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هلخص الثحث

إف ىذه الورقة البحثية ،عبارة عن محاولة لتشخيص واقع العمل السياسي لألحزاب
الجزائرية ،ودورىا في عملية التنمية السياسية ،التي ىي باألساس زيادة في مستوى التمايز
البنيوي والتخصص الوظيفي في النظاـ السياسي ،قصد التمكن من االستجابة لمختلف
الحاجات االجتماعية واالقتصادية للمجتمع ،وضبط النزاعات ،وتلبية المطالب المستعجلة،
والتوجو نحو المساواة ،من خالؿ المشاركة السياسية ،واالنتقاؿ من ثقافة الخضوع والتصفيق،
إلى ثقافة المشاركة والنقد من خالؿ االقتراع العاـ ،أومن خالؿ زيادة مساحات التعبئة
السياسية ،إضافة إلى القضية الجوىرية في ورقتنا والمتعلقة بتولي الوظائف العامة عن جدارة
واستحقاؽ.
إف ضعف األحزاب السياسية في الجزائر ،وانعداـ الفعالية لديها ،ساىم في تكريس
التخلف والفقر ،والجهل لدى عامة الشعب ،وتشير الدراسات واإلحصاءات أف ىذه األحزاب

أخفقت في بناء تنظيمات حزبية ،قوية ونشطة ذات كفاءة تمتلك االقتدار على قيادة عملية
البناء والتغيير ،ومن ثم حصل فشل ذريع في تعزيز االستقرار العاـ ،والسلم االجتماعي على
وجو الخصوص.
إف البناء الوطني ال يتحقق ،إال من خالؿ ترشيح األكفاء ،مهما كانت قناعاتهم،
وانتماءاتهم ،وتطوير القوانين والتشريعات ،بما يساير حركة المجتمعات نحو الحداثة والتمدف،
وإعادة تنظيم المؤسسات العامة كالبرلماف ،والوالية والبلدية واالنتقاؿ بعد ذلك بمفاىيم
التكيف والوالء ،واالنتماء والمشاركة ،من مراحلها النظرية ،إلى فضائها العملي والتطبيقي
الفاعل ،والمؤثر في األفراد والمجموعة.
إف مسؤولية األحزاب السياسية في إنقاذ األمة بترشيح وتمكين األكفاء من قيادة
المجتمع ،تعد مسؤولية تاريخية جسيمة.،
وعلى العموـ فإف ىذه الورقة البحثية ستركز على قراءة بنية وتوجو األحزاب السياسية

الفاعلة في جزائر اليوـ ،والكفاءة والنزاىة بين الخطابات الحزبية ،والوالءات الشخصية ،وآثار
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السياسات والممارسات التي تقوـ بها ىذه األحزاب على السلم االجتماعي في المديين
المتوسط والبعيد ،وتتضمن الخاتمة أىم نتائج البحث.

ادلقذهـــــح

إف لألحزاب السياسية ،دوراً كبيراً في عملية البناء الديمقراطي للمؤسسات ،في
المجتمعات السياسية المعاصرة ،وال شك أف لألحزاب السياسية ،أىمية كبيرة بالنسبة للنظاـ
النيابي ،الذي يسود اليوـ معظم دوؿ العالم ،وىذا رأي غالبية فقهاء القانوف العاـ ،ورجاؿ

السياسة(.)1

واألصل أف تقوـ األحزاب السياسية ،بوظيفة ىامة وحيوية ،تتعلق بنشر الثقافة
السياسية ،لدى أفراد وجموع الشعب ،بتعليمهم كيفية ممارسة الديمقراطية ،وجعلهم ملمين
بمشكالت العصر ،والواقع السياسي الداخلي والخارجي ،وكيفية التعامل معو ،والػتأثير في

القرارات السياسية العامة المتعلقة بو ،وفق الضمانات التي تكفلها النظم السياسية لهم ،من

حيث التمتع بالحقوؽ السياسية ،كحرية الرأي والتعبير ،ثم االستحواذ على أقصى ما يمكن من
أدوات البناء الديمقراطي ومبادئو العالمية ،كالحق ،والمساواة ،والعدالة ،والحرية .وكذلك
خلق نوع من الجرأة والشجاعة ،في المطالبة بالحقوؽ ،المتعلقة بالشؤوف االقتصادية،
واالجتماعية ،والثقافية .وىذا الدور ،الذي تلعبو األحزاب السياسية ،إنما يتوقف على مدى
قوتها في تأديتو ،ومدى امتالكها االقتدار على التأثير ،الذي تحدثو بمبادئها وأفكارىا في
أذىاف وعقوؿ األفراد ،وإثبات فاعليتها التي تتوقف على المدى الذي وصلت إليو ،في
عالقتها بالمؤسسات السياسية األخرى ،في النظاـ السياسي في الدولة( ،)2فالمواطن في أي

بلد ،يجب عليو أف يتعلم كيفية ممارسة الديمقراطية ،وطرؽ اإللماـ بشؤونها ،ليكوف سياسياً
() 3
وبناء على ذلك،
كفءاً قادراً على المشاركة الفعالة ،في مناقشة القضايا العامة للمجتمع ً .
فإف التنظيم الحزبي القوي في أي بلد ،ىو الذي ينجح في بناء ثقافة سياسية رائدة داخل

األوساط الشعبية ،ويكوف قادراً على تكوين نخبة ،يعهد إليها بالحكم ،إذا أبدت ىذه الفئة،
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شيئاً من التفوؽ والتفهم العميق ،لمبادئ الحزب وسياسة الحكم ،ألف أىم ما يميز الرجل
السياسي ،ىو الثقافة السياسية ،وحسن تقدير األمور ،وقوة الشخصية ،وبالغة الحجة ،وحسن
التدبير واالنخراط في أوساط الجماىير ،وىنا تكمن أىمية ىذا البحث وحساسيتو في الظرؼ
الراىن.
أما عن سبب اختيار ىذا البحث ،فيرجع باألساس ،إلى تجربة الباحث المريرة مع
التزوير ،في محطات انتخابية عديدة ،كاف أخرىا عاـ  ،2112إضافة إلى كوف التباىي بهذه
التشريعات المتعاقبة ،واالدعاء بضماف الحريات ،واحتراـ االختيارات الفردية والجماعية،
وعدـ المساس بقداسة الدستور ،والسهر على العدالة بين المرشحين ،واحتراـ مبادئ
الديمقراطية العالمية ،كل ذلك ظل مجرد شعارات مرفوعة ،لم يكن لها أي أثر في الواقع
العملي لمعظم األحزاب الجزائرية ،وممارسات النظاـ السياسي القائم ،ذلك أف الكثير من
الكفاءات السياسية والعلمية المتخصصة ،التي تمتلك االقتدار على القيادة والمسؤولية،

تعرضت لإلقصاء والتهميش ،بأفظع وأبشع األساليب والوسائل ،مما أدى بها إلى اعتزاؿ
المجتمع ،ليضافوا إلى القائمة الطويلة من المهمشين المسحوقين ،الذين تحولوا إلى معارضين
للسلطة ،من خالؿ مقاطعة االنتخابات ،أو استخداـ العنف ،كوسيلة لإلطاحة بالنظاـ
السياسي القائم ،والوصوؿ إلى سدة الحكم.
إف إشكالية البحث األساسية ،تتلخص في مدي مسؤولية األحزاب السياسية في ترشيح
أفراد ،ضعيفي الشخصية ،عديمي الخبرة والتخصص ،محدودي الثقافة والخبرة اإلنسانية،
التي تؤىلهم للقياـ يهدا الدور السياسي العظيم تشريعاً وممارسة.

أما عن أىداؼ البحث ،فهو السعي لتكسير التابوىات ،المتعلقة بعملية الترشيح،

والترشح لممارسة الوظائف النيابية ،ذات الخطورة الطاغية على مستقبل البالد ،من خالؿ
امتالؾ الجرأة ،لتخطي األسوار المغلقة ،وطرح أسئلة وإشكاالت عديدة ،تعد من الممنوعات
في عرؼ العمل السياسي والحزبي الجزائري المعاصر ،على شاكلة طبيعة وظيفة الحزب

السياسي الحقيقية ،وىي أساسا معارضة النظاـ القائم على جميع األصعدة ،وكذا دورىا
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االجتماعي واإلنساني ،في مرحلة تشهد حركية ثورية عربية ،باإلضافة إلى األسئلة األخرى
المحرجة ،المتعلقة بكفاءة المرشح ،ودوره الحقيقي داخل قبة البرلماف ،ثم عالقتو بالناشطين
الحزبيين ثم عامة الشعب ،وكذا الوقوؼ عند أثار ىذه السياسات المنتهجة في الجزائر ،على
السلم األىلي ،ذلك أف الدراسات المتعلقة بهذا الجانب ،قليلة ومحتشمة ،ولم ترؽ بعد إلى
مستوي يسمح لها بتشخيص ومعالجة الظاىرة ،بشكل دقيق ومركز ،على غرار ما كتبو ناصر
جابي ،وسليم حداد ،وغيرىم.
أما عن ىيكلة البحث ،فقد قسمتو إلى أربعة مباحث ،وسبعة مطالب ،وأربعة فروع،
وذلك حسب أىميتها ،وقدرتها في اإلجابة على األسئلة المطروحة ،أما المصطلحات
المستخدمة في البحث ،فلم تخرج عن نطاؽ المفاىيم العامة المتداولة في القضايا السياسية،
منها مصطلح النضاؿ أو النشاط والذي يعني االنخراط في صفوؼ الحزب السياسي ،من
خالؿ البطاقة الخاصة بذلك ،ثم المشاركة الفاعلة في صنع القرار وكذلك مصطلح األكفاء،

الذي يعني العالم المتخصص ،ذو الخبرة السياسية ،والحياتية عموماً ،وأخيراً الخاتمة وضمنتها

أىم نتائج البحث.

