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كلمة شكر
بعد شكر هللا سبحانه وتعالى
نتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذنا الفاضل  " :فؤاد أبركان"
على تأطيره السديد وتوجيهاته املميزة ونصائحه القيمة التي
كانت عونا وسندا لنا من أجل إنجاز هذه الدراسة
كما نتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة قسم العلوم السياسية
وإلى السيدة " راضية " مسؤولة مكتبة القسم
وإلى السيدة " فهيمة " املكلفة بمكتب شؤون اإلدارة والطلبة
والشكر موصول إلى كل من ساهم معنا في إنجاز هذا العمل

إهداء
نهدي مثرة جناحنا إىل
الوالدين الغاليني أطال اهلل عمرهما
وإىل كل إخوتي وكل أفراد العائلة
الكرمية
وإىل كل األصدقاء وزمالء الدراسة
صورية & شعيب

مقدمــــــــة

مـــقدمــــــــة

ـ مقـــدمـــة:
تعد االنتخابات آلية من آليات انتقال السلطة ،وهي بذلك تمثل أهم مبادئ األنظمة الديمقراطية ومن أهم
المؤشرات لوصف وقياس مدى ديمقراطيتها ،وتعتبر أحد وسائل المشاركة في الحياة السياسية ،وإذا كانت
التعددية السياسية من مبادئ الديمقراطية فإن انتقال السلطة من خالل االنتخابات الدورية هي أحد الوسائل
لإلسناد السلطة السياسية في الدولة حيث يستطيع بواسطتها الشعب بتدخل دوريا وبانتظام لتحديد ممثليه
من خالل المفاضلة بين البرامج السياسية المعروضة عليه.
إال أن االنتخابات الزالت تعاني الكثير من الشوائب سواء في نتائجها أو في العملية المنظمة لها ولم تصل

إلى ما تطمح إليه الشعوب في إجراء انتخابات نزيهة وتمثيلية سياسية حقيقة ،تؤدي إلى تداول وانتقال سلمي

للسلطة ،وترفع من حجم المشاركة السياسية ،خاصة إذا علمنا حجم أهمية المشاركة السياسية في االنتخابات،
فهي تشكل المظهر الرئيسي للنظام الديمقراطي.
وقد اتجهت معظم دول العالم نحو التحول الديمقراطي واالنفتاح السياسي في نهاية الثمانينات ،وإلى تحديث
األنظمة السياسية لنفسها ،وجعلت من االنتخابات وسيلة هامة في ذلك ،إذ ظهرت معالم هذا التحول من
خالل إصدار وتعديل دساتير تتجه نحو الديمقراطية ،وكذلك من خالل تأسيس مجالس برلمانية وفق انتخابات
تعددية.
تسعى الجزائر إلى تجسيد الديمقراطية من خالل حق تكريس حق المواطنين في المشاركة في السلطة عن

طريق اختيار ممثليهم في هيئات الحكم أو عن طريق األحزاب السياسية التي توجه اختيارات الناخبين وتؤثر

على انتقال السلطة .فما عاشته الجزائر فترة تبني الحزب الواحد كشف عن ضعف وهشاشة نظام الحكم
خاصة وما كان من حراك لإلقامة إصالحات ديمقراطية في ظل جملة من التحديات والمعوقات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية وما عرف بأحداث أكتوبر  ،8811فجاء دستور  8818الذي كرس النظام
الديمقراطي والتعددية السياسية بصفة رسمية.
ومن المعلوم أن عملية التحول الديمقراطي هذه ال يمكن أن تتجسد إال بتوفير األدوات الدستورية والقانونية
والتي بدورها تساهم في دفع عجلة التحول نحو المسار الصحيح ،فصدر قانون الجمعيات ذات الطابع

السياسي ،وقانون االنتخابات ،وهي أسس ساهمت في ترسيخ الديمقراطية وتثبيت أركانها.

وقد عاشت الجزائر أول تجربة ميدانية في ظل التعددية الحزبية ،أدت إلى وقف المسار االنتخابي وقدر

على النظام السياسي الجزائري أن يعيش حالة من الفلتان الشامل وال توازن ترتب عنه انهيار المؤسسات
الدستورية واهتزاز الوضع األمني.

أ

مـــقدمــــــــة
فرضت هذه المتغيرات من جديد عملية اإلصالح السياسي ،وبعد إجراء أول انتخابات رئاسية تعددية
في الجزائر والتي أفرزت عن فوز األمين زروال ،هذه االنتخابات كان لها أثرها على الخريطة السياسية،

وتم التعديل الدستوري لدستور  8881وما صاحبه من مراجعة لقانون األحزاب وصدور القانون العضوي
لالنتخابات والذي اعتمد على نظام انتخابي قائم على التمثيل النسبي ،وما أعقب ذلك من انتخابات تشريعية
ورئاسية بعد وصول عبد العزيز بوتفليقة رئيسا من  8888حتى اآلن ،والتي كرست انتقال السلطة
في الجزائر.
ـ أهمية الموضــوع:
تأتي أهمية الموضوع من مما تعنى بها المشاركة السياسية ،وما أصبحت تتسم به االنتخابات من اهتمام
الباحثين في مجال العلوم السياسية والرهان على نزاهتها وشفافيتها وهو معيار على مدى ديمقراطية األنظمة
السياسية.
إن ما شهده النظام السياسي الجزائري من نقلة نوعية وذلك بعد إقرار دستور 8818قد ساهم في تكريس
العديد من مبادئ الديمقراطية من ذلك التعددية السياسية والتي أفرزت عن مشاركة سياسية فعالة تمثلت
في االنتخابات التي أعقبت إقرار التعددية الحزبية والتي بدورها أدت إلى إحداث انتقال للسلطة مما انعكس

بشكل واضح على الخريطة السياسية.
ـ أهداف الدراسة:
تهدف دراستنا إلى جملة من األهداف وهي:
_ تهدف الدراسة إلى رصد وتحليل مفهوم االنتخابات وتبيان دورها كآلية النتقال السلطة.
_ دراسة تحليلية وتقييمية للعملية االنتخابية التي عرفتها الجزائر منذ تبني التعددية السياسية
.7182 _ 8881
_ لفت االنتباه إلى ضرورة اهتمام الباحثين في الجزائر بدراسة الظاهرة االنتخابية كوسيلة تمكنهم من تحقيق
تراكم معرفي وتساعد على تحسين األداء الفعال للنظام.
_ محاولة معرفة خبايا مسار انتقال السلطة في الجزائر عبر مختلف محطاته.

ب

مـــقدمــــــــة
ـ مبررات اختيار الموضوع:
إن دراسة ألي موضوع ال تنطلق من فراغ وإنما تعود إلى مجموعة من األسباب ،في اختيارنا للموضوع
تكمن هنالك مبررات موضوعية وأخرى ذاتية.

