعترب وسيلة السلطة املفضلة يف متييع العملية السياسية وخدسة التوازن و فيها الرباسج السياسية،  هبتعدد األحزاب وتتشاب

179Fوطــــن فلك سضبــــة السياسية ضمــــرار دوران العمليـــالستم الزمـــــالالسياسي والدستوري واملؤسسي 

اة ــــــألن احلي. 1
 . حمدودة املعاملسن األحزاب السياسية هلم براسج ول ــــدد سعقــــة تتطلب عـــة الصحيحــــالسياسي
نظرا الختالل امليزان التجاري  ل تداعي األزسة املالية العامليةأزسة اقتصادية يف ظاملغرب سن  إىل سعاناةباإلضافة       

الدويل أرهق حيث أن ارتباط املغرب بالصندوق  وتراجع العملة الصعبة باإلضافة إىل ارتفاع املديونية اخلارجية
 اـنتائج املخطط هلالأن بوادر الشراكة املغربية سع اإلحتاد األوريب مل تأيت ب جانب إىل ،االقتصاد املغريب بشروطه

 تفعيل السياحة ولكن هذا غري كاف ويقوم بالعمل على فاملغرب يعتمد على سياسة االستهالك وليس التصنيع
 .لتحقيق التنمية االقتصادية الالزسة 

انعكست األزسة االقتصادية على اجلانب االجتماعي أيضا، حيث ارتفعت نسبة البطالة خاصة يف أوساط        
 سنة  24و 15اوح عمره بني الشباب العاطل والذي يرت  بلغ سعدلالشباب فوفقا لتقارير املندوبية الساسية للتخطيط 

يف املائة بالنسبة  18.1حاسلي الشهادات  ، فيما بلغ نسبة العاطلني سنيف املائة على املستوى الوطين 17.6
كما يعاين التمع املغريب سن ارتفاع نسبة الفقر واألسية يف أوساطه وتدهور املستوى املعيشي وانتشار للمستوى العايل،  
 اة ـــــة واحملابو ــــإلداري والرشاد اــــار الفســــــانتش جانب ، إىلنــــــات السكــــام ارتفاع طلبــــــالصفائح أسة و ــــالبيوت القصديري

  .الالزسةسن توافر إرادة سياسية وقوة تغيري الختاذ القرارات  وملواجهة هذه اآلفة البد ،يف األوساط اإلدارية

 :ةــــلتحقيق عملية حتول دميقراطي حقيقية يف املغرب البد سن سعاجلة احملاور التالي سبق اــــــمم         

 اه ـــــات السلطة التشريعية جتـــيضمن التوازن بني السلطات ويقوى صالحي ح دستوري حقيقيالعمل على إصال .1

 .علها أكثر فعالية مر املؤسسات الدستورية و طو يو  ،السلطة التنفيذية

 .)األسية فقر البطالة و ال(كل االجتماعية ا سراجعة السياسة االقتصادية والعمل على حل املش .2

 اء ـــــوالقضة ـــة االجتماعيـــالعدال تكريسو  ،ة ألفراد التمعــــني الظروف املعيشية واالقتصاديسى حتــــل علـــالعم  .3

وتوطيد عدالة سستقلة بإقاسة اللس األعلى للسلطة القضائية ، اليت تنتشر يف األوساط اإلدارية ى الظواهر السلبيةــــعل
   .سةواحملكمة الدستورية لتكريس احلقوق واحلريات العا

 إجراء سراجعة شاسلة للقوانني حبيث تلغى كافة القيود على احلريات العاسة والفردية وتكون ستالئمة سع املواثيق  .4

                                                 
 :) 2012-05-03 (اآلفاق ، املمكنات و الرهانات : ، التجربة الدميقراطية يف املغرب حممد سرواين  1

http://ar.aloummah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2009-09-16-14-14-
40&catid=57:2008-09-15-09-29-47&Itemid=108  
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الدولية حلقوق اإلنسان والرتكيز بصفة خاصة على قوانني الصحافة واملطبوعات والعمل واألحوال واالتفاقيات 
180Fاخل ....الشخصية واملسطرة اجلنائية 

1. 

 ع ــــتتمتة خاصة قضائية ــــاء جلنـــــن خالل إنشــــس تحقيق النزاهة والشفافية يف االنتخاباتظام االنتخايب لإصالح الن .5

سنذ   ، وعليها أن تشرف على العملية االنتخابيةاـــهل اإلدارة نونية لتمارس سهاسها سع إخضاعبكاسل الصالحيات القا
 .عالن النتائجإغاية  إىل )إعداد جدول الناخبني( بدايتها

 .باعتباره العمود الفقري ألي نظام سياسي تطوير القضاء وضمان استقالليته .6

بعملية التحول الدميقراطي لكنها بدايات عرفت العديد سن البدايات للقيام يف األخري إن الدولة املغربية        
 د ــــــر بالعديــــل الدستوري األخيـــــاء التعديـــــرة جـــــيف هذه املو  ،ةـــــى تكريس دميقراطية حقيقيــــــإل يـــــال تفضة مب ـــــسغشوش

لتحول الدميقراطي البد سن صمود  املؤسسة امللكية أسام إغراء العودة اسن اإلصالحات اإلمابية، لذا لتحقيق عملية 
 مح للمجال السياسي بالتطورمبا يساالتفاق  ،كما مب على الفاعلني السياسينيفوقيةساليب حكم سلطوية و إىل أ
 .أن يدركوا خماطر االنقسام وأن يسامهوا يف نشر ثقافة الدميقراطية بني سؤيديهم لتكملة سسار التحول الدميقراطيو 

                                                 
 . 145عبد الغفار شكر ، سرجع سابق ،  1
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 :خالصة و استنتاجات      

تكريس عملية ، املغرب جمموعة سن املؤشرات لائر، اجلز ل املنطقة املغاربية تونس بنت النظم السياسية لدو ت            
 داولــــ، وتكريس سبدأ التين وتطوير سؤسسات التمع املدينالتحول الدميقراطي، وأمهها اإلصالح الدستوري والقانو 

 ة ــــل الدراســــدول حمــــي الـــول الدميقراطي فـــعملية التح ةـــــجترب إال أن ةــــتعددي انتخاباتعلى السلطة سن خالل تنظيم 
 .فعليةاين الكثري سن املعوقات اليت حتول دون حتقيق دميقراطية تزال تع ال

 ) ، املغربتونس، اجلزائر(تتنوع املعوقات اليت حتول دون حتقيق دميقراطية فعلية يف دول املنطقة املغاربية        
، فرغم أن  قضائيةعلى السلطة التشريعية والواسعة للسلطة التنفيذية صالحيات تكريس دساتري هذه الدول ها وسن أمه

تكون سن إقرتاح السلطة دائما كل سن تونس واجلزائر واملغرب عرفت العديد سن التعديالت الدستورية إال أ�ا 
حبيث تتداخل يف صالحيات السلطة التشريعية  اتوسيع صالحياتو ى سكانتها احلفاظ عل تتمحور حولو   التنفيذية
 .والقضائية
وعدم  ات املدنيةبشقيه األحزاب السياسية واملنظم تعاين سن ضعف جمتمعها املدين كما أن الدول حمل الدراسة      

ى عدد كبري سن األحزاب هذه الدول حتتوى علف قدرته على القيام مبهاسه يف تكريس عملية التحول الدميقراطي، 
 ة ــــوعمجم اللـــن خــــا ســــى تكبيلهــــعمل علذه الدول تـــة هلـــم السياسيــــة، إال أن النظـــــاملتنوعتوجهات الذات السياسية 

ستنوعة حتول دون حتقيق إستقاللية األحزاب  سياسات إىل جانب استخدام، الدستورية والقانونية سن اإلجراءات
بني االقصاء والتهميش إىل املالحقة واستخدام العنف إىل اإلحتواء هذه السياسيات  تتنوع ، و عنها السياسية
خالل جعل  سن السياسية لدول حمل الدراسة يف األخذ بتعددية شكلية سقيدة م النظ رغبةلوذلك  طاب،واإلستق

 .السياسي صنع القرارواحليلولة دون سشاركتها يف  وسيلة لتكريس شرعيتهاجمرد  األحزاب السياسية 
ها أمه ة يف الدول حمل الدراسةالسياسي الداخلية اليت تعاين سنها األحزابن هناك جمموعة سن املشاكل كما أ      

فيما بني  دأ التداول على السلطة والشقاقاتوغياب الطابع النخبوى وضعف تركيس سبغياب الدميقراطية الداخلية 
داخلية وفتح باب قراطية ميد سن تكريس دهاته الب عواسل الضعفعلى  حزاب وداخل احلزب الواحد، ولتغلباأل

 .احلوار وتداول السلطة
كما   سهاسها يف الدول حمل الدراسة بالتعدد والتنوع إال أ�ا ال تقوم مبمارسة املدنية تتسم  املنظماتأن  ماك       

كرفض امللك   مبمارسات النظام السياسي اجتاههاسبباب تتعلق أل ذلك يرجع، و مب لتفعيل عملية التحول الدميقراطي
ة ــــ، باالضافاــــتقيد عمله ةــــة وقانونيــــدستوري نــــة قوانيــــس جمموعيتكر ذا ــــكو  ن الشعب،ـــــة بينه وبيــــي أي وساطـــاملغرب
...) قصاء إىل سياسة التسخري واإلنشاءاالحتواء والتهميش واإل(ستنوعةسياسيات النظام السياسي  استخدام إىل

، ويرجع ذلك الستمرار نظرة العداء بني يواحلفاظ على تبعيتها لنظام السياساملدنية  نظماتاملدون استقالل  للحيلولة
 . املدنيةت واملنظماالسياسي النظام 
  القيام بعملية التحول الدميقراطيحتول دون سسامهته يف  داخلية سن أسباباملدنية  سعاناة املنظماتباالضافة إىل      

 .نشر الثقافة الدميقراطية سن دباب البية الداخلية والصراع حول السلطة، وألجل جتاوز هذه األسأمهها غياب الدميقراط
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دميقراطي  يف الدول حمل عالقة احلركات السياسية االسالسية بعملية التحول ال إىل جانب العوائق السابقة متثل      
ربط النظام طبيعة العالقة اليت ت الدراسة تونس، اجلزائر، املغرب سعيقا يف عملية التحول الدميقراطي،  وذلك حسب

احلركات واجهة يف سياساتا مليف كل سن تونس واجلزائر واملغرب  نوعت النظم السياسيةي بذه احلركات،  وقد السياس
أجل جعل عملية ، وسن إىل اإلستقطاب واالحتواء واستخدام العنفالتهميش اىل االقصاء  السياسية االسالسية سن

االسالسية النظام السياسي واحلركات السياسية التحول الدميقراطي تتطور البد سن تكريس سياسة التعايش بني 
، وهذا سا كرسته انتخابات رتام رأي الشعبل طرف بقواعد اللعبة السياسية واحقبول كباالبتعاد عن التطرف و 

باملرتبة األوىل، كما كرسته اإلنتخابات وز حزب النهضة التونسي بف 2011اللس التأسيسي الوطين التونسي يف 
 .بفوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية سقاعد جملس النواب 2011 ربية لعامالتشريعية املغ

التحول  عملية إعاقة تشارك املؤسسة العسكرية يف الدول الثالث حمل الدراسة يفباإلضافة اىل العوائق السابقة       
اجلمهورية واجليش الذي لعب ، ففي اجلزائر تنقسم القيادة بني رئاسة وبدرجات خمتلفة سن دولة إىل أخرى الدميقراطي
 ه دور ــــــي لـــان اجليش امللكــــة للمغرب فـــا بالنسبـــــات، أســـــي يف التسعينـــة التحول الدميقراطــــا يف توقيف عمليـــــدورا هاس

فله دور نسي ، أسا اجليش التو سن خالل سساندته للمؤسسة امللكيةيف العملية السياسية املغربية ولكن يف اخلفاء 
دافعا لعملية  ، ويف الثورة األخرية انقلب دوره سن سعيق لعملية التحول الدميقراطي إىلالسياسية تدخلي ضعيف يف
 .التحول الدميقراطي

  ةـــــل كل سؤسســـة وجعــــاد سؤسسة اجليش عن السياسيــــن إبعــــد ســــي البـــــول الدميقراطـــة التحــريس عمليـــلتك       
وال يكون  للمدنيني،  وترك الال السياسيمتارس إختصاصاتا، يف إطار تطبيق إحرتافية اجليش  سن سؤسسات الدولة 
سيادة الشعب الذي تكرسه  دأدد سهام كل طرف سع التماشي سع سبحتدستورية  اليت الشرعية الهذا إال بتكريس 

    .الدساتري
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 خاتمة                                                      
     

توفري إطار  السياسي من خالل ونية دوار مهما يف عملية اإلصالحتلعب الرتتيبات الدستورية والقان
  م ـــــتساه ةـــات مناسبـــــإرساء مؤسس وكذلك من خالل، يـــــمناسب حيكم وحيافظ على عملية التحول الدميقراط

 .يف حتقيق عملية التحول الدميقراطي 
وقد تناولنا يف اإلشكالية اآلليات والرتتيبات القانونية اليت قامت عليها عملية اإلصالح وهتيئة النسق     

 السياسي والقانوين يف كل من تونس واجلزائر واملغرب ؟ 
 ي ــــــــــة اإلصالح السياســـــعملي ادرةــمب( املغرب، رــــاجلزائ، تونس)ة الثالث ــــــادات دول املنطقــــــقي ختذتا
عربت عن رفضها شعوب ، خارجية كثريةو أزمات داخلية  حتت ضغوط  وذلك ، ات وبداية التسعيناتــــــنيف الثماني
 .املنطقة 

 يــــول الدميقراطـــة التحــــام بعمليـــتبنت نظم هذه املنطقة جمموعة من الرتتيبات الدستورية والقانونية للقي
إلغاء نظام احلزب الواحد بعد ن خالل تبين التعددية السياسية و ــة التحول الدميقراطي مــــففي تونس بدأت عملي

 7898يف  دأت عملية التحول الدميقراطياجلزائر فبيف  أما ، 7897نوفمرب  7احلكم يف  العابدين زينتوىل 
ويف التسعينات ، 7891ما املغرب فقد أقر التعددية احلزبية يف عام أ، 7898بفتح باب التعددية ووضع دستور 

 .نية كخطوة حنو حتقيق الدميقراطيةأقر جمموعة من التعديالت الدستورية والقانو 
اإلصالحات أخذت قياداهتا مبجموعة من ، لتكريس عملية اإلصالح السياسي يف الدول حمل الدراسة      

وتكريس مبدأ التداول ، وتطوير دور اجملتمع املدين، يق التوازن بني السلطات الثالثقصد حتقالدستورية والقانونية 
 .الل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافةعلى السلطة من خ

يتحكم اإلصالح السياسي  عملية ، أن(املغرب ، اجلزائر، تونس)أثبت الواقع السياسي يف دول املنطقة الثالث     
السلطة التنفيذية  افظ على هيمنةحتى وضع ترتيبات دستورية وقانونية ين يعملون عل، اللذنالسياسيو فيها القادة 

كما ،  فالسلطة التنفيذية يف الدول الثالث تشارك يف ممارسة مهام السلطة التشريعية، على السلطات األخرى
 .تسيطر على السلطة القضائية 

تطوير منظمات اجملتمع املدين ل  قواننيرية و ول تضع جمموعة إصالحات دستو باإلضافة أن نظم هذه الد      
غري أن  بإجراء انتخابات نزيهة وحرة، وتنادى ، واحلفاظ على حقوق اإلنسانبشقيها األحزاب واملنظمات املدنية 

الواقع يثبت أن الكثري من الرتتيبات الدستورية والقانونية ختدم النظم السياسية القائمة من خالل احملافظة على بقاء 
وجعل مؤسسات اجملتمع املدين أداة لتحقيق أهدافها ومساعيها ، ادات قدمية يف السلطة واحليلولة دون تغيريهاقي

 .قيق حتول دميقراطي حقيقي دون حت
راطي يف هذه الدول مازالت تقصى العديد من القوى السياسية وهتمشها مثل كما أن عملية التحول الدميق     

هذا ما جيعلنا ، لمؤسسة العسكرية يف التدخل يف اللعبة السياسيةويف املقابل تسمح ل، احلركات االسالمية السياسية
وتتسم  عملية  اختذت بقرار فوقيئر واملغرب عملية أن عملية التحول الدميقراطي اليت اختذهتا تونس واجلزا نستنتج



 761 

السلطة بصورة  على تداولال بدأحيث أهنا ال تكرس م، اإلصالحات السياسية باحملدودية واهلامشية والشكلية
 .حقيقية 

       :وتستخلص الدراسة جمموعة من النتائج أمهها       
 األبعاد املغرب يف الثمانينات وبداية التسعينات أزمة متعددة ، اجلزائر، عرفت دول املنطقة املغاربية تونس 

واجتماعية وثقافية وسياسية  اقتصاديةيف أزمة  متثلت العوامل الداخلية، أثارهتا مجلة من العوامل الداخلية واخلارجية
 . ةم القائمشرعية النظ تهز إثارة غضب شعوب املنطقة و  إىلأدت 

كما تأثرت دول هذه املنطقة مبجموعة عوامل خارجية مثلت تغريات عرفتها البيئة الدولية املعاصرة من اهنيار     
ات املالية الدولية سياسة املشروطية واملتضمنة تقدمي إىل فرض املؤسس الباردة وانتهاء احلرب السوفييتلنظام 

 .املساعدات التكنولوجيا واملالية مقابل حتقيق اإلصالح السياسي ومحاية حقوق اإلنسان وغريها 
يف ظل هذه الظروف اختذت القيادة السياسية لدول املنطقة املغاربية قرار التحول الدميقراطي كحل لألزمة      

  ةـــاالقتصادية واملساعدات ــــة الدوليــــة لكسب الشرعيــــوكوسيل، زةـــا املهتـــــاء شرعية نظمهـــبن الداخلية وإعادة
 .من املؤسسات املالية والدول الكربى 

  س ــــحيث أن نف، ة باحملدوديةــــة املغاربيــــا دول املنطقــــي اختذهتـــالحات السياسية والدستورية التاإلصتتسم 
كما أهنم يتخذون إصالحات سياسية ،  قادة يسيطرون على السلطة وحيولون دون وصول حنب جديدة إليهاال

 عبد العزيز بوتفليقةدستورية تكرس بقائهم يف السلطة، مثل التعديل الدستوري اجلزائري األخري الذي منح الرئيس 
ياسة توريث احلكم حيول دون ممارسة مبدأ كما أن النظام املغريب القائم على س،  عهدة ثالثة لرئاسة اجلمهورية

 .تداول السلطة 
   الل ـــــنطقة املغاربية عن حمدوديتها من خكشفت عملية اإلصالح الدستوري واملؤسسي يف دول املكما 

  ة ـــه باهليمنــــة مسحت لــــالدول ة لرئيســــات واسعــــح صالحيـــحيث من، اتـــدأ الفصل بني السلطــــتطبيق مبيف  اخللل
 .والقضائيةعلى السلطة التشريعية 

  بأن متارس وظيفة التشريع إلضفاء الشرعية  تكتفيالسلطة التنفيذية على التشريعية جعلتها إن هيمنة 
 .على قرارات رئيس الدولة والنظام السياسي 

  يث عجزت هذه ح، التعددية على إنتاج نفس النخب السياسية لإلنتخاباتكشفت املمارسة السياسية 
 ألن العملية االنتخابية يشوهبا التزوير وال شفافية، األنظمة على تكوين خنب سياسية جديدة تعتمد على الكفاءة

 .هبا  زين العابدينوهي تفرز فوز  1007إىل غاية  7898مثل االنتخابات الرئاسية يف تونس منذ 
 دد ــــالع يـــــة التحـــول الدميقراطــــي منــــوا وتنوعـــــا فـــيرات عملـــــؤشن مــــر مــــــي كمؤشــــــع املدنــــق اجملتمــــحق 

 . ألسباب داخلية وخارجية هاليديولوجيات غري أنه كشف عن ضعفاويف  
وتتعلق ، ضعف اجملتمع املدين يف كل من تونس واجلزائر واملغرب متشاهبة إىلالداخلية اليت أدت  األسبابإن      
ضعف الدميقراطية ، االنقسامات والشقاقات، وأمهها سيطرة القيادات على السلطة، تمع املدين يف حد ذاتهباجمل

 ...وغريها ، الداخلية
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 ه ــــن سيطرتــــة تضمــــاذ سياســـي اختــــع النظام فــــا تنويـــي وأمههـــام السياســــأما األسباب اخلارجية فتتعلق بالنظ     
 رة ــالح لسيطــايل كســـل املـــذا استخدام التمويـــوك، اء واإلنشاء والتسخريـــاإلقصو  واءـــاالحتدين بني ـــع املـــمعلى اجملت

   .بث الفرقة واالنقسامات الداخليةو ، على اجملتمع املدين
 ات بالنظام إن عالقة احلركات السياسية اإلسالمية بعملية التحول الدميقراطي حتكمها عالقة هذه احلرك

وسيلة اإلقصاء يف التسعينات ضد اجلبهة اإلسالمية  أن إستخدام النظام السياسي اجلزائريحيث ، السياسي
بإحتواء  1077ويف املقابل متكن النظام املغريب يف انتخابات ، لإلنقاذ جعل عملية التحول الدميقراطي تتوقف

 .ملية التحول الدميقراطي فاستمرت ع (حرب العدالة و التنمية) االجتاه اإلسالمي
  بدرجات تلعب املؤسسة العسكرية يف دول املنطقة املغاربية دورا معيقا يف عملية التحول الدميقراطي ولكن 

ا يف عملية حيث جند أن املؤسسة العسكرية اجلزائرية تلعب دورا تدخليا كبري ، متفاوتة بني دول املنطقة املغاربية
كما تلعب املؤسسة العسكرية امللكية دورا ،  7887لمسار االنتخايب يف عام لا توقيفه التحول الدميقراطي مثل

أما تونس فقد تعرضت فيها املؤسسة العسكرية ، تدخليا يف اجلانب السياسي ولكن بصورة خمفية ومن وراء الستار
دة السياسيني فكانت تتدخل فيها وفق إرادات القا احلكم بورقيبةلالضطهاد واإلبعاد عن السياسية منذ توىل 
دافعا لعملية  تأصبح 1077جانفي 71ولكن عند اندالع ثورة ، فتساهم يف إعاقة عملية التحول الدميقراطي

 .التحول الدميقراطي
 :التوصيات 

  تبين عملية إصالح دستوري وسياسي تضمن تكريس مبدأ الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية 
 السلطة التنفيذية خاصة يف جمال التشريع لصاحل السلطة التشريعية من خالل تقليص صالحيات ،والقضائية

 .يف إطار تكريس مبدأ التداول على السلطة  وحتديد مدة الرئاسة يف واليتني متتاليتني
  وذلك بإلغاء القيود اليت حتد ، انتحايب مناسب يكرس عملية التحول الدميقراطيوضع قانون حزيب و 

ة أخرى على ومن جه، وتداخل مؤسسات الدولة ومؤسسات احلزب، السياسية من استقاللية وعمل األحزاب
األحزاب السياسية إصالح بنيتها الداخلية وهياكلها وتبين الدميقراطية الداخلية ووضع برامج انتخابية ذات معامل 

تكرس الشفافية  نتحايب فالبد من إصالحه بطريقةأما بالنسبة للنظام اإل، حمددة نابعة من الواقع املعاش للشعب
باإلضافة إىل  وضع جلنة قضائية شعبية تقوم على مراقبة االنتخابات وتكون هلا ، والنزاهة يف االنتخابات

  .ة االنتخاب إىل غاية فرز األصواتمنذ بداية عملي صالحيات واسعة تسمح هلا مبراقبة اإلدارة
 ها وتكريس الدميقراطية الداخلية املدنية للمجتمع املدين من خالل إصالح هياكل تطوير املنظمات 

حيث إلجناح عملية التحول ، ةومن خالل املسامهة يف التنشئة السياسية للمجتمع ونشر الثقافة الدميقراطي
ولعب دور ، الدميقراطي البد من تفعيل دور اجملتمع املدين يف مجيع اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .ي واملواطنني الوسيط بني النظام السياس
  تبين احلركات السياسية اإلسالمية برامج واضحة املعامل وعصرية واقعية تتبين املعضالت االقتصادية 

 .واالجتماعية والسياسية 
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 ةـــــد دور املؤسســــة وحتييــــات الدستوريــــل املؤسســــة داخــــى السلطــــداول علــــدأ التــــريس مبـــــالعمل على تك  
 .يف احلفاظ على األمن والدفاع عن السيادة الوطنية  العسكرية واقتصاره
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مركز دراسات الوحدة  :بريوت .الدميقراطية والتنمية الدميقراطية يف الوطن العريب .آخرون ،ابتسام ،الكتيب .44
 . 4002العربية،

 .1778، الشرقأفريقيا  :الدار البيضاء .مسارات النخب السياسية يف املغرب. احلسن ،اللحية .43
 .4001احتاد كتاب العرب، : دمشق .املعارضة التونسية نشأهتا وتطورها. املدين، توفيق .42
التوزيع والرتمجة ، و  نشردار أقالم ل:القاهرة .4011قصة تونس من البداية إىل الثورة . راغب ،السرجاين .45

4011. 
 .1770دار توبقال للنشر،  :البيضاء الدار .املرأة والسياسة التمثيل السياسي يف املغرب. رقية ،املصدق .46
 األردن، لبنان، املغرب،)اء يف الدول العربية رصد وحتليلالقض. ركز العريب لتطوير حكم القانون والنزاهةامل .49

 4009، بريوت، (مصر
 .4011، الشروق الدولية:القاهرة  .دليل الدميقراطية .عبد املنعم ،املشاط .48
الدار :ليبيا .ح السياسي كمدخل إلعادة بناء الدولة يف إفريقياقضايا اإلصال. مجال حممد ،السيد ضلع .47

 .4008اجلامعية غريان، 
 .1777دار األمني، :القاهرة . سوسيولوجيا  الدميقراطية والتمرد باجلزائر. العياشي، عنصر .30
 .4004عربية، مركز دراسات الوحدة ال:بريوت .اجملتمع والدميقراطية والدولة يف البلدان العربية .مرتوك ،الفاحل .31
 .4000النهضة العربية، : القاهرة  .مستقبل الربملان يف العامل العريب .الصاوى، على .34
 أمحد جديرة وآخرون يف (.1783-1795)الواقع واآلفاق: املسلسل الدميقراطي  .القباج، حممد مصطفى .33

 .1789دار املستقبل العريب ،:القاهرة". التجربة الدميقراطية يف اململكة املغربية"
دار النهضة العربية، :القاهرة  .النظم السياسية يف العامل املعاصر حتديات وحتوالت .الشرقاوي، سعاد  .32

4004. 
  العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف األنظمة الدستورية العربية دراسة. اخلطيب ،سعدي حممد .35

 .4008منشورات احلليب احلقوقية، :بريوت. مقارنة
 .4002األمل للطباعة والنشر،  :القاهرة .اجملتمع املدين. د عثمانخلشت، حمما .36
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 املركز العريب للدراسات :  سوريا. ات واجلماعات اإلسالميةاألحزاب واحلرك .آخرون ،مجال ،باروت .39
 .4006اإلسرتاتيجية، 

 . 4008، هلدىدار ا: عني مليلة. تري اجلمهورية اجلزائريةالقانون الدستوري تاريخ ودسا .بوقفة عبد اهلل .38
 .1773، دار اهلدى: عني مليلة.النظام السياسي اجلزائري. بوشعري، سعيد .37
 دار اجملدد للنشر :سطيف  .األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين يف اجلزائر .بوضياف، حممد .20

 .دون تاريخ نشر، والتوزيع
 .1774إفريقيا الشرق، :ءالدر البيضا .جدلية الدولة واجملتمع باملغرب. بريم، سالمة ،آخرون .21
ديوان :اجلزائر. املؤسسات السياسية والقانون الدستوري يف اجلزائر منذ االستقالل إىل اليوم .بلحاج، صاحل .24

 .4010املطبوعات اجلامعية،
 .دون تارخ نشر.مطبعة دحلب: اجلزائر .ية للسلطة بني النظرية والواقعاملمارسة الدميقراط .بوعالم ،بن محودة .23
 دار الفكر  :دمشق .عوائق التحول الدميقراطي يف الوطن العريب .ولد أباه، السيد، العلوي سعيد ،بنسعيد .22

  .4006، العريب
 .دون تاريخ نشر ،دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة  .القانون اإلداري التنظيم اإلداري .حممد الصغري ،بعلي .25
 درا الفجر للنشر والتوزيع :القاهرة  .واجملتمع والسياسة الدولة اجلزائرية احلديثة االقتصاد. دبلة، عبد العايل .26

 .، دون تاريخ نشر 
النهضة العربية،   دار:القاهرة .كم الرشيدمرتكزات احلكم الدميقراطي وقواعد احل .حممد فهيم ،درويش .29

4010. 
 النسر : رةالقاه .ن بني سيادة السلطة وحكم القانونالشرعية الدولية حلقوق اإلنسا .حممد فهيم ،درويش .28

 .4009، الذهيب
قراطي يف أواخر القرن املوجة الثالثة للتحول الدمي .(ترمجة عبد الوهاب علوب.)صامؤيل ،هانتجتون .27

 . 1773، دار سعاد الصباح :،مصرالعشرين
دون بلد . عامليوإعادة صنع النظام ال ...صدام احلضارات. (ترمجة طلعت الشايب).صامؤيل ،هانتجتون .50

 .1778 ،سطور: الطبع
دار الوحدة، : بريوت. امللكية والنخبة السياسية يف املغرب. (عبودعطية  و ماجد ترمجة نعمة.)واتربوري، جون .51

1784. 
مركز : بريوت .(البحرين-لبنان -املغرب -مصر)االحتجاجية يف الوطن العريب احلركات . آخرون ،ربيع ،وهبة .54

 .4011، دراسات الوحدة العربية
 .1773مكتبة مدبويل،  :القاهرة .مناط اإلستالء على السلطة يف الدول العربيةأ .صالح سامل ،زرنوقة .53
، دون دار طبع :اجلزائر .زائر التجمع الوط ي اإلسالمياجلمعيات ذات الطابع السياسي يف اجل. علي ،زغدود .52

1773. 
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 .ع، دون تاريخ طبدون دار طبع: اجلزائر .زاب السياسية يف الدول العربيةحاأل. ، علىزغدود .55
 .4006، مركز الدراسات الوحدة العربية: ريوتب.ل الدميقراطي يف العراقالتحو  .محيد رشيد، عبد الوهاب .56
  .السلطة التنفيذية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري حتليل قانوين مقارن. طربوش، قائد حممد .59

 .1776املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،: بريوت
 دار النشر : الدار البيضاء .الوجيز يف النظم السياسية والقانون الدستوري املغريب .ة عبد احلليمكامل، نبيل .58

 .1780، املغربية
: الدار البيضاء ،..إىل اآلن  1760املغربية منذ  االنتخابات .(ترمجة بديعة اخلرزاي.)برينايب ،اريسالوبيس ك .57

 .  4007، النجاح اجلديد
 .4001، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية: اجلزائر . دستورية يف اجلزائرالتجربة ال. حمفوظ ،لعشب .60
ملاذا انتقل اآلخرون إىل . تنسيق وحترير على خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي .آخرون أحممد، ،مالكي .61

 مركز دراسات الوحدة:بريوت .دراسة مقارنة لدول عربية مع دول عربية أخرى ؟الدميقراطية وتأخر العرب 
 . 4007، العربية

املكتب اجلامعي احلديث،  :اإلسكندرية .دستورية والسياسية دراسة تطبيقيةيف النظم ال. حممد نصر، مهنا .64
4005. 