متهُـــــــذ

إف ثالثين عاماً من األحادية الحزبية ،ومن الحكم االستبدادي الفردي المطلق في
الجزائر ،صنعت مشهداً سياسياً مشوىاً ،انتهى باالنفجار ،لما تعمقت ظاىرة انفصاؿ السلطة

عن الشعب ،وبلغ الفساد اإلداري والظلم السياسي حد االنفجار ،ترجمتو أحداث قسنطينة
الدامية لعاـ  ،1986ثم انتفاضة أكتوبر  ،1988ثم فتنة العشرية السوداء بداية التسعينات،
كنتيجة منطقية ،لعدـ مسايرة النخب الرسمية للتطور الفكري والنفسي الحاصل في المجتمع
الجزائري ،واستمرار سيطرة عقلية الريع البترولي ،على أساليب التسيير االقتصادي إلى اليوـ،
وكذا ظاىرة الوصاية ،وأساليب االحتكار واالستغالؿ والتسلط ،من قبل الكثير من النافذين،
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إضافة إلى ضعف تقدير البعض اآلخر ،لمقتضيات التحوؿ الديمقراطي ،وما يتطلبو من حكمة
في التعامل والممارسة(.)4

لقد أصبح الترشيح لتولي الوظائف السياسية العامة ،والوظائف اإلدارية في بلدي ،قائماً
على الوالء والطاعة والماؿ والثروة ،المشكوؾ في طريقة تحصيلها ،مع امتالؾ بعض
المواصفات المتفردة ،كالجرأة في مهاجمة العلماء ،والخبراء والمثقفين ،وعزلهم بأساليب،
التتناسب مع أسلوب تربية ،وثقافة ىذه النخبة ،فكثيراً ما تفرض ىذا النوع من المرشحين،
بعض الدوائر النافدة داخل السلطة ،التي تتجاوز إشكالية السوابق القضائية ،واألحكاـ
العقابية ،والمستوي العلمي ،وحسن السلوؾ.
إف مبنى ىذا االنحراؼ في الواقع العملي لمعظم األحزاب السياسية ،قائم على فهم
خاطئ ،لمسألة االنتخاب ،والترشح ،وقضايا الهوية ،والوطنية ،ومفاىيم العمل ،والنضاؿ
السياسي ،والذي تكرس على مدار عقود من الزمن ،ثم أصبح ثقافة متجذرة ،تمارس واقعاً
وعرفاً ،فأصبح العمل السياسي ،مهارات ال تحكمها األخالؽ ،وال الضمير ،وال اإليماف

المستمد من عقيدة الشعب ،وكفاحو الطويل ضد االستبداد والظلم ،ممثالً في االستعمار،
وقوي الشر في كل مكاف ،إنها بناء قائم على المغالطات ،والمراوغة ،والوعود الكاذبة ،وحسن
الهاء الجماىير ،بعدو وىمي يقف على الحدود ،أو مستقبل مظلم ينتظر األجياؿ ،ثم
االحتياؿ القائم على التخويف ،والترىيب ،أو استخداـ مسكنات وىمية ،محدودة الفعالية في
الزماف ،وما تفتأ أف تعاودنا معو اآلالـ ،لنعود معها إلى نقطة الصفر.
إف ما يؤكد ىذه الحقائق ،ىو أف األحزاب السياسية ،ال تستخدـ مقراتها لممارسة
نشاطاتها المعتادة ،والمقررة في الفقو الدستوري والقانوف ،والمنسجمة مع طموحات الغالبية
العظمي من الجماىير ،إال باقتراب المواعيد االنتخابية فقط ،فلم نشاىد حزباً سياسياً نظم
تظاىرة علمية أو ثقافية ،أو سياسية ،شرح فيها للرأي العاـ وجهة نظره من األحداث الوطنية،

والدولية ،أو أنو نظم عملية االنخراط ،وأعلن عن ذلك بالوسائل المعروفة ،إال نادراً ،فعملية
االنخراط مثالً ،تتم في سرية تامة ،وتشمل الموالين من األقارب واألصهار واألصدقاء وذوي
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النفوذ ،يحصل ذلك عن قصد ووعي ،خشية أف يندس األكفاء ،الذين بإمكانهم الوصوؿ إلى
قمة ىرـ قيادة الحزب ،فإقصاؤىم من االنخراط ،يتم من خالؿ رفض طلبهم دوف إبداء
األسباب غالباً ،وىذا الرفض يعد في نظري وسيلة راقية في ممارسة االستبداد الحزبي ،الذي
ال يمكن للرأي العاـ االعتراض عليو ،بدعوى أنها شاف حزبي داخلي ،وىنا يمكن أف نالحظ
بوضوح ،مدي عجز القانوف والقضاء عن التدخل ،بفعل الحرية المطلقة ،التي تتمتع بها
األحزاب السياسية ،في قبوؿ أو رفض طلب االنخراط ،ولوكاف صاحبو أستاذاً أو باحثاً ،أو
طبيباً ،أو مهندساً ،أو شاباً مثقفاً مفعماً بالحياة ،وعلى قدر كبير من النشاط ،واألدب ،وحسن
الخلق.

وأنى لهؤالء أف يمنحوا فرصة االنخراط في صفوؼ الحزب ،أو أف يتصدروا المشهد
السياسي ،وىم في مقابلة أشخاص على قدر كبير من الكفاءة في حراسة المواقع ،والمصالح،
بأساليب غاية في اإلتقاف والبراعة ،من خالؿ الكيد وتلفيق التهم ،وصوالً إلى استخداـ أفظع

وسائل العنف ،الذي تعافو األنفس الطيبة المثقفة ،الواعية بعظمة وقيمة ىذه المسؤوليات،

ولذلك ظل الوضع السياسي واالجتماعي ،على حالو من الجمود ،والترىل ،والضعف ،والصراع
وظل المجتمع ،جاىالً بالفكر السياسي لألحزاب ،وبرامجها ،وأفاقها ،وظلت الحلوؿ الخاصة
بمشكالت األفراد ،مجرد كلمات خطابية تقرأ على الجموع الحالمة ،الموبوءة بتصديق

األكاذيب ،وإف ظهر جلياً زيفها ،بعد خمسين عاماً من االستقالؿ.

إف أغلب المتصدرين للمشهد السياسي والناشطين الحزبيين ،من األميين ،والجهلة،

والمتخبطين في مشكالت اقتصادية ،من الدين يحلموف بمسكن ،أو وظيفة ،أو ربح مادي ،أو
غيرىا من المصالح التي تسمو في عقيدتهم ،على مجرد التفكير في مستقبل وطن وأمة ،بل
إف بعض المرشحين ،قادتو الصدفة المحضة ليجد نفسو منتخباً في إحدى الهيئات السياسية،

بما يخالف العقل والمنطق ،وسنن الكوف والحياة القائمة على الكفاءة ،والصبر ،والنضاؿ،

وبذؿ الجهد ،والتضحية في سبيل ذلك.
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لقد أصبحت األحزاب السياسية ،مجرد ىمزة وصل مع الحكاـ ،فأكثرىم ال يجد
حرجا ،في أف يتقدـ إلى الجهات المسئولة ،محمالً بمطالبو الشخصية التي ال تنتهي ،ثم
مطالب عائلتو ،وأصهاره ،وأصدقائو ،دوف حياء وال خجل( .)5بدالً من أف يقدـ للمجتمع،
برامج سياسية ،وخططاً تنموية ،وبدائل وحلوؿ ومقترحات ،حتى تتاح للناخب المقدرة على
اختيار أفضلها ،من خالؿ العملية السياسية ،أوعن طريق االجتماعات الحزبية ،ووسائل
اإلعالـ ،فيحصل للناخبين ،إيماف عميق بها ،ورسوخ لها في ضمائرىم ،وبهذا يتيح الحزب
للناخب ،الحرية في االختيار بين المرشحين الذين يمثلوف ىذه األحزاب(.)6

إف من مهاـ األحزاب أيضاً ،المشاركة بدور فعاؿ في تأسيس رأي عاـ قوي بين أفراد
الشعب ،فيما يتعلق بالشؤوف العامة السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،بواسطة عرض
حقائق األمور ،وجوىر المشكالت ،التي قد تخفيها الحكومات ،تجنباً للفوضى واالنتقادات،