ب /موضوعية:
_ األهمية البالغة التي تطرحها هذه الدراسة لدى المختصين والباحثين في ميدان علم السياسية.
_ التحوالت العميقة التي مست شكل ومضمون الحياة السياسية في الجزائر بعد تبني وإقرار التعددية السياسية
بدستور .8818
_ حالة التوتر التي تصاحب عملية انتقال السلطة قبل المواعيد االنتخابية المهمة ،كاالنتخابات الرئاسية
أ /ذاتية:
_ تنبع من ميل شخصي إلى دراسة كل المواضيع التي تتعلق بالجزائر ،حتى يمكن المساهمة ولو بالقليل
من بلورة تصورات تساهم في ديمقراطية النظام السياسي.
_ كون الموضوع يدخل ضمن الدراسات التي يثار حولها الكثير من التساؤالت واإلشكاالت التي تتطلب
اإلجابة عليها ،وهو ما قد يسمح بالتوصل إلى فهم طبيعة النظام السياسي القائم والمنطق الذي يحكمه
واألسباب التي يعتمدها للحفاظ على بقائه واستم ارره.
_ أدبيات الدراسة:
دراسة ل ـ ـ "نصير سمارة" بعنوان« :آليات انتقال السلطة السياسية في الجزائر  "7112 _8817حيث تناول
الباحث مفهوم انتقال السلطة وشروطه وتحليل تكاليف االنتقال وتطرق إلى آليات االنتقال من االنتخابات
والتعيين واالنقالب العسكري والحرب األهلية ،ثم إلى السلطة في الجزائر من فردنة إلى شخصنة أو أزمة
المأسسة ،وتم تحليل االنتقال الرئاسي  8881واالنتقال الرئاسي لعام .18888
دراسة لـ ـ "مزرود حسين" بعنوان " :األحزاب السياسية والتداول على السلطة في الجزائر 7181_8818

حيث تم معالجة الموضوع من خالل ثالثة فصول تناولت اإلطار النظري للدراسة ،وكذا معالجة واقع التعددية
السياسية والتداول على السلطة في الجزائر انطالقا من ثالثة مراحل تحدها محطات رئيسية في الحياة السياسية
في الجزائر والمتمثلة في إقرار التعددية السياسية واالنفتاح السياسي ،إيقاف المسار االنتخابي ،ومن ثم إعادة
بعث المسار االنتخابي إلى غاية  ، 8888لتشهد الجزائر بعدها مرحلة من التراجع عن التداول على السلطة
 :1نصير سمارة ،آليات انتقال السلطة السياسية في الجزائر 2691ـ  " ،1002مذكرة دكتوراه « ،جامعة الجزائر :كلية العلوم السياسية واإلعالم،
قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية.7188 ،

ج

مـــقدمــــــــة
والتي استمرت إلى غاية الحدود الزمنية للدراسة ،ووفق الباحث في دراسته للحالة الجزائرية بشكل مفصل ،غير

أنه درسها من منطلق الواقع دون البحث في جذور المشكلة التسلطية التي تحول دون إمكانية تحقق التداول

على السلطة على الرغم من توفر متطلباته ،إلى جانب معالجة التداول على السلطة من خالل أحد محدداته
الممثلة في التعددية الحزبية ،كما أنها درست الحالة الجزائرية في بمعزل عن المنطقة العربية..

1

_ دراسة لـ ـ ـ " ناجي عبد النور" بعنوان :النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية والذي عالج

إشكالية انتقال النظام السياسي الجزائري من االحادية الحزبية إلى التعددية السياسية وذلك بالحديث عن
طبيعة النظام السياسي ثم األزمات السياسية وأزمة التحول الديمقراطي والعودة إلى الشرعية الدستورية وتأثير
التعددية الحزبية على المؤسسات السياسية.

2

_ دراسة ل ـ ـ ـ " جبار عبد الجبار" حول التداول على السلطة في الدول العربية دراسة تحليله مقارنة " تطرق
فيها حيث اعتبر السلطة ظاهرة اجتماعية تختلف صور ونماذج ممارستها من مجتمع إلى آخر  ،وهذا األمر
ينعكس على اختالف أنماط انتقالها حتى يكون التداول على السلطة من أرقى األنماط التي توصلت إليها
اإلنسانية  ،حيث يتم من خالله صعود قوى سياسية معارضة إلى السلطة ونزول أخرى من السلطة إلى
المعارضة عبر آلية االنتخابية في ظل احترام الدستور  ،مما يعني عدم جعل الحكم في قبضة شخص واحد
أو مجموعة بشكل دائم  ،وتحقيق التعاقب على الحكم بطريقة دورية .

3

_ إشكــالية الد ارســة:
تمثل آلية االنتخابات ظاهرة ديمقراطية تضمن حرية الفرد في اختيار من يراه مناسبا لتمثيله في السلطة،
فهي تساهم بشكل ديمقراطي في انتقال السلطة ،ولطالما أثارت مسألة الشفافية والنزاهة في العملية االنتخابية
جدال حول مدى تطبيقها وفعاليتها في التداول على السلطة في الجزائر.
ومنه نتساءل:
إلى أي مدى ساهمت آلية االنتخابات في إحداث انتقال ديمقراطي للسلطة في الجزائر بعد تبني التعددية
السياسية؟

 :1حسين مزرود ،األحزاب السياسية والتداول على السلطة 9191ـ " ،0292مذكرة دكتوراه " ،جامعة الجزائر :كلية العلوم السياسية واإلعالم،
قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية.7188 ،
 :2ناجي عبد النور ،النظام السياسي الجزائري من األحادية الحزبية إلى التعددية ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية.6002 ،
 :3جبار عبد الجبار ،التداول على السلطة في الدول العربية دراسة تحليلية مقارنة ،مذكرة دكتوراه « ،جامعة الجزائر :كلية العلوم السياسية

واإلعالم ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية.7181 ،

د

مـــقدمــــــــة
_ التسـ ـ ــاؤالت:
_ ما ذا نقصد بانتقال السلطة السياسية؟
_ ما هي أهمية االنتخابات في مسار انتقال السلطة في النظم السياسية؟
_ هل هناك ضمانات حقيقة لتحقيق نزاهة االنتخابات ومصداقيتها؟
_ هل يضمن االنتخاب التداول على السلطة بطرق سلمية؟
_ هل النظام االنتخابي في الجزائر ديمقراطي؟
_ ما مدى ديمقراطية المواعيد االنتخابية في الجزائر؟ وهل استطاعت أن تجسد مبدأ االنتقال الديمقراطي
للسلطة؟
_ حـدود الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراسة:
في دراستنا هذه ينصب اهتمامنا على آلية االنتخابات ودورها في انتقال السلطة في الجزائر إبان فترة التعددية

السياسية بداية من  ،8881التي بدأت بتبني دستور فيفري  8818وفتح المجال أمام حرية إنشاء األحزاب،

وما شهدته الجزائر خالل الفترة من حراك سياسي كرس تداول السلطة من خالل االنتخابات الرئاسية
والتشريعية ،من تاريخ بدايتنا في إنجاز الموضوع إلى .7182
_ الفرضيات:
انطالقا من إشكالية الدراسة وما أثارته من تساؤالت فرعية ،ولإلجابة على االسئلة صغنا الفرضيات
كالتالي:

_ بناء دولة مؤسسات مرهون بمدى إشراك الفرد في الحياة السياسية والخيارات التعددية
_ االنتخابات تلعب دو ار فعاال في قياس درجة جودة النظام السياسي الجزائري.
_ تمثل االنتخابات آلية ديمقراطية وعامل محوري في تحقيق انتقال السلطة في الجزائر.
_ كلما كانت االنتخابات ديمقراطية ،تقلصت مخاطر انتقال السلطة.
_ المواعيد االنتخابية في الجزائر مجرد واجهة لشرعية صاحب السلطة.