 . 1788مركز األهرام ،: القاهرة .رسالة مفتوحة اىل بورقيبة. حممد ،مزايل .63
 يف على الدين  .الثالثم السياسية يف دول العامل االجتاهات املعاصرة يف دراسة النظ .هدى ،ميتكس .62

منشورات اللجنة العلمية للعلوم السياسية : ، القاهرةاجتاهات حديثة يف علم السياسة ،هالل وإمساعيل حممود
 . 1777واإلدارية العامة، 

 مركز الدراسات السياسية :القاهرة . التحول الدميقراطي يف دول  املغرب العريب(. حمرر)منيسي ،أمحد  .65
 . 4002 واإلسرتاتيجية،

 مركز دراسات:بريوت  .األداء الربملاين للمرأة العربية دراسة حاالت مصر وسوريا وتونس .(حمرر)مسعد نفني   .66
 .4005، الوحدة العربية

 .4008دون دار نشر،  :مصر .املشاركة السياسية للمرأة العربية. مسعد، نيفني .69
 مركز دراسات : ريوتب ."ة مقارنة قانونيةدراس"السلطة التنفيذية يف بلدان املغرب العريب .فدوي ،مرابط .68

 .4010الوحدة العربية، 
 للدراسات والنسر والتوزيعامعية جمد املؤسسة اجل:بريوت . اجملتمع املدين والدميقراطية .علي عباس ،مراد .67

 ،4007 . 
 زيع ،امعية للدراسات والنشر والتو جمد املؤسسة اجل: بريوت .دميقراطية عصر العوملة .مراد، على عباس .90

 4009. 
 مركز زايد : املغرب  .املشهد السياسي املغريب من خالل األحزاب املغربية، مركز زايد للتنسيق واملتابعة .91
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 . 4001، (للتنسيق واملتابعة 
دار الكتاب :القاهرة .جتربة التعددية والتحول الدميقراطي دراسة تطبيقية يف اجلزائر .ناجي، عبد النور .94

 . 4010، احلديث
ديوان املطبوعات :قسنطينة. النظام السياسي اجلزائري من األحادية إىل التعديدية السياسية. عبد النور، ناجي .93

  .4006اجلامعية، 
مطبعة :القاهرة .احلكم والسياسة يف أفريقيا .(ترمجة أمين السيد شبانة وجمموعة من املرتمجني) .نوىل، أوكديبا .92

 .4003 ،لشؤون املطابع األمرييةاهليئة العامة 
دراسات حقوق  مركز: القاهرة .مصر وتونس التحول الدميقراطي املتعثر يف. ،آخرون عبد اجلواد، مجال .95

 .1778اإلنسان، 
مركز احملروسة للنشر واخلدمات الصحفية  :القاهرة .مفهوم اجملتمع املدين قراءة أولية .علي ،الصادق عبد .96

 . 4002، واملعلومات
 : القاهرة  .وريباأل -عربية يف ضوء احلوار العريبقراطية يف البالد المستقبل الدمي. عبد الغاين، مصطفى .99

 .4007، األكادمييةاملكتبة 
 دار مصر : القاهرة  .احلركات اإلسالمية يف الوطن العريب دراسة مقارنة باحلالة التونسية. عالين، اعليه .98

 . 4008احملروسة، 
 . 4003دار هومه، : ئراجلزا .اجلزائر احللم والكابوس. عميمور، حمي الدين .97
دار النهضة  :القاهرة .املركزيةيف دساتري العامل مركزية السلطة واقع السلطة التنفيذية  .فوزي، صالح الدين .80

 . 4003 – 4004العربية، 
  .1777 -1778النهضة العربية، دار : القاهرة .النظم السياسية وتطبيقاهتا املعاصرة .صالح الدين فوزي، .81
مطبعة املركز العاملي لدراسات :طرابلس .النظم السياسية العربية املعاصرة. فوزيأمحد  ،تيم ،حممد عطا، صاحل .84

 .ميالدي 1246وأحباث الكتاب األخضر، 
 :بريوت.العربية دساتري الدول.  مركز بريوت لبأحباث واملعلوماتقسم الدراسات االنتخابية والقانونية يف .83

 . 4005منشورات احلليب، 
 .4004، مركز دراسات الوحدة العربية: ةالقاهر  .مستقبل الدميقراطية يف اجلزائر .آخرون ،إمساعيل قرية، .82
  .2009، مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت. مستقبل الدميقراطية يف اجلزائر .آخرون ،إمساعيل، قرية .85
 .4002نشر والتوزيع، دار احلمد لل: عمان.الدميقراطية بني التأصيل الفكري واملقاربة السياسية .فايز ،ربيع .86
  .اإلصالح الدميقراطي يف الوطن العريب بني القرار الوط ي والفوضى البناءة. عبد القادر ،رزيق املخادمي .89

 . 4009، دار الفجر للنشر والتوزيع :القاهرة
 ول التنمية السياسية وبناءالكتاب األ-والتحول الدميقراطي التطور السياسي .عبد الغفار ،اد القصيبرش .88

  .4006، دون دار طبع: القاهرة. األمة 
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أفريقيا الشرق، : املغرب .الدميقراطية احلزبية يف املغرب بني الزعامة السياسية والتكريس القانوين. حممد، شقري .87
4003 . 

 م إىل القرن.رن الثالث قإشكالية التكون والتمركز واهليمنة من الق)تطور الدولة يف املغرب  .شقري، حممد .70
 . 4006إفريقيا الشرق، : الدار البيضاء. (العشرين

 ، دون دار طبع: اجلزائر. 1777-1788اجلزائر من فوق الربكان حقائق وأوهام . تامالت، حممد .71
1777. 

 .1772 ،مركز البحوث والدراسات السياسية :القاهرة .التحول الدميقراطي يف املغرب. ثابت، أمحد .74
 . 4009دار الساقي، : بريوت. سادس ماذا تغرياملغرب يف عهد حممد ال. خري اهلل، خري اهلل .73
 .4005لشرق، أفريقيا ا: الدار البيضاء. االنتفاضات احلضرية باملغرب .عزيز ،مخليش .72
 .1770، أفريقيا الشرق: القاهرة .النسق السياسي املغريب املعاصر .ضريف، حممد .75

  المقاالت /ب
ندوة الدميقراطية واإلصالح السياسي مداخلة يف ) ،لعريبرؤية ليبية عن اإلصالح يف الوطن ا ،إبراهيم ،أبو خزام .1

 (.4005/يونيو  -الصيف /  44-44لقاهرة  يف الوطن العريب، جامعة ا
 املؤمتر السنوي  )،"محاية حقوق اإلنسان باملغرب بني النص القانوين و االجتهاد القضائي" ،أربيعي، محيد .4

مركز دراسات وحبوث حقوق اإلنسان،  .الواقع واملأمول –ربية حقوق اإلنسان يف األنظمة الدستورية الع"األول 
 (. 4006مارس  16-12جامعة أسيوط يف

 .16/01/4011، 2533العدد  ،"انتفاضة تونس أوىل ثورات ويكليكس" ،األهرام .3
  مداخلة يف امللتقي الوط ي حول)، "دور اللجنة املتساوية األعضاء يف تسوية اخلالف" ،طالب الطاهر .2

 .4ج ،(، وزارة العالقات مع الربملانواألنظمة املقارنة غرفتني يف التجربة الربملانية اجلزائريةنظام ال
، 25309، جريدة األهرام ،"مأساة البطالة تونسيا وعربيا.... حممد البوعزيزي " ،السيد النجار، أمحد .5

43/14/4010 . 
   – 90العدد ملف األهرام االسرتاتيجي،  ،"ةتركيز السلطات يف قبضة بوتفليق: اجلزائر" ،خالد السرجاين، .6

 . 4000أكتوبر  –السنة السادسة 
، من 217، عدد جريدة النبأ باجلزائر ،"الوطنية متاعب وعقبات على الطريقاملصاحلة "  ،،نصر الدينالشريف .9

 .  4005ماي  15اىل 2
  مداخلة يف امللتقى الوط ي حول) ،ةنظام الغرفتني يف الربملان بني الدميقراطية ومتثيل احلكوم حممد، بوسلطان ، .8

  (. ، اجلزائروزارة العالقات مع الربملان نظام الغرفتني يف التجربة الربملانية اجلزائرية واألنظمة املقارنة،
  مداخلة يف ندوة التحوالت) ،اقرتاحات البحث... اإلسالميون والتحول الدميقراطي فرانسوا، بورجا، .7

 .1770أكتوبر01-سبتمرب47 ، مركز البحوث والدراسات السياسة، القاهرة يفالدميقراطية يف الوطن العريب
 مداخلة يف مؤمتر املشاركة السياسية للمرأة )، املرأة واختاذ القرار احلياة العامة يف تونس منوذجا سنية، بن مجيع،  .10
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 .(4001خربة الشمال اإلفريقي، مركز دراسات املستقبل اإلفريقي،جامعة القاهرة يف 
، مارس جملة املستقبل العريب  ،"مستقبل حركات اإلسالم السياسي يف املغرب" ،عبد احلكيم مشاش بن .11

 .48، السنة 345، العدد  4006
 مداخلة مشرتكة قي )،اجملتمع املدين والتحول الدميقراطي يف اجلزائر ،صونيا ، العيديالرمحانعبد برقوق،  .14

 (.4005-11-10يف بسكرة  حممد خيضر، ةامللتقى التحول الدميقراطي يف اجلزائر، جامع
 مداخلة يف ) ،احلركات االجتماعية يف اجلزائر بني أزمة الدولة الوطنية وشروخ اجملتمع ،جايب عبد الناصر .13

ائر، تونس، ، اجلز ان، السوديف مصر منتدى احلركات اإلجتماعية يف العامل العريب دراسات عن احلركات االجتماعية
 (. 4006، مصر يف مركز البحوث العربية واإلفريقية ،سوريا، لبنان، األدرن

 السياسة ،لقضايا والنماذج وآفاق املستقبلا: ة التحول الدميقراطي يف إفريقياظاهر  ،عبد الرمحنمحدي،  .12
 .1773، جويلية (113)عدد  ،الدولية 

 جملتمع بذاته عن اجملتمع ندوة وعي امشاركة يف ) ،اجملتمع املدين ومنهج املقارنة املتشائمة،عبد اهلل ،محودي .15
جبامعة  املدين يف املغرب العريب، معهد الدراسات عرب اإلقليمية للشرق األوسط ومشال إفريقيا وآسيا الوسطى

 (.1778 ، الدار البيضاء يفبرينستون
 ، سلسلة حبوث سياسية ،االنتخابات الربملانية والتطور الدميقراطي يف الوطن العريب ،توفيق إبراهيم ،حسنني .16

  . 1779، يناير 113العدد بالقاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية 
اريخ ــــــ، الصادر بت3761دد ــــ، العة اخلربـــــــيومي ،"هرية لقطع الطريق أمام املزورينتغريات جو "،ياسني، محيد .19

16 /14/4003. 
 ،" 43/04/1787دستور  مقتضيات وخصائص التعددية السياسية يف اجلزائر يف ظل"خولة، كلفايل، .18

 11-10 يفبسكرة حممد خيضر، مداخلة يف  امللتقى الوط ي األول التحول الدميقراطي يف اجلزائر ، جامعة )
 . 183، ص ( 4005ديسمرب 

 النظام أزمة مداخلة يف ندوة ) ،أزمة البديل الدميقراطي العريب تطيل عمر األنظمة االستبدادية ،مروة كرمي، .17
 ( .4005-14. 03 مؤسسة اإلنتشار العريب،ت النهضة، العريب وإشكاليا

 جملة الفكر الربملاين،  ،"من الدستور 140على ضوء املادة  الدور التشريعي جمللس األمة"، لزهاري، بوزيد .40
 . 4002ديسمرب  ،09العدد 

 العريب  مداخلة يف منتدى احلركات اإلحتجاجية يف العامل) ،احلركات اإلجتماعية يف تونس ،حمسن مرزوق، .41
األردن، مركز البحوث العربية  ،لبنان دراسات يف احلركات االجتماعية يف مصر، السودان، اجلزائر، تونس، سوريا،

  .( 4006مصر يف  واإلفريقية،
 ، مركز سلسلة حبوث سياسية ،احلركة اإلسالمية يف املغرب واملرجعية املشرتكة مع النظام ،ميتكس، هدى .44

 .1772، نوفمرب 88سية، العدد البحوث والدراسات السيا
 . 4006، ديسمرب 332العدد  ،جملة املستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية .43
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 جملة ،"الثورات العربية والنظام العريب والصراع على األدوار اإلقليمية"،عبد العزيز مصطفى مرسي، .42
 .4011، خريف 129، الشؤون العربية

 .40/01/4011 ،40824، اجلمهورية ،"ر دائماالشعوب تنتص" ،دس، عبد الوهابع .45
 مداخلة يف  امللتقى الوط ي األول " )اآلثار السياسية لالنفتاح االقتصادي يف اجلزائر ."عكاش، فضيلة .46

 .4005ديسمرب  11 -10 يف بسكرة حممد خيضر، التحول الدميقراطي يف اجلزائر، جامعة
 مداخلة يف امللتقى الوط ي األول  التحول ) ،رائمؤشرات التحول الدميقراطي يف اجلز  عمر، فرحايت، .49

 .(4005ديسمرب  11-10 يفبسكرة  حممد خيضر، الدميقراطي يف اجلزائر، جامعة
 التطور العاملي واإلقليمي ملفهوم حقوق اإلنسان وانعكاساته على املنظمات األهلية  ،أماين ،قنديل .48

 .دار نوبار للطباعة ،القاهرة مكتب ،تحدة اإلمنائيبرنامج األمم امل ،(مصر، املغرب ،لبنان)راسات حالة د
 ، مركز اإلمارات للدراسات دراسات عاملية ،اجلزائر بني الطريق املسدود واحلل األمثل ،هيو روبرتس .47

  .8والبحوث اإلسرتاتيجية، العدد 
  الدميقراطي التحول ندوة  قضايا) ، املغرب وعالقته بالواقع املصرياالنتقال الدميقراطي يف ،الغفار عبد ،شكر .30

، ( 4000ربنوفم46-45يف ، القاهرةاإلنسان دراسات حقوق مركز ،يف املغرب دراسة مقارنة مبصر واألردن
4001. 

 مداخلة يف امللتقى الوطىن) ،"العامة التحول الدميقراطي يف اجلزائر وأثره على احلريات"حسينة ، ،رونش .31
  .( 4005ديسمرب 11-10 ،كرةبسجامعة  الدميقراطي يف اجلزائر،األول التحول 

 :الوثائق  /ج
، اجلزائر) خطاب الرئيس شاذيل بن جديد، جبهة التحرير الوط ي، قراطية الشعبيةالدمياجلمهورية اجلزائرية   .1

 (. 1789ديسمرب، التكوينقطاع اإلعالم والثقافة و 
 : 1787فيفري  43دستور  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، .4

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm  

املطبعة : اجلزائر )  الدولة  اليمني زروالخطاب رئيس  ،دون هيئة، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .3
 .( 10/1775/ 44-8الرمسية، 

نوفمرب  16الرئاسية، يوم  لالنتخابات، مرتشح (لنب ي اجلزائر معا)من برنامج السيد اليامني زروال  23فقرة ال .2
1775. 

) لفخامة رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة األوىلحصيلة العهدة ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .5
 .(  4002، بدون جهة نشر، اجلزائر

حمرم  01األحد (: فندق األوراسي)السيد عبد العزيز بوتفليقة، خطاب إعالن الرتشح لعهدة ثانية، اجلزائر  .6
 .4002فيفري  44املوافق ل ، 1245

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm
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-07-) املتعلق بتنظيم األحزاب 1788ماي  3املؤرخ يف  1788لسنة  34القانون األساسي عدد  .9
4014  )                                                 cafe.com/vb-http://www.tunisi 

  .دار بلقيس: ، اجلزائر 4008رب حسب آخر تعديل له نوفمدستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ال .8
 :التقارير / د 

املنظمة : القاهرة .1772نسان يف الوطن العريب وق اإلتقرير عن حالة حق اإلنسان،املنظمة العربية حلقوق  .1
 .1772 الثامن، راإلنسان، التقريالعربية حلقوق 

 .1775، األمني: القاهرة .1772الدميقراطي يف الوطن العريب تقرير اجملتمع املدين والتحول .4
 : ائر،اجلز  1778ديسمرب 31جانفي اىل  1من  1777التقرير السنوي ، املرصد الوط ي حلقوق اإلنسان .3

 .املرصد الوط ي حلقوق اإلنسان  
املنظمة : القاهرة .1779عن حالة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب تقرير املنظمة العربية حلقوق اإلنسان،  .2

 . 1779العربية حلقوق اإلنسان،
 مركز: القاهرة . (4003 -4004) االسرتاتيجي العريبالتقرير  ،الدراسات السياسية واإلسرتاتيجيةمركز  .5

 .األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية
 مركز: القاهرة .4002-4003التقرير االسرتاتيجي العريب  ،الدراسات السياسية واإلسرتاتيجيةمركز  .6

 . 4002،، اإلسرتاتيجية األهرامالدراسات  السياسية و 
مركز : القاهرة .(0540-4002)التقرير االسرتاتيجي العريب ، مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية .9

 . 4005، األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية
: مصر  . 4007-4008يف الوطن العريب  اإلنسانتقرير عن حقوق املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ،  .8

 . 4007مركز دراسات الوحدة العربية ،
-4007السنوي العريب  ة حقوق اإلنسان يف الوطنتقرير عن حال ،املنظمة العربية حلقوق اإلنسان .7

 .4010، مركز دراسات الوحدة العربية:وتبري  .4010
  لمذكرات واألطروحاتقائمة ا/  ـه
 ، معهد رسالة دكتوراه .(1770-1794)النظام السياسي يف اململكة املغربية . ، حممد عبيدأمحد بدوي .1

  . 1779، راسات اإلفرقية، جامعة القاهرةالبحوث والد
 دراسة حالة اململكة)دور اجملتمع املدين يف عملية التحول الدميقراطي  .عبد الوهاب د، حممودأمين السي .4

 .4011، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه. (املغربية منذ التسعينات 
 سة حالة اجلزائردور األحزاب السياسية يف دعم التحول الدميقراطي يف الدول املغاربية درا. البار، أمني  .3

، والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة ماجستري،كلية احلقوق رسالة .1779-4009
4010،4011. 

http://www.tunisi-cafe.com/vb
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 .4003إىل  1789أثر القيادة على التحول الدميقراطي يف تونس يف الفرتة من . ، عامرحممداجلبو  .2
 .4006بية، رسالة ماجستري، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العر  

  4007-0177املغرب بني عامي التعددية احلزبية وإشكالية تداول السلطة يف .اجلبوري، علي سامل جاسم .5
 4011رسالة ماجستري، معهد البحوث والدراسات السياسية، جامعة الدول العربية، 

 أفريل 8ة يف اجلزائر املشاركة السياسية والتحول الدميقراطي يف اجلزائر اإلنتخابات الرئاسيدي صونية، العي .6
 رسالة ماجستري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية . دراسة ميدانية يف مدينة بسكرة –أمنوذجا  4002

 . 4002/4005 ،واالجتماعية، جامعة حممد خيضر بسكرة
 رسالة(. دراسة مقارنة)مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام السياسي األردين  .العضايلة، سامل محود أمحد .9

 4009جامعة عني مشس بالقاهرة،   ،كلية احلقوقدكتوراه،
 دراسة يف عقبات التحول الدميقراطي: التجربة الدميقراطية يف البحرين  .إمام، عاطف مسري فهمي .8

 . 4007، جامعة القاهرة ،م السياسيةعلو وال االقتصادكلية ،  رسالة ماجستري. (4002 -1777)  
  دراسة مقارنة حلاليت: طي يف العامل العريب ودور العوامل اخلارجية آفاق التحول الدميقرا .باي ،أمحد .7

 .4007-4008، دايل إبراهيم باجلزائر واإلعالم، جامعةكلية العلوم السياسية   دكتوراه،رسالة  .مصرو اجلزائر 
  واإلعالم،كلية العلوم السياسية   دكتوراه،رسالة  .اجلزائريمستقبل النظام السياسي . بوضياف، حممد .10

 . 4008، جامعة اجلزائر
 كلية احلقوق   ماجستري،رسالة . 1776التداول على السلطة الرئاسية والياته يف دستور . بيوش، صليحة .11

 4002-4003والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
  ائريالتحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية دراسة حالة النظام السياسي اجلز  .بلعور، مصطفى .14

  .4007-4008، جامعة اجلزائر، مكلية العلوم السياسية واإلعال،  أطروحة دكتوراه. (4008 -1788)
  الرقابة على دستورية القوانني يف دول املغرب العريب دراسة حتليلية. جعفر ولد املرابط، ولد جعفر .13

لة ماجستري، معهد البحوث والدراسات رسا. ليبيا -تونس -اجلزائر -املغرب  -انيا مقارنة يف دساتري كل من موريت
 . 4001العربية، جامعة الدول العربية بالقاهرة، 

 اإلدارية، معهد احلقوق والعلوم ، رسالة ماجستري. اجمللس الدستوري بني السياسة والقانون، زيكارة نبيل .12
 .1778-1779جامعة بن عكنون اجلزائر، 

 كلية احلقوق والعلوم اإلدارية، ،  رسالة ماجستري .رة يف اجلزائوين لبأحزاب السياسيالنظام القان. زنبيع ،رابح .15
 4004/4003، جامعة اجلزائر

 رسالة ماجستري،  .التنفيذية يف النظام السياسي اجلزائريلعالقة بني السلطتني التشريعية و ا .زروقي، مرزاقة .16
 .4004، جامعة اجلزائر، معهد العلوم السياسية واإلعالم

 كلية احلقوق  ،رسالة ماجستري. اجلزائر:ة احلزبية والنظام االنتخايب دراسة حالة  التعددي. عفاف حبة، .19
 . 4005-4002، جامعة حممد خيضر بسكرة، العلوم السياسية و
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  (1778 - 1774) التحول الدميقراطي يف املغرب ودور املؤسسة امللكية . حسن دياب، أمرية إبراهيم .18
 .4004، جامعة القاهرة ،وم السياسيةمعهد االقتصاد والعل ،رسالة ماجستري

 4005 –1772ي يف اجلزائر املصاحلة الوطنية وأثرها على التحول الدميقراط. حتحوت، نور الدين .17
 4005معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية بالقاهرة، ، ماجستري رسالة
 معهد العلوم  ،رسالة ماجستري. 7217 -1788أزمة التحول الدميقراطي يف اجلزائر . طعيبة ،أمحد .40

 .1778-1779 السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 
 بني املطالب الداخلية والتأثرياتالتحوالت السياسية يف بلدان املغرب العريب . كبري ،سيد أمحد .41

 .   4010 ،عة اجلزائررسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، جام. (4007 -1787)جيةاخلار 
 شهادة  .أبعاده الداخلية واخلارجيةالعراق و دوافع ومعيقات التحول الدميقراطي يف  .نبيل ،كربيش .44
 . 4008-4009، جامعة احلاج خلضر باتنة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،  دكتوراه
 معهد ، لة ماجستريرسا .1779- 1787املعارضة السياسية يف ظل التعددية احلزبية . ليندة لطاد، .43

  .4000-1777جامعة اجلزائر، ، العلوم السياسية والعالقات الدولية
 رسالة  .توري والسياسي بني املغرب وتركياتطور الفكر الدس .حميميد زويد اللهييب، حممد يوسف .42

 .4008، جامعة الدول العربية بالقاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، ماجستري
 رسالة .  4004-1772متغري القيادة والتعددية السياسية يف تونس . عبد الوهاب امأيوب، عصحممد  .45

 .4006، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  ماجستري
 رسالة ماجستري، كلية  .العامل الدي ي وظاهرة االستقرار السياسي يف املغرب. حممد إمساعيل على، سلوى .46

 .1777جامعة القاهرة،  ة،االقتصاد والعلوم السياسي
 ، رسالة ماجستري .1777-1787زائر مشاركة األحزاب يف املؤسسات السياسية يف اجل. مرزود، حسني .49

 .4004-4001، جامعة اجلزائر ،علوم السياسية والعالقات الدوليةمعهد ال
 رسالة . 4002-1787حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر يف ظل التحول الدميقراطي  .مرزوقي، عمر .48

 .4005، جامعة يوسف بن خدة باجلزائر، ماجستري، كلية العلوم السياسية واإلعالم
 .  دراسة مقارنة 1787ودستور 1796نظام احلكم يف اجلمهورية اجلزائرية يف ظل دستور  .فريدناشف،  .47

 . 1787جامعة عني مشس بالقاهرة، ، احلقوق ، كليةرسالة ماجستري
 كلية العلوم ،  رسالة ماجستري .اهليئة التشريعية يف اجلزائر غداة التعددية مدي استقاللية .سايل، مليكة .30

 .4004جامعة اجلزائر،  اإلنسانية،
  رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية واإلعالم.إشكالية التحول الدميقراطي يف تونس  .سيدهم،  ليلى .31

 .4007-4008جامعة بن يوسف بن خدة جامعة باجلزائر، 
 . 2007 -1779:تطور العالقة بني احلكومة والربملان يف النظام السياسي اجلزائري . رقعاشور، طا .34

 .4007-4008، جامعة احلاج خلضر باتنة، رسالة ماجستري،كلية احلقوق 
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 رسالة  .1778- 1774والتحول الدميقراطي باملغرب املعارضة السياسية . عبد الكرمي آلين،عبد .33
 .4003جامعة القاهرة،  ،م السياسيةكلية االقتصاد والعلو ،ماجستري

 . 4002ديسمرب  - 1770تركيا يف الفرتة مابني عام التحول الدميقراطي يف  .ابتسامعلى مصطفى،  .32
 . 4009، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،  رسالة ماجستري

  كلية احلقوق،  ماجستريرسالة  .7917-1774مؤسسات املرحلة االنتقالية يف اجلزائر  .حممدعمران،  .35
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 :امللخص 

 بداية التسعيناتيف هناية الثمانينات و عملية التحول الدميقراطي  املغاربية تونس واجلزائر واملغربعرفت دول املنطقة        
باإلضافة إىل جمموعة دوافع خارجية  الثقافية،والسياسية  واالجتماعية االقتصادية بعادحتت ضغوط أزمة داخلية متعددة األ

سياسة تطبيق القوى واملؤسسات العاملية لأمهها اكتساح موجة التحول الدميقراطي لدول العامل واهنيار االحتاد السوفيايت و 
 .تونس واجلزائر واملغرب لكل من  والتكنولوجية  واملالية االقتصاديةساعدات امل ملنح املشروطية 

خروج بعملية التحول الدميقراطي كحل لل البدأقرار  الظروف اختذت قيادات دول تونس واجلزائر واملغربأثناء هذه         
 هبذه الدول مت األخذ حقيق عملية التحول الدميقراطيشرعية نظمها املهتزة، ولت وإعادة بناء ات اليت تعاين منهامن األزم

، وتكريس وتطوير مؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسيطارها الدستوري هيكلة إ مجموعة من املؤشرات الدميقراطية أمهها إعادةمب
 . التعددية  االنتخاباتمبدأ التداول على السلطة من خالل إقرار 

حتول دون تطبيق دميقراطية فعلية أثبت الواقع التطبيقي هلذه املؤشرات الدميقراطية وجود جمموعة من املعوقات اليت          
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية  ل من تونس واجلزائر واملغرب هيمنةهذه املعوقات تكريس دساتري كوأهم هبذه الدول 

 ضافة إىل بروز ضعف اجملتمع املدين كأحدباإل والقضائية بتوسيع صالحياهتا مقابل تقليص صالحيات السلطات األخرى،
، حيث أن مؤسسات اجملتمع املدين تعاين من مشاكل يفرضها النظام دون حتقيق دميقراطية فعلية فيها أهم املعوقات اليت حتول
يف إطار تكريس تعددية شكلية تكون فيها مؤسسات اجملتمع املدين  ة دون استقالله وجعله تابعا هلاالسياسي عليه للحيلول

انعدام الدميقراطية  يالرئيساىل جانب معاناهتا من مشاكل داخلية سببها  السياسي،النظام لة إلضفاء الشرعية على يجمرد وس
 .الداخلية 

باإلضافة أن عالقة احلركات السياسية اإلسالمية بعملية التحول الدميقراطي مثلت إحدى أهم املعوقات الىت حالت           
 ات متنوعة ـــــدول سياســــذه الدون حتقيق الدميقراطية يف كل من تونس واجلزائر واملغرب، فقد استخدمت النظم السياسية هل

للحيلولة دون وصول هذه احلركات اىل السلطة، أما يف الوقت الراهن فإن ..( ، التهميش واالحتواء االستقطاب العنف،)
 .تتسم بالتعايشية والنظم السياسة يف هذه الدول عالقة احلركات االسالمية السياس

 التحول الدميقراطي  أهم املعوقات  العملية السياسيةيف السابقة مثلت املؤسسة العسكرية بتدخلهااملعوقات  إىل جانب     
 يف كل من تونس واجلزائر واملغرب، وختتلف درجة إعاقة املؤسسة العسكرية لعملية التحول من دولة إىل أخرى حسب درجة 

تأيت ي، لتدخال يف العملية السياسية رب املؤسسة العسكرية اجلزائرية أكثرت، وتعاملؤسسة العسكرية يف العملية السياسيةمشاركة 
، اليت أثبتت التونسية ، ويف األخري تأتى املؤسسة العسكريةم يف العملية السياسية يف اخلفاءبعدها اجليش امللكي الذي يتحك

 .حت دافعا لعملية التحول الدميقراطيصبأأهنا  1144 جانفي41 بعد الثورة
البد من إقرار نصوص دستورية حتقق  يف كل من تونس واجلزائر واملغربحقيقية  أخريا لتحقيق عملية حتول دميقراطي       

التوازن بني السلطات الثالث، وتسمح لكل واحدة القيام مبهامها بكل حرية،  كما البد من نشر ثقافة دميقراطية داخل 
ف ام الطر ثقافة التعايش واحت بية االسالمية والنظام السياسي مؤسسات اجملتمع املدين، وحتلي كل من احلركات السياس

من خالل صار عملها يف اجملال املخصص هلا بتعاد املؤسسة العسكرية عن العمل السياسي واقتاإىل جانب ضرورة  األخر، 
 .تكريس الشرعية الدستورية وتطبيق مبدأ سيادة الشعب

 



  Abstract 
       The Arab Maghreb, such as Tunisia, Algeria and Morocco, witnessed a 
process of democratization in the late eighties and early nineties under the 
pressure of an internal multidimensional, economic, social, political and  
cultural crisises as well as the external wave of democratization of the 
countries all over the world, the collapse of the soviet union and the 
application of powers and global institution to policy of conditionality  for 
granting economic financial and technological aid for Tunisia, Algeria and 
Morocco. 
       During these circumstances, the leaders of Tunisia, Algeria and Morocco 
decided to start the process of democratization as a solution to get out of their 
crises to rebuild their shaken legitimacy, and to achieve the process of 
democratization in these countries. A range of indicators of democracy has 
been introduced. The most important ones are the restructuration of the 
framework of constitution and institution, the development of civil social 
institutions, and reinforcement of the principle of trade through the adoption 
of multi –party elections. 
       There are indicators that showed that a set of obstacles prevent the 
application of the true democracy in these countries. The most important 
obstacles are the constitutions of Tunisia, Algeria and Morocco,  dominated  
by the executive branch and not by the legislative or the judicial ones .The 
power abuses of the authorities ,as well as the weakness of civil society are 
among the important obstacles that prevent the application of the true 
democracy. Besides, there are major internal problems caused by the lack of 
internal democracy.  
       In addition to this ,the relationship between Islamic political movements 
and the process of democratization presented one of  the main obstacles that 
prevented the achievement of democracy in Tunisia, Algeria and Morocco. It 
has used the political systems of these countries (violence, polarization and 
marginalization…) to prevent these movements from getting to power, in 
spite of the co-existence of the Islamic political movements in these countries. 



       Besides the former constraints, the military body is regarded as one of the 
obstacles of the political process in Algeria, Tunisia and Morocco, although 
the degree of disability of the military transformation process differs from state 
to state according to the degree of participation of the military in the political 
process. The royal army controls the political process in secret. The Tunisian 
military, after the revolution on January 14,2011 has become a catalyst for the 
process of democratic transition. 
        Finally, to achieve the transformational process of true democracy in 
Tunisia Algeria and Morocco, a balance between the three authorities must be 
adopted so to allow each one to function freely. We must promote a culture 
of democracy within the institutions of civil society. Moreover, an analysis of 
the Islamic political movements, culture of coexistence should be considered; 
the respect for the other parties, as well as the need to move away the military 
from political action and limited its activities by devoting the constitutional 
legitimacy and the application of the principle of the sovereignty of the 
people. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT : 
       Les pays de la zone du Maghreb à savoir la Tunisie ,l’Algérie et le Maroc, 
ont connu un processus de transformation démocratique dans la fin des années 
quatre –vingt et le début des années quarte –ving –dix  sous la pression d’une 
crise interne multidimensionnelles, économique, sociale, politique et 
culturelle, outre les facteurs externes dont le plus important est la vague de 
transformation  social et démocratique des pays dans le monde ,l’effondrement 
de l’union soviétique ,et l’application par les  forces et entreprises mondiales 
d’une politique qui consiste à conditionner l’octroi d’aide économique , 
financière et technologique à ces pays (Tunisie, Algérie, et Maroc) à des 
changement politiques . 
      Face à changement, les chefs politiques de ces pays ont pris la décision 
d’entreprendre un  processus de transition vers la démocratie comme solution 
afin de sortir des crises dont ils souffrent  et réhabiliter la légimité perdue de 
leurs régimes. Pour ce faire, ils ont emprunté une voie consistant 
principalement à restructurer leur cadre constitutionnel et institutionnel, et  
développer leurs instituions de la société civile, en vue de consacrer le 
principe d’alternance en matière de pouvoir ,et ce en décidant d’organiser des 
élections pluralistes .la mise en œuvre de ces indices démocratiques sur le 
terrain a montré l’existence de plusieurs obstacles qui empêchent d’atteindre 
une démocratie réelle au sein de ces pays .Parmi ces obstacles majeurs, est que 
les constitution de la Tunisie, l’Algérie et  la Maroc, ont favorisé la 
domination du pouvoir exécutif au détriment des pouvoirs législatif et 
judiciaire, en étendant leurs pouvoirs et en réduisant les pouvoirs des autres 
autorités, cela s’ajoute à la faiblesse de la société civile, principale barrière pour 
réaliser une réelle démocratie, ces société civiles buttent sur des problèmes 
imposés par le régime politique qui les force à en être toujours dépendant, à  
seule fin de consacrer un pluralisme de façade ou la société civil n’a d’autre 
rôle que d’essayer de donner une crédibilité à un régime  politique en mal de 
légitimité, sans parler de problèmes internes qui ont pour cause l’absence   
d’ une démocratie interne.  



       Notons par ailleurs le rapport des mouvements politique islamistes avec ce 
processus de changement démocratique, qui a stoppé la démocratisation de ces 
pays, après que ce régimes  politiques ont fait usage de plusieurs  politiques 
pour les centre (violence, endiguement, marginalisation ) tout cela a été utilisé 
pour empêcher  ces mouvement d’atteindre le pouvoir . 
        Actuellement, force est constater que ces mouvement islamistes  
coexistent avec les régimes en place dans ces pays. 
       Outre les obstacles précités, l’établissement militaire par son intervention 
politique a constitué le plus important des freins au changement démocratique 
en Tunisie , en Algérie et au Maroc, avec des degrés  différents selon chaque 
pays et en fonction de la participation dans chaque pays de l’armée dans la 
politique. 
      C’est en Algérie que l’armée s’ingère le plus, vient ensuite l’armée royale 
qui contrôle le processus politique en secret , et en fin l’armée tunisienne 
vient en dernier, laquelle a montré après la révolution du 11 janvier 2011  
qu’elle est devenue un garant du changement démocratique. 
       Nous pouvons dire à la fin de notre étude que pour réaliser un 
changement démocratique réel en Tunisie, en au Algérie et au Maroc, il 
faudrait édicter des textes constitutionnels qui puissent arriver à faire un      
équilibre entre les trois pouvoirs (législatif, judiciaire, exécutif) et qui 
permettent a chacun de ces pouvoirs d’accomplir librement ses taches, il 
faudrait également diffuser une culture démocratique à l’intérieur des 
établissements de la société civile. 
     Il faudrait aussi que tous les mouvements politiques islamistes fassent  
preuve de culture de coexistence et de respect de l’autre, et que l’armée 
s’éloigne de la politique pour s’occuper du rôle qui lui incombe, afin de 
concrétiser la légitimité constitutionnelle et d’appliquer réellement le principe 
de la souveraineté du peuple.          