فدورىا حينئذ ،ىو توجيو الرأي العاـ ،نحو القضايا التي تمس الصالح العاـ للمجتمع،

فاألحزاب ،لها دور رائد في مساعدة الناخبين في تكوين الثقافة السياسية العامة(.)7

ادلثحث األول

سُطرج األقــلُح علً األحساب

أبرز المالحظات التي يمكن تسجيلها في ىذا الباب ،ىو أف العمل السياسي في الجزائر،
أضحى مجرد شعارات تخضع للمصالح ،حيث المصالح ،تحكمها وتحميها القوة ،وأف الغاية
في كل ذلك ،الوصوؿ إلى المجالس المنتخبة ،البلدية والوالئية والبرلماف والمعينة ،كمجلس
األمة ،وباستخداـ كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ،فأصبحت مصالح المجموعة،
وحريات المواطنين ،والديمقراطية التعددية ،والمصالح الوطنية ،والسلم االجتماعي ،وغيرىا من
المقدسات ،مجرد عناوين ترفع للتخدير ،والتستر على المقاصد الحقيقية ،التي ال تتجاوز

حدود االمتيازات المادية الشخصية أوالً ،والحزبية ثانياً(.)8
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ففي الجزائر تكتسب األقلية مشروعيتها ،ال على أساس سيطرتها على أفراد الشعب
من خالؿ مؤسساتها الدستورية العامة ،وإنما من خالؿ أساليبها في الترشيح الذي ينتفي مع
وجودىا معنى حرية النشطاء السياسيين ،في اختيار ممثليهم كأشخاص منفردين ،وذلك عن
طريق قوائم انتخابية ،يتحكم فيها عادة قادة وزعماء األحزاب السياسية ،وأصحاب المصالح،
ومجموعات الضغط ،وأصحاب الماؿ ،األمر الذي جعل األقلية تسيطر على دواليب الحزب،
وقد ساعد على ذلك المستوى الثقافي ،والوعي السياسي المتدني للمناضلين الموضوعين في
الواجهة عمداً ،وافتقادىم روح المبادرة .والنقد أو االعتراض على خيارات األقلية الفاعلة
المتحكمة ،باعتبار ذلك من المحرمات التي تعرض صاحبها للتهميش واإلقصاء.)9(.
فغالبية المناضلين داخل الحزب على ىذه الشاكلة ،وكثير منهم أنهكتهم أزمات الحياة
باختالؼ مشكالتها ،والتي تصل حد المأساة في كثير من الحاالت ،والتي يمكن حصرىا
إجماال في العمل ،والسكن ،والعالج ،فيؤدي ذلك في بعض الحاالت إلى حصوؿ مقايضة

بين مسألة االنخراط في الحزب ،وبين االستجابة لهذه المطالب الملحة والمستعجلة ،وىذا ما

يفسر تغيير الكثيرين منهم لوجهتهم الحزبية ،فتجده دائم الترحاؿ من حزب آلخر حامالً معو

ىمومو ،ومشكالتو ،خاصة إذا ما تيقنوا أنو ال يمكن لهم تحقيق مطالبهم بسبب ضعف الحزب
السياسي ،أو خسارتو الرىاف االنتخابي ،أو أف ىذا الحزب ال يحظى بقبوؿ ومباركة السلطة
السياسية الحاكمة( ،)11فمكاتب األحزاب تعد في نظر بعض الجزائريين ،جهة إدارية لتقديم
الشكاوى والمظالم ،أو اكتساب الحماية والقوة ،وىي أيضاً جهة ذات سمعة سيئة لشهرتها
في توزيع األكاذيب ،وترويج الوعود ،مما ألحق بها ضرراً فادحاً وأورثها كراىية ،وسمعة سيئة

في أوساط غالبية الشعب.

إف ىذا المستوى السياسي المتردي ،فتح الباب على مصراعيو أماـ ىذه األقلية لمزيد
التحكم في توجيو سياسات الحزب وفق مصالحها الخاصة ،دوف اكتراث بالمبادئ العامة التي
تحكم نشاط الحزب ،الذي ينتموف إليو ويتزعمونو(.)11

182

املجلد الخامس – العدد ألاول 6102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ادلثحث الثاًٍ

األحساب وهسألح الرتشُح للىظائف العاهح

عانت عملية ترشيح وإعداد القوائم االنتخابية طيلة سنوات التعددية السياسية
والحزبية ،صراعات كبيرة مست معظم األحزاب السياسية بدرجات متفاوتة ،فقد استغلت قيادة
حزب جبهة التحرير الوطني العملية ،لتصفية الحسابات مع الوجوه السياسية المحسوبة على
األمين العاـ األسبق على بن فليس ،التي بقي حضورىا مؤكداً في كثير من محافظات الحزب

على المستوى الوطني ،وىو ما جعل قيادة الحزب تحتكر عملية إعداد القوائم وترتيب
المواقع داخلها ،وىذه العملية أثارت الكثير من مظاىر االحتجاج ،ليتغلب في نهاية المطاؼ
منطق االستبداد السياسي ،والقوة والردع والعقاب ،ثم اإلقصاء والتهميش ،واستخداـ نوع
جديد من أنواع العنف السياسي ،القائم على المراوغة والخداع والتهديد والوعيد(.)12.

أما قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي ،سواء الوالئية أو الوطنية ،فقد استمرت
في منهجها السياسي العاـ القائم على االنغالؽ ،وعدـ االنفتاح على صرخات ونداءات

المتعاطفين والناشطين في صفوفو ،مع منح سلطات مطلقة ،لقادة الحزب على المستوى
الوالئي ،مما صنع مشهداً من االستبداد العاـ القائم على توزيع المراتب األولي ،المضمونة
الوصوؿ إلى كرسي السلطة ،بشكل متحرر ،بعيداً عن آليات الممارسة الديمقراطية التي يتفق
عليها العقالء في الشرؽ والغرب ،ونتيجة لضعف وانعداـ وسائل الرقابة الداخلية ،وعدـ وجود

قانوف ملزـ لألحزاب ،يضع شروطاً للترشح غير الشروط العامة المعروفة ،والمقررة في القانوف

والدستور ،وىو ما جعلها تقدـ األمي على المثقف ،والجاىل على العالم ،والبطاؿ على
الموظف الكفء(.)13

أما األحزاب التي يطلق عليها تجوزاً اسم (إسالمية) ،فإف عملية الترشيح قد تكفلت

بها مجالس الشورى للحركة على مستوي الواليات ،ويبدو أف أزمة إقصاء الكفاءات في ىذه
األحزاب ،كانت أقل حدة من غيرىا ،وبالرغم من ذلك ،فإف الشروط الخاصة بالترشح عموماً،
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كانت أكثر تشدداً وإف كانت معلبة بغالؼ الواقعية والمنطق ،مثل أقدمية االنتماء للحزب
السياسي ،الذي يعبر في الواقع عن االنتماء للجماعة في مرحلة السرية ،كشرط رئيسي يأتي
في المقاـ األوؿ ،باإلضافة إلى بعض الشروط األخرى التي القت استجابة واسعة من قبل
الموالين والمتعاطفين ،قبل أف تتبدؿ المعطيات وتعصف بها رياح التغيير فكاف التوجو نحو
تقديم المصالح الحزبية ،ولم يعد مرشحوىا يحوزوف الثقة ،لفقدانهم الكفاءة بشروطها العلمية

واألخالقية.)14(.

لقد أصبحت اختيارات ىذه األحزاب في معظمها ،قائمة على التمييز بين أفراد
المجتمع الدين يحوزوف أىلية ممارسة العمل السياسي ،فالحكم لهم أو عليهم يحصل من
خالؿ شروط شكلية ،تتعلق بالمظهر الخارجي ،مع االعتماد على الجانب الشكلي ،في
مقدمتها الوالء المطلق لقيم النضاؿ الحزبي ،الذي تشبع بها المريدوف عبر عقود من الزمن،
ثم رفض ترشيح أفراد من خارج الحزب ،وإف كانوا محل ثقة ،وعلي قدر من االستقامة وحسن

الخلق ،خوفا مما يسمونو ظاىرة االختراؽ ،المؤدي إلى التميع الحزبي ،في خلط واضح بين

مفهوـ العمل الدعوي ،ومفهوـ النضاؿ السياسي ،وكذلك الخوؼ من االنقالبات والمؤامرات
حسب ما ورد في آرائهم وخطبهم( ،)15أما حزب العماؿ االشتراكي بزعامة لويزة حنوف ،فقد

لجأ إلى ابتداع أساليب جديدة في الترشيح بإجبار المرشح على إمضاء استقالتو مسبقاً ،يعهد

بها لدى موثق ،لتقديمها إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني في حالة عدـ التقيد بسياسات

الحزب ،ومواقفو كما حصل في عهدة . )16(2112

إف ىذا مؤشر حقيقي على أف ىؤالء المرشحوف ليسوا أكفاء ،وال أصالة نضالية لهم،
وقد جيء بهم لملء الفراغ ،فثقافتهم السياسية ال ترقي إلى مستوي طموحات أمة ،ترغب في
الخروج من محنها الكبرى المتمثلة في الغداء ،والدواء ،والسكن ،واألمن ،فظلوا محاصرين
بين مطرقة مطالب الشعب ،وسنداف أوامر قادة الحزب ،وىذا دليل قاطع ،على عدـ كفاءة