ه

مـــقدمــــــــة
_ منهجية الدراسة:
تتطلب الدراسة العلمية مجموعة من المناهج واالقترابات التي تساهم في اإلجابة على اإلشكالية
البحثية ،ويشمل موضوع الدراسة مجموعة متكاملة من المناهج واالقترابات كالتالي:
أ /المناهج:
_ المنهج التاريخي :الذي يمد الباحث في دراسة الظواهر الماضية التي ولدت في ظروف زمنية سابقة فال
يقف الباحث عند هذا الحد بل تكون له مقدرة تفسيرية وهذا لإلعطاء صورة حقيقة عن الدراسة ويالئم هذا

المنهج موضوع الدراسة في عرض األحداث الزمنية الماضية من خالل التجارب االنتخابية والمواعيد
الديمقراطية.

1

_ المنهج المقارن :فهو يقارن الظواهر ،يبحث عن العناصر المسؤولة عن التشابه واالختالف فيلجأ إلى
افتراض الفروض والتي تستدعي االختبار ،وتم اعتماده في مقارنة بين نتائج االنتخابات ،ومدى تحقيقها
للنزاهة والديمقراطية
_ ب /االقترابات:
_ االقتراب القانوني :وذلك لوصف المؤسسات السياسية للدولة ووصفه لحق التصويت وتحديده للشروط
التي ينبغي توفيرها في المرشح واإلجراءات الواجب إتباعها قانونيا في العملية االنتخابية وتأثير ذلك في
العملية السياسية سواء تعلق بالمشاركة السياسية أو تأثير ذلك واستقرار الدولة أو النظام السياسي أو العكس
وتم توظيفه من خالل دراسة القوانين المنظمة للعملية االنتخابية ومراحل انتقال السلطة.

2

_ االقتراب المؤسساتي :يهتم بالتصور التاريخي لبعض المؤسسات وهذا برؤية شكلية تركز على العدد أو
على دور الهيكل أو اختالف آخر ،ولكن دون أن تولي أهمية تفسيرية لسبب الظـهور أو االختفاء وتم اعتماده
في دراسة المؤسسات السياسية للدولة ومدى تأثيرها وتأثرها بالعلمية االنتخابية وانتقال السلطة.3

_ اقتراب النخبة :هي مجموعة صغيرة نسبيا ،منظمة بشكل عضوي ،تمارس السلطة بشكل شرعي أو غير

شرعي ،أو تطالب بحقها في ممارستها ،أو تعتقد أن لها حق ممارستها على الجماعات األخرى التي ترتبط
بها في عالقات سياسية أو ثقافية.
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 :1عمار بوحوش ،محمد الدنينات :مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،ص .303
 : 2محمد شلبي :المنهجية في التحليل السياسي ،الجزائر ،دار هومة ،6006 ،ص  ،00ص .110
 :3المرجع نفسه ،ص .160
 :4محمد شلبي ،مرجع نفسه ،ص .602

و

مـــقدمــــــــة
وتم توظيفه في دراسة النخبة الحاكمة أو القيادات السياسية في الجزائر من خالل تكريس مبدأ االنتقال على
السلطة عبر آلية االنتخابات.
ـ ج /أدوات البحث:
ـ المقابلة :وهي أسلوب من أساليب وأدوات جمع البيانات والمعلومات السياسية المختلفة وتعرف بأنها اتصال
مواجهي بين شخصين يهدف فيه أحدهما إلى التعرف على بيانات من طرف اآلخر في موضوع محدد.

1

وقد أجرينا المقابالت في خصوص موضوع الدراسة كالتالي:
 مقابلة مع السيد " عبد القادر بلقاسم قوادري " نائب سابق بالمجلس الشعبي الوطني الفترةالتشريعية السادسة  6016-6000عن والية عين الدفلى لقائمة حركة مجتمع السلم ،جرت
المقابلة بمكتب الحزب بدائرة شلف يوم  11مارس  6012على الساعة  14:2صباحا.

 مقابلة مع السيد " :أحمد طالب " نائب بالبرلمان للفترة التشريعية الحالية ،عن والية تمنراستحزب الشباب ،وجرت المقابلة بالمجلس الشعبي الوطني ،يوم  61جويلية  ،6012على الساعة
 11400صباحا.
 مقابلة مع السيد " :عبد القادر بركرت " مرشح انتخابات التشريعية  ،6016قائمة حزب التضامنوالتنمية بوالية تمنراست ،جرت المقاب ـلة بالمكتبة الجام ـعية تمنراست ،يوم  66مارس  6012على
الساعة .12430

 مقابلة مع األستاذ :عمرون محمد ،أستاذ مختص في العالقات الدولية ،جامعة تيزي وزو ،يوماالربعاء  21سبتمبر  ،1122على الساعة .22:11
 تم تقسيم الدراسة إلى ثالث فصول رئيسية:الفصل األول :االنتخاب كآلية لالنتقال السلطة في األنظمة الديمقراطية وذلك بالتطرق إلى مفهوم االنتخاب
وأهميته وأنواع النظم االنتخابية ،ومفهوم انتقال السلطة وأنواع انتقال السلطة ومتطلبات انتقال السلطة وآليات
االنتقال .ودور االنتخابات في تحقيق تداول سلمي في السلطة.
الفصل الثاني :تناولنا فيه الحديث عن تكريس الدستور الجزائري لمبدأ انتقال السلطة ،ثم الحديث عن
االنتخابات ومسار انتقال السلطة في الجزائر وذلك بالتطرق أوال إلى مكانة البرلمان والرئيس في النظام

السياسي ،ثانيا التطرق إلى مسار انتقال السلطة التشريعية والرئاسية من خالل المواعيد االنتخابية منذ تبني
التعددية السياسية.

 :1محمد شلبي ،مرجع نفسه ،ص .6:1

ز

مـــقدمــــــــة
الفصل الثالث :تقييم لمسار انتقال السلطة في الجزائر من خالل بحث مؤشرات القوة والضعف في آلية
االنتخابات ،حيث أفردنا الحديث عن النظام االنتخابي ،وإدارة العملية االنتخابية ،لنقف في األخير على
المتغيرات الغير االنتخابية ودورها في حسم انتقال السلطة.

ح

الفصل األول
االنتخابات كآلية لالنتقال السلطة يف األنظمة الدميقراطية

الفصل األول

االنتخابات كآلية النتقال السلطة في األنظمة الديمقراطية

تمهيد:
تعتبر االنتخابات إحدى الوسائؿ الرئيسية لمديمقراطية ،فيي التي تؤىؿ الناس لممشاركة في إدارة الشؤوف العامة
لبمدانيـ والتي بدورىا تعتبر حقا أساسيا مف حقوؽ اإلنساف ،كما تعد القناة الرئيسية لمممارسة الديمقراطية ،ومف
ثـ فإف سالمة ىذه العممية مف أوليا وحتى آخرىا ىي السبيؿ الوحيد لمصداقية وجود اصحاب السمطة.
ويعتبر موضوع انتقاؿ السمطة السياسية وتداوليا مف أىـ مبادئ الديمقراطية ،فيو موضوع متعدد الجوانب لو تأثير
عمى الحياة السياسية لمدولة ،فيو يعبر عف استقالؿ النظاـ السياسي وحياده ،فيحؽ لكؿ المواطنيف أف يشاركوا
في السمطة عف طريؽ اختيار ممثمييـ .عبر آلية االنتخابات ويرتبط انتقاؿ السمطة وتداوليا بتوافر مجموعة مف
القواعد السياسية كالتعددية الحزبية واالنتخابات الدورية وىذا ما يعطي لممؤسسات السياسية حصانة واستقرار ،ىذا
االنتقاؿ قد يكوف وفؽ آليات متعددة سممية وغير سممية.
كؿ ىذا سنتعرض إليو خالؿ ىذا الفصؿ وفؽ تناوؿ ثالثة مباحث:
المبحث األوؿ :اإلطار المفاىيمي لالنتخابات
المبحث الثاني :انتقاؿ السمطة كمبدأ ديمقراطي
المبحث الثالث :دور االنتخابات في تحقيؽ انتقاؿ وتداوؿ سممي لسطمة
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االنتخابات كآلية النتقال السلطة في األنظمة الديمقراطية