                    
 
 
  


	تحولت حوالي ثلاثين دولة من النظم السلطوية إلى النظم الديمقراطية في الفترة الممتدة مابين (1974-1990) وعرفت هذه الفترة من التحولات بموجة التحول الديمقراطي الثالثة، وقد مست هذه الموجة عدد من الدول العربية بصفة عامة ودول من المنطقة المغاربية بصفة خ...
	اتجهت دول في المنطقة المغاربية (تونس، الجزائر، المغرب) إلى التحول الديمقراطي بفعل تأثير مجموعة من الدوافع الداخلية، وقد تنوعت هذه الدوافع إلى دوافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية هزت شرعية النظام وأضعفته وأثارت غضب الشعب وسخطه.
	بالإضافة إلى العوامل الداخلية تظافرت مجموعة من الدوافع الخارجية وساهمت في دفع عملية التحول الديمقراطي في تونس والجزائر والمغرب، أهمها سقوط الإتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، وتبني القوى العالمية والمؤسسات الدولية سياسة المشروطية لتقديم المس...
	في ظل هذا السياق قام قادة دول المنطقة المغاربية (تونس، الجزائر، المغرب) بتبني عملية التحول الديمقراطي   لمواجهة الأزمة المتعددة الأبعاد التي تهز شرعية نظمهم، وتمثلت أهم الإصلاحات السياسية التحول من نظام الأحادية  الحزبية إلى التعددية الحزبية (تو...
	على ضوء ما سبق سنتناول في الفصل الثانى دراسة دوافع التحول الديمقراطي الداخلية والخارجية، ونعالج ثلاث مؤشرات للتحول الديمقراطي في تونس والجزائر والمغرب، المتمثلة في الإطار الدستوري والمؤسسي، المجتمع المدني والانتخابات، وسنقوم بدراستنا في كل دولة...
	المبحث الأول : دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في تونس.
	إثر استقلال تونس سيطر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة على الحكم بعد انتصاره على غريمه صالح بن يوسف  وانتهج في عملية بناء الدولة التونسية الناشئة نظام أحادي يمثله الحزب الاشتراكي الدستوري، الذي تحول من حزب سياسي ذي طابع نضالـــــــي جماهيري إلــــــ...
	واستكمل بورقيبة هيمنته على السلطة بإقرار تعديل دستوري يمنحه الرئاسة مدى الحياة، وأصبح مشروع الدولة بأكملها مشروع بورقيبة.
	هذه الوضعية السياسية بالإضافة إلى مجموعة من العوامـــــل الاقتصادية والاجتماعيـــــــة أدت إلى انفجار الوضـــــــع في تونس في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، حيث عبرت القوى الاجتماعية والسياسية عن رفضها لهذا الوضع وضرورة التغيير والإصلاح في ...
	في ظل تزايد حدة هذه الظروف عام 1987 إختار رئيس الوزراء زين العابدين بن علي تطبيق المادة الدستورية 57 التي تنص على تولي رئيس الوزراء لمهام رئيس الجمهورية في حالة عجز الأخير عن ممارسة مهامه، وهذا ما أكده التقرير الطبي لسبعة أطباء أكدوا فيه عدم قدر...
	حكم الرئيس زين العابدين تونس مدة 23 سنة بطريقة كرست السلطة في يده، مما أدى إلى نمو الغضب الشعبي والقوى المعارضة لسياسته، وقد تزامن نمو هذا الغضب مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مما أدى إلى انفجار الوضع في ثورة 17 ديسمبر 2010 وا...
	عن الحكم وسقوط نظامه، ومن ثم بدأت تونس مرحلة انتقالية جديدة لتحقيق ديمقراطية نابعة من الشعب.
	لدراسة دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في تونس سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين حيث نتناول في المطلب الأول دوافع التحول الديمقراطي في تونس، أما في المطلب الثاني فنتناول مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس.
	المطلب الأول : دوافع التحول الديمقراطي في تونس.
	دفعت بعملية التحول الديمقراطي فــي تونس مجموعة مـــــن الدوافـــــع الداخلية والخارجية والتـــي سنقوم بدراستهـــا من خلال فرعين، سنتناول في الفرع الأول دوافع عملية التحول الديمقراطي في تونس في الثمانينات والتي جاءت بحكم زين العابدين ،ثم نتناول ف...
	فـــي تونس.
	الفرع الأول :دوافع التحول الديمقراطي بتونس في الثمانينات .
	أولا - الدوافع الداخلية :
	ونقسمها إلى دوافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية .
	1- الدوافع الاقتصادية :
	طبقت تونس سياسة اقتصادية اشتراكية في الفترة الممتدة من 1961-1969، ثم قامت القيادة السياسية بتغيير نهج البلاد الاقتصادي والتحول إلى الليبرالية الاقتصادية التي حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعة التصديرية والسياحة، لكنها خلقت العديد من الانعكاسات ا...
	في بداية الثمانينات عــــــرف الاقتصـــــاد التونسي ركـــــودا واجهتــــــــه القيـــــادة السياسيــــة التونسيــــة باتخـــــــاذ مجموعـــــة من الخطوات منها رفع الدعم الحكومي على السلع الأساسية مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وقد تزامن تدهور الإقت...
	على مستوى المالية العمومية، مما جعل الحكومة التونسية تتجه لطلب الإعانة من المؤسسات المالية العالمية التي اشترطت عليها إعادة هيكلة اقتصادها.
	رغم تطبيق تونس لسياسة إعادة الهيكلة من خلال رفع دعمها على جميع القطاعات باستثناء القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية كالتنمية الجهوية، إلا أن الإقتصاد التونسي استمر في التدهور حيث بلغ الدين التونسي خمس مليارات دولار في 1986، ووصلت خدمة الدين إلى ...
	2-الدوافع الإجتماعية :
	إن السياسة الاقتصادية الليبرالية التي انتهجتها السلطة التونسية منذ السبعينات أثرت سلبا على الجانب الاجتماعي حيث ارتفعت نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب، كمــــــا ساهمت في خلـــــــق تمايز اجتماعــــــــي أدى
	إلى وضع أصبحت فيه الدولة جهازا مسخرا لفائدة شبكات بيروقراطية مرتبطة بأوساط أصحاب المشاريع والطفيليين1F
	إلى جانب تدهور المستوى المعيشي للفرد التونسي بسبب انخفاض الدخل الفردي مقابل ارتفع أسعار السلع الأساسية كالخبز نتيجة لرفع الدعم الحكومي، هـــذه الظروف دفعت الشعب التونسي للخروج إلــــــــى الشارع والتعبيـــــــر عن غضبه وسخطه في "انتفاضة الخبز" في 03/...
	3-الدوافع الثقافية:
	تكتسي تونس تاريخا عريقا ورائدا في الثقافة الإسلامية والعربية ولما احتلتها فرنسا حاولت طمس هويتها الإسلامية والعربية، إلا أنها فشلت أمام تمسك شعبها بثقافته وحضارته، واثر استقلالها تولى الحكم الرئيس الحبيب بورقيبة وطبق سياسة علمانية مناهضة لدين ا...
	4-الدوافع السياسية :
	تنقسم الدوافع السياسية التي ساعدت على انتهاج عملية التحول الديمقراطي في تونس إلى مجموعتين، تشمل المجموعة الأولى أزمات هيكلية (أزمة البناء المؤسسي للسلطة في تونس، وأزمة نمو المعارضة السياسية)، أما المجموعة الثانية فتشمل ( أزمة الهوية ،أزمة الشرع...
	أ- المجموعة الأولى (الأزمات الهيكلية ):
	عانى النظام السياسي التونسي من مجموعة من الأزمات الهيكلية التي أدت إلى إضعافه وحالت دون قيامه بوظائفه ومهامه اتجاه شعبه، وتتمثل في أزمة البناء المؤسسي وأزمة نمو المعارضة السياسية.
	إن أزمة البناء المؤسسي في تونس سببها هيمنة الرئيس بورقيبة على السلطة إلى غاية 1987 باحتكار منصب رئيس الدولة مدى الحياة، وسيطرته على السلطة التشريعية(الهيئة الوطنية)من خلال رئاسته للحزب الاشتراكي الدستوري الذي يكون المنتمين إليه نواب الهيئة الوط...
	أما بالنسبة لأزمة نمو المعارضة السياسية فقد ظهرت في تونس في بداية السبعينيات نتيجة سيطرة الحزب الواحد بقيادة بورقيبة على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وعبرت عن هذه المعارضة قوى مختلفة من المجتمع المدني التونسي التي طالبت بضرورة الإصلاح...
	ب -المجموعة الثانية :
	إلى جانب الأزمات الهيكلية التي عانى منها النظام السياسي التونسي عانى أيضا من مجموعة أزمات أخرى تتمثل في أزمة الهوية وأزمة الشرعية وأزمة المشاركة.
	ظهرت أزمة الهوية في تونس إثر تبني الرئيس بورقيبة وضع مشروع مجتمعي جديد يقوم على إنشاء دولة تونسية علمانية مختلفة عن بقية الدول العربية، من خلال طمس الشخصية التونسية العربية بمجموعة من الإجراءات التعسفية.
	إن هذه السياسة العلمانية التي انتهجها بورقيبة جعلت الشعب التونسي في صراع بين هويته الإسلامية العربية التي ينتمي إليها وبين هوية غريـــبة غربـــية يحاول الرئيس بورقيبة صبغه بها من خلال نشر اللغة الفرنسية، مقابل تقليص استخدام اللغة العربية واتخاذ ...
	بالإضافة إلى أزمة الهوية عانى النظام السياسي التونسي من أزمة الشرعية، فقد استمد النظام السياسي التونسي شرعيته في البداية من تحقيق الاستقلال الوطني لذلك أصبحت الدولة جهاز سياسي لا تخترقه القوى الاجتماعية باعتباره لا يستمد شرعيته من منظومة طبقية ...
	إلى جانب الأزمات السابقة عانى النظام السياسي التونسي من أزمة المشاركة السياسية نتيجة سيطرت الحزب الاشتراكي الدستوري على جميع مجالات الحياة، واستخدام التعبئة السياسية كوسيلة وحيدة أمام الشعب لإيصال مطالبه، ومنه كان الحزب والإدارة يمثلان القنوات ا...
	 إضراب 26  يناير 1978 والاتجاه إلى التعددية الحزبية :
	أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغل التونسية عن أكبر إضراب تنضمه في 26/01/ 1978 بعد أن قرر الأمين العام للإتحاد الاستقالة من الديوان السياسي للحزب الحاكم، وعلى إثره قامت الجمعية الوطنية "البرلمان" بإصدار تشريع لإصلاح النظام الانتخابي يسمح بترشيح ضع...
	بعد إضراب 26 يناير1978 جاءت أحداث قفصة* 1980 كمنعطف هام يدعم مساعي المعارضة في دفع النظام للقيام بإصلاحات سياسية أكثر، وكانت من أهم نتائجها وعي النظام السياسي التونسي خطورة بروز المواطنين كطرف في اللعبة السياسية.
	نظرا لاستمرار تصاعد الأزمة في البلاد بمختلف أبعادها، اتخذت السلطة التونسية مجموعة من الإصلاحات السياسية أهمها فتح الباب أمام التعددية الحزبية في 1981، والسماح  للاتجاهــــــات السياسيــــة المختلفة المشاركـــــــة
	في الانتخابات التشريعية شرط حصولها على 5%من الأصوات الصحيحة، ليتم منحها الاعتماد القانوني وتصبح أحزابا شرعية.
	قامت السلطة التونسية بمنح الاعتماد القانوني للحزب الشيوعي المحظور في عام 1981، وفي 1983 تم الاعتراف بحزبين معارضين جديدين هما : حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحركة الوحدة الشعبية 7F .
	استمرت الأزمة في تونس رغم إقرار التعددية الحزبية، حيث اندلعت في 03/01/ 1984 انتفاضة الخبر واستمر تدهور الوضع بين السلطة والقوى المعارضة خاصة الحركة الإسلامية التونسية، التي اعتقل قادتها وكوادرها سنة 1986 وأصدرت أحكام بالإعدام على عدد منهم.
	لقد رفض بورقيبة هذه الأحكام وطالب بإعادة المحاكمة لإعدام 27 شخصا على الأقل، ولكن زين العابدين رأى تجنب زيادة تدهور الأمور أكثر وإدخال البلاد في أزمة أمنية، فقام بالانقلاب على نظام بورقيبة وتولى الحكم بموجب المادة 57 في 07 نوفمبر 1987.
	ثانيا - الدوافع الخارجية :
	ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية في دفع عملية التحول الديمقراطي بتونس في الثمانينات، وتمثلت في:
	1-انهيار الإتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة: إثر انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة تحولت
	الكثير من دول العالم الثالث إلى الديمقراطية، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القطب الوحيد في العالم الذي يفرض أفكاره وسياسته على مختلف الدول، في ظل هذه الظروف الدولية تأثرت تونس كغيرها من دول العالم بموجة التحول الديمقراطي.
	2-ضغوط المؤسسات العالمية والنقدية: واجه النظام التونسي مشكلات اقتصادية واجتماعية هائلة في الثمانينات زادت من حدتها الأزمة العالمية لعام 1986، مما جعل النظام التونسي عاجز على مواجهة تلبية مطالب شعبه، فالتجأ إلى الاستدانة من المؤسسات النقدية العالمية (ا...
	3-الثورة الإيرانية :لقد تأثرت الحركة الإسلامية التونسية بالثورة الإيرانية وانجازاتها، وسعت لضغط على نظام بورقيبة للقيام بعملية التحول الديمقراطي.
	الفرع الثاني :الدوافع الحديثة للتحول الديمقراطي في تونس .
	استخدم زين العابدين في فترة حكمه سياسة مزدوجة مع الشعب والمعارضة، فمن جهة ينادي بالديمقراطية والتعددية الحزبية والمشاركة السياسية وتداول السلطة وغيرها، ومن جهة أخرى يعمــــــل على كبت الشعب والمعارضــــة
	من خلال منع المظاهرات وحرية التعبير والرأي و تطبيق سياسة الاعتقالات وغيرها.
	بالإضافة إلى ما سبق انتهج زين العابدين سياسة اقتصادية مكنته من تحقيق نمو اقتصادي معتبر، إلا أنها أنتجت العديد من السلبيات التي أثرت على المجتمع كسوء توزيع عوائد النمو والاهتمام بقطاع الخدمات والسياحة وصناعة المنسوجات والملابس أكثر من القطاعات ا...
	إن تدهور الأوضاع الاقتصادية كانت له انعكاساته على الجانب الاجتماعي فقد ارتفعت نسبة البطالة، ومثلت 13،6 % من إجمالي العاطلين من خريجي الجامعات8F ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر وانتشار الطبقية، إلى جانب تفشي ظاهرة المحسوبية والرشوة والفساد في ا...
	لم تتوقف معاناة الشعب التونسي في الجوانب السابقة فقط بل تعدت إلى الجانب الثقافي، حيث سار الرئيس زين العابدين على نفس خطى سياسة بورقيبة السابقة، كما عمل على حجب الفضائيات والمواقع الالكترونية الدينية ومنع زيارة العلماء، وفي مقابل  ذلك عمل على نشر...
	لقد تظافرت جميع العوامل السابقة وأثارت غضب الشعب التونسي، الــــذي خرج لتظاهر في2008 بقفصــــه
	وقد استطــــاع النظـــــام التونسي السيطرة على الوضع، وهدأت الأوضاع في تونس إلى غايـــــة حادثــــــة البوعزيـــــزي*
	في سيدي بوزيد في يوم 17/12/2010 التي مثلت شرارة لبداية الثورة التونسية.
	إثر حادثة البوعزيزي عمت المظاهرات بلدية سيدي بوزيد ثم اتسعت لتشمل جميع أنحاء تونس، وقابلتها الشرطة باستخدام العنف لتفريق المحتجين لكنهم استمروا في التظاهر، ولمواجهة الأحداث أقر زين العابدين مجموعة من الإصلاحات أهمها عدم ترشحه للانتخابات الرئا...
	المطلب الثاني :مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس .
	عمل الرئيس زين العابدين منذ توليه الحكم عام 1987 على إعادة بناء شرعية النظام التونسي من خلال تطبيق سياسة الحوار لتحقيق التوافق الوطني،كما اتخذ مجموعة من التعديلات القانونية والدستورية لتحقيـــق الديمقراطيـــة في ظل سياسة خطوة خطوة، وشملت إصدار ...
	إن السياسية التي انتهجها زين العابدين سرعان ما برزت حقيقتها بأنها امتداد لسياسة بورقيبة حيث دام حكم زين العابدين 23 سنة تآكلت فيها شرعية نظامه وضعفت مؤسساته الدستورية، هذا ما مثل أحد أسباب إطاحة الشعب التونسي بنظام زين العابدين في 14/01/2011، و...
	سنتاول في هذا المطلب أهم مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس من خلال تقسيمها إلى أربع فروع، حيث نتناول في الفرع الاول الاطار الدستوري والمؤسسي، وفي الفرع الثاني المجتمع المدني، أما في الفرع الثالث فنتناول الإنتخابات ، أما الفرع الرابع فنتناول المؤش...
	الفرع الأول: الإطار الدستوري والمؤسسي.
	أولا :الإطار الدستوري.
	إن التطرق إلى الإطار القانوني يجرنا للحديث عن الدستور، وقد عرفت تونس في ظل عهد زين العابدين مجموعة من التعديلات الجزئية كانت أولها في25 جويلية 1988 للانتقال من النظام الأحادي إلى النظام التعددي  وأهم ما جاء فيه التخلي عن الرئاسة مدى الحياة وإلغ...
	في 27 أكتوبر 1997 تم تعديل جزئي أخر للدستور أهم ما تضمنه توسيع مجال الاستفتاء من خلال مراجعة الفصول 47 و76و77و78 ما مكن رئيس الجمهورية من استفتاء الشعب في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية وفي المسائل التي تتصل بالمصلحة العليا، وتحديد مجال ال...
	أجنبية12F .
	كما جاء تعديل دستوري في  02نوفمبر 1998 تضمن إعطاء الصبغة الإلزامية لأراء المجلس الدستوري لجميع السلطات، ثم جاء تعديل دستور في 1999 تضمن إدخال أحكام استثنائية على الفصل 40 في الفقرة الثالثة وتتمثل في منح الحق للمسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كا...
	وفي ماي 2002 تم إجراء تعديل جديد على الدستور مقدم من الرئيس زين العابدين مس أربعة محاور، مس  المحور الأول تدعيم حقوق الإنسان وتعزيز ضماناتها، أما المحور الثاني فتعلق بتعديل هيكل السلطة التشريعية  باستحداث غرفة ثانية سميت مجلس المستشارين، ويتمثل...
	إن هذا التعديل مثل تراجعا على ما حققه زين العابدين من خطوات أمام تكريس مبدأ التداول على السلطة رغم أنه أكد في تعديل 1999 اثر وضع مجموعة القيود المفروضة لترشــــح لمنصب الرئاسة أنه لــــن يتشبث بالسلطــــة
	إلى أجل غير مسمى مثلما فعل سلفه الحبيب بورقيبة 13F .
	جاء أخر تعديل دستوري تونسي في 13 ماي 2003 وسمح فيه لبعض أحزاب المعارضة بتقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية بشرط تزكية (30 ) عضوا من أعضاء مجلس النواب، أومن بين رؤساء المجالس البلدية، وهو شرط صعب تحقيقه من قبل الأحزاب.
	ثانيا :الإطار المؤسسي.
	1-السلطة التنفيذية:
	أخذت تونس بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية وخصص الدستور بابه الثاني لها، وينص الفصل 37 " أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول "14F .
	أ-رئيس الجمهورية:
	جاء أول تعديل دستوري في عهد زين العابدين في 25/07/1988 تضمن إلغاء مبدأ الرئاسة مدى الحياة  واستبدالها بأنه لا يجوز تولي شخص واحد رئاسة الجمهورية لأكثر من ثلاث ولايات مدة كل منها خمسة سنوات،كما أنه تم تحديد أقصى سن المرشح للرئاسة ب70 سنة، بالإضا...
	كما جاء تعديل 2002 في الفصل 51 في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية سواء بالوفاة أو الاستقالة   أو العجز التــــام يجتمع المجلس الدستوري فورا ويقــــــر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائــــــه، ويبلغ تصريحـــــــا بذلك
	إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما15F ، وفي حالة تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية مع حل مجلس النواب يضطلع رئيس مجلس المستشارين بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤ...
	 صلاحيات رئيس الجمهورية :
	يضطلع رئيس الجمهورية في تونس بصلاحيات عادية وأخرى استثنائية، سنتناولها كما يلي :
	1- صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات العادية:
	يمارس رئيس الجمهورية التونسي وظائف السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة التي يعين رئيسها ويعين أعضائها باقتراح من الوزير الأول، فرئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وحماية ترابه واحترام الدستور والقانون وتنفيذ المعاهدات، ويسهر على السير الحسن ...
	كما خول المشرع التونسي لرئيس الجمهورية التشريع بالمراسيم المتعلقة بميدان القانون الذي تمارسه السلطة التشريعية إذا فوضه مجلس النواب التشريع بمراسيم لفترة محددة ولغرض معين، كما يحق لرئيس الجمهورية التشريع بمراسيم بين دورتي المجلس، وكذا في الفترة ا...
	يصدر رئيس الجمهورية في مجال السلطة الترتيبية العامة نوعين من الأوامر، الأوامر التنفيذية(الفصل35) والأوامر المستقلة*، وفي حالة تعدى السلطة التشريعية على اختصاص السلطة التنفيذية فيحق لرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول مشروع القانون أو أي تعديل يتض...
	2 -صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات الغير عادية:
	يضطلع رئيس الجمهورية التونسي بمهام استثنائية يمارسها في الحالات الغير عادية، فيحق له إشهار الحرب وعقد معاهدات السلم بعد موافقة مجلس النواب،كما يحق له في حالة تعرض البلاد لخطر أو لأزمة تهدد استقلالها أن يتخذ تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير ا...
	أسر الرئيس زين العابدين على الاستمرار في النظام الرئاسي الذي وضع أسسه بورقيبة والذي في رأيه يحقق الاستقرار السياسي في البلاد بتكريس تعديلات تحافظ على الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، وفي المقابل تقلص من صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية.
	ب- الحكومة :
	يتولى رئيس الجمهورية اختيار رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بكل حرية، ويعين الوزير الأول بأمر مستقل عن أمر تعيين أعضاء الحكومة المتبقين، ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول،كما يتولى إنهاء مهام رئيس الوزراء بنفس كيفية التعيين...
	إن مشاركة الوزير الأول في تعيين الوزراء يقوى مسؤوليته في تكوين حكومة منسجمة يتناغم أعضاؤها تجاه كل القضايا الأساسية المطروحة، ومن زاوية توفره على سلطـــة معنوية على جميع الأعضــــاء الذين تتشكل منهـــم الحكومة
	وهو الأمر الذي من شأنه إعطاء الفعالية لدوره التوجيهي والتنسقي والرقابي الذي يؤديه داخل الحكومة18F .
	 صلاحيات الحكومة:
	كان الوزير الأول في الدستور التونسي لعام 1976 يشرف على الإدارة والسلطة العامة لكن اثر تعديل 1988 استرجع رئيس الجمهورية هذه المهام وأصبحت مهام الوزير الأول تقتصر على ممارسة أعمال الحكومة وتنسيقها، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يمنح الوزير الأول تفويضا...
	2-السلطة التشريعية:
	تتكون السلطة التشريعية في تونس من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتضطلع هذه السلطة بمهمة
	التشريع ومراقبة الحكومة ومهام استثنائية أخرى.
	1 -  مجلس النواب :
	 هيكل مجلس نواب:
	يتكون مجلس النواب من 214 عضوا يتم انتخابهم وفق الاقتراع الشعبي المباشر العام والسري لولاية خمسة سنوات، ويمكن أن تمدد الفترة التشريعية في حالة تعذر إجراء الانتخابات في وقتها بسبب خطر أو حرب .
	يعقد مجلس النواب دورات عادية وأخرى استثنائية، حيث ينص الفصل29 على أن المجلس يعقد دورات عادية واحدة كل سنة تبدأ في شهر أكتوبر وتنتهي في شهر جويلية، ويعقد دورات استثنائية وذلك أثناء العطلة النيابية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية النواب ...
	 مهام مجلس النواب:
	1. مهمة التشريع : لمجلس النواب الحق في اقتراح مشاريع قوانين (الفصل 34)، غير أن مشاريع القوانين التي يضعها رئيس الجمهورية لها الأولوية على مقترحات قوانين مجلس النواب، ويصادق مجلس النواب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وعلى القوانين الع...
	2. مهمة مراقبة الحكومة: يستخدم المجلس مجموعة من الوسائل لمراقبة عمل الحكومة من خلال المصادقة على
	مشاريع القوانين والمعاهدات الدولية، وطــــرح الأسئلة الشفهية والكتابية وتكويـــن لجان التحقيق والاستقصـــاء، وعقد جلســـــات حوار مع الحكومة .
	كما يراقب مجلس النواب الحكومة في تنفيذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية من خلال تقديم لائحة لوم معللة وممضاة من1/3 من أعضاء مجلس النواب على الأقل، ويشترط لتصويت على لائحة اللوم توفر الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإذا توفر النصاب تصبح الحكومة ...
	3-المهام الاستثنائية :يقوم مجلس النواب في تونس بمهام استثنائية أهمها تولى رئيسه مهام رئيس الجمهورية في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة بالوفاة أو الاستقالة أو العجز التام، كما منح المشرع التونسي حق تعديل الدستور بعد قرار مجلس النواب بالأغلبية...
	2 – مجلس المستشارين
	 هيكل مجلس المستشارين
	نص على إنشاء هذا المجلس التعديل الدستوري لعام 2002 بهدف ضمان تمثيل أوسع للجهات ولمختلف مكونات المجتمع22F ، حيث أصبح ينص الفصل 18 من الدستور التونسي على "يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء ........
	يتكون مجلس المستشارين من 126 عضوا لفترة 6 سنوات، حيث نصت المادة 19 من الدستور بعدم تجاوز عددهم ثلثي أعضاء مجلس النواب، وتتراوح عضويتهم بين الانتخاب الغير مباشر من لدن أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين .برسم عضو أو عضوين عن كل ولاية والانتخاب على...
	 مهام مجلس المستشارين:
	يزاول مجلس المستشارين المهمة التشريعية بعدما يصادق مجلس النواب على مشروع قانون ثم يعرضه عليه للنظر فيه في أجل أقصاه 15يوما، وفي حالة مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون دون إدخال عليه تعديلات يحيله رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس الجمهورية ل...
	3 -السلطة القضائية:
	تتكون السلطة القضائية في تونس من ثلاث هيئات، تتمثل في مجلس القضاء الأعلى ويعتبر السلطة القضائية العليا في البلاد ويرأسه رئيس الجمهورية، ومحكمة عليا يتم تكوينها في حالة اقتراف أحد أعضاء الحكومة الخيانة العظمى وهناك أيضا مجلس الدولة، الذي تتكون ت...
	يتولى رئيس الجمهورية مهمة تعيين جميع القضاة وإنهاء مهامهم حسب نص المادة 66، ويتولى المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية تعيين وترقية ونقل وعقوبة القضاة (الفصل 67).
	مما سبق نجد أن المشرع التونسي قد وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية مقابل السلطة التشريعيـــة والقضائيـــة
	وهذا ما سنتناوله في الفصل الثالث في هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى.
	4- المؤسسات الجديدة:
	نص الدستور التونسي على مؤسسات جديدة تقوم بمهمة مساعدة السلطات الثلاث على تأدية مهامهم وهي:
	1- المجلس الدستوري :
	تم الإعلان عن إنشاء هذه الهيئة الاستشارية عام1987، يتكون من تسعة أعضاء أربعة يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس المجلس، وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين وهناك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول لل...
	اتخــــذ الرئيس زيــــن العابديـــن العديــــد مــــن الخطوات لتطويـــــر عمــــل المجلـــــس الدستوري مـــــن خلال مجموعـــــة
	من التعديلات الجزئية، ففي التعديل الدستوري لعام 1995 أدرج المجلس الدستوري، وفي التعديل الدستوري لعام 1998 تم إعطاء الصبغة الإلزامية لأراء المجلس الدستوري للسلطات الثلاث ضمانا لعلوية الدستور دون المساس بصلاحيات مجلس النواب، ودون التعارض مع مبدأ تفريق ا...
	أهم صلاحيات المجلس الدستوري النظر في مدى مطابقة وملائمة المعاهدات ومشاريع القوانين للدستور والنظر في النظامين الداخليين لمجلس النواب والمستشارين قبل العمل بهما، كما أنه يراقب صحة الانتخابات والاستفتاء ويعلن النتائج.
	2- المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	انبعث المجلس الاقتصادي والاجتماعي التونسي في 1961 وصدر قانونه الخاص في 1988، وأهم ما جاء فيه رفع عدد أعضاءه من 68 إلى 117 عضو، ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي حسب نص الفصل 70
	من الدستور هيئة استشارية في مجالي الاقتصاد والاجتماع، وينظر في المسائل التي تحال إليه من السلطتين التنفيذية والتشريعية29F .
	الفرع الثاني : المجتمع المدني التونسي
	عندما تولى زين العابدين الحكــــم في تونس عمـــل على تدعيم مؤسســــات المجتمع المدني مــــن خلال مجموعــــة
	من التعديلات التي تهتم بإقامة تعدد الأحزاب والمنظمات المدنية، وضمان مساهمتها في إقامة الديمقراطية.
	أولا / الاحزاب السياسية التونسية:
	اتخـــــذ الرئيس زين العابدين في 7 نوفمبر 1988 مجموعــــــة مـــــن الإصلاحات التــــــي كرست التعددية الحزبيــــة
	في تونس في إطار فصل الحزب الحاكم عن الدولة، حيث لم يسمح لمدير المكتب السياسي للحزب حضور اجتماعات مجلس الوزراء مثل ما كان معهودا، كما أنه منح عدد من الوزارات لعدد من الأحزاب المعارضة وحقق حالة من التوافق مع مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ح...
	1-الإطار الدستوري والقانوني
	اثر تولي زين العابدين للحكم قام بإصدار تشريع جديد للأحزاب السياسية في أفريل 1988 لتقنين الحياة الحزبيـــــة باعتبـــــار أن الحزب تنظيم سياسي يسعـــــى لتنظيم وتأطير المواطنين التونسيين للمشاركـــــة في الحياة السياسية
	ويشترط في قيام الأحزاب السياسية حسب الفصل 8 من الدستور على" نبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين
	أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة"30F .
	تقدم الأحزاب الراغبة في الحصول على التأشيرة القانونية ملفاتها إلى وزارة الداخلية، في حالة قبول ملف الحزب يحصل على ترخيص صادر من وزير الداخلية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية31F ، وفي حالة سكوت الإدارة لمدة أربع أشهر من تاريخ إيداع الملف ...
	وفي تقييم لهذا القانــــون رأى محمد مزالي أنـــــه قــــد استفاض في مـــــا يجب ألا تفعلــــه الأحزاب مقارنــــة بمـــــا هــــو مسمــــوح لها القيام بـــــه 32F .
	2 – تصنيف الأحزاب السياسية التونسية :
	منح نظام زين العابدين الاعتراف القانوني لثمانية أحزاب سياسية، وهناك أحزاب أخرى فشلت في الحصول على الاعتراف القانوني، وسنتطرق لدراسة أهم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية التونسية وفق تقسيمها إلى أحزاب غير معتمدة وأحزاب معتمدة.
	أ- الأحزاب السياسية الغير معتمدة قانونيا:
	1. حزب العمال الشيوعي التونسي:
	انشأ هذا الحزب في 1958وهو امتداد لمنظمة العمل التونسي ويتبني الإيديولوجية الماركسية اللينينية وأمينه  العام "حمة الهمامي"، أسهم الحزب خلال فترة بورقيبة إسهاما كبيرا في تجديد النضال النقابي والسياسي الديمقراطي مما عرضه للقمع في أواخر عام 198633F  .
	قدم الحزب طلبه للحصول على الاعتراف القانوني عند تولى بن علي الحكم، لكنه قوبل بالرفض لذلك استمر في العمل سرا دون أن يحضر نشاطه، وقد تحالف هذا الحزب مع النظام عندما اشتد الصراع بينه وبين حركة النهضة مما ساهم في ضعف شرعيته، غير أن هذا التحالف لم ي...
	2. الحركة الإسلامية ( حركة النهضة ) :
	تشكلت هـــــذه الحركـــــة رسميـــــــا فــــي 1970، وبدأت نشاطهـــــــا فـــي الجانب الفكـــري مـــــن خلال إقامــــــة حلقات
	في المساجد، وكذلك من خلال الانخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريم 34F .
	عقدت الحركة بقيادة "راشد الغنوشي" مؤتمرا صحفيا في يونيو 1981 أعلنت فيه عن توقيع إعلان تأسيس حزب جديد "حركة الاتجاه الإسلامي"، اهتمت بمعالجة قضايا المجتمع من خلال طلب الاستفتاء حول مجلة الأحوال الشخصية للمرأة، لذا قامت قوات الأمن باعتقالات واسعة...
	عند تولي بن علي الرئاسة رحبت الحركة بهذا الانقلاب باعتباره خطوة لتدعيم الديمقراطية، وفي المقابل رفضت السلطة منحها الاعتماد القانوني، وبعد حرب الخليج الثانية قامت السلطة بتغيير منهج عملها مع النهضة حيث اعتقلت الكثير من ناشطي حركة النهضة، وحوكمو...
	3. حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:
	تأسس سنة 2001 تحت رئاسة منصف المرزوقي، وضم في عضويته عناصر مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية ومنها الإسلامية، ومن أهم مطالبه تعديل الدستور والفصل بين رئاسة الدولة وبين رئاسة أي حزب سياسي في ظل مبدأ التداول على السلطة وتدعيم حق الإسلاميين في تكو...
	ب - الأحزاب السياسية المعتمدة قانونيا :
	عرفت الساحة السياسية الحزبية في تونس في عهد بورقيبة الاعتراف بثلاث أحزاب سياسية إلى جانب الحزب الحاكم، ثم تزايد عددها في عهد زين العابدين ليصل إلى ثمانية أحزاب، وأهمها ما يلي :
	1. حزب التجمع الدستوري الديمقراطي :
	انشأ هـــذا الحزب في 1920 علي يــــد "عبد العزيز الثعالبي" تحت اســــم الحزب الحـــر الدستــــوري، وهدف
	إلى تحقيق استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي، عرف انشقاقات جوهرية داخله قادها بورقيبة ورفقائه وكونوا الحزب الحر الدستوري الجديد اثر مؤتمر هلال في 02/03/1934 .
	تمكن الحزب الدستوري الحر من منافسة الحزب القديم والتغلب عليه، وبعد توقيع برتوكول استقلال تونس انتقلت السلطة إلى بورقيبة والحزب الحر الدستوري الجديد، وفي عام 1974 عقد الحزب الاشتراكي الدستوري مؤتمرا تحت شعار "الوضوح"، وأهم ما خرج به هو مبايعة بو...
	بعد تولي زين العابدين الحكم حرص على إعادة هيكلة الحزب الاشتراكي الدستوري وإصلاحه باعتباره المقوي لسياسة الرئيس الجديد في مواجهة القوى السياسة المعارضة، فقد قام بن علي بتقليص عدد أعضائه وغير تسمية الحزب إلى "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي"، وفي م...
	هدف زين العابدين من هذه التغيرات إحكام سيطرته على النظام من خلال تقوية حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي أصبح مجرد آلة في يده، ومن أهم مبادئ هذا الحزب الحفاظ على طابعه الوطني والشعبي والإسلامي والتمسك بتحقيق الديمقراطية والتعددية الحزبية في الب...
	2. حــــركة التجديد ( الحزب الشيوعي التونسي سابقا ):
	عقد هذا الحزب أول مؤتمر تأسيسي له في 12/1921 في تونس، ومثل نشاطه امتداد للحزب الشيوعي الفرنسي وكان يتكون من الأقليات الإيطالية والفرنسية واليهودية المقيمة في تونس، واتخذ الشيوعيون التوانسة قرار بجعل الحزب وطني في مؤتمر ماي 1939، والذي خـــــرج ...
	"علي جراد" أمينا عاما له .
	بعد الاستقلال أيد هذا الحزب سياسة نظام بورقيبة، وشارك في انتخابات المجلس التأسيسي في عام 1956 وإثر محاولة انقلابية قام بها بعض الضباط اليوسفيين في عام 1962، تعرض نشاط الحزب للحظر في يناير 1963 غير انه استمر في العمل في فترة الحظر إلى غاية إعلان...
	3. حزب حركة الوحدة الشعبية:
	تأسس هذا الحزب في 1973 من قبل بن صالح الوزير الأول لبورقيبة سابقا، وضم مجموعة من العناصر ذات التوجهات المختلفة، وفي عام 1975 أعلنت الحركة عن برنامجها الحزبي وتوجهها الإيديولوجي الاشتراكي.
	منحت السلطة له الاعتماد القانوني كحزب سياسي في عام 1983وأمينه العام محمد بلحاج عمر، ومن بين أهدافـــــه في 1992 العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لشعوبنا والتقليص شيئا فشيئا من التبعية الاقتصادية التي لا مبرر لها36F .رغم أن السلطة منحت له الاعتم...
	4. حزب التجمع الديمقراطي التقدمي (الاشتراكي التقدمي سابقا ):
	انشأ هــــذا الحزب في عــــام 1978 إثر الانتفاضة العمالية والشعبية التي شهدتها تونـــس، حيث كون مجموعــــة
	مــن الكــــــــوادر تنظيم تحت اســـــــم"الماركسيون المستقلون "ومثـــــل نواة حــــــــزب"التجمع الاشتراكي التقدمي"الذي بــــــــــرز
	عام 1983 وأمينه العام"أحمد نجيب الشابي"، ويعتبر حزب يساري من أهدافه القضاء على الطبقية ومختلف أشكال الاضطهاد ويعتبر هذا الحزب الإسلام والعروبة مرجعية تاريخية وثقافية للمجتمع التونسي .
	تم اعتماده بصفة رسمية عام 1988، وفي مؤتمر2001 قام الحزب بتجديد هيكله وأفكاره تزامنا للظروف الداخلية التونسية والخارجية العالمية وغير إسمه إلى "الحزب الديمقراطي التقدمي ".
	5. حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي :
	أنشاء هذا الحزب إثر تكليف زين العبدين لعبد الرحمن التليلي  عام 1988إنشاء حزب قومي جديد يظم الناصريين والبعثيين والقوميين، والممثلة في"حركة البعث"و"التجمع القومي العربي"و"تنظيم طلائع الوحدة العربية" وبعد عقد العديد من المناقشات بينها تم الاتفاق ...