المرشح والمرشح.
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أما األحزاب الصغيرة ،أو المجهػرية فإنها تتحمل مسؤولية كبرى في الفساد السياسي،
من خالؿ تقديمهم مرشحين سيئوا السمعة ،ضعيفي المستوى التعليمي ،عديمي الخبرة في
الميداف السياسي ،وذلك عن طريق بيع القوائم والترشيح السيما المراتب األولى ،دوف رادع أو
رقيب ،وىمهم في كل ذلك ،مصالحهم المادية والمالية الظرفية ،وما زاد في مأساوية المشهد،
األرقاـ المغلوطة والمغشوشة التي تقدمها ىذه األحزاب للرأي العاـ ،عن عدد مناضليها
ومرشحيها ،وعدد الدوائر االنتخابية التي استطاع الحزب منافسة أكبر األحزاب السياسية على
مقاعدىا ،يقدـ كل ىذا ،في ظل ىالة إعالمية مفبركة ،قائمة على الهدايا والعطايا المالية ،حتى
أف بعض اإلعالميين ،عديمي الضمير ،الفاقدين لألخالؽ وصفوا ىؤالء ،باألبطاؿ الفاتحين
الدين سيغيروف مجري التاريخ ،والضحية قبل ذلك وبعده ،ىم جموع الجماىير المسحوقة من
المواطنين التعساء ،الدين يخدرىم اإلعالـ بتطبيلو ،وبما يرسمو من ىالة خرافية تحيط
بالمرشح الفاسد ،وىذا لم يعد خافياً على أحد ،وقد أصبح من الظهور بما يدركو العاـ
والخاص في بلدي(.)17
ادلطلة األول :عالقح األحساب اجلسائرَح تالشعة

بقيت الجزائر خارج دائرة التبدالت الثورية الحاصلة في العالم العربي ،وبقينا نعيش في

ظل نظاـ ىجين ،تفصلو ىوة عميقة عن الشعب ،الذي لم يستطع حتى اآلف أو لم يسمح لو،
بأف يتمثل مفاىيم قيمية جديدة ،إذ ال يمكن تشييد بناء جديد بمواد وأدوات قديمة؟ وبشكل
خاص ،على مستوى األفكار والمناىج والوسائل وصناعة اإلنساف الجديد.
إف اإلنساف المثقف الممتلك روح األدب الراقي ،ىو الوسيلة الممكنة التي يمكن عن
طريقها ،إحداث تغيير حقيقي وعميق في المجتمع ،ذلك أف التاريخ ال يتوقف أبداً ،والذين
يقفوف يخرجوف من التاريخ ،وربما يختفوف منو أو ينقرضوف ،إذا لم يستوعبوا واقع الثورات
التغييرية الحديثة ،ولم يتخلصوا من جمودىم بتداركهم التأخر في عملية توظيف ما ىو ثابت

في تكوينهم ،وبين ما ينبغي أف يكوف متحركاً ومتغيراً(.)18
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إف األحزاب السياسية الجزائرية ،تقف في الضفة األخرى بعيداً عن ىموـ الشعب،
ذلك أف من بين المعضالت الكبرى في بلدي اليوـ ،اشتغاؿ األحزاب بقضايا االنتخابات
ونتائجها ،وانعكاساتها على تموقعها ،وعلي مستقبل مصالحها ،ثم الدخوؿ في صراعات
وانقسامات ،وصرؼ النظر عن مهمتها المقدسة ،وىي إعداد المواطن الصالح المؤىل ،الذي
يمكنو تحمل عبء المسؤوليات ،وأكاد أجزـ أف المواطن الجزائري اليوـ ،أصبح يتمنى أف
تعود الجزائر إلى نظاـ الحزب الواحد ،ألنو أصبح يعيش في ظل التعددية الفوضوية ،التي
غدت أزمة الشك ،فأفكار األحزاب السياسية ظلت باىتة ،ومشوشة ،وقديمة وبسيطة ،ال تجد

لها صدى في واقع المجتمع ومشكالتو(.)19

إف ىذه األحزاب التي يفترض فيها أف تكوف أحزاب معارضة ،تمثل في الحقيقة وفي
معظمها ،الوجو اآلخر للسلطة ،لذلك صار لزاماً على الجميع ممارسة الدور المنوط بهم،
بوعي وبمسؤولية ،ووطنية ،في إطار الحرص على الوطن وأمنو واستقراره ،وفي ظل لحفاظ على
مصالحو العليا الشاملة للجميع.

إف غالبية الجزائريين ال يثقوف بما يصدر عن قيادة األحزاب السياسية من عهود ووعود،
وخطب والتزامات ،وتنظر إلى ما يصدر عن جهة واحدة ووحيدة ،وىي رئاسة الجمهورية ،وىي
حقيقة ال يمكن إنكارىا على األقل في الوقت الراىن ،ولقد رأينا كيف تكتفي ىذه األحزاب
بشرح خطاب الرئيس أو التعليق عليو ،بل وتنتظر اإلذف لها في أف تتحدث عن ىذه القرارات،
فكاف ذلك سبباً في فقدانها المشروعية ،ومن ثم فقداف كل مصداقية لها لدى الجماىير،
وىذا في رأينا ،واحد من مجموعة مؤشرات ،تفسر سبب عزوؼ الشعب عن عملية االنتخاب.
ادلطلة الثاًٍ :وظائف ادلرشحني وهستىاهن التعلُوٍ تردلاى  7002منىرجا

أغلبية المرشحين لالنتخابات التشريعية لعاـ  ،2117كمثاؿ ،ىم من غير الجامعيين

بحيث ما زاؿ يترشح من ال مستوى تعليمي لو أصالً ،يليهم أصحاب مستويات التعليم
االبتدائي ،ثم المتوسط ثم الثانوي ،الذين يمثلوف أغلبية المرشحين بنسبة  54بالمائة ،في
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مجتمع يتباىى نظامو السياسي بتقدـ عظيم في مجاؿ الثقافة والتربية والتعليم ،علماً أف
التجربة االنتخابية ،أكدت أكثر من مرة ،أف ىناؾ تالعب كبير ،يقوـ بو المرشحوف ،بتواطؤ من
قبل األحزاب في بعض األحياف ،عند التصريح بالمستوى التعليمي للمرشح ،وىذا مؤشر على
أف األحزاب السياسية في الجزائر ،ال تزاؿ بعيدة عن مسايرة التحوالت االجتماعية ،والثقافية
التي يعيشها المجتمع ،أما بالنسبة للوظائف ،فإف غالبية المرشحين ،ىم من الموظفين
اإلداريين ،بنسبة  41بالمائة ،وفي ذلك تعزيز لفرضية تزوير االنتخابات ،يليهم المعلموف في
المدارس االبتدائية بشكل خاص ،وبنسبة  17بالمائة ،الذين امتلكوا سلطة إدارة
االستحقاقات االنتخابية ،كاستمرارية سوسيولوجية للظاىرة السياسية في الجزائر ،منذ فترة
األحادية ،التي تمثلت في مساعدة النظاـ السياسي لموظفيو ،ألجل السيطرة على المواقع
السياسية الهامة ،على مستوى المؤسسة التشريعية وغيرىا من المؤسسات ،مما يؤشر على
صعوبة اتخاذ مواقف سياسية مستقلة ،من قبل ىذه الفئات ،التي تعترؼ للدولة بالفضل في
الرفاىية الحياتية ،والمشاركة في الحكم ،وىؤالء ىم القوة األكثر تأثيرا على المسار

الديمقراطي ،الذي يقرر طبيعة النظاـ الذي يحكم اآلمة الجزائرية منذ االستقالؿ.