المبحث االول :اإلطار المفاهيمي لالنتخابات
تعد االنتخابات وبصورة تدريجية آلية إلسناد السمطة ،إلى درجة أنو صار يكتسي صيغة المعيار الذي تقاس
عمى أساسو أو تكيؼ مدى ديمقراطية أو درجة انفتاح المجتمعات السياسية مف عدميا.
فاالنتخابات تتـ بواسطتيا اختيار األشخاص الذيف سيعيد ليـ باتخاذ الق اررات ورسـ السياسات العامة
في الدولة ،وىي وسيمة لتنظيـ عالقات الفئات المختمفة ،وحسـ الخالفات بالطرؽ السممية ،كما تعتبر المعيار
المحدد لشرعية أو عدـ شرعية السمطة القائمة وقد عرفت البشرية عبر تاريخيا الطويؿ أساليب عديدة يصؿ عف
طريقيا الحكاـ إلى السمطة السياسية مف أىميا االنتخابات.
ـ المطمب األول :مفهوم االنتخابات:

سنتناوؿ في ىذا المطمب المعنى المغوي لالنتخاب وذلؾ في الفرع األوؿ ،فيما سنتناوؿ في الفرع الثاني المعنى

االصطالحي لالنتخاب

المعنى المغوي:

الشيء :انتزعوُ اخذ ُن ْخ َبتَوُ و ُّ
ب
الشيء:
ب
ون ْخبةُ
ب ْ
الن ْخ َبةُ ،ما اختاره منوُ ،
اختارهَ ،و ْانتَ َخ َ
،انتَ َخ َ
يقاؿ في المغة َن َخ َ
َ
َ
َ
ِ
نخ ِب أصحابو ،أي في خيارىـ ،و
يارىـ ،قاؿ األصمعي :يقاؿ ىـ ُن َخ َبة القوـ ،و يقاؿ جاء فيُ َ
القوـ ُ
ون ْخبتُيـ ،خ ُ
ِْ
االنتقاء ،ومنو ُّ
عمي،
االختيار و
خاب:
االنت ُ
ُ
الن ْخبةُ ،وىـ الجماعة تُ ُ
ُ
ختار مف الرجاؿ ،فتُْنتََزعُ منيـ ،وفي حديث ّ
وخ َرّج َنا في ُّ
َكوع
الم ْنتَ َخُبوف ِمف الناسْ ،
عميو السالـ ،وقيؿ ُع َمرَ :
الن ْخبة ،بالضـُ :
المنتَقَ ْو َف ،وفي حديث ابف األ َ
1

:المختار ُي ْنتَُزعُ منو .
ون ْخبةُ المتاع
ب مف القوـ مائةَ رجؿُ ،
:ا ْنتَ َخ َ
ُ
بَ ،ن ْخًبا :أخذ ُن ْخ َبةَ الشيء،
أما المعاجـ التي تنحى منحى الحديث كالمعاجـ الوسط فقد ذكر في باب َن َخ َ
وِا ْنتَ َخبو :اختاره وانتقاه أي اختاره بإعطائو صوتو في االنتخاب ،و ْ ِ
يحدد نظامو
اب :االختيار ،إجراء قانوني ّ
االنت َخ ُ
َُ
ووقتو ومكانو في دستور أو الئحة ليختار عمى مقتضاه شخص أو أكثر لرئاسة مجمس أو نقابة أو ندوة أو
ب :مف أعطى الصوت في
ب :مف لو التصويت في االنتخاب ،و ْ
المنتَ ِخ ْ
المنتَ َخ ُ
لعضويتيا أو نحو ذلؾ ،و ْ
2
االنتخاب ،مف ناؿ أكثر األصوات فكاف ىو المختار.
المعنى االصطالحي :كوف العممية االنتخابية تتصؿ بالعديد مف الجوانب السياسية واالجتماعية والديمغرافية فقد
ركز البعض منيـ عمى الناحية اإلجرائية في االنتخاب فعرفوه عمى أنو «مجموعة مف اإلجراءات والتصرفات

القانونية متعددة األطراؼ والمراحؿ يخضع بمقتضاىا تحديد الييئات الحاكمة العميا في الدولة لموافقة وارضاء
المحكوميف أصحاب السمطة الحقيقية في المجتمع".

 :1لساف العرب ابف منظور ،ج  ،14ط  ،3دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،بدوف سنة طبع ،ص .79
 :2سعد مظموـ العبدلي ،االنتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها ،عماف :دار دجمة  ،2009،ص.26.
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الفصل األول

حيث ذىب غالبية فقياء القانوف الدستوري إلى تعريؼ االنتخاب تعريفات تنصب كميا حوؿ كونو أداة لتداوؿ
عمى السمطة سمميا وتجسيد لحؽ المشاركة في الحياة السياسية ،وذلؾ بالقوؿ أف االنتخاب ىو "الوسيمة األساسية

والوحيدة إلسناد السمطة في النظـ الديمقراطية المعاصرة مف ناحية ،ولتحقيؽ حؽ المشاركة في الحياة السياسية
مف جانب أفراد الشعب مف ناحية أخرى.

1

ويرى أستاذ الدكتور يحي الجمؿ "لالنتخاب في النظـ الديمقراطية قواعد وشروط أىميا أف يكوف مباش ار وعاما

وسريا ،أو أف تجري االنتخابات في شفافية ونزاىة تامة ،واف تشرؼ عمى إجراءاتيا ىيئة محايدة ،وفي األمر
تفصيؿ كثير.

حيث يرى آخروف أف االنتخاب أسموب ديمقراطي عف طريقو يختار الشعب حكامو الذيف يمثمونو ويعبروف عف

إرادتو إذ يص بغ االنتخاب الشرعية عمى سمطة الحكاـ ،ومعنى ذلؾ قياـ الشعب باختيار األفراد الذيف يباشروف

السمطة باسمو ،فاالنتخاب ليس إال صورة جديدة مف صور الشرعية الديمقراطية ،وفقا لذلؾ يرى الكثيروف أف
ىناؾ تالزما بيف الديمقراطية واالنتخاب بوصفو أسموبا لتداوؿ السمطة وعدـ إسباغ صفة الديمقراطية عمى نظاـ

ما إذا لـ يعتمد أسموب االنتخاب في اختيار الحكاـ.

2

وفيما يخص تمؾ المصطمحات التي ليا عالقة بمصطمح االنتخاب فمف الخطأ الخمط بيف االنتخاب وبيف
االستفتاء ،فاالنتخاب يعني اختيار الناخبيف لشخص أو أكثر مف بيف عدد مف المرشحيف لتمثيميـ في حكـ

البالد ،أما االستفتاء فيو عرض موضوع عاـ عمى الشعب ألخذ رأيو فيو بالموافقة أو الرفض.

وال شؾ مف وجود نوع مف الصمة بيف نظاـ االنتخاب ونظاـ البيعة المعروؼ في الشريعة االسالمية وىي بمثابة
عقد مبرـ بيف المرشح لمخالفة أو رئاسة الدولة وبيف األمة ممثمة في أىؿ الحؿ والعقد ،يتعيد فييا المترشح أف

يتولى شؤوف األمة ويرعى مصالحيا ،وتتعيد فيو األمة بالسمع والطاعة ،ومف ىذا العقد يستمد الخميفة (الحاكـ)
سمطنة وشرعية حكمو.