	مما سبق لقد انتقلت تونس من نمط سلطوي مغلق ساد فيه نظام الحزب الواحد والحكم الفردي إلى نمط سلطوي مفتوح جزئيا عبر السماح بقدر من التعددية السياسية المقيدة، وقد ضاقت التعددية السياسية حتى صارت مجرد تعددية أحزاب وضاقت التعددية الحزبية وأصبحت مجرد و...
	ثانيا :المنظمات المدنية التونسية.
	منذ تولي زين العابدين الحكم وهو يؤكد في خطبه على ضرورة تنمية دور المنظمات المدنية للمجتمع المدني لتكريس الديمقراطية في تونس، ولتحقيق ذلك اتخذ مجموعة من التعديلات الدستورية والقانونية .
	1- الإطار الدستوري والقانوني:
	أصدر زين العابدين العديد من التعديلات التي تتعلق بالمنظمات المدنية التونسية منهــا مــــا نص عليــه الدستور في الفصل 8 من الاعتراف بحرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات، ومنها ما تضمنه تعديل قانون الجمعيات رقم 154 لسنة ...
	في إشهار الجمعية هل يهدد النظام أم لا، ووفق هذا التعديل لا يمكن حل أي جمعية إلا بقرار من المحكمة 39F .
	كما جاء في هذا التعديل تصنيف جديد للجمعيات إلى ثمانية أصناف نسائية، اجتماعية، ثقافية وفنية، خيرية وإسعافية، علمية، مهنية، رياضية، جمعيات ذات صبغة عامة، هذا التعديل هدفت منه السلطة احتواء المنظمات الغير الحكومية والسيطرة عليها حتى تفقد استقلاليته...
	2 - أهم المنظمات المدنية التونسية :
	أولا -الجمعيات النسوية :
	ارتبط عمل الجمعيات النسائية في تونس في البداية بالتركيز على العمل الخيري التطوعي اتجاه المحتاجين  والمشاركة في عمل الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال، وبهذا تجاوزت المرأة التونسية المطالب الضيقة، وإثر الاستقلال تم وضع ترسانة من القوانين وإنشاء ...
	1-الإتحاد القومي للمرأة التونسية: أنشاءه الحبيب بورقيبة في جانفي 1956 مـــن خلال توحيد لجنـــــة المــــرأة
	في الحزب الاشتراكي الدستوري واتحاد حركات المرأة التونسية، وقد لعبت السلطة السياسية دورا كبيرا لدفع ودعم النواة الأساسية لهذه المنظمة43F ، وعمل الاتحاد على تقديم المساعدة للمرأة التونسية بمختلف أشكالها اجتماعية اقتصادية وتحقيق العدالة بين المرأة والرجل.
	لما تولى الرئيس زين العابدين الحكم تحول الاتحاد القومي للمرأة التونسية إلى منظمة غير حكومية، وأنشأ عام  1990 هيئة للدفاع عن حقوق المرأة، ونظرا لأهمية دور الإتحاد في المجتمع فرض الحزب الحاكم سيطرته عليه وجعله وسيلة لتحقيق أهدافه .
	2-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات :تكونت هذه الجمعية بصفة قانونية في 06 /08/1989،ونادت
	بفصل الدين عن الدولة، وحصول النساء التونسيات على جميع حقوقهن السياسية والمدنية والاجتماعية مثل الرجل وتعمل عل تغيير المنطق الأبوي السائد ثقافيا وإلغاء كل مظاهر التمييز ضد المرأة، وتمكينها من المواطنة الكاملة بوسائل منها توعيتها بحقوقها القانونية 44F .
	ثانيا- جمعيات حقوق الإنسان:
	تتسم علاقة جمعيات حقوق الإنسان التونسية والسلطة بالصراع الدائم، حيث يتعرض نشطاء هذه الجمعيات إلى الاعتقال والملاحقات الأمنية، مما جعلها ضعيفة البنية والتأثير في المجتمع، وقـــــد بدأت هذه الجمعيـــات بالظهــــور
	في بداية حكم الرئيس زين العابدين إثر تعديل قانون الجمعيات بهدف تحسين شروط حماية الحقوق والحريات المكفولة بوثيقة الدستور وضمان ظروف ملائمة لممارستها45F ، وأهمها ما يلي :
	1-الرابطة التونسية لحقوق الإنسان :أنشأت عام 1977 تعمل على نشر تقارير وبيانات خاصة بوضعية حقوق الإنسان في تونس، وفي 1991 أدانت اضطهاد السلطة للتيار الإسلامي مما عرضها لضغوط كبيرة من السلطة، كما رفضت التعديلات التي اقرها قانون الجمعيات الجديد والمتمثلة...
	2- المجلس الوطني للحريات في تونس CNLT:تأسس في 10 أكتوبر1999 من قبل أربعين شخصية، له مواقف قوية في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويمكن أن نرجع قوة مواقفه إلى قيمة الشخصيات التي تكونها والتي تمثل تيارات سياسية مختلفة.
	ثالثا- النقابات :
	عمل زين العابدين منذ توليه الحكم في 7 نوفمبر 1987 على فرض سيطرة نظامه على النقابات الموجودة على الساحة التونسية، وجعلها وسيلة لتحقيق أهداف نظامه، وأهم النقابات التونسية ما يلي :
	1-الاتحاد العام لطلبة تونس : أنشأ الاتحاد العام لطلبة تونس في 1952، وبسط الرئيس بورقيبة سيطرته عليه حيث أصبح من أدوات تحقيق النظام لسياسته، وفي 1971 عقد الإتحاد المؤتمر 18، وكون القوميين واليساريين ودستوريين أغلبية بقيادة أحمد المستيري دعت إلى استقلال...
	قامت السلطة التونسية آنذاك بالاعتراف بمنظمة طلابية جديدة " الاتحاد العام التونسي للطلبة " أنشأها الإسلاميون، وفي ظرف ثلاث سنوات تمكن من فرض هيمنته على طلبة الجامعات، ودخل الاتحاد العام التونسي للطلبة في مواجهات عنيفة مع النظام الذي غير من سيا...
	2-الإتحاد العام التونسي للشغل : سعى الرئيس بورقيبة منذ الاستقلال إلى السيطرة على اتحاد الشغل التونسي باعتباره قوة في المجتمع التونسي، فأصبح مدرسة لتنشئة الكوادر السياسية للحزب الحاكم، غير أن علاقة الحزب الحاكم واتحاد الشغل عرفت تدهورا كبيرا في منتصف ا...
	أما زين العابدين فعمل على السيطرة على الإتحاد العام للشغل بوسائل مختلفة قانونية وإدارية وتنظيمية وضمان ولاء قادة الإتحاد للحزب الحاكم، بالإضافة إلى استخدام القوة في التعامل مع المظاهرات والإعتصامات واعتقال عدد من أعضائه والمتظاهرين وبث الانشقاق...
	مما سبق رغم تعدد وتنوع مؤسسات المجتمع المدني التونسي إلا أنها تعاني من الضعف وعدم قدرتها على ممارسة مهامها بكل حرية وعلى أكمل وجه، نظرا لمعاناتها الكثير من المشاكل التي سنتناولها في الفصل الثالث.
	الفرع الثالث :الانتخابات في تونس.
	رأى الرئيس زين العابدين لإكمال سياسته التي تبناها منذ توليه الحكم في تونس ضرورة تكريس مبدأ تدول السلطة من خلال تنظيم أول انتخابات تونسية تعددية رئاسية وتشريعية عام1989، واستمرت جميع الانتخابات التونسية التشريعية والرئاسية تأتي في موعد واحد طيلة...
	إلا أن السلطة استمرت في تنظيم الحدثين مع بعضهما، وكان دائما الفائز في الانتخابات الرئاسية زين العابدين والفائز بأكبر قدر من المقاعد في مجلس النواب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، فيا ترى إلى أي مدى كانت الانتخابات التونسية التعددية تتسم بالنزاهة والش...
	1-الانتخابات التعددية الرئاسية والتشريعية لعام 1989 :
	ينتخب رئيس الجمهورية التونسي لمدة خمسة سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما،حرا ،مباشرا ،سريا بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، وفي حالة عدم حصوله على الأغلبية تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقترا...
	في الدورة الأولى.
	بالنسبة للانتخابات الرئاسية لعام 1989 ترشح وفاز بها الرئيس زين العابدين، وقد ساندته جميع القوى السياسية الموجودة آنذاك بما فيها حزب النهضة.
	أما الانتخابات التشريعية لعام 1989 فأجريت وفق قانون انتخابي يتم حسب نظام الاقتراع بالأغلبية في دورة واحدة، وشاركت فيها جميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية بما فيها حزب النهضة المحضور باستثناء الحزب الشيوعي، وقد رفضت الأحزاب المعارضة التحا...
	كانت نتائج هذه الانتخابات سلبية بالنسبة للمعارضة، حيث لم يحصل أي حزب على أي مقعد مما أثار الشكوك حول جدية النظام في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي، وفي المقابل فاز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بكل مقاعد البرلمان (144)، أما القوائم المستقلة لحزب الن...
	اعتبرت مشاركة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات مجرد إعادة إعطاء مشروعية للحزب الحاكم مع إقصاء المعارضة من الحياة السياسية 53F ، حيث تأكدت قوى المعارضة التونسية أن الحزب الدستوري الديمقراطي مازال مسيطرا على الساحة السياسية، ومن أجل السماح لها ...
	2 -الانتخابات التعددية الرئاسية والتشريعية لعام 1994 :
	بالنسبة للانتخابات الرئاسية لعام 1994 اتسمت بتأييد الأحزاب المعارضة لرئيس زين العابدين، الذي فاز بها بنسبة 99% من أصوات الناخبين، وتم القبض على عبد الرحمن الهاني و منصف المرزوقي لإعلانهما عن نية الترشح للرئاسيات.
	أما الانتخابات التشريعية لعام 1994 فجرت وفق تعديل قانون الانتخابات لعام 1993، الذي أصبح يمنح قدرا من التمثيل لأحزاب المعارضة وذلك بزيادة عدد مقاعد البرلمان من 144 إلى 163، ويجري التنافس على 144 مقعدا من خلال تطبيق أسلوب القائمة المطلقة، أما الم...
	لقد جرت الانتخابات التشريعية لعام1994 وفق القانون الجديد وفي ظل تفويض المعارضة التجمع الدستوري بتولي الحكم وقيادة المؤسسة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة55F ، وقد شاركت فيها 6 أحزاب سياسية اتسمت بضعف قاعدتها الشعبية لتأييدها للرئيس زين العا...
	جاءت نتائج هذه الانتخابات بفوز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ب144 مقعدا، أما 19 المقعد المخصصة لتمثيل المعارضة فقد توزعت على أربعة أحزاب هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (10) ،حركة التجديد (4)، الإتحاد الديمقراطي الوحــــدوي (3)، حزب الوحـــــد...
	في البرلمان.
	تعتبر خطوة مشاركة المعارضة في البرلمان دلالة رمزية على إنهاء احتكار الحزب الحاكم للمجلس النيابي، إلا أنه يبقى في النهاية تمثيل محدود ولا يغير كثيرا من هيمنة التجمع الدستوري الديمقراطي على مجريات نشاط المؤسسة التشريعية57F .
	3 -الانتخابات التعددية الرئاسية والبرلمانية لعام 1999:
	أقرت السلطة مجموعة من التعديلات على قانون الانتخابات في عام 1998، تمثلت في التراجع على شرط حصول المترشح للانتخابات الرئاسية على توقيع 30 نائبا برلمانيا على الأقل، هذا الشرط صعب على المعارضة تحقيقه   لضعف وجودها داخل البرلمان،كما منح هذا التعديل ...
	شارك في الانتخابات الرئاسية لعام 1999 ثلاث مرشحين هم زين العابدين عن الحزب الحاكم، ومحمد بلحاج عمور زعيم حزب الوحدة الشعبية، وعبد الرحمن تليلي زعيم الإتحاد الوحدوي الديمقراطي58F .
	جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 1999بفوز الرئيس زين العابدين بأغلبية مطلقة بنسبة تأييد 99% وقد اعتبر العديـــد مــــن المراقبين بأنه رغم هـــــذه النتيجة إلى أنها تعتبر خطوة لتكريس التعدديـــــة، حيث أن الانتخاب
	على ثلاث أشخاص أحسن من الاستفتاء على شخص واحد .
	أما الانتخابات التشريعية لعام 1999 فجرى التنافس فيها على 182 مقعدا، وفق قانون جديد يدمج بين نظامي الانتخابات بالقائمة المطلقة والتوزيع النسبي، حيث تم تطبيق نظام القائمة الحزبية المطلقة للتنافس على 148 مقعدا و34 المتبقية يتم توزيعها على المعارضة...
	جاءت نتائج هذه الانتخابات بفوز الحزب الحاكم على أغلبية المقاعد 148، مقابل حصول الأحزاب المعارضة على 34 مقعدا وتوزعت على أربعة أحزاب سياسية هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (13) وحركة التجديد (5) وإتحاد الديمقراطيين الوحدوي (7)، بالإضافة إلى حزب...
	إن نتائـــــج هــــذه الانتخابـــــات تؤكــــد هيمنــــة زين العابدين فــي الانتخابــــات الرئاسية، وهيمنــــة الحزب الحاكــــم
	في الانتخابات التشريعية، أما تلك التعديلات فهي عبارة عن ترضية للأحزاب المعارضة وليست خطوة حقيقية لتكريس الديمقراطية.
	4-الانتخابات التعددية الرئاسية والتشريعية لعام 2004 :
	ترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2004 أربعة مرشحين، هم الرئيس زين العابدين عن الحزب الدستوري الديمقراطي ومحمد بوشحية الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، ومنير الباجي عن الحزب الاجتماعي التحرري ومحمد على الحلواني عضو المكتب السياسي لحركة التجديد .
	جـــاءت نتائـــــج هــــذه الانتخابـــــات بفــــوز الرئيس زين العابديـــــن بعهــــدة جديــــدة ولكــــن انخفضت نسبــــة فوزه
	إلى94،58 %، ليحصل المترشحون المنافسون له على معدلات تتراوح بين 3،78 % لمحمد بوشويحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية، ومنير باجي عن الحزب الاجتماعي التحرري ب 0،79 %، ومحمد على حلواني معدل 0،9560F  %.
	أما الانتخابات التشريعية لعام 2004 فتنافست فيها سبعة أحزاب سياسية وهي:التجمع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الإتحاد الديمقراطي الوحدوي التحرري، الحزب الديمقراطي التقدمي قائمة المستقلين، وقد تم رفع عدد المقاعد المخصصة إلى الق...
	5-الانتخابات التعددية الرئاسية والتشريعية لعام 2009 :
	تنافس على مستوى الانتخابات الرئاسية زين العابدين وثلاث قادة أحزاب من المعارضة هم : أحمد أينوبي (الأمين العام للإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، محمد بوشيحة (الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية )، أحمد ابراهيم (الأمين الأول لحركة التجديد) .
	أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية على فوز الرئيس زين العابدين بنسبة 89،62بالمئة، ومحمد بوشويحة 05،1 بالمائة وأحمد أينوبي 3،80 بالمائة، وأحمد إبراهيم 1،57 بالمائة61F .
	بالنسبة للانتخابات التشريعية لعام 2009 جرت في ظل رفع نسبة تمثيل المعارضة في البرلمان إلى 25 % بعد زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 214، وتنافس عليها 1080 مرشحا ( ضمن 181 قائمة انتخابية تضم 166 قائمة للأحزاب و15 قائمة مستقلة) .
	دخل في منافسة الانتخابات التشريعية مجموعة من الأحزاب السياسية وتتمثل في: حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وحزب الوحدة الشعبية والإتحاد الديمقراطي الوحدوي، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري وحركة التجديد وحزب الخضر للتقدم، وا...
	جاءت نتائج هذه الانتخابات بفوز حزب التجمع الدستوري ب 161 مقعدا، أما باقي المقاعد فتم توزيعها على حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 16 مقعدا، وحصل حزب الوحدة الشعبية على 12 مقعدا، والإتحاد الديمقراطي الوحدوي على 9 مقاعد والحزب الاجتماعي التحرري على ...
	يمكن أن نستنتج أن السياسة التي طبقها زين العابدين منذ توليه الحكم في تونس ولمدة 23 سنة ذات وجهان (مزدوجة)، ففي أحد أوجهها مــــارس سياسة الخطاب والدعـــــوة إلــى تطبيق الديمقراطية وتكريس التعدديـــــة والدعـــــــوة
	الى تداول السلطة وفق انتخابات نزيهة، وتدعيـــم المجتمع المدني باعتباره مؤشرا مهمـــا لتحقيــــق الإصــــلاح السياسي
	في البلاد، أما الوجه الثاني فانتهج سياسة مغايرة على أرض الواقع تتسم باستخدام العنف والملاحقات الأمنية والاعتقالات وانتهاك الحقوق العامة وعرقلة وتهميش نمو المجتمع المدني وإخضاعه لسيطرة الحزب الحاكم والحيلولة دون ظهور أي معارضة لسياسته من خلال تزوير الا...
	فيا ترى ما هي الإصلاحات السياسية التي حدثت في تونس  بعد الإطاحة بنظام زين العابدين؟
	الفرع الرابع: المؤشرات الحديثة للتحول الديمقراطي في تونس
	نجح الشعب التونسي في إسقاط نظام حكم زين العابدين في 14 جانفي 2011 ، وعمل على بناء نظام جديد يرسى مبادئ ديمقراطية حقيقة، وكانت أول الخطوات تولى فؤاد المبزع الرئاسة بعدما أكد المجلس الدستوري الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وعند تولى المبزع ا...
	استمرت الإصلاحات في البلاد ففي 18 مارس صادق مجلس الوزراء التونسي على حل البرلمان بغرفتيه وحل المجلس الدستوري والاقتصادي، وفي 07 مارس أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلغاء إدارة أمن الدولة والبوليس السياسي تماشيا مع قيم الثورة ومبادئها،كما تم الإف...
	وهو ما يجعل العقوبة كأن لن تكن ويسمح بإدماج المفرج عنهم في الحياة السياسية62F .
	بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا للإصلاح السياسي لإعداد منظومة قانونية للعملية الانتخابية يرأسها عياض
	بن عاشور، وفي خطوة نحو بناء مؤسسات الدولة اتفقت الحكومة على إجراء انتخابات تأسيسية لانتخاب مجلس وطني تأسيسي ليضع دستور جديد للبلاد ويختار من أعضاءه واحد لرئاسة الدولة إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية
	أو تشريعية.
	وفي خطوة أخرى لتماشي مع مطالب الثورة أنشأ مجلس لحماية الثورة ووقع بيانه عدد كبير من قوى المجتمع المدني، ثم ضم إلى اللجنة العليا وأصبحت تسمى "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، وبلغ عدد أعضائها 130 عضوا بهد...
	 انتخابات المجلس التأسيسي الوطني التونسي :
	استمرت الثورة التونسية في دينامكيتها فبعد أن أطاحت بنظام زين العابدين تم حل الحزب الحاكم ومؤسسات النظام السابق، وبدأت مرحلة بناء مؤسسات الدولة التونسية الديمقراطية الجديدة من خلال تنظيم انتخابات المؤتمر التأسيسي في 23 /10/ 2011، وحدد عدد أعضائه...
	تقدمت للمشاركة في الانتخابات التأسيسية حوالي 1600 قائمة انتخابيّة من بينها حوالي 700 قائمة لشخصيات أو تحالفات مستقلة والبقية قائمات لأحزاب أو تحالفات أحزاب64F . ويمكن أن نلاحظ ملاحظتين في هذه الانتخابات تتمثل الأولى في ارتفاع نسبة القوائم المستق...
	أسفرت نتائج هذه الانتخابات على فوز حزب النهضة بالمرتبة الأولى ب89 مقعدا، ثم تلاه حزب المؤتمر
	من أجل الديمقراطية ب29 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حزب العريضة الشعبية ب 26مقعدا، ثم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ب20 مقعدا ثم الحزب الديمقراطي التقدمي ب16 مقعدا ثم تلت الأحزاب الأخرى .
	في قراءتنا لهذه النتائج نجد أن حزب النهضة حقق نسبة عالية حوالي النصف، ويمكن أن نرجع أسباب فوز النهضة بهذه النتيجة رغبة الشعب التونسي القيام بقطيعة نهائية مع النظام السابق لزين العابدين، إلى جانب اعتماد حزب النهضة خطاب سياسي إيديولوجي يحي الهوية...
	إذن عكست انتخابات المجلس التأسيسي رغبة ووعي الشعب التونسي في تمثيله من قبل عدد من الأحزاب المعتدلة القابلة للطرف الآخر سواء علماني أو إسلامي، ومثلت هذه الانتخابات خطوة إيجابية أنتجت سلطة تشريعية مؤقتة تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد كما أنتجت ...
	من أجل العمل والحريات ويرأسها حمادي الجبالي، وتعتبر هذه المرحلة خطيرة جدا لما تستطيع أن تحدثه من ارتداد فالثورات لا تنتهي بإسقاط الحكام فهي المرحلة التمهيدية الأسهل، ولكن الأصعب هو عملية إعادة بناء النظام البديل66F .
	المبحث الثاني: دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر
	اعتمدت القيادة السياسية الجزائرية بعد الاستقلال  لبناء الدولة الجزائرية الناشئة على الشرعية الثورية والأحادية الحزبية الممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، كما اعتمدت على النهج الاشتراكي لتسير البلاد وتطويرها، غير أن البلاد تعرضت في الثمانينات إل...
	في ظل هذه الظروف الصعبة اتخذ الشعب الجزائري وسيلة الاحتجاجات والمظاهرات لتعبير عن سخطه وغضبه اتجاه الأوضاع السائدة، وكانت أكبر احتجاجاته مظاهرة  05 أكتوبر 1988والتي مثلت نقطة بداية للتأريخ لمرحلة جديدة تحولت بعدها الجزائر إلى الديمقراطية من خلا...
	سنتناول في هذا المبحث دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر من خلال مطلبين، نعالج في المطلب الأول دوافع التحول الديمقراطي وفي المطلب الثاني مؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر.
	المطلب الأول : دوافع التحول الديمقراطي في الجزائر.
	ساهمت في دفع عملية التحول الديمقراطي في الجزائر مجموعــــة من الدوافــــع الداخلية والخارجية سنتناولهــــا
	في المطلب الأول كما يلي :
	الفرع الأول :الدوافع الداخلية .
	ساهمت في دفع عملية التحول الديمقراطي في الجزائر مجموعة من الدوافع الداخلية المتنوعة بين دوافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية.
	أولا-الدوافع الاقتصادية :
	تبنت الجزائر منذ استقلالها النهج الاشتراكي لبناء وتنمية اقتصادها، وعملت على تكوين اقتصاد وطني متمركز حول الذات يقوم على أساس التخطيط والمركزية وملكية الدولة للوسائل والأملاك العامة وبسط سيطرتها على مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والخدماتية وا...
	كما طبقت الدولة الجزائرية نظرية النمو الغير المتوازن القائمة على الاهتمام بتطوير قطاع الصناعة كقطاع رائد وفي المقابل همشت القطاعات الاقتصادية الأخرى، فقطاع الزراعة عجز على توفير المنتجات الفلاحية للبلاد لذلك ارتفعت الفاتورة الغذائية المستوردة أ...
	ما زاد من تدهور الاقتصاد الجزائري انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 1986 التي أدت إلى انهيار أسعار البترول، الذي أدى بدوره إلى انخفاض مدخول الدولة الجزائرية من العملة الصعبة إلى النصف في مدة ثلاث سنوات69F ، إلى جانب زيادة مستوى الإنفاق ن...
	كما ساهم في ضعف الاقتصاد الجزائري ارتفاع مبالغ الديون الخارجية نتيجة لتحول الجزائر من ديون طويلة الأمد إلى الديون القصيرة والمتوسطة المدى المرتفعة الفوائد، وتحول هذه القروض للاستهلاك لا الاستثمار فقد قدرت قيمة الديون الخارجية طويلة الأجل سنة 19...
	بالإضافة إلى الأسباب السابقة ساهمت ظواهر انتشار سوء التسيير والتصرف والاختلاس وصرف الأموال دون رقابة في تدهور الاقتصاد الجزائري، ما جعل إمكانيات وموارد البلاد تعاني من الإهمال وسوء التسيير.
	ثانيا -الدوافع الثقافية:
	يعتبر المتغير الثقافي مؤثرا حاسما في الأزمة الجزائرية فبعد الاستقلال نتيجة لمخالفات الاستعمار الفرنسي والسياسيات التعليمة المتتالية برزت ثلاث فئات من النخب الجزائرية، الفئة المتفرنسة والفئة المعربة والفئة مزدوجة اللغة
	(الفرنسية والعربية).
	كما ساهمت السياسة التعليمية المنتهجة بعد الاستقلال في خلق ازدواجية في الشخصية الجزائرية، فجعلت منها الشخصية الاغترابية المؤمنة بالغرب وبفرنسا باعتبارها أساسا للازدهار والتقـــدم، أمــا الشخصية الثانيــــة فهــــي تبحث عن ذاتها التاريخية والحضار...
	بالإضافة إلى صراع المغتربين والمعربين في الثمانينات ظهر مطلب اللغة والثقافة الأمازيغية بين أوساط المجتمع الجزائري في أحداث الربيع الأمازيغي، حيث عارض المطالبون النظام السياسي بصفة علنية وضغطوا عليه للاعتراف بهم وتلبية مطالبهم.
	ثالثا -الدوافع السياسية :
	هناك عدة عوامل سياسية أثرت على النظام السياسي الجزائري وفجرت أزمة 05أكتوبر1988ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين :
	أ-المجموعة الأولى (أزمات هيكلية) :تحتوي على أزمة البناء المؤسساتي للسلطة السياسية في الجزائر، وأزمة الصراع ونمو المعارضة السياسية الجزائرية.
	عانت المؤسسات السياسية الجزائرية من الضعف وعدم الاستقلالية حيث كانت تخضع للسلطة التنفيذية وكان رئيس الدولة يشارك البرلمـــــــــان في الوظيفة التشريعيــــــة،كمــــــــا كان نواب المجلس الوطني ينتمون إلى حزب واحــــــد هــــــذا
	ما أضعفه وجعله يفتقد لسلطة اللازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية المخولة له دستوريا خاصة في مواجهة الوظيفة التنفيذية 71F .
	كما عانى النظام السياسي الجزائري من أزمة الصراع التي برزت إثر وفاة الرئيس "هواري بومدين"حيث ظهر اتجاهان يتصارعان من أجل الوصول إلى السلطة، وهما الاتجاه الأول المحافظ الذي قاده"محمد الصالح يحياوي " المسؤول الأول للحزب، ودعا إلى تقوية الحزب وناهض...
	لقد كان دفاع كل اتجاه عن رأيه خدمة لمصالحه الخاصة، حيث قال الرئيس'' شاذلي بن جديد" في خطاب للأمة في 15ديسمبر 1987ما يلي: '' إن التنظيم الاقتصادي الجاري القيام به لا يحرج في الواقع إلا مصالح أولئك الذين يرتاحون إلى الجمود، ولا يقلق إلا أولئك الذ...
	بالإضافـــة إلى مــــا سبق عانى النظــــام السياسي الجزائري من أزمة نمو المعارضة، فبعــــد حوالي عشرين سنــــة
	من الاستقلال تكونت قوى سياسية مختلفة طالبت بالمشاركة السياسية وابتعدت عن توجهات النظام السياسي الذي كرس ضدها كل أشكال العنف والتهميش ومنع حرية التعبير وخرق حقوق الإنسان للمحافظة على السلطة، ولما تزامن هذا مع عجز النظام السياسي على تلبية وتحقيق مطالب ا...
	ب/ المجموعة الثانية : تحتوي على أزمة الشرعية والهوية والمشاركة والتكامل في الجزائر.
	تعود أزمة الشرعية في الجزائر إلى الأيام الأولى من استقلالها عندما لم تعترف قيادة أركان الجيش بالحكومة المؤقتة وتحالفت مع مجموعة من المدنيين وكونت المكتب السياسي، ولبناء شرعية النظام السياسي الجزائري تم الاعتماد على الشرعية التاريخية لحزب جبهة ...
	إن تغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفها الشعب الجزائري قبل عام 1989 وتناقص جاذبية الشرعية الثورية لدى الجيل الأكثر شبابا74F  دفعت الشعب الجزائري لتعبير عن سخطه  لهذه الأوضاع في أحداث 05 أكتوبر 1988.
	بالإضافة إلى أزمة الشرعية عانى النظام السياسي الجزائري من ضعف قدرة إستعاب المؤسسات السياسية كل القوى الموجودة في المجتمع، فقد اقتصرت رؤية حزب جبهة التحرير بالنسبة إلى المشاركة بمعنى التعبئة السياسية التي تأخذ شكل التأييد والحشد والمساندة لبعض ...
	إلى جانب الأزمات السابقة تعتبر أزمة الهوية من أخطر الأزمات التي عانى منها المجتمع الجزائري، وتعود هذه الأزمة إلى عهد الاستعمار الفرنسي الذي عمل على طمس الشخصية الجزائرية بتكريس اللغة والثقافة الفرنسية والحيلولة دون تعلم اللغة العربية وكل ما يت...
	في المجتمع الجزائري حيث تمسك البعض بالاتجاه العـــروبي وآخــــرون بالاتجاه الإسلامـــــي ورأى البعض الأخر الرجــــوع
	إلى الهوية الأمازيغية.
	آخر أزمة عانى منها النظام السياسي الجزائر في ظل الأحادية الحزبية أزمة التكامل وتجسدت بتعدد التوجهات الدينيـــة والانقسامـــات الطبقيـــة واللغوية في الكيـــان الاجتماعـــي والسياسي الجزائري على السواء، هــــذا ما هـــدد استقراره وبقــــاءه.
	رابعا -الدوافع الاجتماعية
	انتهجت الجزائر منذ الاستقلال النظام الاشتراكي لما يضفيه على التنمية من بعد اجتماعي، غير أن الأزمات الاجتماعية التي عرفتها البلاد في الثمانينات حالت دون تحقيق الأهداف الاجتماعية.
	لقد عرفت الجزائر في أواسط الثمانينات انفجارا سكانيا هائلا قدر عدده ب 25 مليون نسمة بعدما كان عدد السكان لا يتجاوز 18 مليون نسمة وشكلت نسبة الشباب دون العشرين أكثر من ستين بالمائة منه، مقابل انخفاض مهول في سعر المحروقات من 42دولار إلى 11 دولار، ...
	كما أن الجزائر في هذه الفترة عانت من ارتفاع نسبة الأمية حيث وصل عدد الأميين حسب إحصائيات 1989 حوالي 7،5 مليون، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة البطالة خاصة بين الفئات الشبابية المتعلمة حيث قدرت في 1985 الى 658000 شخص، وفي 1987 ارتفعت إلى 120000077F .
	إلى جانب المشاكل السابقة عانى الشعب الجزائري من ظهور طبقة ثرية مقابل توسع طبقة الفقراء، فتكسرت بذلك ظاهرة التفاوت الاجتماعي وأصبحت واقع موجودا بعدما كانت مرفوضة في مراحل سابقة،كما عمت المجتمع الجزائري ظواهر سلبية أخرى كالرشوة، المحسوبية، محاباة...
	بالإضافة إلى الدوافع الداخلية المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ساهمت مجموعة من الدوافع الخارجية في تأجيج الأزمة الجزائرية والضغط على القيادة السياسية الجزائرية لتبني عملية التحول الديمقراطي.
	الفرع الثاني:الدوافع الخارجية
	ساهمت العديد من العوامل الخارجية في دفع عملية التحول الديمقراطي في الجزائر، ويمكن الإشارة إلى نوعين منها متغيرات إقليمية وأخرى دولية .
	1. المتغيرات الإقليمية : تتأثر الجزائــــــــر ببيئة كــــــــل من النظام الإقليمــــــــــي العربي والنظـــــــــــام الفرعــــــــــي للمغربي العربــــــــي
	فـــفي السبعينات والثمانينات تنامي الدور السياســــــــــي والاجتماعي للعديــــــد من التنظيمـــات الإسلامية فـــــي العديـــد من الدول العربية والإسلامية، وتأثرت الجزائر بتجارب هذه الدول وخاصـــة التي فتحت المجال أمــــام القــــوى الإسلامية للمشاركـ...
	2. المتغيرات الدولية: من أهم العوامل التي دفعت بالجزائر للتحول نحو الديمقراطية انتشار الموجة الثالثة من التحول
	الديمقراطي، التي شملت الكثير من بلدان العالم الثالث، بالإضافة إلى اتجاه السلطة الجزائرية للاستدانة من المؤسسات المالية العالمية اثر تدهور حالة اقتصادها، وقد فرض صندوق النقد الدولي على الجزائر تطبيق مجموعة من الإجراءات تهدف لإعادة التوازنات المالية الك...
	مما سبق نجد أن الشعب الجزائري عبر عن رفضه للأزمة المتعددة الأبعاد التي أصابت النظام السياسي الجزائري في مظاهرات صاخبة في 05 أكتوبر 1988.
	 نتائج الأزمة :
	سادت المظاهرات الجزائر في05 أكتوبر 1988 وانتشرت أعمال العنف والتخريب ضد الممتلكات العامة ومقرات حزب جبهة التحرير الوطني  في ظل غياب تام لقوات الأمن والشرطة، ونظرا لتطور الوضع تدخل الجيش بأمر رئاسي ولأول مرة أعلنت حالة الطوارئ في 06 أكتوبر 1988...
	يرى أصحاب الطرح الأول أن أحداث أكتوبر عفوية عبر فيها الشعب الجزائري عن سخطه نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد، وعملية التخريب تعبر عن الكبت الاجتماعي لدى فئات مستها الأزمة من شباب ومفصولين عن العمل وفئة الفقراء الذين ...
	من الرئيس شاذلي بن جديد لمواجهة معارضيه من أعضاء حزب جبهة التحرير الرافضون للإصلاحات الاقتصادية حيث أعلن أن القطاع الخاص هو حليف أساسي للقطاع العام 81F .
	يصرح طالب الإبراهيمي حول المسؤول عن المظاهرات كما يلي : هذه الأمراض -أيها الإخوة -خلقت أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم وبين جبهة التحرير والشعب وهذه الأمراض -أيها الإخوة- تفسر أحداث 05 تشرين أول أكتوبر عام 1988، أو بعبارة أدق تفسر الجانب التلقائ...
	نخلص أن أحداث أكتوبر 1988 كانت مزيجا بين أحداث عفوية قام بها الشعب الجزائري للتعبير عن سخطه وغضبه لعدم قدرة النظام على الاستجابة لمطالبه، ومن ناحية أخرى تم استغلالها من أطراف كانت تسعى لإحداث التغيير سواء على مستوى النظام أم من طرف قوى من المجت...
	 تأثيرات أحداث أكتوبر 1988 :
	إثر أحداث 05 أكتوبر 1988 تبني الرئيس شاذلي بن جديد مجموعة من الإصلاحات، بدأت بإقالة أمين اللجنة المركزية للحــــزب وتغييره بشخصية عبد الحميد مهري ،وفي 12 أكتوبـــــر1988 أصـــــدر الرئيس مرســــوم
	88-200 داعيا الناخبين إلى استفتاء لتعديل جزئي للدستور03 نوفمبر1988 83F .
	شمل تعديل دستور 1976 إلغاء الفقرتين 02-09 من المادة 111 من دستور 1976، وتم تحقيق الفصل بين رئاسة الحزب ورئاسة الدولة،كما نص التعديل على حق الترشيح للمجالس المنتخبة دون شرط الانتماء للجبهة وتم الاعتراف بانفتاح الحزب على تيارات متعددة وتخلى الجبه...
	كما جاء هذا التعديل بتأسيس ثنائية السلطة التنفيذية بموجب الفقرة 04 من المادة 111، التي أدرجت ضمن قائمة اختصاصات رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه،كما خصصت المواد 113إلى 115 بمسؤولية رئيس الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني وصلاحياته ...
	إذن اتخذت القيادة السياسية الجزائرية جملة من الإصلاحات لمعالجة الأزمة المتعددة الأبعاد التي عانى منها النظام السياسي الجزائري في الثمانينات، وشملت هذه الإصلاحات الجانب الاقتصادي لتحول بالاقتصاد الوطني من اقتصاد موجه إلى اقتصاد ليبرالي، والجانب ا...
	المطلب الثاني :مؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر.
	أخذت الجزائر بمجموعة من المؤشرات المتنوعة لتكريس عملية التحول الديمقراطي بها، وسنتناول في هذا المطلب أهم هذه المؤشرات والمتمثلة في الإطار الدستوري والمؤسسي والمجتمع المدني ثم الانتخابات.
	الفرع الأول :الإطار الدستوري والمؤسسي .
	أولا-الإطار الدستوري :
	عرفت الجزائر أول دستور ديمقراطي لها عام1989 احتوى على مجموعة محاور تتمثل في تكريس الديمقراطية والتخلي عن الاشتراكية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، والأخذ بالتعددية الحزبية والاعتراف بحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، كما نص على احتر...
	في الحفاظ على الاستقرار والسيادة الوطنية والدفاع عن حدود البلاد بعد أن كان دستور 1976 ينص على دور الجيش في بناء الاشتراكية،كما امتاز هذا الدستور بعدم احتواءه على برنامج الحزب الفائر في الانتخابات، فأهـــــــم
	ما ميز دستور 23 فيفري 1989 أنه دستور قانون86F .
	نص دستور 1989 على ثوابت الدولة الجزائرية في المواد 3،2،1 والمتمثلة في الطابع الجمهوري، الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغة وطنية ورسمية، بالإضافة إلى هذه الثوابت نص هذا الدستور على مجموعة من المبادئ لا يجوز مساسها وأهمها المتعلقة بالشعب باع...
	في الحماية والأمن والنظافة والعمل (المادة 52) ورعاية الأسرة87F ، وأخرى ذات طابع خارجي كمبدأ لزوم احترام الالتزامات الدولية وتبني مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتمسك الجزائر بالسلم والتعاون وتحديد الانتماء إلى المحيط المغاربي فالعربي فالمتوسطي 88F .
	كشفت عملية تطبيق نصوص دستور 1989 على ثغرات قانونية تسببت في أزمة 1992 (تزامن استقالة رئيس الجمهورية مع حل المجلس الشعبي الوطني)، ففي ظل هذه الأزمة ظهر عجز الدستور على تسييرها ودخلت البلاد في مرحلة انتقالية سيرتها مؤسسات انتقالية، تمثلت هـــــذه...
	في المجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى للدولة، الذي اضطلع بمهمة السلطة التنفيذية والتشريعية وساعدته الحكومة بالإضافة إلى المجلس الوطني الاستشاري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،كما ظهرت المندوبيات بدل المجالس المنتخبة وظهرت المجالس القضائية الخاصة وتولت ا...
	للخروج من المرحلة الانتقالية التي عاشتها الجزائر كان لابد من إعادة النظر في الآليات القانونية التي لم تعد تستجيب إلى ما تفرضه التعددية السياسية، ولاسيما وأن العودة إلى المسار الانتخابي في جميع المستويات أضحى ضرورة ملحة90F ، حيث أجمعت جميع القوى...
	نتيجة لما تقدم تمت صياغة دستور 1996 من قبل رئيس الجمهورية بعد استشــــارة شخصيات سياسية فاعلـــــة
	في البلاد ثم قدم للاستفتاء الشعبي في 28/02/ 1996، ومن أهم الإصلاحات التي تضمنها دستور 1996
	ما يلي:
	أولا :جاء في الديباجة التأكيد على محددات الهوية الوطنية حيث تحددت بثلاث عناصر أساسية هي: الإسلام والعروبة والأمازيغية91F .
	ثانيا : استبدال مصطلح الجمعيات ذات الطابع السياسي بمصطلح الأحزاب السياسية، ولا يمكن استغلال عناصر الهوية الوطنية ( الإسلام ،العروبة، الأمازيغية) شعارا لها واستغلالها لأهداف سياسية 92F ( المادة 42).
	ثالثا: إعطاء الرئيس حق تمديد عهدته الرئاسية لفترة رئاسية مرة واحدة (المادة 74).
	رابعا: إعطــــاء رئيس الجمهوريــــة صلاحيــــة التشريع بأوامــــر رئاسية في حـــــالات معينــــة وخاصة وتعرض بعــــد ذلك
	على البرلمان لإقرارها أو الاعتراض عليها (المادة124) .