الفرع األول :ادلستىي التعلُوٍ وًىعُح الىظائف لربدلاًٍ اجلسائر لعام :)21(7002
المستوى التعليمي:
المستوى التعليمي

العدد

العدد

من دوف مستوى

194

% 11.59

ابتدائي

356

% 12.91

متوسط

1484

% 12.18

ثانوي

4784

% 39.13

جامعي

4857

% 39.73

ما بعد التدرج

545

% 14.46

12225

% 111

المجموع
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الفرع الثاًٍ :ادلهي والىظائف

العدد

المهنة

النسبة

الموظفوف

% 41.34 4932

المعلموف واألساتذة

% 17.44 2132

المهن الحرة

% 12.71 1553

من دوف مهنة

% 11.23 1373

إطارات

821

% 16.71

تجار

698

% 15.71

أجراء

517

% 14.15

فالحوف

116

% 11.31

صناعيوف

51

% 1.41

المجموع

12225

% 111

ادلثحث الثالث

أثر الرتشُح احلستٍ علً السلن األهلٍ

إف طبيعة العالقات النفسية واالجتماعية السائدة في المجتمع الجزائري ،ال يمكنها أف
تتيح لنا أية إمكانية لممارسة الديمقراطية ،خاصة في ظل وجود القالع الحزبية المنغلقة على

نفسها ،والتي تنعدـ في داخلها إمكانية االختيار الحر ،والمانعة في الوقت نفسو ،ألية إمكانية
في االنفتاح على اآلخرين ،المسجونين ىم أيضا في قالع محصنة ،ولهذا فإف المشكلة
الترجع إلى قانوف االنتخابات ،وال إلى قاعدة األكثرية أو القاعدة النسبية ،وال إلى سن
االقتراع ،وال إلى الهيئة المستقلة لمراقبة االنتخابات ،وال إلى الضمانات التي يقدمها القضاء،
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طالما أف ىذه القالع باقية ،وطالما أف حراسها موجودوف سواء من الشعب الطيب ،أومن مافيا
الفساد المالي والسياسي ،فال اعتماد أحزاب جديدة ،وال تغيير المنظومات القانونية ،وال
قاعدة النسبية ستشكل األدوات القادرة على اختراؽ أسوار القالع المحصنة بعقوؿ الناس،
ونفوسهم ،وعواطفهم وتاريخهم ،وأي تاريخ ىذا ،الذي لم نتفق حتى اآلف ،على كتابتو وتدوينو

لألجياؿ()21؟

ادلطلة األول  :جتاوز سلطح الشعة والٌاشطني احلستُني يف االختُار والرتشُح

إنو من الصعب استشارة كل األمة في موضوع الترشيح للمناصب السياسية ،ولكن

ذلك يكوف ممكناً من خالؿ المؤتمرات الشعبية التي تعقدىا األحزاب ،بحيث تكوف مشاركة
الناشطين فيها ،مشاركة حقيقية ال صورية ،ومبنية على أسس ديمقراطية ال توىم فيها ،وال

يمكن التكهن بنتائجها ،إال من خالؿ استفتاء داخلي تعززه شفافية التصويت ،كوسيلة
ديمقراطية ،غاية في المصداقية ،دوف جبر ،أو إكراه ،ودوف غواية ووعد ،ذلك أنو يفترض
فيمن يتم ترشيحو باألساس ،رضا الناشطين السياسيين ،ثم المتعاطفين والمناصرين وبالتالي،
يجب على الراغبين في عضوية المجلس البلدي ،أو الوالئي ،أو البرلماني ،العودة إلى اإلرادة
العامة وبمعنى أدؽ ،إلزامية عرض األمر على االقتراع العاـ السري والمباشر ،أو أي طريقة
ديمقراطية أخري يختارىا غالبية الناشطين( ،)22مع اإلشارة ،إلى أف الديمقراطية ىنا ،يجب أف
تسودىا ثقافة سياسية وقانونية واضحة الداللة ،لكي تخوؿ السلطة ،على قرينة من الصحة،

فيؤدي ذلك ،إلى استقرار النظامين المؤسساتي واالجتماعي ،وتتوحد معو دولة القانوف(.)23

إف الظاىرة العامة المميزة للحراؾ السياسي الجزائري ،بما فيها االنتخابات ،تشير عبر
جميع مراحلها ،أنها قائمة على شخص المرشح ،بما يمتلك من سيطرة ظرفية ،أو نفوذ عائلي

أو مالي ،أو عالقات شخصية ،أو انتماء إلى عصبية عرقية أو جهوية ،ال على أساس البرنامج
السياسي ،أو كفاءتو كقائد وكمسئوؿ ،وىي صورة من صور النظاـ الشمولي االستبدادي ،رغم
ما تحقق من خطوات في طريق الديمقراطية والحرية ،التي ال تزاؿ غير كافية ،وبعيدة عن
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المأموؿ في طريق بناء أمة قوية ومتحضرة( ،)24فموافقة الناشطين في الحزب ،تعني رضاء جزء
كبير منهم ،عمن يمثلهم ويتولى المسؤولية عنهم ،وىذا التطور الكبير في الديمقراطيات
الغربية ،ظهرت بعض مالمحو في لجزائر باستقالة الرئيس اليمين زرواؿ ،من رئاسة الجمهورية
وسعيد سعدي ،من حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ،وأبو جرة سلطاني من حركة
مجتمع السلم ،وىو أمر قد يزداد بروزاً فيها ،بازدياد حدة الصراع بين المناضلين وقادة
األحزاب وعامة المتعاطفين من أبناء الشعب ،على غرار ما حصل مع أمين عاـ حزب جبهة
التحرير الوطني عبد العزيز بلخادـ ،الذي تمت تنحيتو من رئاسة الحزب ،بطريق االقتراع
السري والمباشر ،وىذا في حد ذاتو يعد مؤشراً ىاماً ومشجعاً ،يحدد خارطة طريق العمل
السياسي المستقبلي في الجزائر.
ادلطلة الثاًٍ  :تغري وظُفح الٌائة هي ًُاتُح إىل إدارَح

إف النائب غير الكفء الذي اختير من طرؼ الحزب لسبب من األسباب ،ال يعبر عن

آرائو ،وما يتعلق بالقرارات والسياسات العامة ،من عمق ذاتو ،ووفقاً لما يراه صالحاً متوافقاً مع
المصلحة العامة للجماعة بنواحيها المختلفة ،باعتباره ممثالً عن الشعب ،وبآثاره داخل قبة
البرلماف ،وإنما ال تعدو آرائو وأفكاره ،سوى أف تكوف ،تعبيراً عن آراء وتوجهات حزبو،
وبالتالي يصبح ىذا النائب مجرد آلة صماء ال روح فيها ،يردد األطروحات والنظريات كما

حفظها ،فيكوف حينئذ مجرد موظف إداري ،تم تعيينو من الطرؼ الحزب الذي ينتمي إليو،
ولعل من أسباب ىذا الضعف والتردي ،رغبتو في عمر سياسي طويل ،اقلها إعادة ترشيحو
وانتخابو بالبرلماف مرة أخرى ،ويكوف ىذا النائب عادة على يقين ،بأف ىذا لن يتحقق بغير
الرضوخ الفعلي والتاـ ،لكل ما يرسمو الحزب ،من سياسات ،وما يطلبو من مواقف ،ولو كانت

مخالفة لمصالح الشعب ،وقناعات النائب البرلماني نفسو.
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ادلطلة الثالث  :تسوَر االًتخاتاخ علً ًطاق واسع

يعوؿ غير األكفاء ،مرشحوف وأحزاباً ،على ممارسة التزوير على نطاؽ واسع ،فاألحزاب

الكبرى ال بهمها أف يكوف مرشحوىا في االنتخابات المحلية ،والبرلمانية أكفاء ،بقدر ما يعنيها
أف تمتلك وسائل التزوير ،التي تتيح لها التحديد الدقيق لعدد المقاعد المطلوب الحصوؿ

عليها لتمرير سياساتها( .)25فالتزوير لم يعد صنيعة تقليدية قديمة ،غارقة في السذاجة ،كتغيير
أوراؽ االقتراع ،أو الهروب بالصندوؽ ،وتقديم النتائج فقط ،أو االقتراع بدالً عن المقاطعين،

بل أصبح التزوير ،فناً ودبلوماسية ،تعتمد على تيئيس الناس ،والدفع بهم نحو مقاطعة
االنتخابات ،خاصة الفئات المثقفة من حملة الشهادات العليا ،والتخصصات الرائدة ،بينما
تدفع بمناصريها إلى التجنيد وحشد البؤساء ،والجياع ،والمرضي ،وغيرىم من البطالين،

واليائسين ،وباستخداـ األمواؿ ،إلقناع الجماىير المسحوقة ،لتبرير ىذا التخلف على جميع
األصعدة.
إف العقل والمنطق يؤكد أف مرشح الشعب الكفء والنظيف ،والقادر على العمل،
والنجاح واإلبداع ،أغلقت أمامو كل األبواب ووصدت في وجهو كل السبل ،فعندما يرشح
الناشطوف كفاءاتهم ،سيكونوف بحاجة إلى حملة انتخابية ،لمزيد اإلقناع والتوضيح والتعبئة،
لمواجهة األعباء والتحديات ،وواجب الحكومة في ىذه الحالة توفير الدعم والمساندة،
والسهر على ضماف احتراـ القانوف والحريات ،في إطار العدالة والمساواة ،بين جميع
المرشحين ،السيما في استخداـ وسائل اإلعالـ المرئية ،والمسموعة ،والمكتوبة.
الفرع األول إشغال الرأٌ العام تاخلالفاخ والصراعاخ احلستُح الذاخلُح.