3

مف التعاريؼ السابقة يتبيف أنو مف الصعب الحصوؿ عمى تعريؼ مانع جامع لالنتخاب كوف العممية
االنتخابية عمى تماس و ترابط مع العديد مف الجوانب الحياة في المجتمع كما أف النظرة إلى مفيوـ

االنتخاب تختمؼ باختالؼ اإليديولوجيات و التطبيقات ومع ذلؾ فإنو يمكف تقديـ تعريؼ لالنتخابات بأنيا

الوسيمة التي بموجبيا يختار المواطنوف األشخاص الذيف تسند إلييـ مياـ ممارسة السيادة أو الحكـ نيابة
عنيـ سواء عمى المستوى السياسي (االنتخابات الرئاسية ،التشريعية البمدية )أو عمى مستوى المرافؽ

المختمفة (االجتماعية ،الثقافية ،االقتصادية)

 :1نفس المرجع ،ص .26،27

 :2صالح حسيف عبد العبد اهلل ،االنتخابات كأسموب ديمقراطي لتداول السمطة ،مصر :دار الكتب القانونية ،2011،ص.17،18،19

 :3حسيف مصطفى البحري ،االنتخابات كوسيمة إلسناد السمطة في النظم الديمقراطية ،كمية الحقوؽ ،جامعة دمشؽ ،ط  ،20014 ،1ص .20-19
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 المطمب الثاني :التكييف القانوني لالنتخاباتلقد تعددت اآلراء حوؿ تحديد الطبيعة القانونية لالنتخاب فذىب رأي لمقوؿ باف االنتخاب حؽ شخصي وخاص،
ويكيؼ رأي آخر االنتخاب عمى انو واجب ووظيفة ،أما الرأي الثالث التوفيقي يرى أف االنتخاب ىو حؽ ووظيفة

في آف واحد ،في حيف اآلراء إلى تكييؼ االنتخاب عمى أساس انو سمطة قانونية مقررة لمناخب مف اجؿ
المصمحة العامة.
أوال :االنتخاب حق شخصي :ذىب بعض الفقياء في القرف الثامف عشر إلى القوؿ باف االنتخاب حؽ

شخصي و منيـ "روسو ،وروبسبير ،و بثيوف" في فرنسا ،وقد قاؿ روسو في ىذا الخصوص (أف التصويت حؽ
ال سبيؿ لسمبو مف أبناء الوطف) فيثبت عمى ىذا الرأي حؽ االنتخاب لكؿ فرد عمى ارض الدولة لو صفة
المواطف يستمده كؿ فرد بحكـ امتالكو لجزء مف السيادة و اعتباره عضوا في الجماعة التي أوجدت السيادة ،وىذا

يتفؽ و المبدأ الديمقراطي و مقتضى نظرية العقد االجتماعي ،و يقوـ ىذا الرأي عمى أساس المساواة بيف

المواطنيف و يترتب عمى كوف االنتخاب حقا شخصيا النتائج التالية:

_ تقرير حؽ االقتراع العاـ وأال يكوف الحرماف منو إال استثناء إما بسبب عدـ األىمية أو لعدـ الصالحية.

_ اعتماد مبدأ التصويت االختياري فال يجوز في ىذه الحالة ماداـ االنتخاب حقا لكؿ مواطف ،إجباره عمى
ممارسة حقو.

_ قد يترتب عمى اعتبار االنتخاب حقا انو يجوز النزوؿ عنو لمغير ولـ تمؽ ىذه الفكرة قبوال مف البعض فقياء
القانوف العاـ لذلؾ عدلوا عنيا إلى تفسيرات أخرى.

1

ثانيا :االنتخاب وظيفة اجتماعية:
ذلؾ أف زعماء الثورة الفرنسية قد تبنوا مبدأ سيادة األمة الذي يقوؿ إف السيادة ليست مقسمة بيف مجموع
المواطنيف ولكنيا كؿ ال يتجزأ ،صاحبتيا األمة التي ىي كائف قانوني متميز مف األفراد المكونيف ليا وتترتب
عمى ذلؾ أف اعتبر االنتخاب وظيفة اجتماعية الف سمطة االنتخاب ال تعطي لألفراد ألنيـ أصحاب سيادة،

ولكف بصفتيـ ممزميف باختيار ممثميف عف األ مر ويعبر عف سيادتيا ،ذلؾ أف الناخبيف بوصفيـ أفراد ال يعتبروف

مؤىميف لمتكمـ باسميا فاقتضى التركيز عمى التمثيؿ النيابي واستبعد مف ثـ االنتخاب المباشر و االقتراع العاـ ،و

المواطنوف الذيف يمارسوف عممية تعييف الممثميف ال يمارسوف حقا ذلؾ إنيـ غير مؤىميف و إنما يمارسوف وظيفة

ومف ثـ تعطي ىذه الوظيفة لألجدر و األكثر كفاءة فينحصر ىذا االختصاص عمى فئات قميمة مف الناس وال بد

مف شروط معينة في الناخبيف لضماف حسف أداء وظيفتيـ ويترتب عمى ذلؾ ما يمي:

_ تقرير االقتراع المقيد باف ىيئة الناخبيف تمارس وظيفة ،فيتحتـ أف تكوف ىناؾ شروط مقيدة لممارسة ىذه

الوظيفة.

_ تقرير مبدأ االنتخاب اإلجباري بمعنى أف عمى األمة أف تمزـ الناخبيف بأداء وظائفيـ.
 :1صالح حسيف عبد العبد اهلل ،مرجع سابق ،ص.29.
2

 :نفس المرجع ،ص .30 ،29
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ثالثا :االنتخاب حق ووظيفة :أصحاب ىذا الرأي جمع بيف الفكرتيف السابقتيف عمى أساس تكييؼ االنتخاب بأف
لو صفتيف صفة الحؽ وصفة الوظيفة معا.
حيث يفسر بعض أنصار ىذا االتجاه الجمع بيف الفكرتيف باف االنتخاب حؽ فردي ولكنو يعتبر وظيفة واجبة
األداء في الوقت نفسو بينما ذىب جانب آخر إلى القوؿ ال يحدث ىذا الجمع في وقت واحد وانما يتـ بشكؿ
متتابع فيأخذ االنتخاب صفة الحؽ أوال ،ثـ يصبح وظيفة بعد ذلؾ.

يذىب جانب مف أصحاب ىذا الرأي إلى أف ذلؾ ال يعني الجمع بيف ىاتيف الصفتيف المتعارضتيف في لحظة
واحدة ،وانما يعني أف االنتخاب ىو حؽ ووظيفة عمى التتابع ،فذىب الفقيو «كاريو دي مالبيرج" إلى أف
االنتخاب يعتبر حقا شخصيا تحميو الدعوى القضائية في البداية عندما يقوـ الناخب بقيد اسمو في الجداوؿ

االنتخابية ،غير انو يتحوؿ إلى وظيفة بعد ذلؾ أثناء ممارسة الناخب لعممية التصويت والمساىمة في تكويف

الييئات العامة في الدولة ،أي أف ىناؾ تتابع باألخذ بالصفتيف ،فأوالىما كونو حقا ،وثانيتيما كونو وظيفة.