	خامسا: إقرار إنشاء غرفة ثانية للبرلمان" مجلس الأمة "تتشكل بالجمع بين التعيين والانتخاب، قصد تحقيق الاستقرار المؤسسي للدولة (المادة 98) .
	سادسا: تعزيز سلطة القضاء بإنشاء مجلس الدولة مهمته حماية المصالح العامة ومراقبة مؤسسات الإدارة وحسن سير العملية الانتخابية،كما نص على إنشاء محكمة عليا للدولة مؤهلة لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حالة عدم احترام القوانين أوفي حالة ارتكابه لجريم...
	سابعا:نص على دعم المجالس الاستشارية ومؤسسات المراقبة بتوسيع صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى قصد إبعاد الإسلام عن كل المزايدات السياسية والحزبية (المادة 171).
	تزامنا مع رغبة القيادة السياسية في الجزائر للسير بالنظام الجزائري إلى النظام الرئاسي تم تعديل دستور 1996 مرتين إلى يومنا هذا، الأول كان في 2002 والذي نص على دسترة اللغة الأمازيغية كاستجابة لمطالب أبناء القبائل أما التعديل الثاني فكان يوم 12 نوف...
	مس التعديل الدستوري لعام 2008 مجموعة من المواد هي 5-62-74-77-79-80-81-85-87-178وأضاف مادة جديدة تحت رقم 31 مكرر، وأهم ما جاء به هذا التعديل تعزيز النظام الرئاسي في الجزائر وإلغاء منصب رئيس الحكومة، واستحداث منصب جديد هو منصب وزير أول يعينه رئي...
	ثانيا– الإطار المؤسسي :
	استخدم دستور 1989 تسمية سلطات بدل وظائف (دستور 1976)، كما نص على مبدأ الفصل بين السلطات بتخصيص وظيفة معينة لكل سلطة قصد الحيلولة دون سيطرة سلطة على أخرى، ثم تعرض دستور 1996 لمجموعة من التعديلات أهمها تكريس ازدواجية السلطة التشريعية وضبط العلاقة...
	أولا – السلطة التنفيذية : تتكون السلطة التنفيذية في الجزائر من رئيس الجمهورية والحكومة.
	1 –رئيس الجمهورية :
	ينتخب رئيس الجمهورية في الجزائر من خلال الإقتراع العام السري، وعلى المترشح الحصول على الأغلبية المطلقة لتحقيق الفوز، وحددت المادة 70 من دستور 1989 مجموعة الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والمتمثلة في الجنسية الجزائرية أصلا، الدين الإسلامي...
	في أن يقدم  المترشح لرئاسة الجمهورية إثباتا بمشاركته في الثورة التحريرية إذا كان مولودا قبل يوليو 1942.
	أما عن حالات شغور منصب رئيس الجمهورية فنص دستور 2008 في المادة 88 في حالة استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه لمرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويتحقق من المانع ثم يعلن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، ويعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه ال...
	 صلاحيات رئيس الجمهورية:
	يتولى رئيس الجمهورية صلاحياته في الأسبوع الموالي للانتخابات ويؤدي اليمين الدستوري بحضور الهيئات العليا للأمة، ويمكن أن نقسم هذه الصلاحيات إلى صلاحيات في الظروف العادية والظروف الغير عادية، ونتناولها حسب التعديل الدستوري الأخير لعام 2008.
	أولا / صلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف العادية :
	يضطلع رئيس الجمهورية في الجزائر بجميع مهام السلطة التنفيذية وأهمها، يعتبر رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحامي الدستور ويمثل وحدة الأمة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسية الخارجية للأمة ويوجهها،كما أنه يعين الو...
	ثانيا /مهام رئيس الجمهورية في الحالات الغير العادية
	منح الدستور الجزائري العديد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية، فهو يتخذ حالة الطوارئ والحصار بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري، وله أن يتخذ ا...
	2 -  الحكومة :
	برزت تسمية رئيس الحكومة في دستور 1989، الذي أعطى رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الحكومة
	وأعضاء الحكومة المقدمين من رئيس الحكومة بمرسوم رئاسي، لكن التعديل الدستوري الأخير لعام 2008 استبدل تسمية رئيس الحكومة بالوزير الأول وأستحدث وظيفة نائب أو عدة نواب للوزير الأول، ويضطلع رئيس الجمهورية بعملية تعيينهم.
	 صلاحيات الحكومة :
	يتولى الوزير الأول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتنسيق عمل حكومتـــه،كما يضبــــط مخطط عمله ويعرضـــــه
	على مجلس الوزراء للموافقة ثم المجلس الشعبي الوطني، وللوزير الأول أن يدخل تعديلات على مخطط عملــــــه حسب
	ما جاء في المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، ثم يعرض الوزير الأول مخططه على مجلس الأمة للموافقة عليه
	(المادة79 من دستور 2008)، ففي حالة رفض المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة يقدم رئيس الوزراء استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية الذي يعين رئيس وزراء جديد وفي حالة رفض مخطط عمله أيضا يحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا.
	إذن إن كلا من رئيس الجمهورية ونواب المجلس الشعبي الوطني يساهمون في مخطط عمل الحكومة سواء بالمناقشة أو القبول أو الرفض، وتعتبر موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة بمثابة تعيين نهائي وبطريقة غير مباشرة لهذا نقول أن الحكومة تخضع لتعيين ...
	كما يقوم رئيس الوزراء بتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة والسهر على تنفيذ القوانين وله حق المبادرة باقتراح مشاريع قوانين وتوقيع المراسيم التنفيذية،كما يعين في وظائف الدولة دون المساس بالفقرتين من المادة 77 و78 من الدستور التي تمنح لرئيس الجمهور...
	وفي حالة تقرير إجراء انتخابات تشريعية مسبقة وكذا في حالة الحرب والحصار والطوارئ فهو عضو في مجلس الوزراء .
	ثانيا :السلطة التشريعية.
	أخذت الجزائر بنظام المجلس الواحد حسب نص المادة 92 من دستور 1989 "يمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه"98F ، أما في ظل تعديل دستور 1996 أصبحت السلطة التشريعية تمارس من خلال برلمان ...
	علـــــى جهتين99F .
	1- المجلس الشعبي الوطني :
	 هيكل المجلس الشعبي الوطني :يتكون المجلس الشعبي الوطني من 380 عضوا يتم اختيارهم لمدة خمس
	سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر (مع تخصيص 8 مقاعد للجالية الجزائرية في الخارج)100F ، وتبدأ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، وهو أول اجتماع برئاسة أكبر أعضائه ويساعده عضوين من أصغر الأعضاء سنا101F .
	يعقد المجلـــــس الشعبي الوطني دورتين عاديتين في العام (ربيعية وخريفية) وتـــــدوم كل واحدة أربعــــة أشهــــــر
	على الأقل، ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، أو باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ( المادة 118 من تعديل 2008).
	 مهام المجلس الشعبي الوطني: يضطلع المجلس الشعبي الوطني بمجموعة مـــن المهــــا تتمثــــل فـــي:
	1- الوظيفة التشريعية: يمارسها المجلس الشعبي الوطني من خلال اقتراح قانون يضعه 20 نائبا يودع لدى مكتب المجلس، ويتم إعلام الحكومة بذلك لتحضير تدخلاتها عند عرض اقتراح القانون على المجلس للمناقشة، ويحق لمقترحي القانون سحبه في أي وقت (المادة 119 من دست...
	2-الوظيفة المالية: منح الدستور الجزائري في نص المادة 122 من دستور 2008 للمجلس الشعبي الوطني حق إحداث الضرائب والجبايات والرسوم و ما إلى ذلك من الحقوق المتعلقة بها،كما يتدخل في اصدر النقود ونظام البنوك والتأمينات والقروض بالإضافة إلى التصويت على م...
	3 -الوظيفة السياسية: يمارس المجلس الشعبي الوطني مهام سياسية تتمثل في منح المجلس الحق في تعديل الدستور من خلال التصويت على اقتراح رئيس الجمهورية الذي يعرض على الاستفتاء الشعبي، ولا يبرم رئيس الجمهورية الهدنة ومعاهدات السلام إلا بعد موافقة المجلس، كم...
	4-الوظيفة الرقابية: يمارس المجلس الشعبي الوطني الوظيفة الرقابية في المجالات المحددة في المواد(133 ،134، 135)من دستور 2008، وقد خول الدستور للمجلس مجموعة من الوسائل للقيام بمراقبة عمل الحكومة من خلال الاستجواب وطرح الأسئلة الشفهية والكتابية وإنشاء ...
	كما يمارس المجلس الشعبي الوطني العملية الرقابية عند عرض رئيس الحكومة لبرنامج حكومته للموافقة عليه وذلك قبل أن يشرع في العمل خلال الخمسة والأربعين يوما (45)الموالية لتعيين الحكومة103F ، بالإضافة أن المجلس الشعبي الوطني يستخدم آلية بيان السياسيــ...
	على برنامجها ويتضمن الإنجازات التي نفذتها من برنامجها والصعوبات التي اعترضتها والإنجازات التي في طــــور الإنجـــاز
	وما تنوي الحكومة القيام به مستقبلا، ويعقب هذا البيان مناقشة تتناول خطة عمل الحكومة ومدى التزامها ببرنامجها ويمكن للنواب المجلس الشعبي الوطني إصدار لائحة بعد المناقشة من 20 نائبا.
	كما منح المشرع الجزائري آلية ملتمس الرقابة للمجلس الشعبي الوطني لمراقبة الحكومة، ويتم استخدامه عندما يناقش المجلس الشعبي الوطني بيان السياسة العامة وليكون صحيحا ملتمس الرقابة لابد أن يوقعه 1/7 من النواب ويتم التصويت عليه ب2/3 من نواب المجلس وبعد...
	2 -مجلس الأمة :
	 هيكل مجلس الأمة: هو الغرفة الثانية للبرلمان عدد نوابه في كل الأحوال لا يتجاوز نصف أعضـــاء المجلـــس
	الشعبي الوطنى105F ، ينتخب 2/3 من أعضائه بالاقتراع الغير المباشر من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بمعدل عضوين من كل ولاية (96) عضو عبر الوطن، أما الثلث الآخر فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والث...
	 صلاحيات مجلس الأمة:
	يعتبر رئيس مجلس الأمة الرجل الثاني في الدولة فهو يتولى رئاسة الجمهورية في حالة حدوث مانــــع أو استقالـــة أو وفاة رئيس الجمهورية، فقد منح دستور 1996 في المادة 96حق الاستخلاف لرئيس مجلس الأمة107F ، ويمارس مجلس الأمة عملية التشريع مثل المجلس الش...
	إذن في حالة الخلاف بين المجلسين تجتمع لجنة متساوية الأعضاء بطلب من رئيس الحكومة قصد إصدار نص يتعلق بأحكام حل الخلاف، وبهذا لقد منح المشرع لمجلس الأمة حق رفض النصوص والاختلاف مع المجلس الشعبي الوطني، وأن يضع بدائل يرفعها إلى اللجنة المتساوية الأ...
	وفي حالة رفض المجلس الشعبي الوطني التصويت عليه تقوم الحكومة بسحب النص، وهذا يبرز تحكم رئيس الحكومة في تحريك آلية فك الاختلاف بين غرفتي البرلمان109F .
	منح المشرع الجزائري لمجلس الأمة الحق في مراقبة الحكومة من خلال فتح مناقشة عامة تطرح فيها الأسئلة حول موضوع يهم الصالح العام، وهذا بحضور أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومة، وكذا يمكن أن يقدم نواب مجلس الأمة الأسئلة الكت...
	مما سبق نصل إلى أن مجلس الأمة يتمتع بمركز مزدوج اتجاه المجلس الشعبي الوطني فهو يقع في مركز التابع للمتبوع في الاختصاص، إذ هو الممون له بالمادة التشريعية، كما يقع في مركز الهيئة المراقبة له بحيث يقص كل النصوص التي يرى بأنها غير ملائمة شكلا أو م...
	ثالثا- السلطة القضائية:
	اعتنق المشرع الجزائري مبدأ وحدة الهيأة القضائية في دستور 1989، أما في دستور 1996 فقد تم التخلي عنها واعتمد مبدأ ازدواجية القضاء من خلال تأسيس محكمة عليا تتولى تنظيم أعمال المحاكم، ومجلس أعلى للدولة يتولى تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية، وم...
	بهذا أصبح يوجد جهازان قضائيان:جهاز للقضاء العادي تعلوه المحكمة العليا وتتوسطه المجالس القضائية  وقاعدته المحاكم، وجهاز للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإدارية112F ، ومنه يعتبر المجلس الأعلى  للدولة أعلى محكمة إدارية في البلاد ...
	أما بالنسبة للمحكمة العليا للدولة (القضاء العادي )فمهمتها هي محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن الأعمال التي قد توصف بالخيانة وعلى الجنايات والجنح التي يرتكبنها بمناسبة تأديتهما لمهامهما، وتعتبر إحدى الأدوات الأساسية لدولة القانون وتسمح بتج...
	رابعا -المؤسسات الجديدة:
	جـــاء دستور1989 بمؤسســـات جديدة لتســـاعد المؤسســـــات الثــــلاث، ثـــم جــــاء دستـور 1996 بمجموعـــة
	من التعديلات لتكريسها وتتمثل أهمها في :
	1-المجلس الدستوري : استحدث المجلس الدستوري عام 1989، وكان يتكون من 7 أعضاء ثم أصبح يتكون من 9 أعضاء في دستور 1996 ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس لمدة ستة سنوات وعضوان معينان من المجلس الشعبي الوطني وعضوان معينان من المحكمة العليا وعض...
	يقوم المجلس الدستوري على حماية واحترام الدستور، وذلك بالسهر على أن تكون كل النصوص القانونية الصادرة سواء من الهيئة التشريعية أو عن الهيئة التنفيذية غير مخالفة وغير متناقضة مع روح الدستور116F ،كما يقوم بتمديد عهدة السلطة التشريعية بعد موافقة رئي...
	2 -المجلس الأعلى للأمن :
	يعتبر المجلس الأعلى للأمن مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري نصت عليه المادة 162 من دستور 1989، ويتشكل من رئيس الجمهورية (رئيسا)ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الخارجية بالإضافة إلى وزير العدل وكل من وزيري الاقتصاد ورئي...
	يقوم هذا المجلس بتقديم أرائه حـــول المسائل التي تعرض عليــــه سوءا المتعلقة بالنشاط الوطني أو الدولي وكــــذا
	في مجال الأمن وله مهام خاصة في حالة الطوارئ والحصار والحالة الإستثنائية، حيث يشترط اجتماعه حتى وإن كان شرط شكلي لأن رئيسه هو رئيس الجمهورية، أما في حالات الحرب فعلى رئيس الجمهورية أن يستمع للمجلس الأعلى للأمن.
	3- المجلس الإسلامي الأعلى :
	تنص المادة 161 من دستور 1989 على أنه "يؤسس لدي رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتكون  من أحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الدينية، وينتخب المجلس الأعلى الإسلامي رئيسه من بين أعضائه"118F ، وفي ظل دستور 1996 ارتفعت تشكيلته مـــ...
	للمجلس مهام متنوعة تتمثل في المحافظة على تعاليم الإسلام وتصحيح المفاهيم وإصدار الفتاوى الشرعية للهيئات الرسمية والتنديد بما يخالف الإسلام، ويقوم بتحضير برامج التربية الإسلامية من القرآن والسنة،كما يقوم بتشجيع البحث والترجمة في العلوم الإسلامية ...
	ممــــا سبق تتسم  صلاحيــــات المؤسســــات  الدستورية الاستشاريــــة الجزائرية بالمحدوديـــــة، ويتسم عملهـــا بالقلــــة
	واستشاراتها  بعدم الإلزامية.
	الفرع الثاني: المجتمع المدني في الجزائر.
	سيطر حزب جبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال على جميع مؤسسات المجتمع المدني مما حال دون ظهور هياكل خارجه، حيث أصبحت جميع المؤسسات تقوم بعمليــــات التعبئة السياسية والاجتماعية، ولما انتقلت الجزائـــــر
	إلى التعددية السياسية في 1989 وضعت إطار دستوري قانوني يفتح المجال أمام ظهور مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، وسنتناول هذه المؤسسات من خلال التطرق إلى الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية.
	أولا -الأحزاب السياسية الجزائرية.
	تعد ظاهرة التعددية الحزبية في الجزائر ظاهرة قديمة برزت في عشرينيات القرن الماضي في فترة الاستعمار الفرنسي، لكن هذه الأحزاب انصهرت مع بعضها البعض وعملت على اندلاع ثورة أول نوفمبر التي توجت البلاد بالاستقلال في 05 جويلية 1962 .
	بعد الاستقلال اختارت القيادة السياسية الجزائرية الأحادية الحزبية بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني ومنعت ظهور أحزاب سياسية معارضة، رغم هذا برزت أحزاب سياسية سرية عملت في الخفاء إلى غاية صدور دستور 1989 وفتح الباب أمام التعددية الحزبية.
	1– الإطار الدستوري والقانوني :
	يعتبر دستور 1989 الباب الذي فتح المجال نحو التعددية الحزبية في الجزائر بصفة رسمية، حيث نص في مادته 40 "على حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي "بعدما كانت المادة 49 من دستور 1976 تنص على نظام الحزب الواحد بقولها  "يقوم النظام التأسيسي الجزائري...
	لتدعيم التعددية الحزبية الحديثة في الجزائر تم إصدار قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي في 05 جويلية 1989 قصد تأطير وتنظيم العمل السياسي، فقد نصت المادة 02 على تعريف الجمعية ذات الطابع السياسي كما يلي "تستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي في إطار أح...
	عرفت الساحة السياسية الجزائرية بعد ظهور المادة 40 من دستور 1989 ثم قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي ما يقارب ستين حزبا، وهذا العدد الهائل من الأحزاب يمكن أن يرجع إلى مجموعة من الأسباب أهمها وجود رغبة دفينة للأحزاب السياسية لتكريس الديمقراطية، ...
	جاء دستور 1996 ليكرس إنشاء الأحزاب السياسية حيث استبدل تسمية الجمعيات ذات الطابع السياسي بمصطلح الأحزاب السياسية في المادة 42، كما حضر على الأحزاب تكوينها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي
	أو جنسي أو مهني أو جهوي وعدم استعمال العنف والإكراه، ثم جاء الأمر رقم 97/09 المؤرخ في مارس 1997 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية، والذي جاء لتجنب النقائص التي جاء بها القانون العضوي السابق 07/11/1989 والتي ظهرت جليا من خلال الممارسة الفعلية للت...
	جاء  قانون 97/09 بمجموعة إضافات لم تتوفر في القانون السابق، حيث احتوت المادة 3 منه على شروط تكوين الأحزاب السياسية وأهمها عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض الدعاية الحزبية، كما...
	أو عمله على الممارسات الطائفية والجهوية والإقطاعية والمحسوبية والممارسات المخالفة للهوية الوطنية وقيم ثورة نوفمبر أو المخلة برمــــوز الجمهورية، أو أســـاس ديني أو لغوي أو عرقــــي أو جنسي أو مهني أو جهــــوي، كمــــا  يمتنــع الحزب
	من المساس بالأمن العام أو القيام بأي  عمل بالخارج أو الداخل يهدف الى المساس بالدولة ورموزها.
	إن نص هذه المادة دفع العديد من الأحزاب السياسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأقلم معها، مثل حركة المجتمع الإسلامي التي غيرت اسمها إلى حركة مجتمع السلم وحركة النهضة الإسلامية التي أصبحت حركة النهضة، غير أن تغيير الاسم ليس بضرورة تغيير في المحت...
	يوضع ملف الحزب في وزارة الداخلية ويتولى الوزير دراستها، في حالة قبول الملف ينشر وصل في الجريدة الرسمية قبل انتهاء مدة 60 يوم من إيداع الملف، وفي حالة رفض الملف يصدر ذلك الوزير بقرار مبرر قبل انتهاء الأجل ويستطيع المؤسسون اللجوء إلى القضاء في حا...
	لقد منح الوزير المكلف بالداخلية سلطات واسعة أخطرهـــا ما جــــاء في المادة 36 في صلاحية الوزيـــــر المكلف
	في تعليق نشاط الحزب بقرار معلل ونهائي، وله أن يمنع كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين ويستطيع غلق المقرات الحزبية التي تمارس فيها الأنشطة الخطيرة أو المخلة بالنظام والأمن العام وذلك إذا كان الحزب لم يكن معتمدا بعد123F .
	2 – تصنيف الأحزاب السياسية في الجزائر:
	هناك معايير كثيرة يمكن من خلالها تقسيم الأحزاب السياسية الجزائرية، ونحن في دراستنا سنقسمها إلى ثلاثة أنواع متعلقة بفترات التحول الديمقراطي في الجزائر .
	أ-الأحزاب السياسية قبل إقرار التعددية الحزبية في الجزائر:
	هي مجموعة أحزاب كانت موجودة في ظل الأحادية ومارست نشاطها بكل سرية ما عد حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يهيمن على الساحة السياسية، وإثر تبني التعددية الحزبية في دستور 1989 حصل العديد منها على الاعتراف القانوني وظهرت على الساحة السياسية، وأهم ...
	1-جبهة التحرير الوطني :
	يعتبر الحزب الواحد والحاكم في الجزائر منذ الاستقلال إلــــى غاية إعلان التحول الديمقراطي والتعددية الحزبيــــة
	عام 1989، لقد سيطر عليه بن بلة وجعله ممثلا لشخصه، وبعد الانقلاب الذي قام به بومدين ورفقائـــه أدخــــل على الحزب مجموعة من الإصلاحات ليصبح حزبا دينامكيا ومن بين الإصلاحات تحويل المكتب السياسي إلى الأمانة التنفيذية الذي شرعت في وضع برنامج إصلاحي شامل ل...
	أظهر المواطنون الجزائريون سخطهـــم على سياسة الحزب الواحـــد وقادته مـــن خــــلال حرق ممتلكاتـــــه ومقراتــــه
	في أحداث أكتوبر 1988، وإثر تنظيم أول إنتحابات تعددية تشريعية جزائرية في 1991 تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الثالثة، رغم وضع نظــــام قانون تقسيم الدوائــــر الانتخابية لصالحه وكــــــــذا تحيز الإدارة لجانبــــــــه
	بعد هذه الهزيمة توجه حزب الجبهة إلى المعارضة بقيادة عبد الحميد مهري وشارك في عقد مؤتمر روما سنة 1994 غير أن التغيير الذي طرأ بعد ذلك على القيادة بتدخل خارجي سمي بالمؤامرة العلمية أرجعه إلى أحضان النظام وأصبح حزب السلطة الأول.
	2 -جبهة القوى الاشتراكية  :
	يعتبر هذا الحزب من أقدم الأحزاب المعارضة وأنشأ بعد الخلاف الــــذي برز بين آيت أحمد ورفقــــاء الثــــورة
	في المجلس التأسيسي سنة 1962، فاختار آيت أحمد إنشاء حزب معارض في 29/09/1963 وفي سنة 1979 تحالف مع حركة الثقافة البربرية، قام مناضلوه بتكوين رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر تحت قيادة المحامي على يحي عبد النور، وفي ظل التعددية تحصل الحزب على الاع...
	3 -الحركات الإسلامية :
	تعتبر امتداد لتاريخ الحركة الإصلاحية الجزائرية التي تكونت قبل الاستقلال بقيادة جمعية العلماء المسلمين التي تم منعها من مزاولة نشاطها بعد الاستقلال، ولسد هذا الفراغ  ظهرت مجموعة من الجمعيات الدينية والثقافية التي انتهجت نهجا معارضا للسلطة، ومن أه...
	والتبليغ (1966) الإخوان المحليين (1974)، جماعة الجزأرة "السلفية" والحركة الإسلامية المسلحة ..إلخ 125F .
	ب-الأحزاب السياسية الحديثة بعد إقرار التعددية الحزبية في الجزائر:
	برزت علــى الساحة السياسيــــة الجزائرية اثر إقرار التعدديــــة الحزبية حوالي 60 حزبــــا سياسيا منها مـــن بقيت
	إلى اليوم ومنها من اضمحلت ومنها من حلت، وأهم هذه الأحزاب السياسية ما يلي :
	1- حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية :
	أنشأ هذا الحزب في 15/02/1989 في تيزي وزو قبل صدور دستور23 /02/ 1989، اعتمد قانونيا
	في 13/09/1989، يعود الفضل في ظهوره إلى العديد من شخصيات الحركة البربرية مثل سعيد سعدي، فرحات مهني ..الخ 126F ،من أهم مطالبه الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية وطنية وإلغاء قانون الأسرة القائم على الشريعة الإسلامية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة و...
	2-الجبهة الإسلامية للإنقاذ :
	تمتد جذور هذا الحزب إلى الحركات الإسلامية المعارضة لنظام بعد الاستقلال، وقد مارست نشاطها في ظل الحزب الواحد بكل سرية من خلال جمعيات مثل جمعية القيم،كما شاركت في مظاهرات أكتوبر 1988، ويتميز أعضائها بقدرتهم على الانضباط والتنظيم والقدرة الهائلة على...
	حصلت الجبهة الإسلامية على الاعتماد الرسمي في06 سبتمبر 1989، ويعتبر أول حزب ذي اتجاه ديني تمنح له الشرعية القانونية في الجزائر والدول المغاربية، فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالمرتبة الأولى في أول إنتخابات محلية وتشريعية تعددية لسنة 1991، غير أ...
	3-حركة المجتمع الإسلامي (حماس) حركة مجتمع السلم حاليا (حمس):
	تعتبــــــــر ممثــــل التيــــار الإخواني العالمـــــي فــي الجزائــــر، وتأسست فـــــــي الذكــــرى الثالثة للانتفاضــــة الفلسطينيـــــة
	في 06/12/1990 وتـــــم الاعتراف الرسمي بهـــــــــا يوم 29 أفريل 1991 وانتخب محفوظ نحناح زعيما لهــــــا.
	تتخذ الحركة توجها إسلاميا معتدلا تدرجيا في العمل الإصلاحي كما تأخذ بمبدأ  "الشوراقراطية"*، كما أنها تتبني خط التطور السلمي والمرحلية في الوصول إلى بناء "الدولة الإسلامية"129F ، كما أنها تتخذ من المشاركة إستراتيجية ثابتة لها فهي تشارك في جميع ال...
	4 -حركة النهضة الإسلامية :
	أنشأت جماعـة الدعوة والتبليــــــغ في 1966 وعرفت منـــــــــذ 1974 بجماعة الإخــــوان المحليين130F ، أنشأت هــــــــــذه
	الأخيرة جمعيـــة اجتماعية ثقافيـــة عرفت بالنهضــة بعد أحداث أكتوبر 1988، ثم تحولت إلــــــــى حزب سياسي أنشــــــأ
	في مارس 1989 وعرف "بحركة النهضة الإسلامية " تحت زعامة عبد الله جاب الله .
	رفضت النهضة إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لعام1991،كما عملت على إقامة الحوار بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ والسلطة، وفي ظل دستور 1996 والقانون العضوي للأحزاب السياسية 06/03/1997 أصبح اسم الحزب"حركة النهضة"كما غيبت أي إشارة منفردة لمرجعيتها ال...
	في فبراير 1998131F . عرفت حركة النهضة انقساما داخليا في 1999 نتج عنه انسحاب عبد الله جاب الله من حركة النهضة وتكوين حزب جديد "الاصلاح الوطني"، أما حزب النهضة فأصبح تحت قيادة لحبيب آدمي.
	5- حزب العمال :
	يعتبر أول حزب تروتسكي عربي بدأ نضاله في السبعينيات، وبإقرار التعددية في 1989 حصل على الاعتراف القانوني به سنة 1990 بقيادة لويزة حنون، وتعتبر الجزائر أول دولة عربية عرفت ترؤس امرأة حزبا سياسيا132F ، وله طابع ديمقراطي غير لاغ للأخر وغالبا ما نجده...
	6 -التجمع الوطني الديمقراطي :
	أنشأ هذا الحزب في فيفري 1997 وسمي بحزب السلطة، وأسس لتغطية مساحة جبهة التحرير الوطني المعارضة للسلطة آنذاك، وقد تمكن من الحصول على أغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية 1997 ب155 مقعد بعد ثلاث أشهر من تكوينه، ويتكون هذا الحزب من الموظفين الإدا...
	إلى جانب هذه الأحزاب الكبيرة هناك أحزاب صغيرة على الساحة السياسية الجزائرية لها توجهات مختلفة كالحزب الجمهوري التقدمي، الحزب الوطني من أجل التضامن و التنمية وغيرها ...... .
	عرفت الخارطة الحزبية الجزائرية تغيرات عديدة حيث ظهرت أحزاب واختفت أخرى ويمكن أن نقسم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية الآن إلى ثلاث تيارات كبرى، تتمثل في أحزاب التيار الأول الوطني وأهم أحزابه حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني ...
	ثانيا :المنظمات المدنية الجزائرية.
	تتواجد على الساحة الجزائرية العديد من التنظيمات المدنية حيث أنها تتنوع بين جمعيات نسائية وجمعيات اجتماعية وأخرى حقوقية ونقابات وغيرها، وسنتناول أهمها كما يلي :
	1 -الإطار الدستوري و القانوني :
	نص دستور 1989 على الحق في تكوين الجمعيات غير السياسية في المادة 39 منه، ثم جاء قانون 04/12/1990 وكرس الحق في إنشاء الجمعيات هذا ما أدي إلى حدوث انفجار فريد من نوعه للظاهرة الجمعوية من حيث عددها وتنوع نشاطها، وقد بلغ عدد الجمعيات في الجزائر في ...
	أما دستور 1996 فقد نص على حق إنشاء الجمعيات الغير السياسية في مادته 43 "حق إنشاء الجمعيات مضمون، تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية، يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات "134F .
	أما النقابات فنص دستور1989 في مادته 53 على حق المواطن الجزائري في تكوين النقابات دون المساس بالأمـــــن والدفــــاع الوطني والأعمــــال العموميـــــة ذات المنفعـــــة العموميـــة للمجتمع، وجــــاء القانــــون 90/14 المـــــؤرخ
	في يونيو1990 المعدل والمتمم بالقانون 91/30 المؤرخ في21 ديسمبر 1991 وكذلك الأمر 96/12 المــــــؤرخ
	في 10 يونيو 1996 منظما لكيفيات ممارسة الحق النقابي135F .
	2- أهم المنظمات المدنية الجزائرية
	لتجاوز أزمة 1988 نادت السلطة من خلال دستور 1989 بحرية تكوين المنظمات المدنية للمجتمع المدني والتي أكد عليها دستور 1996، واستجابة لذلك ظهرت على الساحة الجزائرية عدد كبير من هذه المؤسسات سنحاول دراسة أهمها من خلال:
	أولا /المنظمات النسوية.
	كونت النساء الجزائريات العديد من المنظمات النسائية للدفاع عن حقوق المرأة الجزائرية ونبذ ومقاومة العنف والدفاع عن حقوق الإنسان، والملاحظ أن المرأة الجزائرية غير مستقلة فهي لا تملك خصوصيات في طرح قضاياها  منفصلة عن قضايا واهتمامات المجتمع الاجتما...
	ثانيا /منظمات حقوق الإنسان :
	تهتم بهذا النوع من المنظمات فئة المحامين والجامعيين والأطباء، بالإضافة إلى التيار اليساري والحركة الثقافية البربرية، ومن أهم التنظيمات الحقوقية ما يلي :
	1. الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان :
	تأسست سنة 1985 على يد المحامي " يحي عبد النور"، هي عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تهتم بحماية حقوق الإنسان الجزائري، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وإعلام الرأي العام الجزائري والدولي عن وضعية الإنسان في الجزائر ومناهضة التعذيب138F...
	2. المرصد الوطني لحقوق الإنسان :
	أنشأ بمرسوم رئاسي في فيفري 1992، ويعتبر هيئة استشارية حكومية أنشأت في ظل أزمة التحول الديمقراطي لرد الهجمات التي قامت بها المنظمات العالمية غير الحكومية، ويقوم بنشر الوعي في مجال حقوق الإنسان ومواجهة كل فعل مخل بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم ح...
	ساهم المرصد الوطني لحقوق الإنسان في نشر ثقافة مناهضة العنف ونبذ الإرهاب، فقد دعا السلطة إلى ضرورة التكفل بكافة الآثار التي تسبب فيها الإرهاب ودعا إلى مكافحته من طرف قوات الأمن في إطار آليات دولة القانون طبقا لقوانين الجمهورية140F .
	ثالثا / الجمعيات الثقافية
	تعد نتاجا لخصائص الثقافة الجزائرية وتعبيرا عن الهوية داخل الجزائر كالحركة العربية الجزائرية التي أنشات سنة 1997 والجمعية العربية لدفاع عن اللغة العربية، الحركة العربية الجزائرية والحركة الثقافية البربرية (M.C.B)، الشيء الذي يدلل على انقسام الثق...
	رابعا / النقابات
	تتواجد على الساحة الجزائرية أكبر نقابة جزائرية هي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعدد كبير من النقابات المهنية كالمهندسين الأطباء، الصيادلة، الصحفيين وغيرهم .
	1-الإتحاد العام للعمال الجزائريين :
	كانت الحركة النقابية في الجزائر والمتمثلة في الإتحاد العام للعمال الجزائريين تابعة إلى حزب جبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال، وبعد إقرار التعددية استمرت هيمنة الدولة عليه فأصبح جزء من السلطة، وفي ظل تنامي القطاع الخاص وتدهور الأوضاع الاجتماعية...
	ظهرت أول تجربة نقابية مستقلة في 1990 تحت اسم "النقابة الإسلامية للعمل" والمحسوبة على الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقد عملت الجبهة على أن تمثل داخلها القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتعد نموذجا مكررا للعلاقة التقليدية المتمثلة في هيمنة السياسي على ال...
	يلاحظ أن مؤسسات المجتمع المدني الجزائرية لا تقوم بدورها في تفعيل وإثراء الحياة السياسية كما أنها لا توفر ضوابط على سلطة الحكومة، ولو كانت تقـــوم بدورهـــــا لساهمت في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيــــز المساءلة والشفافيـــة
	في النظام السياسي143F .
	الفرع الثالث : الانتخابات في الجزائر.
	تبنت الجزائر التعددية السياسية منذ دستور 1989 وكفل هذا الأخير للمواطنين حرية الاختيار عن طريق التصويت السرى في انتخابات نزيهة على المستوى المحلي أو الوطني144F ، وقد نظمت السلطة الجزائرية أول انتخابات تشريعية جزائرية تعددية عام1991 وأفرزت فوز ال...
	لا إضفاء المشروعية على ممارستها، وقد تمثلت هذه الجهود من خلال انتخابات 1999 الرئاسية و2002 التشريعية ثم قانون المصالحة الوطنية، وما تلاها من مواعيد انتخابية رئاسية وتشريعية إلى يومنا هذا.
	أولا -السعي لبناء الشرعية :
	نظرا لفشل سياسة الحوار التي انتهجها مجلس الدولة في إيجاد حل للأزمة الجزائرية والخروج من المرحلة الانتقالية والعودة إلى مسار الشرعية، تم اختيار الدخول في انتخابات رئاسية مسبقة ثم تعديل دستور 1989 ثم إجراء انتخابات تشريعية عام 1997.
	1. الانتخابات الرئاسية 1995:
	بعد فشل سياسات الحوار المنطلقة منذ السداسي الأول لسنة 1994 بين رئاسة الدولة والطبقة السياسية انتهج الرئيس اليامين زروال توجها جديدا أعلنه في خطاب له في 31/ 10/1994 أن الحوار هاته المرة سيكــــون مع الشعب مباشرة في إشارة إلى الانتخابات، وعلى ال...
	لقد سبق إجراء هذه الانتخابات الرئاسية مجموعة من الإجراءات القانونية والسياسية والإدارية والأمنية لإنجاحها، وأهم هذه الإجراءات إنشاء لجنة حكومية في جانفي 1995 تقوم بتحضير للانتخابات الرئاسية، وتعديل القانون 89 -13 باشتراط 75 ألف توقيع بالنسبة للم...
	تم تحديد 16 نوفمبر 1995موعدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية التعددية المسبقة، حيث صرح رئيس الدولة اليمين زروال في 19 سبتمبر 1995 ''وبدعوتكم مؤخرا لانتخابات رئيس الجمهورية يوم 16 نوفمبر القادم فإنني حددت أجل مهمتي، تاركا لكم ممارسة سيادتكم الشعبية و...
	شارك في هذه الانتخابات أربع مرشحين هم نور الدين بوكروح عن حزب التجديد الجزائري، اليامين زروال مترشح حر، ومحفوظ نحناح عن حركة مجتمع السلم، وسعيد سعدي عن التجمع من أجل الثقافــــــة والديمقراطيـــــة
	وما يمكن ملاحظته على برامج جميع المرشحين تركيزهم على ضرورة حل الأزمة التي تمر بها البــــلاد حتى وإن اختلفــــوا
	في الحلول المقترحة لحلها.
	جرت الانتخابات في الموعد المحدد لها وأسفرت نتائجها عن نسبة مشاركة قدرت ب 67،71 %، وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لظروف البلاد آنذاك، ومثلت رسالة واضحة من الجماهير تؤكد إرادتها في تحقيق السلم والاستقرار واسترجاع وتيرة التنمية الوطنية148F ،كما أسفرت نتائ...
	ما يمكن استنتاجه أن هدف الانتخابات الرئاسية الجزائرية في تلك المرحلة ليس رئيسا شرعيا بل مجرد رئيس ولو بشرعية منقوصة لأن إعادة الهبة والمكانة لمؤسسة الرئاسة يعتبر لبنة أساسية لإعادة بناء الدولة150F .
	2 -الانتخابات التشريعية (1997):
	إن فوز اليامين زروال في الانتخابات الرئاسية لعام 1995 أكسبته الشرعية الفعلية وخولتــــه القيام بالعديــــد
	من التعديلات الدستورية والقانونية بهدف استكمال بناء مؤسسات الدولة على أساس انتخابات حرة ديمقراطية تجسدت في ثاني انتخابات تشريعية تعددية في تاريخ الحياة السياسية، والملاحظ أنها جرت في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ومأزومة.
	بالإضافــــة إلى أوضاع سياسية معينة تمثلت في استمرار الرئيس الياميـــن زروال في تحجيــــم المعارضة وتهميـــــش
	ما تبقي من الجبهة الإسلامية للإنقاذ151F ، وخوفا من أن يطال هذا التهميش قوى معارضة أخرى سارعت للعـــــودة
	إلى الحياة السياسية مثـــل جبهــــة التحرير الوطني التي أخرجهــــا عبد الحميد مهري للمعــــارضة، ومنهـــــا من وافقت
	على إلغاء المرجعيات الإسلامية من برامجها مثل حركة حمس والنهضة،كما تم الإعلان عن ميلاد حزب جديد عرف بالتجمع الوطني الديمقراطي.
	سبق إجراء هذه الانتخابات التشريعية تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات، فالقانون العضوي للأحزاب السياسية صدر بموجب أمر رقم 97/09 يوم 06/03/1997،كما عدل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب الأمر رقم 97/08 المؤرخ في 06 /03/1997، وقد حدد عدد المقاعد...