إف من آثار ىذه السياسات الحزبية العرجاء ،الضيقة األفق ،الفاقدة للمصداقية والثقة

من أغلبية الجماىير ،بروز مظاىر االنقساـ والصراع ،على مستوى أكثر األحزاب السياسية
ثقالً ،فحزب جبهة التحرير الوطني ،أصبح من عادتو عقب كل استحقاؽ انتخابي ،الدخوؿ في

صراعات وتجاذبات ،تنتهي عادة بسحب الثقة من األمين العاـ للحزب ،كما حصل مع
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عبدالحميد مهري ،ثم على بن فليس ،وأخيراً عبد العزيز بلخادـ ،ليغطي النقاش والصراع
الهامشي ،على القضايا الكبرى داخل الحزب ،مثل سطوة األقلية على إرادة األغلبية من
الناشطين غير األكفاء ،واستئثارىا بأىم المناصب والمسؤوليات ،باإلضافة إلى القضايا األخرى
الخارجية المتعلقة بالوطن واألمة ،كالتهديدات اإلرىابية ،مثل حادثة االعتداء على القواعد
البترولية في صحراء تيقنتورين جنوب الجزائر ،ثم الحروب المشتعلة في دوؿ الجوار كحرب
ليبيا ،ومالي ،وما لها من تداعيات على األمن القوني الجزائري واستقرار المنطقة ،وصوالً إلى
المآسي االجتماعية ،التي لم يلح في األفق أي أمل للتوصل إلى حل لها ،في آفاؽ األلفية
الجديدة ،كالبطالة ،ومشكلة السكن ،وارتفاع نسب الجرائم وعدـ فعالية النظم التشريعية
والقانونية ،رغم حداثتها وقساوتها أحياناً ،كقانوف المرور ،ومثل قضية اإلعداـ في جرائم القتل
المتعلقة باالختطاؼ ،وقتل األطفاؿ ،وىذه سياسة يقدـ النظاـ فيها نفسو ،بديالً عن نفسو،
السيما بعد تعديل الدستور في  16مارس  ،2116والذي أعطي انطباعاً عاماً بالتجدد،
وإظهار سياسة محاسبة الفاسدين لمصلحة الشعب ،كقضية سونا طراؾ ،وقضية الخليفة بنك،

وقضية صالح موالي وغيرىا ،والحقيقة أف ىذا الفساد والتخلف ،يحتاج إلى الشجاعة،
والجرأة ،كي يستأصل المرض من أصولو ،ويعيد اآلمل في الحياة ،إلى روح المجموعة الوطنية.
الفرع الثاًٍ  :عسوف الشعة عي االًتخاتاخ الربدلاًُح لعام 7007

قابل الجزائريوف االنتخابات البرلمانية لعاـ  ،2112بعدـ االكتراث والتجاىل ،رغم

المشاركة القوية لألحزاب ،مع بروز ظاىرة البزنسة على مستويين على األقل ،مرحلة وضع
القوائم ،التي تحدثت عنها الكثير من وسائل اإلعالـ والسياسيين ،وعن بيع المواقع األولى
داخل القوائم ،وبأسعار خيالية في بعض األحياف ،ويتعلق األمر الثاني ،بالمستحقات المالية
المدفوعة من قبل الحكومة عن الحضور الحزبي داخل لجاف المراقبة السياسية الوطنية
والوالئية والمحلية ،والمرتبط بعدد القوائم المرشحة ،التي كانت ىي األخرى مجاالً لبروز
مظاىر الفساد.
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لقد تضمن القانوف العضوي رقم ( )11_12المتعلق بنظاـ االنتخابات ،المؤرخ في
 12جانفي  ،2112ترسانة من المواد القانونية ،التي تجعل من التزوير قبل االقتراع ،وأثنائو،
وبعده ،غير ممكن ،على األقل من الناحية النظرية.
فقد وضع المشرع الجزائري ،نصوصاً قانونية ،تشدد العقوبات ،ضد كل من يحاوؿ أف

يباشر عمليات تزوير االنتخابات ،وذلك طبقاً للمادة ( )211من قانوف االنتخابات ،وما
بعدىا ،والتي تندرج تحت مسمي اإلجراءات الجزائية لردع المزورين ،وعمليات التزوير.
ولعل الجديد ،الذي جاء بو قانوف االنتخابات المعدؿ ،والمصادؽ عليو في ،2112
ىو إقحاـ القضاء في مهمة حماية العملية االنتخابية ،وضماف سيرىا في أجواء ىادئة ،حيث
تتشكل اللجنة الوطنية لإلشراؼ على كل المواعيد االنتخابية ،من قضاة ،يعينهم رئيس
الجمهورية ،وىي لجنة تمارس اإلشراؼ على تنفيد أحكاـ قانوف االنتخابات ،من تاريخ إيداع
الترشيح ،إلى نهاية العملية االنتخابية.

كما يمكن للجنة الوطنية لإلشراؼ على االنتخابات ،تبادؿ المعلومات المتعلقة بتنظيم

االنتخابات ،وسيرىا مع اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات ،المنصوص عليها في المادة
( ،)171على أف ال تتدخل في صالحيات لجنة مراقبة االنتخابات.
ورغم أف المادة ( )161من قانوف االنتخابات ،نصت على أف تجري االستشارات
االنتخابية تحت مسؤولية اإلدارة ،وىو ما يعاب على ىذا القانوف ،إذ البد من تعديل ىذه
المادة ،والبد من إلزاـ األعواف اإلداريين إلزاماً صارماً بالحياد ،أزاء األحزاب السياسية
والمرشحين ،واالمتناع عن كل سلوؾ أو موقف ،أو عمل ،من شأنو اإلساءة إلى نزاىة االقتراع
ومصداقيتو ،إال أف الواقع أثبت عكس ذلك ،حين انخرط أعواف اإلدارة ،في الترويج
لمرشحين وأحزاب ،حتى داخل مكاتب التصويت ،،ناىيك عن استخداـ أمالؾ الدولة ووسائل

اإلدارة ،أو األمالؾ العمومية لفائدة حزب سياسي ومرشح أو قائمة مرشحين (.)26
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ادلثحث الراتع

الكفاءج وهفهىم حرَح األحساب يف الرتشُح

ليس من العدؿ أف يتساوى المفكر الذي قضي عمره في تحصيل العلوـ والخبرات،
بذلك الكسوؿ الجاىل المتخبط ،وال ذلك التاجر المجتهد المغامر ،بالبليد الخامل ،ولكن
العدالة تقتضي غير ذلك التفاوت ،بل تقتضي اإلنسانية ،أف يأخذ الراقي بيد السافل(.)27

إف قضايا الحرية ،والديمقراطية ،واختيار األكفاء ،أضحت قضايا بديهية في الغرب،
األوروبي ،لكنها عندنا ما تزاؿ غريبة ،أو مجهولة ،ألنها عند الكثيرين ،لم تطرؽ سمعهم ،وعند
البعض اآلخر ،لم تنل التفاتتهم وتدقيقهم ،وعند آخرين لم تحز قبولهم ،ألنهم ذو وأىداؼ
ومصالح ،تتعارض ومقتضيات التحرر الفكري ،والنفسي ،الدالة على تكريم اإلنساف في أرقي

صورىا(.)28

إف الحرية تقابل االستبداد ،وىو ما يعني في بحثنا ىذا ،أنو ال توجد بين األحزاب
والمجتمع ،رابطة قوية ،مصونة بقانوف نافذ الحكم ،مما يعني ،أنو ال ثقة بوعد المرشح ،وال

بعهده ،وال بيمينو على مراعاة الحق ،والشرؼ ،والعدالة ،ومقتضيات المصلحة العامة ،وأمثاؿ
ذلك ،من القضايا الكلية المبهمة ،التي تدور على لساف كل بر ،وفاجر ،وما ىي في الحقيقة،
إال كالـ مبهم فارغ ،ألف الفاسد ال يعدـ تأويالً ،وألف من طبيعة القوة التعسف ،وألف القوة ،ال
تقابل إال بقوة مثلها ،وىم ليسوا أىالً لها(.)29

وعلى خالؼ ذلك ،يعرض النظاـ االستبدادي مرشحاً واحداً على التزكية الشعبية،
فبالتالي ليس للشعب ضلعاً في اختيار رئيس الجمهورية ،وىذا ىو نفس الدور التي تلعبو
األحزاب السياسية فيما يتعلق بترشح أعضائها ،لالنتخابات المحلية والبرلمانية ،رغم أىميتها

في النظاـ السياسي الجزائري ،لتعايشها المباشر مع الشعب ،فالترشيح يتم في غرفة مغلقة،
وفي جو ملتهب ،بتدخالت أصحاب السلطة والنفوذ ،والماؿ والعصب الضاغطة،
والمرجعيات العشائرية والدينية ،وبمختلف الوسائل والطرؽ ،إلى درجة أف األغلبية الساحقة
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من الناشطين والمناصرين ،والمتعاطفين ،ال يمكنهم التكهن بقائمة المرشحين ،وىذا الفعل
المقيت ،المغتصب إلرادة األمة ،في االختيار والترشيح ،يكوف من آثاره ،تغذية الصراع وإذكاء
روح التمرد ،وتغيير االنتماءات الحزبية ،والتخلي عن المبادئ والقيم األصيلة ،وتبادؿ التهم،
والدخوؿ في معترؾ عقيم ،يكوف ضحيتو الوطن والمواطن(.)31

إف المراد بالحريات العامة ،ىو تقييد الممارسات التعسفية واالستبدادية ،بجميع
أشكالها ،وقد جاء الفصل الرابع من الدستور القائم تحت عنواف :الحقوؽ والحريات (المواد
 29إلى  )59معبراً عن الحريات الشخصية والسياسية للمواطن الجزائري.