1

رابعا :االنتخاب سلطة قانونية :ىذا ما يذىب إليو غالبية الفقو ،كما تبناه األستاذ بارتممي إذ يقوؿ إف
االنتخاب ىو سمطة قانونية أي يستمد قوتو مف قانوف االنتخاب ذاتو الذي يقرر ىذا الحؽ وينظمو وىذه السمطة

القانونية إنما قررت مف اجؿ المصمحة العامة ،وىذه السمطة يتحدد مضمونيا وشروط استعماليا بالقانوف
وبطريقة واحدة بالنسبة إلى جميع الناخبيف دوف أف تكوف ألي منيـ سمطة تعديؿ المضموف أو التعبير في

شروط االستعماؿ وترتب عمى ذلؾ ما يمي:

*ما داـ القانوف ىو الذي أعطى الناخب حؽ االنتخاب فميس لمناخب في ىذه الحالة إال ما يقرره القانوف كما

أف لممشرع أف يعدليا حسب ما يراه وليس لمناخب حؽ مكتسب في ىذا الصدد.

*ال يمكف أف يكوف حؽ ،االنتخاب محال لمتعاقد أو االتفاؽ ومف ثـ يبطؿ كؿ اتفاؽ عمى ممارسة ىذا الحؽ
عمى وجو معيف أو عمى عدـ ممارستو او عمى االمتناع مف طمب القيد في جدوؿ االنتخاب ومثؿ ىذه

االتفاقات ال تنتج أي أثر.

ويرى الدكتور ثروت بدوي "أف االنتخاب سمطة قانونية تنبع مف مركز موضوعي ينشئو القانوف مف اجؿإشراؾ األفراد في اختيار السمطات العامة في الدولة ،فاالنتخاب سمطة مفردة مف اجؿ الجماعة ال مف اجؿ

األفراد ،وىي إذ تتبع مف مركز قانوني موضوعي يكوف لممشرع أف يعدؿ مضمونيا أو شروط استعماليا في كؿ
وقت.

2

 :1سعد مظموـ العبدلي ،مرجع سابق ،ص .44

 :2صالح حسيف عبد اهلل ،مرجع سابق ،ص .31، 30
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ـــــ المطمب الثالث :النظم المختمفة لالنتخابات
تختمؼ النظـ االنتخابية مف دولة إلى أخرى ويرجع سبب االختالؼ إلى عدة عوامؿ ومف أىميا اختالؼ
األسس والمقومات واإليديولوجيات والفمسفات التي تقوـ عمييا كؿ نظاـ مف ىذه األنظمة إلى جانب اختالؼ
الظروؼ التاريخية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية لكؿ دولة ومدى تغمغؿ الروح الديمقراطية في نظاميا

السياسي ،بؿ في الدولة الواحد قد تتعدد النظـ االنتخابية في فترات الزمنية المختمفة حسب ظروؼ تطور
الدولة.

1

حيث يقصد بالنظـ االنتخابية ىي آلية تُتّبع لمتعبير عف إرادة الشعب عف طريؽ االنتخابات ،وىذه النظـ
ضرورية لفرز وتحديد النواب المنتخبيف ،ألف االنتخابات تفترض وجود آليات لتوزيع المقاعد النيابية عمى
المرشحيف بعد تحديد الفائز مف بينيـ ،وبذلؾ تختمؼ نظـ االنتخابية وىذه النظـ ضرورة عممية ترتكز عمى

أساليب فنية محدد تتسـ عادة بالتعقيد ،2حيث إف نظاـ االنتخاب الذي تتبناه الدولة يؤثر في الحريات العامة

ونظـ األحزاب وسير المؤسسات السياسية وفي النظاـ السياسي برمتو ،ويمكف أف يؤدي إلى تقدمو أو تدىوره.

3

ما يجدر اإلشارة إليو أف اختيار السمطة لنظاـ انتخابي معيف يعكس غرضيا السياسي بالدرجة األولى مثال قد

تسعى إلى قياـ برلماني تعددي ،تعزيز شرعية السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية ،تشجيع قياـ حكومة ائتالفية

مستقرة وفعالة ،إذا اختيار نظاـ انتخابي أمر ليس حيادي فيو أمر يتعمؽ باالختيار السياسي والخمفيات
والمصالح االستراتيجية.

أوال– نطام األغمبية:

االنتخاب باألغمبية ىو ابسط نظـ االنتخابات وأقدميا إذ يرجع تاريخو في انجمت ار إلى سنة 5621ـ حينما ادخمو

(سيموف مونفورت) في انتخابات البرلماف ،يعني أف يفوز فيو المرشح أو المرشحوف الذيف حصموا عمى أكثرية
األصوات الصحيحة ،ويمكف تصور ىذا النظاـ في نظاـ االنتخاب الفردي.

4

حيث ينقسـ االنتخاب باألغمبية إلى نوعيف:

أ -االنتخاب باألغمبية النسبية أو البسيطة:
في ىذا النظاـ يعد فائ از المرشح أو القائمة التي تحصؿ عمى أكثر األصوات بغض النظر عف مجموع

األصوات التي حصؿ عمييا باقي المرشحيف مجتمعيف ،فإذا كاف عدد المرشحيف ثالثة وحصؿ المرشح

األوؿ عمى  266صوت والثاني عمى  166صوت والثالث عمى  066صوت ،يفوز المرشح األوؿ بمقعد
بالدائرة ،ويتضح مف ذلؾ أف نظاـ األغمبية النسبية تعرؼ فيو نتيجة االنتخاب مف الدور األوؿ دوف إعادة،

 :1صالح حسيف عمي عبد اهلل ،مرجع سابق ،ص .79
 :2سعد المظموـ عبد لي ،مرجع سابق ،ص .61

 :3صالح حسيف عمي عبد اهلل ،مرجع سابق ،ص 79

 :4صالح حسيف عمي عبد اهلل ،مرجع سابق ،ص.127، 125.
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وليذا وصؼ بأنو يتـ عمى دور واحد ونظاـ األغمبية ذو الدور الواحد ىو المطبؽ في انجمترا ،وىو الذي
اخذ بو في قانوف انتخاب النواب العراقي.

ب -االنتخاب باألغمبية المطمقة:

يشترط ىذا النظاـ أف يحصؿ المترشح أو القائمة عمى أكثر مف نصؼ عدد األصوات الناخبيف الصحيحة
أي  5+16°/ميما كاف عدد المرشحيف ،و إذا لـ يحصؿ أحد المرشحيف أو إحدى تمؾ القوائـ عمى ىذه

النسبة فانو يجري دورة انتخابي ثاني أو ثالث ،ويعرؼ ىذا النظاـ بنظاـ األغمبية ذو دوريف ،ىذا النمط
مستعمؿ في فرنسا ،فإذا لـ يفز المرشحوف في الدور األوؿ يصبحوف في حالة تنافس في الدور الثاني ،و

يعتبر فائ از في الدور الثاني المترشح الحاصؿ عمى أكبر عدد مف األصوات ،يسمح ىذا النظاـ بتحالؼ

األحزاب المتنافسة فيما بينيما لخوض الدور الثاني ويؤدي إلى توفير أغمبية برلمانية.