	عرفت هذه الانتخابات مشاركة حزبية قوية تسعة وثلاثون (39) حزبا بالإضافة إلى قوائم الأحرار، ومن أهم الأحزاب المشاركة فيها حزب جبهة التحرير الوطني، وجبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حزب التجديد الجزائري، وقد عرفت هذه الان...
	قدرت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ب65،6 %، حيث فاز بالمرتبة الأولى التجمع الوطني الديمقراطي ب156 مقعدا، وقد جاء في المراتب الأربعة الأولى بترتيب، حركة مجتمع السلم بالمرتبة الثانية ب69 مقعدا ،ثم جبهة التحرير الوطني ب 61 مقعدا، ثم حركة النهضة ...
	دلت نتائج هذه الانتخابات على قبول السلطة للتعايش مع ما تسميه بالإسلام المعتدل153F ، ومنه إنشاء مجلس شعبي وطني تعددي وحكومة ائتلافية يرئسها أحمد أويحي لأول مرة منذ استقلال الجزائر.
	ثانيا :الانتقال إلى الشرعية
	تعتبر مرحلة اليامين زروال مرحلة البحث عن الشرعيـــــة والعودة إلى بناء مؤسســــات الدولة، وهــــذا ما تجسد
	من خلال الانتخابات الرئاسية لعام 1995 والانتخابات التشريعية لعام 1997، غير أن الرئيس اليامين زروال تعرض للعديد من الضغوط التي دفعته إلى اتخاذ قرار تقديم استقالته وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة بتاريخ 15/04/1999 تسمح بالتداول على السلطة وتحقيق شرعية النظ...
	 الانتخابات الرئاسية لعام 1999:
	أصدر المجلس الدستوري قائمة تتكون من 07 مرشحين أغلبهم أحرار، وهم حسين آيت أحمد، مولود حمروش، عبد العزيز بوتفليقة، يوسف خطيب، عبد الله جاب الله، سيفي مقداد، أحمد طالب الإبراهيمي.
	قبل يوم من بداية الاقتراع أصدر المرشحين الستة *بيانا بوجود عمليات تزوير في المراكز الانتخابية المخصصة لأفراد الجيش والمكاتب المستقلة في المناطق البعيدة والقنصليات في الجزائر وطالبوا بإلغاء هذه النتائج، إلا أن جواب رئاسة الجمهورية كان مخيبا لأما...
	رغم انسحاب المترشحين الست وبقاء عبد العزيز بوتفليقة فقط، إلا أن عملية الانتخاب استمرت وأجريت في يوم 15 أفريل 1999، وبهذا تحولت الانتخابات التعددية إلى استفتاء على شخص عبد العزيز بوتفليقة 154F .
	أسفرت نتائج الانتخابات على نسبة مشاركة قدرت ب60،25 % ،وفاز بالمرتبة الأولى  بوتفليقة بنسبة 73،79 % من الأصوات، أمــــا المرتبة الثانية فتحصل عليهـــا طالب الإبراهيمي ب12،23 % ، كمــــا تحصــــل عبد الله جاب الله علـــى المرتبة الثالثـــة ب3،95 ...
	بعـــد تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجمهوريــــة قدم قانون الوئام المدني لتحقيق المصالحـــة الوطنية والخــــروج مــــن الأزمــــة.
	 الإنتخابات التشريعية لعام  2002 :
	شهدت الجزائر في30 ماي 2002 ثالث انتخابات تشريعية تعددية، وقد جاءت هذه الانتخابات في ظل التحسن النسبي في الظروف الأمنية باستثناء منطقة القبائل حيث ظهرت أزمة العروش*، إلى جانب معاناة حزب النهضة من الخلاف بين أعضائه والذي أدى إلى انقسامها وظهور رئ...
	بالإضافة إلى مصادقة حكومة بن فليس على مشروع أمر معدل ومتم لأمر رقم97-08 المؤرخ في 06 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني، واحتوى هذا الأمر على رفع عدد المقاعد إلى 389 في هذه الانتخابات التشر...
	تنافس في هذه الانتخابات 21 حزبا بالإضافة إلى المرشحين المستقلين، وقاطعت هذه الانتخابات مجموعــــــة
	من الأحزاب السياسية أهمها حزب جبهـــة القوى الاشتراكية وحزب التجمع الوطني من أجـــل الثقافة والديمقراطيـــة
	على إثر أحداث العروش .
	بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 46،95 % وتعتبر نسبة منخفضة غير بعيدة عن النسبة المتحصل عليها في انتخابـــــات (1995/1997/1999)، وهذا يدل علــــى أن الجزائــــر قد تركت عهــــد النسب المرتفعــــة
	في المشاركة، وقد جاءت نتائج المراتب الأولى بالترتيب بحزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية المقاعد في البرلمان 199مقعدا، ثم جاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية ب48 مقعدا، ثم حزب حركة الإصلاح الوطني ب43 مقعدا، وجاء في المرتبة الرابعة حركة مجت...
	مثلت هذه الانتخابات بالنسبة لرئيس بوتفليقة تزكية له وتكريسا لشرعيته خاصة بعد ما عرفته الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 1999 من انسحاب المترشحين الست وتشكيك في نزاهتها وشفافيتها، لذلك فإن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ونجاح الحزبين الحليفين...
	 الانتخابات الرئاسية لعام 2004:
	تعد الانتخابات الرئاسية  لعام 2004 ثالث انتخابات رئاسية تعددية جزائرية جاءت في ظل ظروف داخلية وخارجية مميزة، فمن ناحية الظروف الداخلية تمكن الرئيس بوتفليقة من تحقيق العديد من الانجازات المهمة خاصة نجاحه في إجراء استفتاء الوئام المدني كخطوة نحو...
	وضعت مجموعة من التحضيرات لضمان سير الانتخابات الرئاسية لعام 2004 أهمها تعديل قانوني نظام الانتخابات رقم04-01 المؤرخ في 07/02/ 2004 يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06/03/1997 في محاولة لتجاوز النقائص التي ظهرت في الانتخابات السابقة، وتم الت...
	شارك في هذه الانتخابــــات ستة مرشحين عبد العزيز بوتفليقة ولويزة حنون أمينــــة حزب العمــــــــال، وعبد الله جاب اللـــه رئيس حركـــــة الإصلاح الوطني، وسعيد سعدي رئيس حــــــزب التجمع مـــــــن أجل الثقافـــــــــة والديمقراطيــة
	وعلى فوزي الربعين مرشح حزب عهد 54 وعلى بن فليس عن حزب جبهة التحرير الوطني.
	جرت الانتخابات في الموعد المحدد لها في 08 أفريل 2004، و أسفرت على فوز عبد العزيز بوتفليقة بعهدة ثانية بنسبة 84% من الأصوات، في الوقت الذي توزعت النسبة الباقية أقل من (16% ) على منافسيه الخمسة الباقين 158F .
	أخيرا إن هذه الانتخابات منحت لرئيس بوتفليقة دعما للسير قدما في تحقيق برنامجه خاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، حيث منحتــه شرعيـــة ضد أي ضغوط يمكـــــن أن يتعرض لهـــــا ســــواء مـــن قبــــــل المؤسسة العسكريـــــة   أو في مواجهة الجماعات ...
	 الانتخابات التشريعية لعام 2007 :
	جرت الانتخابات التشريعية لعام 2007 بمشاركة 24 حزبا سياسيا بالإضافة إلى 12229 قائمة مستقلة تنافسوا حول 389 مقعدا وتميزت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بالضعف حيث قدرت ب35،65 %، فاز بالمراتب الثلاث الأولى حزب جبهة التحرير الوطني ب136 مقعدا، ثم...
	اختلف المحللون السياسيون في حصر أسباب ضعف المشاركة التي عرفتها الانتخابات التشريعية لعام 2007 ويمكن أن نرجــــع ذلك إلـــى فقــــدان المواطــــن الجزائري الثقة فـــي منتخبيه، كمـــا أن البرامج الحزبية تعـــاني من الضعف ولا تواكب المتغيرات الحديثة.
	 الانتخابات الرئاسية لعام 2009 :
	جرت هذه الانتخابات في ظل التعديل الدستوري الأخير في 2008 الذي أقره البرلمان الجزائري والذي خول الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة ثالثة، وترشح لهذه الانتخابات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و لويزة حنون رئيسة حزب العمال وموسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية، ...
	أجريت الانتخابات قي 9 أفريل 2009  وأسفرت على فوز الرئيس بوتفليقة بالمرتبة الأولى وبعهدة ثالثة بنسبة 90،33 % ثم تلته لويزة حنون ب 4،5 % ثم موسى تواتي ب 2،31%، وجهيد يونس بنسبة 1،37 % ومحمد السعيد بنسبة0،92 %، وبلغت نسبة المشاركة 74،56 % من أصل ح...
	نجح بوتقليقة فـــي تكوين تحالف بين الأحزاب المختلفة وبهذا أصبحت كلها تعمل علـــى تطبيق برنامجه، وبهــــذا
	لا سبب للاختلاف على القوانين والسياسات بين الهيئة التشريعية والتنفيذية.
	 الإنتخابات التشريعية لعام 2012 :
	جاءت الانتخابات التشريعية الجزائرية الأخيرة في ظل ظروف عربية وإقليمية خاصة تصاعد فيها نفوذ الأحزاب الإسلامية على الساحة السياسية العربية، فقد فاز حزب العدالة والتنمية في المغرب في آخر انتخابات تشريعية لعام 2011 بالمرتبة الأولى،كما فاز حزب النهض...
	أعدت السلطات الجزائرية للانتخابات التشريعية إعدادا حسنا، سخرت له جميع الموارد المادية والبشرية الكفيلة بإنجاحها ودعت مراقبين دوليين لحضور الانتخابات، بالإضافة إلى أنها تساهلت مع أحزاب سياسية جديدة ظهرت منذ شهر فيفري الماضي وعددها 21 حزبا، ما جعل...
	تنافست الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات على 468 مقعدا، وجاءت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ب43 بالمئة، وأسفرت نتائج المراتب الأولى لهذه الانتخابات على فوز جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بمعدل  220 مقعدا، يليهــــا حزب التجمـــع الوطني ...
	من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني ب 47مقعدا.
	المبحث الثالث :دوافع ومؤشرات التحول الديمقراطي في المغرب.
	بحث المغرب منذ تحقيقه الاستقلال على إيجاد شكل دولة حديثة تتناسب مع التقاليد المغربية والشريعة الإسلامية وتحقيق المبادئ الديمقراطية، وقد وجد ضالته في اختيار النظام الملكي وتكريس التعددية الحزبية، وعملت المؤسسة الملكية على الجمع بين مصادر متباينة...
	غيــر أن الاستقرار السياســـي الذي عرفه المغرب هزتـــه أزمة متعددة الأبعاد في الثمانينـــات عبـــر الشعب المغربي عــن رفضهــــا بتنظيـــم الاحتجاجــــات والمظــــاهـــرات، ولحـــل الأزمــــة اختـــار الملـــك المغربـــــي الحســـن الثـــانـــــ...
	لهذا سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى مجموعة العوامل التي دفعت النظام السياسي المغربي للقيام بعملية التحول الديمقراطي، ومدى مساهمة الإصلاحات السياسية والدستورية المتخذة في تكريس عملية التحول الديمقراطي.
	المطلب الأول : دوافع عملية التحول الديمقراطي في المغرب.
	لقد تنوعت دوافع عملية التحول الديمقراطي في المغرب بين دوافع داخلية وخارجية وسنتناولها كما يلي:
	الفرع الأول - الدوافع الداخلية :
	أولا - الدوافع الاقتصادية :
	أخذت القيادة المغربية منذ الاستقلال بمنهج الليبرالية في المجال الاقتصادي، فقد صرح وزير المالية سنة 1967 " لقد اختار المغرب الطريق الليبرالي وسيكون مثالا في هذا المجال لإفريقيا"165F ، غير أن النتائج الاقتصادية لهذه المرحلة جاءت ضعيفة، حيث عانى ا...
	لمواجهة هذه السلبيات قرر النظام المغربي القيام بعملية ''المغربة'' ابتداء من سنة 1973، وارتكزت هذه العملية على تعميق دور الدولة في الاستثمار والصناعة وإتاحة الفرصة لفئة الشباب بإدماجه في المؤسسات والإدارات العمومية وتزويده بالإمكانيات والقروض و...
	هذا الوضع لم يستمر طويلا حيث عرفت الأسواق العالمية ارتفاعا في أسعار الطاقة وانخفاضا في أسعار  الفوسفات، وتعرضت البلاد لموجة جفاف حادة تسببت في تدهور قطاع الزراعة، ونتيجة لهذا وجدت الدولة نفسها عاجزة على تمويل مشاريعها، وللخروج من هذه الأزمة قرر...
	وضع النظام المغربي مخططا اقتصاديا انتقاليا(1978-1981) قائم على انتهاج تدابير تقشفية شملت قطاعات التعليم والوظيفة العمومية وقطاعات الاستثمار والتسيير والتجهيز، وأضيفت رسوم وضرائب جديدة من بينها رسم مغادرة التراب الوطني167F ، وتم في نفس الوقت فتح...
	من خلال التوجه للاقتراض الخارجي من الأسواق المالية، هذا ما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية .
	استمـــــرت الأزمـــــة الاقتصاديــــة للمغرب وتفاقمت حدتهـــــا فـــي بداية التسعينيـــــات، ولمواجهتهــــا توجـــــــــه المغرب
	إلى المؤسسات المالية الدولية لإنقاذ اقتصاده باعتماد سياسة التقويم الهيكلي، الذي أصبح معه المغرب واقتصاده بمـــــــا في ذلك ماليته العامة تحت رعاية ووصاية صندوق النقد الدولي 168F .
	ثانيا - الدوافع الاجتماعية :
	عانى المجتمع المغربي العديد من المشاكل الاجتماعية نتيجة السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة منذ الاستقلال، حيث ارتفعت نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب،كما ارتفعت أسعار المواد الأساسية نتيجة رفع الحكومة دعمها عن السلع الرئيسية وفقا لنظام ا...
	إلى جانب فئة كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين170F ، بالإضافة إلى تفشي ظواهر سلبية في المجتمع كانتشار المحسوبية والرشوة ومحاباة الأقارب .
	إلى جانب هذه الظروف الصعبة عرف المجتمع المغربي نموا ديمغرافيا كبيرا فحسب إحصائيات 1994قدر عدد السكان ب26 مليون نسمة، هذا التعداد السكاني تمركز معظمه في المناطق الحضارية وأدى إلى ظهور أزمة سكن قدرت بحوالي 1،5 مليون سكن على المستوى الوطني منها خص...
	لقد كان لتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المغرب تأثيرا على المجال السياسي فبروز الطبقية في المجتمع المغربي جعل كل طبقة تساند قوة سياسية معينة، فالطبقة الوسطى قابلة للاستقطاب من قوى معارضة للنظام، أما طبقة رجال الأعمال فساندت الحكومة وجعل...
	إلى حد كبير، حيث تعمل هذه الفئة كقوة مساندة للحكومة، لجعل مواقف الحكومة وقراراتها منسجمة مع مصالحها المتجددة وفقا للظروف المتغيرة172F .
	ثالثا -الدوافع الثقافية :
	تتنوع الثقافة السياسية في مختلف المجتمعات وتعتبر إحدى مؤشرات قياس قدرة النظام السياسي على الاستقرار من خلال مدى تجانس الثقافات السياسية فيما بينها، وكذا قدرته على استيعابها والتفاعل معها وتوظيفها لصالح الغايات والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها173...
	لقد امتزجت هذه الأصول الثلاثة (الإسلام ، التاريخ، الولاء للنظام الحاكم ) وأصبحت مصادر فكرية ومعرفية للثقافة المغربية التي تنقسم إلى ثلاثة أنماط هي الثقافة السياسية الانقسامية وثقافة الإجماع وثقافة المشاركة هذه الثقافات الثلاث يسعى النظام السيا...
	رابعا- المجتمع المدني:
	سعت السلطة المغربية منذ الاستقلال إلى احتواء المجتمع المدني المغربي فرغم أنها سمحت بالتعددية الحزبية وتكوين الأحزاب والنقابات لكنها احتفظت بوسائل لمراقبة القطاعات الاقتصادية التي تهم السكان قصد الحيلولة دون تشكل مجتمع مدني مستقل عنها، والذي سيطم...
	أثارت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب في الثمانينات غضب الشعب، ولتجنب تدهور الوضع أكثر سعت قوى المجتمع المدني في إعادة هيكلة نفسها حيث ظهرت العديد من الجمعيات كالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان للمشاركة في إثراء النقاش الدائر بين ...
	لقد تزامن صعود دور المجتمع المدني المغربي في التسعينات مع استمرار نمو ضغوط المعارضة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع المغربي، والتي حملت السلطة أسبابها وطالبت بإجراء تعديل دستوري لحل مشكلة المؤسسات السياسية للبلاد، ولموا...
	الفرع الثاني :الدوافع  الخارجية
	تظافرت مجموعة من العوامل الداخلية لدفع الملك الحسن الثاني لاتخاذ مجموعة من الإصلاحات السياسية والدستورية في المغرب، إلا أن هذه العوامل الداخلية صاحبتها مجموعة من الدوافع الخارجية التي ساعدت على اتخاذ هذه الخطوات لتحقيق الديمقراطية، وتمثلت هذه ا...
	1. النظام الدولي : تأثر النظام المغربي في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات بالتحولات الدولية والمتمثلة في انهيار
	الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة وتحول معظم دول العالم إلى الديمقراطية وسقوط الكثير من الديكتاتوريات
	في أوربــــا الشرقيـــة وإفريقيا في إطــار ما يعرف بالموجة الثالثــــة، بالإضافة إلى التأثير الذي أحدثـــه نجاح الثورة الإيرانيـــة
	في المغرب، حيث نشطت الحركات الدينية، وساير اليسار الإصلاحي175F .
	2.الشراكة الأوربية :مرت العلاقات المغربية الأوربية بالعديد من المراحل وعرفت دفعا قويا في التسعينيات ورغم أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الاقتصادي إلا أنها تولي اهتماما للجانب السياسي والاجتماعي والثقافي والتي مثلت دافعا مهما لعملية التحول الديمقراطي ب...
	3.البيئة الإقليمية :تأثرت المغرب بتجربة التحول الديمقراطي الجزائرية والتونسية، فقــــد خشيت السلطــــة المغربية
	من تكرار المثال الجزائري خاصة مع ظهور الحركة الإسلامية المغربية واتسامها بالقدرة على الاستقطاب والتعبئة الجماهيرية خاصة لدى الشباب.
	4.المؤسسات المالية الدولية :في ظل الأزمة الاقتصادية المغربية توجهت السلطة المغربية في الثمانينات إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإقراضها ومساعدتها على الخروج من الأزمة، وقد اشترطا عليها إعادة هيكلة اقتصادها والبدأ بعملية التحول الديمقراطي وتكريس...
	هذه التغيرات الدولية والإقليمية دفعت النظام المغربي إلى الأخذ بسياسية إصلاحية سياسية ودستورية لتكريس عملية التحول الديمقراطي، واتسمت هذه السياسية التي اختارها النظام المغربي في بداية التسعينات بسياسة الانتقال من المغلق إلى المفتوح تدريجيا176F .
	المطلب الثاني :مؤشرات التحول الديمقراطي في المغرب.
	تميز النظام السياسي المغربي عن غيره من النظم العربية بصفة عامة والمغاربية بصفة خاصة في كونه قد كرس التعددية الحزبية منذ الاستقلال وفي جميع التعديلات الدستورية التي أقرها، وقد انتهج الملك المغربي الحسن الثاني سياسة التدرج في إقرار الإصلاحـــــــ...
	في الثمانينات، وبدأت هذه الإصلاحات منذ 1992 بطرح الحسن الثاني لحكومة التناوب التي تحققت على أرض الواقع في عام 1996، وقد استمرت المؤسسة الملكية في عملية الإصلاحات السياسية والدستورية إلى غاية آخر تعديل دستوري في 2011 .
	الفرع الأول: الإطار الدستوري والمؤسسي
	أولا- الإطار الدستوري:
	عرف المغرب أول دستور مكتوب له بعد الاستقلال في عام 1962 شارك الشعب في إنشاءه عن طريق أسلوب الاستفتاء الدستوري177F ، وكرس نظام ملكي دستوري ديمقراطي اجتماعي يمزج بين التقليدية الدينية والتاريخية الدستورية، وقد تعرض دستور 1962 إلى خمسة تعديلات دستو...
	نقسم عملية الإصلاح الدستوري والمؤسسي التي قام بها المغرب إلى مرحلتين، الأولى تشمل الدساتير المغربية الثلاثة الأولى لأعوام 1962-1970-1972 وغلب عليها طابع الملكية الرئاسية، أما المرحلة الثانية التي شهدت الدساتير الثلاثة الأخيرة (1992-1996-2011) ف...
	تتميز التعديلات الدستورية التي اتبعتها المؤسسة الملكية في المرحلة الثانية بالتدريج كان أولها في عام 1992 أما الثاني في 1996 والأخير في عام 2011 للتوجه من نظام ملكية دستورية ذات طابع رئاسي إلى ملكية دستورية ذات طابع برلماني مع احترام جوهر إمارة ال...
	جاء التعديل الدستوري لعام 1992 اثر تقديم أحزاب من المعارضة مذكرة إلى الملك الحسن الثاني في يوم 19-06-1992، وهي الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، التقدم والاشتراكية، الإتحاد الوطني للقوات الشعبية 179F ،وا...
	أقر التعديل الدستوري لعام 1992 مجموعة من التعديلات تمثلت في تضمين الديباجة مفهوم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا180F ، وتعديل المادة 24 المتعلقة بالوزير الأول حيث منحته الحق في إقتراح أعضاء حكومته التي كان الملك يعينها لوحده في دستور1972...
	هذا التعديل الدستوري قد استجاب لبعض مطالب المعارضة وتجاهل المطالب الأخرى مما جعل الكتلة الوطنية تطالب بإجراء تعديلات وإصلاحات أكثر عمقا، ولتحقيق هذه المطالب استمرت عمليات الحوار بين الكتلة الوطنية والملك إلى غاية الوصول إلى اتفاق على نص دستور ج...
	جاء تعديل دستور 1996 بالتركيز على أربع مجالات رئيسية وهي احترام حقوق الإنسان وتوسيع محدود لمهام السلطة التشريعية، وزيادة مجـــــال مشاركة الأحزاب السياسيــــــة والمجتمع المدني في الحيـــــاة السياسية، ومحاولة الحــــــــــد
	من الفساد، وقد مس التعديل ثمانية وخمسين مادة وأهم هذه التعديلات التأكيد على محورية دور الملك أمام السلطات الثلاث وزيادة أعضاء المجلس الدستوري وتدعيم استقلالية القضاء، والأخذ بنظام المجلسين واستحداث مجلس المستشارين وتعزيز مراقبة صرف الأموال العامة، وتر...
	بالإضافة إلى التعديلات السابقة منح دستور 1996 الوزير الأول حق اقتراح قائمة وزارته على الملك ومنه سيصبح الوزراء مسؤلون أمام الوزير الأول باستثناء الوزارات السيادية فيكون وزراؤها مسئولين أمام الملك مباشرة، وبهذا أصبحت الحكومة ذو مسؤولية مزدوجة أما...
	مما سبق نلاحظ أن تعديل 1992و1996 كرسا مبدأ التوافق الذي لم يقلص من اختصاصات الملك، حيث كان الإصلاح أفقيا على صعيد تطوير صلاحيات البرلمان والحكومة وإعادة تنظيم العلاقة بينهما186F .
	عرف المغرب آخر تعديل دستوري له عام 2011 في ظل ظروف إقليمية وداخلية صعبة، فإقليميا اندلعت ألسنة الثورات العربية بداية من تونس التي أطاحت بنظام زين العابدين لتمتد إلى مصر وليبيا وسوريا، أما الظروف الداخلية فتمثلت في تأثر الشباب المغربي بالثورات ال...
	في خضم هذه الظروف طرح الملك محمد السادس مشروع تعديل دستوري شارك فيه مجموعة من الخبراء المغاربة وقوى من المجتمع المدنى، تم عرضه على الاستفتاء الشعبي في01 جويلية 2011 وحصل على نسبة تأييد تقدر ب 98،49 %، شمل هذا التعديل مجموعة من المحاور تتمثل في ت...
	بالإضافة إلى تكريس استقلالية القضاء وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري وتعزيز الآليات الدستورية لتحقيق تعددية حزبية حقيقية لتأطير المواطنين وتقوية مؤسسات المجتمع المدني وتوطيد مبدأ فصل السلطة وتوازنها، ونزع صفة القدسية على الملك مع الاحتفاظ بمكانت...
	موجز القول حول التعديلات الدستورية التي تبناها المغرب منذ1992بأنها جميعها تأتي من فوق من المؤسسة الملكية،كما أن هذه التعديلات الدستورية غاب فيها التغيير الجوهري حيث حافظت المؤسسة الملكية على مكانتها المحورية في المنظومة الدستورية والسياسية وأدخلت ...
	ثانيا: الإطار المؤسسي.
	نتطرق إلى الإطار المؤسسي في المغرب بالنظر إلى السلطة التنفيذية الممثلة في المؤسسة الملكية والحكومة والمؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والمستشارين والسلطة القضائية، بالإضافة أهم المؤسسات الدستورية الاستشارية.
	أولا – السلطة التنفيذية : تتكون السلطة التنفيذية في النظام السياسي المغربي من المؤسسة الملكية والحكومة.
	1-المؤسسة الملكية  :
	 المكانة السامية والمحورية للمؤسسة الملكية:
	يأخذ النظام السياسي المغربي بنمط الخلافة الوراثية على أساس مبدأ البكورة في خط الذكور190F ، حيث يتولى الولد الأكبر سنا العرش، وفي عام 1980 تم إدخال تعديل على الدستور المغربي يتعلق برفع السن المحددة لتولى العرش بثمانية عشر سنة بعد أن كانت 16 سنة،...
	تكرس جميع الدساتير المغربية المكانة السامية للملك على هرم  المؤسسات السياسية الدستورية، وتؤكد شرعية مكانته المحورية التي خولته إياها مشروعيته الدينية والتاريخية والتعاقدية، وكرستها الوثيقة الدستورية وضمنت استمرارها191F .
	 سلطات واختصاصات المؤسسة الملكية:
	بما أن الشرعية التي يكتسبها الملك شرعية تقليدية دينية تاريخية دستورية فإن فهم اختصاصات الملك تتجاوز النص الدستوري إلى ما يتمتع به من صلاحيات باعتباره أمير للمؤمنين، فالمؤسسة الملكية الحاكمة سلطة تأسيسية  تتحكم بقواعد اللعبة السياسية وتنظر إلى ...
	تنص المادة 42 من الدستور المغربي لعام 2011 على أن " الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطـ...
	وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.يمارس الملك هذه المهام بمقتضى ظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور"192F .
	إن هذا الفصل هو المفتاح الأساسي لفهم صلاحيات الملك المغربي فمنها ما يمارسهــــــــا بنص دستوري ومنهـــــــا
	ما يمارسها بنص غير دستوري، حيث أن إطلاق صفة أمير المؤمنين على الملـــــك تمنحه صلاحيـــــــات غير موجودة
	في الدستور، فان كان الملك بصلاحياته الدستورية لم يستطع التدخل فان أمير المؤمنين بموجب الكتاب والسنة يستطيع أن يتدخل،كما أن منح صفة أمير المؤمنين للملك تدل على ثلاث دلائل تتمثل في منح الأولوية للشرعية الدينية، عدم وجود الفصل بين الوظائف الدينية والوظائ...
	بالإضافة إلا أن هذا الفصل يمنح المؤسسة الملكية قدرات تعبيرية وتأويلية واسعة توصف ب(سلطة التأويل الإستراتيجي) كما تعطيها الإمكانية على تبرير الأفعال السياسية أو القرارات مع إضفاء الشرعية عليها من دون الاصطدام مع النص القانوني أو الدستوري194F ، ...
	ما يلي:
	يستمد الملك بوصفه رئيسا للدولة مشروعيته من الدستور، لكن الدستور لا يحد من سلطة الملك لأنه سابق عليه195F ، وقد جاء تعديل 2011 بنزع صفة القدسية على الملك على أن تبقى ذاته لا تمس، حيث تنص المادة 46 على" شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوق...
	يتولى الملك القيام بمهام السلطة التنفيذية فهو يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الفائز في انتخابات أعضاء مجلس النواب، كما يعين  الملك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها وله حق إنهاء مهام الحكومة، ويرأس مجلس الوزراء، ويعتبر الملك القائد الأعلى للق...
	للملك حق إصدار العفو، كما يصدر الملك الأمر بتنفيـــــــــذ القانون في ظرف ثلاثين يومـــــــــــا التاليــــــــة لإحالته
	على الحكومة وبعد استكمال جميع مراحل التصويت عليه وينشر في الجريدة الرسمية بعد أجل أقصاه شهر من تاريخ ظهير إصداره،كما يحق للملك أن يطلب إجراء قراءة ثانية لأي مشروع أو اقترح قانــــون، ويمكـــــن أن يلجأ الملــــك
	إلى الاستفتاء الشعبي من خلال ظهير شريف في أي قانون يراه يحتاج ذلك،كما يحق للملك حق  اتخاذ المبادرة بمراجعة الدستور، ويحق للملك عرض مشروع المبادرة مباشرة على الاستفتاء الشعبي (الفصل 172).
	في حالة  تعرض التراب المغربي لخطر خارجي أو حدث يتسبب في تعطيل السير الحسن لمؤسسات الدولة يحق للملك إعلان حالة الاستثناء بظهير شرفي بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية وتوجيه خطاب إلى الأمة، و...
	2-الحكومة :
	تتكون الحكومة في المغرب من رئيس الحكومة والوزراء ويتم تعيينهم من قبل الملك، وله الحق في إنهاء مهامهم  حيث ينص الفصل 47  من دستور 2011" يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء...
	 صلاحيات الحكومة :
	يحق للملك المغربي أن يفوض بعض الصلاحيات للحكومة للقيام بها كرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة المجلس الأعلى للأمن، ويحق لرئيس الحكومة تقديم مبادرة مراجعة الدستور، كما يحق للحكومة التشريع من خلال اقتراح مشاريع قانون، ولها أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو ت...
	تعرض الحكومة سنويا القانون المتعلق بتنفيذ قانون المالية،كما تقوم على تنفيذ القوانين وتنفيذ السياسة العامة ويمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ويحق له حل مجلس النواب، كما يوقع بالعطف رئيس الحكومة ظهير يعلن فيه حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما ولا ...
	تعتبر الحكومة ذات مسؤولية مزدوجة أمام المؤسسة الملكية وأمام البرلمــــــان، ويقــــــوم رئيس الحكومـــــة بعد تعيينه
	من الملك بعرض برنامجه على مجلسي البرلمان مجتمعين، ولابد أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية الذي تنوى الحكومة القيام بها في مختلف مجالات النشاط الوطني198F ، يناقش البرنامج كلا المجلسين ثم يصوت عليه في مجلس النواب وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ...
	ثالثا :السلطة القضائية
	إن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية تصدر أحكامها باسم الملك وطبقا للقانون، حيث ينص الفصل 107من دستور2011 على أن "القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، الملك هو الضامن للسلطة القضائية "204F .
	يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من رئيس المجلس(الرئيس الأول لمحكمة النقض)، ورئيسا منتدب  (الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض)، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ستة ممثلين لق...
	مما سبق ينظم الدستور المغربي العلاقة بين السلطات على أساس نظام برلماني تعترف فيه كل سلطة بالأخرى وتقوم بينهم علاقات التعاون والرقابة المتبادلة إلا أن الكثير من نصوصه تظهر بأنه رئاسي، حيث تبرز هيمنة السلطة التنفيذية بشقيها على السلطة التنفيذية ...
	رابعا- المؤسسات الجديدة :
	أقـــر الدستــــور المغربي الأخير لعام 2011 مجموعة مــــن المؤسســـات التي تساعـــد السلطــــات الثلاث وتساهــــم في تسهيل عملية قيماها بمهامها، وسنتناول أهمها المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
	1-المحكمة الدستورية: أخذ المغرب بالرقابة السياسية على دستورية القوانين منذ أول دستور له عام 1962 وجميع التعديلات الدستورية التي جاءت من بعده، وقد جاء تعديل 2011 بنوع من التفصيل إذ تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قاب...
	يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة الانتخابات التشريعية وعمليات الاستفتاء، كما تحال القوانين التنظيمية إليه قبل إصدار أمر تنفيذها وكذلك يحال إليه القانون الداخلي لكل من مجلس المستشارين أو مجلس النواب للبت فيه، ومنح المشرع المغربي الحق لكل من ال...
	2-المجلس الأعلى للأمن: بموجب التعديل الدستوري الأخير في المغرب تم استحداث هذه الهيئة، وهي هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد وتدابير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة(الفصل 54).
	يتولى الملك رئاسة هذا المجلس وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع هذا المجلس، وحسب  الفصل 54 من تعديل 2011 "يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ...
	3-المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :يقدم استشارته في كل القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،كما يقدم توجيهاته في عدة ميادين منها السياسة العامة والتنمية المستدامة، ويحق لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين طل...
	الفرع الثاني : المجتمع المدني المغربي.
	هيمنت السلطة المغربية منذ الاستقلال على المجتمع المدني المغربي مما أفضى بالتالي إلى دولنة المجتمـع المغربي206F  وفي ظل عقد الثمانينات عرف المجتمع المدني المغربي حركة ديناميكية فرضت نفسها على الساحة المغربية، وأجبرت المؤسسة الملكية على تقديم تنا...
	الفرع الأول : الأحزاب السياسية المغربية.
	عرف المغرب التعددية الحزبية بعد الاستقلال مباشرة عام 1956 وجاءت بعد صراع بين الملك الذي ملك مقومات السلطة الرمزية وحزب الاستقلال الذي امتلك مقومات السلطـــــة المادية، وقـــــد سعى حزب الاستقـــــلال
	إلى الأخذ بمبدأ الأحادية الحزبية غير أن الملك كان يراهن على الأخذ بنظام التعدد، لذا سعى إلى انتزاع مقومات السلطة المادية من حزب الاستقلال(الجيش ، الشرطة )، ووضع مجموعة من القوانين تمنع نظام الحزب الواحد، وقد بلغ عدد الأحزاب السياسية المغربية حوالي 40 ...
	أولا - الإطار الدستوري والقانوني للتعددية الحزبية في المغرب.
	وضع المشرع المغربي مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكرس التعددية الحزبية في المغرب، وأول ما صدر منها قانون الحريات العامة في المغرب عام 1958، ثم جاء نص دستور 1962 في الفصل 3 أن" الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، ونظام الحز...
	صدر آخر قانون للأحزاب السياسية في المغرب في 20-06-2006، ونصت المادة 21 منه على "يجب أن ينتظم الحزب السياسي ويسير علـــى مبادئ ديمقراطيــــة تسمـــح لجميع الأعضــــاء بالمشاركــــة الفعليـــة فــــي إدارة مختلف
	أجهزته"208F ، ويعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة، ويعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي ...
	يقدم الحزب ملفه لوزارة الداخلية للحصول على الاعتراف القانوني، ويمكن أن يطلب وزير الداخلية من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط توقيف الحزب وغلق مقاره حتى تبت المحكمة في الموضوع في ظرف سبعة أيام، ولا يحل الحزب السياسي إلا بقرار قضائي.
	ثانيا- تصنيف الأحزاب السياسية المغربية.
	تنقسم الأحزاب السياسية في المغرب بين مجموعتين رئيسيتين، الكتلة الديمقراطية، والإئتلاف الوطني.
	 الكتلة الوطنية :
	تكونت في 1992 وتضم  مجموعة من الأحزاب ذات الإيديولوجيات المختلفة وتتمثل في حزب الاستقلال والإتحاد الوطني للقوى الشعبية، الإتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، منظمة الديمقراطية والعمل الشعبي، وفي هذه الدراسة سنتعرض لدراسة أهم ...
	1.  حزب الاستقلال:
	تأسس هذا الحزب في 1943 كحركة وطنيــــة مطالبة بالاستقـــلال وترجع أصوله إلـــــى أبنـــــــاء البرجوازية المدنيـــــــة
	وفي 1945 تحول من حزب كوادر إلى حزب جماهيري210F ، وهو ذو توجه إسلامي معتدل وقد حدث تنافس بينه وبين الملك حول السلطة بعتبارهما القوتان اللتان تتقاسمان المشروعية الشعبية في البلاد، غير أن حزب الاستقلال لم ينجح في فرض مطامحه، لذلك استطاعت الملكية أن تحول...
	تحالف حزب الاستقلال مع حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية في جبهة واحدة عام 1970 لمعارضة النظام، وبوفاة زعيمه علال الفاسي عاد الحزب إلى المشاركة في السلطة البرلمانية وتأييد توجهات القصر حيث تولي محمد بوستة نائب رئيس مجلس الوزراء في الفترة (1977...
	2. الإتحاد الوطني للقوات الشعبية :
	انشق هذا الحزب عن حزب الاستقلال في 25 يناير 1959 وتوجهه يساري، تعرض هذا الحزب للانشقاق إلى مجموعتين عنه في 1970، الأولى أنشأت مجموعة ماركسية لينينة تحت اسم " منظمة 23 مارس "، أما المجموعة الثانية فكونت" الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ".
	استمر حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية في معارضة النظام ودعا إلى إقامة مؤسسات ذات تمثيل حقيقي باعتبار أن الديمقراطية هي السبيل الأمثل لضمان الحق في المشاركة في تدبير الشؤون العامـــــة212F ، وينـــــادى بهذا المطالب
	في ظل إعترفه بالشرعية الدينية للملك، ويعتبر هـــذا الحزب مـــــن الأحــــزاب الفاعلة في الكتلـــــة الوطنيـــــة التــــي أنشـــــأت
	عام 1993.
	3. الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية:
	ظهر هذا الحزب في 1972 بالانشقاق على حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، وهو حزب ذو توجه يساري انتهج سياسة معارضة قوية في الثمانينات والتسعينات، واتخذ من الديمقراطية والبناء الاشتراكي وقيام مجتمع الحداثة أهدافا أساسية لإحداث تغيير في الهياكل الا...
	في الفترة الممتدة مابين 1998-2002 .
	4. منظمة العمل الديمقراطي الشعبي :
	أعلن هذا الحزب عن نفسه في عام 1972 تحت اسم "منظم 23 مارس"، وتم الاعتراف بــــه بصفـــــة قانونيـــة
	في 1983، وتكون من أعضاء سابقين في الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية 214F  .