لكن المعضلة الحقيقية في الجزائر ،ال تتعلق باحتراـ حقوؽ المواطن ،نصاً وتشريعاً،
بقدر ما تتعلق بالممارسة السياسية العملية لألحزاب ،وكيف أنو ال يمكن مراقبة مسألة الترشح،

والترشيح داخلها ،ألف القانوف في ىذه المسألة ،عبارة عن نص عاـ ،غير محدد ،وغير دقيق،
والشروط المنصوص عليها في الدستور ،والقانوف ال تأثير لها ،ألف األغلبية الساحقة من

المرشحين ،تمتلك ىذه الشروط ،ألنها ذات صبغة شكلية عامة ،كالجنسية الجزائرية،
واالنتماء للدائرة االنتخابية ،والتمتع بالحقوؽ السياسية والمدنية ،بينما يغيب الشرط األساسي،
الذي يفصل بين المرشحين ،ويحسم مسألة االختيار ،وىو كفاءة المرشح ،وأمانتو ،وأخالقو

وقدرتو على القيادة بمسؤولية وانضباط ،ومن ثم يمكن القوؿ ،أف ىذه المعضلة ،تستوجب
تدخل القانوف والتشريع ،قصد وضع شروط محددة ،ضابطة لمسألة الترشح للوظائف العامة،
والنيابية ،كشرط الكفاءة ومقتضياتها ،من العلم والتخصص ،والخبرة ،والنزاىة ،واالستعداد
النفسي والجسدي ،وتكوف األحزاب السياسية ،من خالؿ ناشطيها ومؤتمراتها ،حرة في اختيار
مرشحين بهذه الشروط ،والمواصفات المنصوص عليها قانوناً ،والمتفق عليها من خالؿ
منظومة أخالقية ،يلتزـ بها الجميع ،وىنا يمكن أف نالحظ ،على سبيل المثاؿ ،أف كالً من
الحزبين الجمهوري ،والديمقراطي في الواليات المتحدة األمريكية ،موطن النظاـ الرئاسي،
يتولياف انتقاء مرشحيهما في االنتخابات الرئاسية ،بواسطة مؤتمريهما(.)31
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ادلطلة األول  :شروط الرتشح وتىيل الىظائف العاهح

إف تطبيق مفهوـ نص اآلية الكريمة ((وأم ُرُىم ُشورى بػيػنػ ُهم)) (الشورى ،)38 ،ال يعني

فقط ،إدالء أصحاب األمر برأيهم في قضايا تخصهم ،فمن حقهم أيضاً اختيار من يولونهم

األمر ،وفي كل المستويات ،فاألمة لها الحق في اختيار الحكومة والرئيس ،مثلما لعماؿ
مؤسسة اقتصادية ،أو تربوية ،أو جامعية وغيرىا ،الحق في اختيار القادة في الديمقراطيات
الغربية ،ألنها ال تفرز األفضل ،ذلك أف المرشحين الذين يعتمدوف على الصراحة ،ومخاطبة
العقل يهزموف دائماً ،أماـ الذين يعرفوف كيف يستغلوف العواطف ،ويحركوف وسائل اإلعالـ،
فكثيراً ما يتم انتخاب المرشح ،الذي يستطيع ترؾ انطباع حسن أماـ الكاميرات ،فاختيار اليوـ

ال يتم على أساس البرامج واإلقناع ،بقدر ما يتم على أساس االنطباع ،حسب محمد حسنين

ىيكل(.)32

إف الواجب ،يقتضي اشتراط الكفاءة العلمية التخصصية الدقيقة عند المرشح
للمناصب العامة ،فال يسمح بذلك ،إال الذين أبدعوا في المجاالت العلمية والفكرية ،والعلوـ
اإلنسانية ،وبعبارة أخرى ،للتكنوقراط المبدع ،وليس المنفذ فقط ،ونستند في ذلك ،على مبدأ
قرآني ،يقوؿ بعدـ التساوي بين العالم ،والجاىل ،قاؿ تعالى(( :قُل ىل يست ِوي الَّ ِذين يػعل ُموف
والَّ ِذين ال يػعل ُموف)) (الزمر.)9 ،
فاإلسالـ بذلك ،يقر ويعترؼ ،بالتفاوت ،ال على أساس الملكية والماؿ ،والحسب
والنسب ،بل على أساس آخر ،أكثر رفعةً وشرفاً ،وىو العلم والمعرفة ،باعتبارىما صفة التكريم

األولى ،فال بد من وضع ميكانيزمات وآليات لتطبيق ىذا المبدأ عملياً ،فنكوف قد حفزنا
المجتمع على طلب العلم ،باعتباره األساس الوحيد لعملية الصعود االجتماعي ،والتحوؿ
اإلنساني ،ومن ىذه المحفزات ،عدـ السماح ،بأف يكوف الحكم والسلطة ،إال لطبقة العلماء،

وأصحاب المعرفة العلمية في كل التخصصات ،فمن ىذه الطبقة ستتشكل النخب السياسية

والمعرفية ،التي تصلح لقيادة المجتمع(.)33
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أما الشروط األخالقية ،فإف أجهزة األمن ،والقضاء المستقل ،عليهما مسؤولية القياـ
بهذه المهمة الوطنية المقدسة ،وعلى أساس ما تقوـ بو من تحقيقات معمقة ،عن سلوؾ
المرشحين ،ومدي قبولهم من األوساط الشعبية ،بشهادات تثبت حسن السيرة والسلوؾ،
تدرج كوثيقة أساسية في ملف الترشح ،مع ضرورة أف تتم ىذه التحقيقات ،من قبل إطارات
أمنية متجردة ،كفئة ومحلفة ،لتفادي السلوكيات الفاسدة كالرشوة والمحاباة ،كما ىو الحاؿ
في االنتخابات البرلمانية األخيرة (مايو ،)2112والتي فتح الباب فيها على مصراعيو ،لتقديم
مرشحين من أصحاب السوابق القضائية ،والمتورطوف في قضايا فساد ،تخص الماؿ العاـ،
باإلضافة إلى الجرائم األخالقية المتفاوتة في خطورتها من جنح ،ومخالفات ،والغريب أف كثيراً
منهم صرؼ أمواالً طائلة من مرحلة الترشح ،إلى غاية فرز األصوات ،في محاولة للتملص من
الجرـ ،واإلفالت من العقاب ،على األقل طيلة فترتو النيابية ،المقدرة بخمس سنوات(.)34
ادلطلة الثاًٍ  :أراء تعض الفقهاء يف هسألح ترشُح األكفاء.

يقوؿ الكواكبي( :ىل يكوف في الحكومة ،من الرئيس إلى الشرطي ،من يطلق لو عناف

التصرؼ برأيو وخبرتو؟ أـ يلزـ تعيين الوظائف ،كلياتها وجزئياتها ،بقوانين صريحة وواضحة،

التسوغ مخالفتها ،ولو لمصلحة مهمة ،إال في حاالت الخطر الكبير)(.)35

ويقوؿ إبن باديس( :إف كل من يتدخل في االنتخاب ،من العامة أو الحكاـ ،بوجوه غير
قانونية ،حتى يشوش على األمة سيرىا ،وكل من يدعوىا إلى تمثيل غير األكفاء منها ،أو من

تحسبهم أكفاء من غيرىا ،فهو ظالم لألمة ،غاش وخائن لها)(.)36

إف النبات ال ينمو وال يزدىر ،إال اذا شملتو الشمس بشعاعها ،والهواء والفضاء،
فتتحقق حرية النمو واالزدىار ،وبقدر ما يضيق ىذا الفضاء ،يكوف ما يصيبو من اليبس

والذبوؿ ،وكذلك اإلنساف ،تنمو مداركو وتجمد ،وتقوى إرادتو وتضعف ،وتحسن أعمالو
وتقبح ،بقدر ما يكوف لو من الحرية الصحيحة ،والمشروعة في الحياة.
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لهذا كاف اإلنساف ،شعباً وفرداً ،عاشقاً للحرية بطبعو ،ألنها شرط كمالو ،والكماؿ
محبوب في فطرة اإلنساف ،وليست الحرية إال (السلطة على إتياف كل شيء ،ال يضر بالغير)،
فإذا البد من نظاـ وقانوف ،تعرؼ بو حقوؽ النفس من حقوؽ الغير ،ويوصل كل فرد إلى التمتع
بحقوقو ،وإجباره على أداء واجباتو ،وال بد من ىيئات كفئة لتشريع القانوف ،يقوـ عليها

أشخاص مختصوف(.)37

وال يمكن حماية حرية المجموعة والفرد من األذى ،وكرامتو من المساس ،إال إذا كانت
ىذه الهيئات منو ،والطريق الموصل إلى تكوين ىذه الهيئات من الشعب ،فيو جميع طبقات
األمة ،تعبر عن إرادتها في اختيار ىيئاتها التي تحس بإحساسو ،وتشعر بشعوره ،وتتألم بآالمو،
وتكوف فوؽ ذلك منتخبة انتخاباً حراً ،ال دخل ليد السلطة القائمة فيها ،فاالنتخاب ،والترشح

للنيابة ،ىما الكفيلين لحرية األمة ،وبها تعرؼ درجتها في الرقي والتحضر ،وتظهر منزلتها بين