1

أىـ ما يميز نظاـ االنتخاب باألغمبية الوضوح و البساطة وسيؿ الفيـ لجميع الناخبيف عمى اختالؼ

مستويات تعميميـ و ثقافتيـ ،كما انو يسمح بقياـ أغمبية نيابية قوية تحقؽ االستقرار لمحكـ سواء كاف
االنتخاب باألغمبية النسبية أو المطمقة مف شانو خمؽ أغمبية برلمانية قوية و منسجمة مما يوفر مناخا

مالئما لالستقرار الحكومي ،كذلؾ يخفؼ مف حدة الصراعات السياسية في االنتخاب باألغمبية النسبية يمكف
أف تؤكد مف الناحية العممية أف يؤدي حتما إلى نظاـ الحزبيف السياسييف إذا كاف الشعب متجانسا بقدر

كافي ،والدليؿ واضح عمى ذلؾ ىو انجمت ار و الواليات المتحدة األمريكية.
تعرض نظاـ األغمبية لعدة انتقادات مف بينيا اتياـ ىذا النظاـ بأنو نظاـ غير عادؿ سواء في ظؿ االنتخاب

الفردي أو االنتخاب بالقائمة ،أي سواء كاف المرشح فردا أـ حزبا ،ذلؾ ألنو يؤدي إلى ظمـ األقميات
السياسية ظمما شديدا ،ويتميز بمحاباة األحزاب السياسية الكبيرة عمى حساب األحزاب الصغيرة وذلؾ بسبب
تضخيـ فوز األغمبية وتقميؿ تمثيؿ األقمية مما يؤدي إلى عدـ التناسب في التمثيؿ مع األصوات المعطاة،

كما وجو لو كذلؾ انو يؤدي في بعض األحياف إلى تشويو الرأي العاـ نتيجة إلفساد أسس النظاـ النيابي.

2

مما سبؽ يتضح لنا أف نظاـ األغمبية (المطمقة أو النسبية) يؤدي إلى إجحاؼ وظمـ األقميات السياسية لذلؾ
كاف ضروري البحث عف نظاـ يمثؿ األقمية ،فظير نظاـ المثيؿ النسبي.
ثانيا -نظام التمثيل النسبي:
في النصؼ األخير مف القرف التاسع عشر بدا الفقو يمفت األنظار إلى فكرة التمثيؿ النسبي وطبقتو كؿ مف

ىولندا والنرويج والدانمارؾ وسويس ار وأخذت بو بعد الحرب العالمية الثانية كؿ مف فرنسا وايطاليا وألمانيا
الغربية ،أما في أمريكا فمـ يمؽ رواجا حتى اليوـ.

3

 :1مرجع نفسو ،ص .130 ،129
 :2مرجع نفسو ،ص،135.

 :3صالح حسيف عمي عبد اهلل .مرجع سابق ،ص.139.
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يعرؼ نظاـ التمثيؿ بأنو النظاـ الذي توزع فيو المقاعد المخصصة لمدائرة االنتخابية حسب النسب التي

حصمت عمييا كؿ قائمة  ،1كذلؾ ىو إعطاء كؿ حزب أو مجموعة تمثؿ رأيا أو اتجاىا معينا عددا مف

المقاعد يتناسب مع قوتو العددية

2

فنظاـ التمثيؿ النسبي ىدفو منح كؿ قائمة أو كؿ حزب عدد واحد مف المقاعد في البرلماف يتناسب مع نسبة
األصوات التي حصؿ عمييا في االنتخاب وكذلؾ أف ىذا النظاـ ال يصمح إال في ظؿ االنتخاب بالقوائـ فال

يمكف تطبيقو مع نظاـ االنتخاب الفردي.

مثاؿ عف المثيؿ النسبي :إذا كانت دائرة انتخابية معينة مخصصة ليا 56مقاعد في البرلماف و نفرض أف

ىناؾ  0قوائـ انتخابية لثالث أحزاب ،حيث حصمت القائمة أولى عمى  2666صوت ،و حصمت القائمة
الثانية عمى  0666صوت و القائمة الثالثة عمى  5666صوت .فإف توزيع المقاعد النيابية بيف األحزاب يتـ

توزيعو حسب ما حصمت عميو القوائـ الخاصة لكؿ حزب منيا ،فيفوز الحزب صاحب القائمة األولى ب 2
مقاعد ،ويفوز الحزب صاحب القائمة ثانية ب  0مقاعد ،و يفوز الحزب صاحب القائمة الثالثة بمقعد واحد
،عمى ىذا النحو يتـ توزيع المقاعد النيابية بيف األحزاب الثالثة بنسبة عدد األصوات التي حصمت عمييا

قائمة كؿ حزب مف ىذه األحزاب .

إذف ف نظاـ التمثيؿ النسبي مف أكثر النظـ االنتخابية تناسبية ،وىي تستعمؿ قوائـ انتخابية تمثؿ األحزاب

يختار الناخب أحد ىذه القوائـ ،وتوزع المقاعد نسبيا بيف القوائـ المتنافسة بحسب نسبة األصوات التي

تحصمت عمييا كؿ قائمة.

3

_ طرق توزيع المقاعد :ىناؾ عدة طرؽ لتوزيع المقاعد النيابية بيف القوائـ ،بموجب األصوات التي حصمت
عمييا كؿ واحد منيا:

 _1القاسم االنتخابي :ىو الرقـ الذي تحصؿ عميو مف خالؿ قسمة عدد األصوات الصحيحة المعطاة في
المنطقة االنتخابية عمى عدد المقاعد المخصصة لتمؾ المنطقة ،فإذا كاف عدد األصوات الصحيحة المعطاة
في اؿ منطؽ511.000

صوت وكاف عدد المقاعد المخصصة ليا  1مقاعد فاف القاسـ االنتخابي يكوف511666/ 1=11666
صوت وىذا القاسـ االنتخابي يمثؿ الحد األدنى الالزـ ألية قائمة بغية الحصوؿ عمى مقعد وحد.

4

مثاؿ :نفرض ىناؾ ثالثة قوائـ تقدمت لالنتخابات ىي :أ ،ب،ج ،وحصمت كؿ قائمة عمى النتائج اآلتية :
صوت وكاف عدد المقاعد المخصصة ليا  1مقاعد فاف القاسـ االنتخابي يكوف511666/ 1=11666
 :1سعيد بوالشعير ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،الجزائر :ديواف المطبوعات الجامعية ،ج ،2ط ،2008،ص.115.
 :2عبدو سعد (وآخروف) ،النظم االنتخابية ،لبناف :منشورات الحمبي الحقوقية.2005 ،ص.229.
 :3صالح حسيف عمى العبد اهلل ،مرجع سابق ،ص.140 ،139.
 :4مرجع نفسو ،ص.142.
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صوت وىذا القاسـ االنتخابي يمثؿ الحد األدنى الالزـ ألية قائمة بغية الحصوؿ عمى مقعد واحد.
مثاؿ :نفرض ىناؾ ثالثة قوائـ تقدمت لالنتخابات ىي :أ ،ب ،ج ،وحصمت كؿ قائمة عمى النتائج اآلتية

ػ القائمة "أ" حصمت عمى  26666صوت فتكوف النتيجة  1=11666/26666مقعد ويتبقى ليا .56666
ػ القائمة "ب" حصمت عمى 02666صوت فتكوف النتيجة  5=11666/02666مقعدا واحدا ويبقى ليا

 15666صوت.

القائمة "ج" حصمت عمى  56666صوت وبما أف ىذا الرقـ اقؿ مف القاسـ االنتخابي الذي يؤىؿ القائمة

لمحصوؿ عمى مقعد واحد فيكوف نصيبيا صف ار ويبقى ليا  56666صوت.

إذف النتيجة ىي:

القائمة "أ" حصمت عمى مقعديف.

القائمة "ب «حصمت عمى مقعد واحد.

القائمة "ج" حصؿ لـ تحصؿ عمى أي مقعد.