	آمن هذا الحزب بالتعددية الحزبية ورفض تبعية رأس المال المغربي الذي أدى إلى تخلف البلاد، ودعا إلى التضامن مع حركات التحرر الوطني والقوى الثورية العمالية في البلـــــدان الرأسمالية وتعزيز سياســــة التعايش السلمــــي والعمــــل
	على تدعيم المقاومة الفلسطينية215F .
	 أحزاب الائتلاف الوطني  (الإدارة):
	عمل الملك المغربي الحسن الثاني وبعده الملك محمد السادس على إيجاد أغلبية برلمانية موالية له في السلطة التشريعية للهيمنة على السلطة من خلال بعث أحزاب المناسبات التي يطلقها النظام قبل الانتخابات، ويضمن لها الحصول على الأغلبية في الانتخابات ليختار ...
	1. حزب الشورى و الاستقلال :
	تأسس عام 1946 بزعامة محمد بن الحسن الزاني، وشارك في المفاوضات التي تمخض عنهـــــــا الحصول على الاستقلال في 1956، وتقوم سياسته في الداخل على ضرورة مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بجدية دون الاعتماد على الخارج، وعلى مستوى العلاقات العربي...
	2- حزب الحركة الشعبية:
	تأسس عام 1957 وأعلن مساندته للملك وعمل على تطوير الحركة البربرية، بالإضافة أنه تبني الاشتراكية الإسلامية والاعتراف بالهوية البربرية المتميزة للمغرب217F .
	3- حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية:
	انشق هذا الحزب عن حزب الحركة الشعبية عندما دخل زعيمي الحزب المحجوبي أحرصان وعبد الكريم الخطيب في صراع اثر إعلان الملك الحسن الثاني حالة الطوارئ وحل البرلمان في 1965، حيث اعتذر الخطيب عن تولى رئاسة الوزارة، وفي 1967 أعلن الخطيب وأنصاره عن تكوين ...
	4- حزب الإتحاد الدستوري:
	أنشأ في 1984 بزعامة معطى بوعبيد، وتوخي الجمع بين مفهوم الإتحاد والمرجعية الدستورية ليكون شبه امتداد لحركات الدفاع عن المؤسسات الدستورية218F ، ويحظى هذا الحزب بتأييد القصر ويؤيد الليبرالية الاقتصادية والسياسية ويعتبر الإسلام والملكية عناصر أ...
	5- الحزب الوطني الديمقراطي :
	تأسس عام 1977 بزعامة "أرسلان الحديدي" عضو التجمع الوطني للأحرار، ومن مبادئه اعتماد الديمقراطية كآلية لترسيخ التعددية الحزبية والحوار المتبادل ورفضه لكل أشكال احتكار السلطة، وذلك في ظل مفهوم ديمقراطية يرتبط ارتباطا وثيقا بالملكية الدستورية 220F .
	إن أحزاب الإدارة ساندت النظام وسياساته مما جعلها تفقد شعبيتها، لأن الشعب يحملها مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
	ثانيا- المنظمات المدنية المغربية.
	بدأت المنظمات المدنية للمجتمع المدني في المغرب بالظهور في أواخر الثمانينات في مختلف المجالات منها  جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات النسوية وغيرها .
	1 -الإطار الدستوري والقانوني .
	صدر أول ظهير ملكي في 15/11/1958 يمنح الحق في تأسيس الجمعيات والنقابات، ثم جاءت التعديلات الدستورية تؤكد هذا الحق باعتباره حق لجميع المغاربة، وهذا ما أكد عليه التعديل الدستوري الأخير لعام 2011  حيث نص الفصل 8 على "تساهم المنظمات النقابية للأُجرا...
	لتأسيس جمعية لابد أن يقدم المؤسسون خطابا لوزير الداخلية والسلطات المحلية والمحكمة الابتدائية وفي حالة مرور 60 يوما من وضع الملف يحق للجمعية ممارسة نشاطهـــا، وتخضع الجمعيــــات من حيث مشروعية تأسيسهــــا
	أو نشاطها لرقابة القضاء باعتباره وحده الجهة المختصة بمراقبة مشروعية نشاط الجمعيات222F .
	2-  أهم المنظمات المدنية المغربية :
	تتنوع المنظمات المغربية إلى  جمعيات نسويه وحقوقية ونقابات وغيرها وأهمها ما يلي:
	أولا - الجمعيات النسوية :
	أخذت هذه الجمعيات بالازدهار في المغرب في العقود الأخيرة، حيث أصبحت الأحزاب السياسية تنشأ قطاعات تنظيمية نسوية داخلها، وفي هذا الإطار عقد القطاع النسوي لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي ندوته الأولى في 24-25 ديسمبر 1983223F ، ثم أصدر الجناح النسوي ...
	1-اتحاد العمل النسوي : تأسس في عام 1987، وهو تابع لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، يهدف إلى تعبئة عضواته وحفزهن على المطالبة بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية224F .
	ثانيا– جمعيات حقوق الإنسان :
	ظهرت جمعيات حقوق الإنسان في المغرب في الثمانيات والتسعينيات نظرا للتوجه العالمي نحو تزايد الاهتمام بتحقيق حقوق الإنسان ولممارسة المنظمات الدولية ضغوطا على السلطة المغربية التي أثبتت انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان، لذلك سعيا من المؤسسة الملكية لت...
	إلى إنشاء هيئة شبه حكومية "المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان "عام 1991، وفتح المجال أمام جمعيات حقوق الإنسان بالبروز على الساحة المغربية، وأهمها :
	1. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: تكونت في ديسمبر1981 وانضمت إليها أحزاب المعارضة، وتهدف
	إلى نشر الوعي حول حقوق الإنسان في مختلف المجالات والعمل على تنقيح التشريعات المغربية المتعلقة بقضية حقوق الإنسان، والعمل على تمتع القضاء بالاستقلال والنزاهة واحترام أسس القانون لبناء دولة القانون.
	ثالثا - النقابات:
	عرف المغرب المنظمات النقابية قبل الاستقلال حيث كان الكثير من العمال المغاربة ينتمون إلى النقابة الفرنسية أثناء الحماية وخاضوا فيها نضالا كثيرا، وفي عام1937 أنشأت أول نقابة مغربية وقد ارتبط عمل النقابات المغربية بالحركة الوطنية، وبعد الاستقلال ا...
	1- الإتحاد المغربي للشغل : نشأ هذا الإتحاد في عام 1950كفرع من الاتحاد العمالي العام الفرنسي
	الشيوعي، تتميز هذه النقابة بقوة تنظيمها الذي ورثته عن النقابة الفرنسية، وقد منحته السلطة إثر الاستقلال عــــدد من الامتيازات والمقرات في مختلف أنحاء البلاد، وقد انضم الاتحاد إلى الجناح الراديكالي في حزب الاستقلال سنة 1958 فـــي مواجهة الجنــــاح المحا...
	اندمج الإتحاد الوطني للقوات الشعبية مع الاتحاد اندماجا كليا إلا أنه بمرور الوقت حدثت قطيعة بين الاتحاد والإتحاد الوطني للقوات الشعبية في1975، وإثر هذا الانشقاق برز حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجاء هذا الانشقاق نظرا لعدم اتفاق قادة ال...
	من مساندة الحكومة في بعض القضايا أو على الأقل الاستجابة لضغوطاتها226F .
	2- الكونفديرالية الديمقراطية للشغل :أنشأت عام 1975 وترأسها محمد نوبير الأموي، وتكونت من ممثلى ثماني نقابات عمالية :نقابة الغاز والبترول، نقابة السككيين، نقابة عمال الفوسفات، نقابة الشاي والسكر، نقابة الصحة العمومية، نقابة الماء والكهرباء، نقابة الب...
	عقدت الحركـــــــــــــة النقابيـــة مــــع السلطة اتفــــاق تعترف فيـــــه السلطة بشرعية العمــــل والحركة النقابية، بالإضافــــة إلى إنشائها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 1992 للتعامل مع مطالب الحركة والنقابات العمالية لضمان مزيد من الرقابة ...
	من قدرة الحركة النقابية على خلق قاعدة عمالية مستقلة لها .
	3.الإتحاد الوطني للطلبة المغاربة :أنشأ هذا الإتحاد في أواخر عام 1958، يدعو هذا الإتحاد إلى إحداث إصلاحات سياسية داخل النظام ورفع المستوى التعليمي، وقد تعرض نشاطه إلى الحظر في العديد من المرات ويستخدم في التعبير عن مطالبه الإضرابات والتظاهرات التي ي...
	في الأخير لقد عرف المجتمع المدني المغربي ازدهارا كبيرا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وحقق الى يومنا هذا مكاسب كثيرة سواء من حيث زيادة عدد مؤسسات المجتمع المدني أو من حيث تنوع نشاطها، رغم هذا التطور إلا أن المجتمع المدنى المغربي يعاني ال...
	الفرع الثالث : الانتخابات في المغرب
	عرفت المملكة المغربية العديد من تجارب الانتخابات التشريعية منذ الاستقلال، وسنتناول في هذا المطلب الانتخابات التي تزامنت مع عملية الإصلاحات الدستورية والسياسية للقيام بعملية التحول الديمقراطي منذ عام 1993 ونقسمها إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل التناو...
	أولا :الانتخابات التشريعية ما قبل التناوب (لعام 1993 ).
	جرت هذه الانتخابات في جو داخلي وخارجي مضطرب حيث عانى المغرب في فترة التسعينات من أزمة متعددة الأبعاد جعلت الشعب والقوى المعارضة تطالب بالتغيير الشامل وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة،كما مارست المنظمات الدولية الضغط على السلطة المغربية خاص...
	خصص في هذه الانتخابات 222 مقعدا في البرلمان، تنافست عليها 11 حزبا سياسيا أهمهم حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكــــي للقوات الشعبية والتقـــــدم والاشتراكية، منظمة العمـــــل الديمقراطي وغيرهــــا، ويلاحظ
	في هذه الانتخابات ظهور ظاهرة التحالفات، حيث قررت المعارضة لأول مرة توحيد صفوفها في ائتلاف القوتين السياسيتين الرئيسيتين للكتلة، الاستقلال والإتحاد الاشتراكي227F .
	جرت عملية الانتخاب في 25/06/1993، وأفرزت نتائج الانتخابات المباشرة نسبة مشاركة مقدرة ب62،75 %، وجاءت نتائج هذه انتخابات بحزب الاستقلال وحصل على 49 مقعدا، في حين حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 52 مقعدا، أما التجمع الوطني للأحرار فقد ح...
	تراجعت نسبة نجاح أحزاب الإدارة مقابل ارتفاع نسبة نجاح أحزاب المعارضة، وتعود أسباب تراجع أحزاب الإدارة إلى افتقادها لبرامج انتخابية تحتوى معالم محددة،كما أن البرامــــج التي تبنتها غير صادرة عــــن مطالب الشعب
	إلى جانب تحميل الشعب لهذه الأحزاب حالة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يعيشها.
	ثانيا -الانتخابات التشريعية في فترة التناوب
	1-الانتخابات التشريعية لعام 1997 :
	سعت السلطة المغربية والأحزاب السياسية لإجراء إصلاحــــات سياسية في التسعينات للانتقــــــــال إلى مرحلة جديدة لبناء دولة قانون تحترم فيها المؤسسات النابعة من انتخابات شفافة، لذا قامت الحكومة والأحزاب السياسية إلـــــى توقيع تصريـــــح مشترك فـ...
	على نزاهة نتائجه، حيث قال الملك الحسن الثاني في خطبة افتتاح الدورة البرلمانية الخامسة في أكتوبر 1996 "إنني مللت من أن أسمع أو أن يسمع عن بلدنا أن انتخاباته لم تكن نزيهة أو أن استشاراته كانت مغلوطة أو مشبوهة" وتعهد بوضع ثقله"الشخصي وهبته الشخصية وصلاحي...
	جرى التنافس في هذه الانتخابات بين 3300مرشح من بينهم 69 سيدة و16حزبا على مقاعد المجلس البالغ عددها 325، وقد انقسمت الأحزاب السياسية في مجملها إلى ثلاث مجموعات هي الوفاق اليميني الموالي للحكومة (الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والحزب الوطني الدي...
	جرت الانتخابات التشريعية في 14/11/1997 وبلغت نسبة المشاركة فيها 85،3%، وجاءت أهم نتائجها بفوز الكتلة الديمقراطية المعارضة ب 102 مقعد وكتلة الوفاق اليمينية ب100 مقعد، و97 بالنسبة لتشكيلات الوسط،أما المقاعد المتبقية فقد توزعت بين الإسلاميين ( الح...
	أهم نتيجة جاءت بها هذه الانتخابات هي تحقيق رغبة الملك في تكريس مبدأ التناوب على أرض الممارسة السياسية المغربية، هــــذا المبــــدأ الذي مكــــن المعارضة الوطنية مجسدة في الإتحــــاد الاشتراكي للقوات الشعبية الانتقــــال إلى موقع السلطة عبر قياد...
	2-الانتخابات التشريعية لعام 2002 :
	جاءت الانتخابات التشريعية المغربية لعام 2002 في عهد الملك محمد السادس، وتم فيها تحديد سن التصويت ب18 واستحداث لائحة خاصة بالنساء تتضمن 30 مقعد من بين 325 مقعدا، وقد انتهج نفس نمط الاقتراع من قبل النمط الأحادي الإسمي ذي دورة واحــــدة،كمـــــــا...
	على الصعيد الإقليمي، حيث أن الأحزاب التي حصلت على أقل من هذه النسبة لن تؤخذ أصواتها بعين الاعتبار لحظة توزيع المقاعد معتمدين في ذلك على أسلوب الاقتراع النسبي مع أكبر بقية233F .
	جرت هذه الانتخابات يوم 27/09/2002 وشارك فيها 26 حزبا، وجاءت نتائج المراتب الستة الأولى بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب50 مقعدا ثم حزب الاستقلال 48 مقعدا، ثم التجمع الوطني للأحرار 42 مقعدا، ثم حزب العدالة والتنمية ب42 مقعدا ثم الحركة الشعبية...
	عرفت أجواء هذه الانتخابات نوعا من الشفافية والنزاهة، إلا أنها عرفت تراجعا في نسبة المشاركة إلى 52 % ويعود السبب إلى امتناع المسجلين عن التصويت لاهتزاز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات التي تنتجها الانتخابات، وقد عين الملك محمد السادس رئيس الحكومة هذه...
	3-الانتخابات التشريعية لعام2007
	سادت ظاهرة العزوف على المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية لعام 2007، ويعود السبب إلى إنعدام ثقة المواطنين في وصول أصواتهم وفي تحقيق المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات مطالبهم .
	شارك في هذه الانتخابات 33 تشكيلة حزبية تزايد عددها لظهور أحزاب جديدة شاركت في إنشائها السلطة للحيلولة دون سيطرة حزب معين على نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى تزايد عدد الانشقاقات الداخلية داخل الأحزاب المغربية .
	كما اتسمت هذه الانتخابات بتراجع نسبة المشاركة فيها إلى 38 % وتعتبر أضعف نسبة مشاركة عرفتها الانتخابات التشريعية المغربية، ويمكن أن نرجع السبب لحضور المال بشكل بارز في الحمـــــلة فالصورة التــــي هيمنت على هذه الانتخابات هي بيع الأصوات سواء بشكل ...
	إثر هذه الانتخابات عين الملك محمد السادس هذه المرة الوزير الأول عباس الفاسي رئيس حزب الاستقلال  باعتبار حزبه من حصل على الأغلبية، وكلفه بتشكيل الحكومة .
	4-الانتخابات التشريعية لعام 2011:
	جرت أخر انتخابات تشريعية مغربيـــــة في ظروف عربية إقليمية خــــاصة تمثلت في نجــــــاح شعبــــى تونس ومصــــر
	في الإطاحة بنظامي زين العابدين ومبارك، وفي عملية محاكاة لما يجري في هذه الدول برزت حركة 20 فبراير المغربية  تطالب بإقامة نظام ملكي برلماني يسود فيه الملك ولا يحكم، وفي خطوة إستباقية لتطور الأوضاع قام الملك محمد السادس بتعديل الدستور في 01  جويلية2011 .
	قدر عدد الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية ب31 حزبا يتنافسون على 395 مقعدا نيابيا، وقد انحصرت المنافسة الحقيقيــــة بين تكتلين كبيرين :الأول التكتل من أجـــل الديمقراطية وتكـــــون من ثمانية أحــــزاب قريبة
	من الملك وذو توجه ليبرالي أما التيار الثاني فيمثله حزب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بن كيران .
	قدرت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ب 45 % وأفرزت نتائجها للمراتب الأولى على فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي ب107 مقعدا، وفي المرتبة الثانية حزب الاستقلال ب60 مقعدا، ويليه في المرتبة الثالثة حزب التجمع الوطني للأحرار صاحب التوجه السياسي الل...
	إن نتائج هذه الانتخابات تؤكد تنوع الخريطة الحزبية المكونة لمجلس النواب المغربي في ظل السير إلى تطوير وإصلاح المؤسسات الدستورية، فقد عين الملك محمد السادس السيد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب رئيسا جديدا...
	مما سبق كشفت الانتخابات التشريعية المغربية على وجود حياة سياسية تعددية تتسم بالتلاعب الإداري الذي تشارك فيه الأحزاب مما جعل الناخب المغربي يعزف عن المشاركة فيها، مما أضعف من شرعية المؤسسات المنبثقة عنها.
	في الأخير استطاعت السلطة المغربية الأخذ بالعديد من مؤشرات التحول الديمقراطي(الاطار الدستوري والمؤسسي المجتمع المدني، الانتخابات والتداول على السلطة، وغيرها..) لكن عملية تطبيق هذه المؤشـــرات كشفت عن ضعفها وعدم قدرتها في تكريس عملية تحول ديمقراط...
	خلاصة و استنتاجات:
	تبنت بلدان المنطقة المغاربية (تونس، الجزائر، المغرب) في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات عملية التحول الديمقراطي، التي دفعت إليها مجموعة من الدوافع المتنوعة الداخلية والخارجية، وقد تشابهت دوافع التحول الديمقراطي في تونس والجزائر والمغرب إلى در...
	عاشت شعوب المنطقة المغاربية (تونس، الجزائر، المغرب)  في الثمانينات أزمة متعددة الأبعاد سياسية، اقتصادية واجتماعية وثقافية أضرت بالشعوب وجعلتها تنظم الاحتجاجات والمظاهرات لتعبر عن رفضها للأوضاع السائدة ورغبتها العميقة في الإصلاح والتغيير، بالإضا...
	أثناء هذه الظروف قررت النخب الحاكمة لدول محل الدراسة اتخاذ قرار البدأ بعمليـــة الإصــــلاح السياســــي
	بتبني عملية التحول الديمقراطي من خلال الأخذ بمجموعة من الأسس والمؤشرات الخاصة بعملية التحول الديمقراطي وقد بدأت النظم السياسية في كــل من تونس والجزائر والمغرب بعملية الإصلاح الدستوري بإدخال تعديلات تنــــص على مقومات الديمقراطية حسب ظروف كل دولة، حيث...
	من خلال دراستنا لأهم مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس والجزائر والمغرب والمتمثلة في الإطار الدستوري والمؤسسي والمجتمع المدني، وتنظيم الانتخابات لتكريس مبدأ التداول على السلطة توصلنا إلى ما يلى:
	 عرفت دول المنطقة المغاربية العديد من التعديلات الدستورية لتكريس عملية التحول الديمقراطي، وكان مصدر التعديلات الدستورية دائما السلطة التنفيذية، وكان محتوى هذه التعديلات الدستورية دائما توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية وجعل رئيس الدولة محور النظام السياسي.
	 أكد الإطار الدستوري والمؤسسي في البلدان الثلاث (تونس والجزائر والمغرب ) على غياب التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وذلك لتمتع السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية أو الملك ) بصلاحيات واسعة تكرس هيمنة السلطة التنفيذية وتدخلها في صلاحيات السلطات ال...
	 تعاني السلطة التشريعية في تونس والجزائر والمغرب من الضعف والتهميش وجعلها مؤسسة شكلية فقط دون فاعلية أمام السلطة التنفيذية، التي تملك آليات لحلها والضغط عليها لتحقيق ما تصب إليه من قرارات.
	 تعاني السلطة القضائية في البلدان الثلاث من عدم الإستقلال والتبعية للسلطة التنفيذية،  التي تهيمن عليها وتجعلها
	وسيلة لتحقيق سياساتها رغم نص دساتير الدول الثلاث على استقلاليتها.
	   تزخر الساحة السياسية لـــدول المغاربيـــــــة تونس والجزائـــــــــر والمغرب بوجــــــود الكثيــــر مــــــن الأحــــــزاب السياسيـــــة ذات
	التوجهات السياسية المتعددة، غير أن الواقع السياسي لهذه التعددية الحزبية في الدول الثلاث محــــــل الدراسة تؤكد أنهــــــــا تعددية في عدد الأحزاب لا في البرامج والأفكار والأيديولوجيات، بإختصار إن التعددية الحزبية في تونس والجزائر والمغرب تعددية شكلية.
	 تتسم الساحة السياسية لدول المنطقة المغاربية (تونس، الجزائر، المغرب) بعدد كبير من المنظمات المدنيــــــة المتنوعــــة
	إلا أن ممارستها الواقعية تؤكد ضعف أدائها ومساهمتها في تكريس عملية التحول الديمقراطي.
	 أخذت النظم السياسيــــة  لبلدان المنطقة المغاربيــــة الثلاث (تونس، الجزائر، المغرب) بمؤشر الانتخابات لتكريس
	مبدأ تداول السلطة وفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لممارسة اللعبة السياسية، غير أن العملية الانتخابية في الدول الثلاث تؤكد أنها عملية شكلية مظهرية تعاني لا شفافية وعدم النزاهة وتنتج نخبا سياسية تتماشى مع سياسات الأنظمــــة القائمــــة،  فمثـــــــلا ...
	علـــــــى فـــــوز زين العابدين بالإنتخابات الرئاسية وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي بالأغلبية في مجلس النواب.
	فـي الأخيـــــر إن الديمقراطية التي أخذت بهـــــــا كـــــــل مــــن تونس والجزائـــــر والمغرب ديمقراطيـــــة شكليــــــــة مظهريـــة
	لا تتعـــدى أن تكون مجرد وسيلة استخدمتها لتمتص بها غضب واستياء شعوبها، واستخدمتها واجهة لخداع المجتمع الدولي للحفاظ على شرعيتها.
	ما يزيد من سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية عدم خضوع رئيس الجمهورية لآلية المعاقبة ولمحاسبة حيث اكتفى الدستور التونسي بإخضاع أعضاء الحكومة للقضاء في حالة اقتراف أحدهم الخيانة العظمى، حيث نص في الفصل 68 من الدستور أن "تتكون ...
	9. تخوف العديد من الأحزاب السياسية التونسية من تكرار التجربة الجزائرية لعام 1990 بتونس، لذا اهتمت
	بإعلاء قيمة الاستقرار السياسي والإيمان بالديمقراطية التدريجية التي تظل في النهاية أكثر بقاء أو تأثيرا في الحياة السياسية18F .
	ثانيا / أسباب ضعف المنظمات المدنية التونسية.
	تتعدد أسباب  ضعف المنظمات المدنية  التونسية منهـــا مــا يتعلق بممارسات النظام السياسي تجاهها، ومنهــــــا
	ما تعلق بالمنظمات المدنية في حد ذاتها وأهم هذه العوامل ما يلي :
	1. وضع قيود قانونية على إنشاء وتسيير أنشطة المنظمات المدنية، حيث أن تعديل 1992 يمنح صلاحيات واسعة
	للسلطة التنفيذية لمراقبة وتسيير عمـــــل المنظمات المدنيـــة، مثل امتناع السلطة عــن منـــح التراخيص القانونيـــة لإنشـــــــــاء
	منظمات مدنية رغم استوفائها للشروط القانونية مثل "المجلس الوطني للحريات "وهي جمعية حقوقية، تعرض أعضائها للملاحقة والاعتقال بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخص بها قانونا. ومنح الحكومة الحق في حل الجمعية بقرار إداري وليس بحكم قضائي، ذلك فضلا عن قنوات وأشكال ...
	2. احتواء بعض الجمعيات المدنية وجعلها تابعة للنظام معبرة عن أفكاره وقراراته، مثل الاتحاد القومي للمرأة التونسية
	الذي أصبح أداة لتعبئة المرأة وإدماجها داخل النسق السياسي القائم ومن ثم لا يختلف دور الإتحاد عن دور أي مؤسسة أو هيئة وزارية تعتمد على الدولة في أدائها لوظائفها.
	3. تعرض الكثير من أعضاء المنظمات المدنية التونسية للملاحقات الأمنية والاعتقال، فقد فصل القاضي مختار
	يحياوي من عمله لقيامه بنشر خطاب مفتوح إلى الرئيس زين العابدين بن على ينعى فيه عدم استقلال القضاء21F .كما تعرض أعضاء جمعيات حقوق الإنسان للاعتقال "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"، لهذا حلت نفسها في 1992، وعنــــد رفض هذه الجمعية الخضوع للنظام تم حلهـــ...
	من أعضاء الرابطة منهم اثنان ينتمـــون إلـــى الحزب الحاكـــم "التجمـــع الدستوري الديمقراطـــي " دعـــوى قضائيــــة تطعـــن
	فـــي شرعيــــة انتخابات مجلس أمنــــاء الرابطـــة، وقـــد أصدرت المحكمة التونسية حكما بحل مجلس أمنــاء الرابطـــة المؤلـــف
	من 25 عضوا مع إلغاء جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للرابطة في شهر أكتوبر من نفس العام، الأمر الذي يشير إلى خطورة اختراق بعض مؤسسات المجتمع المدني التونسي من عناصر الحزب الحاكم قد تثير القلاقل والانقسامات الداخلية فيها22F .
	4. استخــــــدام النظام السياسي التونسي سياسة بث الفرقة والشقاقـــــات وتعميق الخلافات بين أعضـــــاء  المنظمـــــات
	المدنية لضمان استمراره في إحكام قبضته عليها.
	5. عدم تحلى  المنظمات المدنية بثقافة ديمقراطية بداخلها تؤدي إلى التداول على المناصب والمشاركة في عملية صنع
	القرار، مما يؤدي إلى إضعافها تجاه السلطة الحاكمة ويعرقل من تحقيق مطالبها.
	في الأخير نستنتج أنه في عهد زين العابدين انتهج في الثلاث السنوات الأولى من حكمه تبنى مجموعة تعديلات دستورية وقانونية لتحقيق التعددية السياسية وتدعيم المؤسسات المدنية للمجتمع المدني وحماية حقوق وحريات الإنسان لتضييق المساحة على المعارضة ومنعها م...
	إذا كانت السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري تعاني من هيمنة السلطة التنفيذية فإن السلطة القضائية غير مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية، فرئيس الجمهورية يتولى تعيين القضاة ويرأس المجلس الأعلى  للقضاء كما يقوم بإصدار العفو العام .
	أقر الدستور الجزائري إنشاء محكمة عليا للدولة تقوم بمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه للخيانة العظمى وتحاسب الوزير الأول عن الجنايات والجنح في تأديته لمهامه، وهذا يعني أن رئيس الجمهورية مسؤول جنائيا وليس سياسيا، هذا ما يؤدى إلى اختلال التواز...
	أولا/ أسباب ضعف الأحزاب السياسية الجزائرية
	تعاني الأحزاب السياسية الجزائرية العديد من نقاط الضعف التي تؤثر سلبا على مشاركتها في الحياة السياسية وتضعف من قدرتها على استقطاب الجماهير وتكوين قاعدة شعبية تساندها في الانتخابات، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي :
	1. وضع النظام السياسي الجزائري مجموعة من القيود القانونية لتقييد العمل الحزبي مثل ما ورد في المادة الخامسة
	من دستور 1996 وفي قانون الأحزاب الصادر عام 1997، فقد تضمن هذا القانون الإطار القانوني لممارسة الأحزاب لنشاطها وبعض الإجراءات التي تمكن النظام من الإطاحة بالأحزاب أو تفكيكها من الداخل، وهو ما يمكن النظام من التعامل مع الأحزاب بطريقة انتقائية وحالة بحال...
	2. يقـــوم النظــــام السياســـي الجزائري بتدعيـــم إنشاء أحزاب سياسية تابعة لــــه ماديــــا وسياسيـــــا وإعلاميـــــــا لضمــــان
	سيطرته على المؤسسات الدستورية، مثل إنشائه لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عام 1997 وتمكينه من الفوز بالانتخابات التشريعية لنفس العام بعد إنشائه بثلاثة أشهر فقط.
	3. يعمل النظام السياسي الجزائري على إضعاف المعارضة من خلال احتوائها (التحالف الرئاسي ) أو تفتيتها
	كمــا حدث مع الجبهة الإسلامية للإنقـــاذ، أو خلــق أحزاب جديدة منافسة تساهـــم فـــي تشتيت أصوات الناخبيـــــن
	في العمليات الانتخابية للحيلولة دون فوز المعارضة.
	4. تعمل السلطة الجزائرية على وضع مجموعة قوانين بما فيها قانون إنتخابي يخدم حزب السلطة مثـــل مجموعـــــة
	القوانين التى وضعتها السلطة بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالإنتخابات المحلية في 12-06-1990، هذه   القوانين حدت من عمل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في البلديات منها تجريد البلديات من صلاحية توزيع السكن وجعلتها محصورة في ديوان الترقية والتسيير العقاري و...
	5. تأسست الكثير مــن الأحزاب السياسيـــة الجزائريــــــة بموجب القوانين المؤسســــة للتعددية وليس مـــــن خـــــلال
	مشروع اجتماعي تسعى لتحقيقه64F .
	6. ظهور أحزاب صغيرة تقوم بممارسات غير ديمقراطية تساهم في تشويه الانتخابات من خلال بيعها للمراتب
	الأولى لقوائمها إلى شخصيات غير سياسية مقابل الأموال، وهذا ما ساهم في انحراف العمل السياسي وتشتيت أصوات الناخبين عند تنظيم الانتخابات .
	7. إهمال المصلحة العامة وتفضيل المكاسب والمناصب من قبل أعضاء وقادة الأحزاب ساهم في فقدهم ثقـــــة
	المواطنين فيهــــم،  وبتالي ضعف المشاركة السياسية في الانتخابات.
	8. غياب الديمقراطية الداخلية لدى الأحزاب الجزائرية خلق عدم الإستقرار نتيجة تنافس الزعامات على القيــــادة
	مثل الأزمة التي هزت حزب جبهة التحرير الوطني في مؤتمره الثامن حول زعامة الحزب، حيث شهد ميدان قصر المعارض صراعا  يمكن القول عنه بأنه دموي بين أنصار الأمين العام بن فليس وأنصار الحركة التصحيحية65F .
	9. أغلب الأحزاب الجزائرية أحزاب مرتبطة بشخصية القائــد أو الزعيــــم وليست أحزاب برامــــج ارتبط ظهورهــــا
	بأسماء مؤسسيها مثل جبهة القوى الاشتراكية التي أسسها أيت أحمد سنة 1963 ومازال محتفظا بزعامته إلى اليوم  وكل محاولة لتغيير هذا الزعيم تؤدي إلى شرخ الحزب، ومثل حزب حركة مجتمع السلم التى سببت وفاة زعيمه محفوظ نحناح عـــــام 2003  فــي أزمة تنظيمية على مست...
	في هذا الشأن" أن وفاة محفوظ نحناح أحدثت فراغا لم يملأ بعد"66F ، إن ارتباط الكثير من الأحزاب الجزائرية بزعمائها أثر سلبـــا علـــى مشاركتها فـــي العملية السياسيـــة عند غيابهـم مثل مــــــا حدث مع حزب النهضـــة عندما خرج  زعيمهـــا عبد الله جاب الله إ...
	10. تعاني الأحزاب السياسية الجزائرية من ظاهرة الانقسام والانشقاق الداخلي مثل الانشقاق الذي عرفته حركة
	النهضة عندما انشق عنها زعيمها عبد الله جاب الله وأسس حزب سياسي آخر وهو حركة الإصلاح الوطني، ثم تعرض هذا الأخير مرة أخرى للانشقاق وكون عبد الله جاب الله حزب العدالة والتنمية، وتعود ظاهرة الانقسام والشقاق داخل الأحزاب نتيجة الاختلاف بين الأعضــاء وانتشـ...
	من قبل الفئة الحاكمة بحيث لا تسمح للكوادر والكفاءات الجديدة أن تتولى القيادة.
	11. تفتقر الأحزاب الجزائرية إلى برامج سياسية حقيقية وإن وجدت فهي متشابهة مع بعضها البعض إلى حد
	كبير ومتأثرة بتوجهات قادة الأحزاب وتتعرض بصورة سطحية بعيدة عن التحليل المعمق لأوضاع الجزائر على جميع الأصعدة ولا تقدم البدائل والحلول اللازمة، ويمكن أن نرجع السبب في ذلك إلى ضعف التكوين السياسي لمعظم هذه القوى نتيجة حداثتها وقلة تجربتها في الميدان الد...
	نستطيع القول أن التعددية الحزبية في الجزائر يساهم في إضعافها النظام السياسي الجزائري حيث تبناها لإعادة بناء شرعيته واحتواء الضغوط الجماهيرية مع صياغة حدود لهذه التعددية حتى لا تهدد مكانته، فهو غير مستعد لإدماج أحزاب وقوى سياسية مستقلة تساهم في...
	ثانيا -أسباب ضعف المنظمات المدنية الجزائرية.
	تتنوع أسباب ضعف المظمات المدنية الجزائرية بين مـــــا يتعلق بالنظام السياســــي وبين ما يتعلق بالمؤسسات المدنيــــة
	في حد ذاتها، وأهم هذه الأسباب ما يلي:
	1. تطبع العلاقة بين الدولة والمنظمات المدنية بطابع عنيف عدائي، فقد استقــــر في إدراك النخبـــــة الحاكمــــة أن قــــوة
	المجتمع المدني تعني إضعاف الدولة70F .
	2.  هنـــاك الكثير من المنظمـــات المدنية الجزائريـــة تسيطر عليهـــا أحزاب سياسية ممـــــا يؤدي إلــى إضعافهـــا ويمكــــن
	من توظيفها سياسيا من قبل التيارات السياسية المختلفة داخل النظام وخارجه 71F .
	3. يعلن النظام السياسي الجزائري احترامه لإنشاء ونشاط المنظمات المدنية، غير أنه في الواقع يمارس ضغوطات
	ويضع قيودا إدارية تكبل عمل واستقلالية هذه المنظمات، مثل منع المنظمات المدنية من ربط اتصالات أو دخول المنظمات الغير الحكومية الدولية، حيث أشارت الحكومة إلا أن القانون لا يسمح لفروع تلك المنظمات بالعمل بصورة قانونية داخل البلاد72F ، وكذا من خلال العمل ع...
	4. تعاني المؤسسات المدنية الجزائرية من عدم التجذر لارتباط ظهور معضمها في أوقات صعبة، مما أدى إلى ضعف
	قدرتها التعبوية وضعف قاعدتها الشعبية.
	5. إن ضعف انتشار الثقافة الديمقراطية والنضج السياسي في المجتمع الجزائري يعرقل تطور المنظمات المدنية.
	6. إن المنظمــــــــات المدنيــــــــــة الجزائريـــــة  تحكمهـــــا الارتباطـــات التقليديـــة الجهويـــــة والقبليـــــة التــــــي لا تـــــــــزال متغلغلـــــة
	في المجتمع وتمثل الأنماط الرئيسية للارتباط الاجتماعي73F .
	7. إن المنظمات المدنية الجزائرية تعاني من مشكلة التمويل التي تستخدمه الدولة كسلاح لفرض سيطرتها عليها
	ويفقدها استقلاليتها فتصبح مجرد امتدادات لأجهزة الدولة.
	8. تعاني المنظمات  المدنية من قلة كفاءة المسؤولين المشرفين عليها وضعف العمل المؤسسي داخلها.
	تحتوى الجبهة الإسلامية للإنقاذ على ثلاث اتجاهات تتمثل في التيار المعتدل الإصلاحي بزعامة عباس مداني والذي يدعو للقيام بثورة إسلامية بأسلوب برغماتي، والتيار المتشدد تحت زعامة علي بالحاج  ويمثل الأغلبية وأخيرا تيار الجزأرة الذي يرى بضرورة بناء دولة...
	يتميز النظام السياسي المغربي بأنه نظام لا يعترف فيه الملك بمبدأ فصل السلطة، حيث صرح الملك الحسن الثاني في خطبه أنه لا يمكن تصور فصل السلطات على مستوى الملك، فممارسة السلطة لا تعني بالنسبة إليه تحديد مجالها لفائدة سلطة أخرى، فهذا التحديد تخضع ل...
	يقوم الملك في المغرب بتعيين الوزير الأول من الحزب الذي حصل على الأغلبية، والذي يقترح أعضاء حكومته وللملك حق تعيينهم، ويخول المشرع المغربي للسلطة التنفيذية المشاركة في عملية التشريع، بمنح رئيس الحكومة حق المبادرة باقتراح مشاريع قوانين بنص الفصل...
	كما يحق للحكومة أن لا تقبل مقترح أو تعديل قانون مقدم من البرلمان، الفصل 79 من دستور 2011 "للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون. كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي...
	يحق للحكومة أيضا المشاركة في العملية التشريعية من خلال الإذن البرلماني للحكومة، وهو اتخاذ مراسيم قوانين في ظرفية زمنية معينة محددة ولغاية معينة، وعند انتهاء اجل الإذن يتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه حيث ينص الفصل 70 "يمارس البرلمان السلطة ا...
	أو أحدهما"124F .
	وما يزيد من سيطرة السلطة التنفيذية على التشريعية اضطلاع الحكومة بالمبادرة في المجال المالي فقط دون السلطة التشريعية، إذ ينص الفصل 77 من الدستور المغربي على " يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض بعد بيان ...
	بالإضافة إلى ما سبق منح المشرع المغربي للملك حق التشريع  عند حله أحد مجلسي البرلمان أو كليهما بظهير شريف وبعد استشارة رئيسي المجلسين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة، ويتم الإعداد للانتخابات البرلمانية الجديدة في ظرف شهرين من تاريخ الحل ...
	يضطلع الملك في حالة الاستثناء بجميع السلطات بما فيها التشريعية، وهذه التدابير التي يتخذها الملك طيلة المدة التي تستغرقها الحالة الاستثنائية لا يشترط فيها أن تكون مطابقة لقواعد المشروعية العادية، لأن الدستور أعطى لجلالته الحق في اتخاذ جميع التد...
	يشارك الملك في عملية التشريـــع من خلال إصداره الأمر الملكي للموافقة علـــى القوانين الصادرة مـــن مجلــــس
	النواب بعد ثلاثين يوما التالية من إحالته للحكومة وبعد حصولـــه على موافقــة المجلسين، حيث ينص الفصــــل 50
	من دستور 2011 على" يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته الى الحكومة بعد تمام الموافقة عليــــه.ينشر القانـــون الذي صــــدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكــــة، خلال أجــــل أقصاه شهــــر ابتــــداء
	من تاريخ ظهير إصداره "134F .
	كما يحق لرئيس الحكومة المغربي حل مجلس النواب، حسب نص الفصل 104" يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن بصفة خاصة، دوا...
	ثانيا / هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية :
	تسيطر السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، حيث يتولى الملك تعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا فالقضاء من وظائف الإمامة ومندرج في عمومها، وإن القاضي نيابة عن الإمام وأن القضاء نفوذ ملكي يمارسه الملك بواسطة نوابه المستشارين، وهم القضاة الذين يتم ت...
	ممــــــــا سبق يبرز مــــــــــدى هيمنة المؤسسة الملكية علـــــــى السلطتين التشريعية والتنفيذية فرغـــم التعديلات الأخيــرة
	على الدستور المغربي، فالملك مازال في المغرب يملك ويحكم وغير مساءل مطلقا عن أفعاله وأقواله141F ، أما الحكومة فهي مسؤولة جنائيا أمام المحاكم المغربية، حيث ينص الفصل 94 "أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء مم...