األمم(.)38
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اخلامتـــــــح وًتائج الثحث

 -1وجوب وضع منظومة قانونية تحدد طبيعة الوظائف النيابية ،وشروط الترشح لها ،مع
وجوب اتفاؽ الطبقة السياسية على مسودة أخالقية بهذا الخصوص.
 -2إف عملية الترشح ،يجب أف تتم من خالؿ مؤتمرات حزبية ،يساىم فيها ويحضرىا كل
الناشطين ،ودوف إقصاء وحسب مؤىالتهم ،وأقدمية نضالهم ،ومراتبهم داخل ىياكل الحزب.
 -3يجب تحديد مدة قانونية لرئاسة الحزب السياسي ،ال تتعدي العهدتين ،مع وجوب
التداوؿ على قيادة الحزب ،بالنص على ذلك في القانوف والدستور.
 -4األحزاب السياسية تعد قواسم مشتركة بين جميع الجزائريين بمقتضي الدستور ،والدين،
واألعراؼ ،والتقاليد ،لذلك فإف االنخراط في األحزاب ،وتأطير األفكار ،وتنظيم اللقاءات
داخلها ،يجب أف يخضع لرقابة القانوف.
 -5يجب منع استغالؿ تاريخ الثورة الجزائرية في العمل السياسي ،ألنها ميراث كل

الجزائريين ،وحتى تتساوى جميع األحزاب في فرص اإلقناع ،وتجنيد الجماىير ،لتتمكن من
إيصاؿ خطابها وبرنامجها ،فحزب جبهة التحرير الوطني مثال ،يعد ميراثاً مشتركاً بين جميع
الجزائريين ،يجب أف ال يستأثر بو البعض ،على حساب البعض اآلخر ،ويجب تعديل الدستور،
بالنص على منع قياـ األحزاب السياسية ،على أساس ثوري وتاريخي.
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اذلــىاهــش وادلصـــــــادر

( )1بالؿ أمين زين الدين ،األحزاب السياسية من منظور الديمقراطية المعاصرة ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية ،ص.79:
( )2عبد الحميد متولي ،الوسيط في القانوف الدستوري ،اإلسكندرية ،ط سنة ،1956
ص.188:
( )3سليماف الطماوي ،مبادئ القانوف الدستوري المصري ،ط ،1دار الفكر العربي،
 ،1958ص.47:
( )4سعد عبد اهلل جاب اهلل ،آراء ومواقف للتاريخ ،شركة دار األمة الجزائر،2111،
ص.11:
( )5بالؿ أمين ،األحزاب السياسية ،مرجع سابق ،ص.81 :
( )6المرجع السابق نفسو ،ص .84:
( )7المرجع السابق نفسو ،ص.85 :
( )8عبد اهلل بوقفة ،آليات تنظيم السلطة في النظاـ السياسي الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار
ىومة ،2115 ،ص.47 :
( )9موريس دو فرجيو ،Maurice de verger ،علم اجتماع السياسة ،المؤسسة
الجامعية للدراسات ،ط ،1991،1ص .25 :
( )11بالؿ أمين ،األحزاب السياسية ،مرجع سابق ص.85:
( )11نفس المرجع السابق ،ص.85 :
( )12جابي ناصر ،لماذا تأخر الربيع الجزائري ،منشورات الشهاب ،2112 ،ص.96 :
( )13قدـ القرآف الكريم أربعة شروط لتولي المسؤولية والوظيفة في الدولة ،ففي قصة سيدنا
موسى عليو السالـ ،ذكر القوة العقلية والجسمية ،واألخالقية ،باإلضافة إلى األمانة،
وفي قصة سيدنا يوسف عليو السالـ ،ذكر شرطين أساسيين ،ىما:
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القدرة على حفظ وصيانة أمواؿ األمة ،والعلم بطرؽ التسيير ،وامتالؾ القدرة على تسيير
اىما يا أب ِ
ت
اآلزمة بوضع حلوؿ مناسبة لمشكالت واقعة .قاؿ اهلل تعالي (( :قالت إِحد ُ
استأ ِجره إِ َّف خيػر م ِن استأجرت الق ِو ُّ ِ
ين)) (القصص  ،)26وقاؿ أيضاً ((قاؿ
ُ
ي األم ُ
ض إِنِّي ح ِفي ٌ ِ
اجعلنِي على خزائِ ِن األر ِ
يم)) (يوسف .)55
ظ عل ٌ

( )14جابي ناصر ،لماذا تأخر الربيع الجزائري ،مرجع سابق ،ص.97 :

( )15سعد عبد اهلل جاب اهلل ،آراء ومواقف للتاريخ ،مرجع سابق ،ص ،81:وما بعدىا.
( )16جابي ناصر ،لماذا تأخر الربيع الجزائري ،مرجع سابق ،ص.98:
( )17المرجع السابق نفسو ،ص .98:
( )18سليم حداد ،بؤس الديمقراطية ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،ط،2116 ،1
ص.19:
( )19رابح بوكريش ،السلطة الخامسة تفضح السلطات األربع ،مقاالت في زمن وكيليكس،
دار ىومة للطباعة والنشر ،ط ،2112 ،1ص.113 :

( )21جابي ناصر ،لماذا تأخر الربيع الجزائري ،مرجع سابق ،ص.112:
( )21رابح بوكريش ،السلطة الخامسة تفضح السلطات األربع ،مرجع سابق ،ص.117:
( )22سليم حداد ،بؤس الديمقراطية ،مرجع سابق ،ص 61:وما بعدىا.
( )23عبد اهلل بوقفة ،آليات تنظيم السلطة في النظاـ السياسي الجزائري ،مرجع سابق،
ص.23:
( )24المرجع السابق نفسو ،ص.24:
( )25جابي ناصر ،لماذا تأخر الربيع الجزائري ،مرجع سابق ،ص.94:
( )26جابي ناصر ،لماذا تأخر الربيع الجزائري ،مرجع سابق ،ص.113:
( )27عبد الرحمن الكواكبي ،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ،دار المعرفة الجزائر،
 2111ص.81 :

( )28المرجع السابق نفسو ،ص .137:
201

املجلد الخامس – العدد ألاول 6102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

( )29المرجع السابق نفسو ،ص.138:
( )31سليم حداد ،بؤس الديمقراطية ،مرجع سابق ،ص.112 :
( )31حوؿ موضوع ترشيح الرئيس األمريكي ،انظر.R.CARR.OP.CIT.P.187 :
( )32محمد حسنين ىيكل ،آفاؽ الثمانينات ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،ط 5لبناف
 ،1985ص.48 :
( )33رابح لونيسي ،النظاـ البديل لالستبداد ،دار المعرفة الجزائر ،ط،2111 ،1
ص.131:
( )34المرجع السابق نفسو ،ص.132 :
( )35الكواكبي ،طبائع االستبداد ،مرجع سابق ،ص.141 :
( )36عبد الحميد ابن باديس ،االنتخابات وتمثيل اآلمة ،صحيفة المنتقد  ،1925دار
الهدي عين امليلة الجزائر ،ص.277 :

( )37المرجع السابق نفسو ،ص.278 :
( )38المرجع السابق نفسو ،ص.279 :
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Partisan and its impact on the nomination
of civil Algiers peace model
Lecturer Dr. Bou Deffa Ali
Faculty of Law and Political Science - University of Skikda

Abstract
The majority of the political parties in Algeria including the
ruling ones, have lost their credibility among the masses, and despite
what these parties are enjoying (power and money), they failed
miserably in providing qualified candidates that enjoy the respect of
millions of Algerian voters at the level of the parliament and
municipal councils. These paper focuses of the reality of political
action in the Algerian political parties and the role these parties play
in the political development process. It is vital to address de various
social needs and the economic development of society to deal with the
various conflicts and urgent demands of the society. Equality through
political participation and the transition from a culture of submission
and clapping, to a culture of participation and monitoring through
public election, or by increasing the areas of political mobilization, in
addition for the core issue of competence based public office
candidates a important issues to deal with.
The weakness of political parties in Algeria, and the lack of
effectiveness have contributed to underdevelopment poverty and
ignorance. Studies and statistics indicate that political parties failed
to build a strong, active system. Progress will only take place through
the nomination of qualified members whatever their convictions and
affiliations. Development of laws and regulation that can lead society
towards modernity and urbanization as well as the restructuring of
public and political are necessary. The next step is to discuss loyalty,
affiliation and participation on all levels to inspire individuals and
groups.
The responsibility of the political parties in finding an outlet for
the country is represented in enabling qualified people to lead the
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community. This is not less important than providing medicine, food
and housing for the community. At present, members of the political
parties have absolute power and freedom (in the absence of law
binding regulation), but do not have the best interest of the people in
mind. The recent elections in Algeria, has been the last nail in the
coffin of democracy and positive political practice. This research
paper will focus on: first, reading the structure and orientation of the
active political parties in Algeria nowadays; secondly, efficiency and
fairness between partisan rhetoric and personal loyalties; thirdly, the
impact of policies and practices in the short and long terms; and
finally, the reco.
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