	حقق المجتمع المدني المغربي ازدهارا ملحوظا منذ التسعينيات، حيث زاد عدد ممؤسساته وتوسع نوع نشاطها غير أن المجتمع المدني المغربي يعاني مجموعة من الأسباب التي تضعفه وتحول بينه وبين ممارسه مهامه على أكمل وجـــــه وسندرس أسباب ضعفه من خلال ما يلي :
	أولا  : أسباب ضعف الأحزاب  السياسية المغربية.
	تعاني الأحزاب المغربية من مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ضعفها وعدم قدرتها على القيام بمهامها وتتمثل في:
	1. استخدام  المؤسسة الملكية أساليب متنوعة للسيطرة على الأحزاب السياسية، وتنويع هذه الأساليب بين سياسة
	الاحتواء والتهميش وبث الفرقة والانشقاقات داخل الأحزاب للحيلولـــة دون تكتلها لتسهيــل عملية السيطرة عليهــا وبين استخدام سياسة الترهيب والترغيب تارة أخرى، هذه السياسية التي يطبقها النظام المغربي جعلت الأحزاب المغربية تكتفي بالدور الذي رسمته لها السلطة...
	2. يعمل النظام السياسي المغربي على الحيلولة دون تجذر أي حزب سياسي في منطقة معينة، فالأحزاب غير المتجذرة دوما في أي منطقة والممثلة بزعمائها عليها القبول بالتفاوض حول وسائل دعم المبادرات الملكية لا حول الاختيارات145F .
	3. احتكار قادة الأحزاب المغربية الرئاسة حيث لا يسمحون بالتداول عليها مع الكوادر والكفاءات الجديدة، وهذا يرجع إلى ضعف ثقافة التسيير الديمقراطي داخلها، بالمعني الذي يجعل الترقي في سلم الحزب وتراتبية مؤسساته مبنيا على مقاييس لا تضع في صدارتها الكفاءة وال...
	4. انتشار الخلافات والشقاقات داخل الأحزاب السياسية  لفقدانها الطابع المؤسسي والديمقراطية الداخلية، مما يؤدي إلى إضعاف قدرة الأحزاب السياسية على تدبير الأزمات الداخلية بين تياراتها وفصائلها ما دفع العديد من أعضائها إلى إنشاء أحزاب جديدة تضمن فضاء ديمقر...
	5. تفتقد الأحزاب المغربية إلى سمة التمايز لعدم وجود برامج مميزة لكل واحد، فكل البرامج متشابهة تحمل نفس
	الأفكار غير محددة المعالم خاصة أحزاب الإدارة التي تعمل على تأييد النظام، فضلا أن ممارسة المعارضة أصبحت هوية إيديولوجية لبعض الأحزاب بدلا من الدور السياسي المفروض أن تمارسه148F .
	6. تعانــــي الأحـــزاب المغربية من بطـــــئ النمــــو لأن التفاعل فيمــــا بينها ينطبق عليه لعبة الأرجوحة، فإذا تمكــــن فاعــــل
	مــــن فـــرض سيطرتــــه تحالفت النخب الأخـــرى مــــع بعضهــــا لمواجهته وموازنة الكفــــة، وبـــذلك تنتهــــي الحيـــاة السياسيـــة
	إلى الدوران في حلقة مفرغة من النخب والنخب المضادة149F .
	أخيرا يمكن القول أن جميع الأحزاب المغربية تخضع إلى الشرعية الدينية الملكية دون محاولــــة نقاشهــــا فـــــي ذلك
	أو تقديم انتقادات للملك لأن الدستور يجرم كل من يمس بشخص الملك، لذا اكتفت المعارضة بانتقاد سياسة الحكومة فقط دون السعي للوصول إلى السلطة، مما جعل مهمة الأحزاب المغربية داخل مؤسسات النظام السياسي تنحصر في إضفاء الشرعية عليه فقط،  أما هدفها فالإستلاء على...
	ثانيا :أسباب ضعف المنظمات المدنية المغربية.
	تعاني التنظيمات المدنية المغربية مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ضعفها وعدم فعالية نشاطها، وأهم هذه الأسباب ما يلي :
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