-2طريقة الباقي األكبر :في ىذه الطريقة تمنح المقاعد المتبقية الى القوائـ التي لدييا أكبر باقي مف
األصوات ،ووفقا لممثاؿ السابؽ يكوف لمقائمة "ب «مقعد اضافي الف لدييا  15666صوت باقي ىو أكبر
البواقي ثـ تمييا القائمة "ج" فتحصؿ عمى المقعد الخامس ألنيا تمتمؾ  56666صوت وىو أكبر البواقي بعد

القائمة "ب"

ونتيجة لما تقدـ يكوف التوزيع النيائي

ليذه الطريقة كما يمي:

1

القائمة "أ" مقعديف.

القائمة "ب " مقعديف.

القائمة "ج" مقعد واحد.

 -3طريقة المعدل األقوى :تقوـ ىذه الطريقة عمى إضافة مقعد واحد إلى عدد المقاعد التي حصمت عمييا
سابقا كؿ قائمة ،ونعطي مقعدا واحدا إلى كؿ قائمة لـ تحصؿ عمى أي مقعد ،ثـ نقوـ بقسمة عدد األصوات

التي حصمت عمييا كؿ قائمة عمى عدد المقاعد بعد إضافة مقعد واحد لكؿ منيا.

2

في حالة بقاء مقاعد أخرى بعد عممية التقسيـ األولى تتكرر عممية القسمة إلى أف يتـ توزيع المقاعد وتكوف

الصيغة وفقا ما يمي:

المعدؿ القوى =عدد األصوات الصحيحة لكؿ قائمة
عدد القاعد التي حصمت عمييا+مقعد

القائمة "أ" ليا  26666صوت  16666= )5+1( /صوت.

 :1نفس المرجع.145 ،143 ،

 : 2صالح جوال الكاظـ وعمي غالب العاني ،األنظمة السياسية ،بغداد :و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،1991،ص.51.
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القائمة "ب" حصمت عمى  10666=)5+5( /02666صوت.
القائمة "ج" حصمت عمى  56666= )6+5( /56666صوت.

إذف أقوى معدؿ ىو القائمة "ب « ،ونالحظ أف طريقة المعدؿ األقوى تختمؼ عف طريقة الباقي األكبر ،حيث
أف طريقة المعدؿ األقوى قد تفيد األحزاب الكبيرة في حيف أف طريقة الباقي األكبر قد تفيد األحزاب

الصغيرة .1

-4طريقة هوندت :األستاذ فكتورىوندت ) (victor hondutأستاذ لمقانوف المدني في جامعة (كانت )gant
البمجيكية وكاف مولعا بالحساب والرياضيات ،وقد طمب إليو وزير العدؿ البمجيكي (ىيرفف) وضع طريقة لتوزيع
المقاعد النيابية في االنتخابات التي تأخذ بنظاـ التمثيؿ النسبي فوضع الطريقة التي عرفت باسمو فيما بعد

والتي دخمت في القانوف االنتخابي البمجيكي لعاـ .5966

 طريقة ىوندت تتـ قسمة األصوات التي تحصؿ عمييا كؿ قائمة عمى  ......... ،0،1،5والى حد عددالقوائـ المتنافسة فنحصؿ عمى عدة خوارج قسمة ثـ نأخذ عددا مف خوارج القسمة يساوي عدد المقاعد

المخصصة لممنطقة وترتيبيا بصورة تنازلية ،وأخر خارج قسمة نطمؽ عميو اسـ القسمة االنتخابية التقريبي ،ثـ
نقوـ بقسمة عدد األصوات التي حصمت عمييا كؿ قائمة عمى ذلؾ الخارج التقريبي فنصؿ إلى عدد المقاعد

التي ستحصؿ عمييا كؿ قائمة.

2

 تقدير نظام لتمثيل النسبي :يعد نظاـ التمثيؿ النسبي مف أكثر األنظمة االنتخابية قربا و اتفاقا معالديمقراطية ،ألنو يسمح بتمثيؿ كافة شرائح الشعب و اتجاىاتو و أحزابو و يمكنيا مف الوصوؿ إلى البرلمانات،
و كسب المقاعد النيابية التي تتناسب في عددىا مع األصوات التي حصمت عمييا ،لذلؾ فقد قيؿ باف نظاـ

لتمثيؿ النسبي ىو األكثر عدالة مف غيره مف األنظمة خاصة نظاـ األغمبية ألنو يضمف لكؿ حزب عددا مف
المقاعد يتناسب مع عدد األصوات التي حصؿ عمييا في االنتخاب ،كما أف نظاـ التمثيؿ النسبي يؤدي إلى

الحيمولة دوف استبداد البرلماف وذلؾ لوجود معارضة قوية تمثميا األحزاب األخرى المتعددة التي يؤىميا نظاـ
التمثيؿ النسبي لموصوؿ إلى ىذه البرلمانات ،كذلؾ يحافظ عمى وجود األحزاب السياسية القائمة ،بؿ يؤدي إلى

زيادتيا أحيانا ،بسبب شعور كؿ حزب بأنو قادر عمى تمثيؿ أصوات الناخبيف و الوصوؿ إلى البرلماف ،حيث

قيؿ عف نظاـ تمثيؿ النسبي بأنو يشجع الناخبيف عمى ممارسة حقوقيـ االنتخابية و الحرص عمى اإلدالء
بأصواتيـ ألنيـ يشعروف بعدالة ىذا النظاـ و تقديره لكؿ صوت انتخابي ،و لكف بالرغـ مف ىذه المزايا التي

يتمتع بيا نظاـ التمثيؿ النسبي سيما يراىا و يقدرىا أنصار ىذا النظاـ ،فاف لو مساوئ متعددة .

وجيت إلى نظاـ التمثيؿ النسبي عدة انتقادات مف أىميا ىو أنو نظاـ معقد سواء في إجراءات العممية

االنتخابية أو في تحديد وفرز األصوات واعالف النتيجة ،مما يضعؼ مف مبادئ وضمانات سالمة االنتخاب
 :1صالح حسيف عمي عبد اهلل ،مرجع سابؽ ،ص .146

 :2صالح جوال الكاظـ ،وعمي غالب العاني مرجع سابؽ،

ص.53.
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ودقة نتائجو ويعرضو لمتزييؼ والتزوير كذلؾ أنو يؤدي إلى تعدد األحزاب السياسية وكثرتيا ،وىذا التعدد يؤدي
إلى صعوبة تحقيؽ أي حزب ألغمبية برلمانية قادرة عمى تشكيؿ حكومة ثابتة ومستقرة.

1

وبناء عمى ما سبؽ وبعد الحديث عف مزايا وعيوب كؿ مف النظاميف األغمبية والنسبي ،وبما أف اإلنساف يسعى

دائما إلى األحسف ،فق د عمدت بعض القوانيف االنتخابية إلى أساليب انتخابية تجمع بيف النظاميف سالفي الذكر
وتحاوؿ جمعيا في أنظمة مختمطة وىي ما سنتطرؽ إلييا كالتالي:

ثالثا  -نظام المختمطة:

تقوـ األنظمة المختمفة عمى استخداـ مكونات مف نظـ التمثيؿ النسبي باإلضافة إلى مكونات مف نظـ األغمبية
وغيرىا بشكؿ متوازي ومستقؿ عف بعضيا البعض .وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لنظاـ النسبة المختمطة الذي يقوـ
عمى استخداـ مكونيف مختمفيف أحدىما نسبي ،إال أف ما يميزه ىو استخداـ الجزء النسبي منو لمتعويض عف أي
خمؿ في التناسب قد ينتج عنو جزئو اآلخر المتمثؿ بنظاـ يتبع لنظـ األغمبية أو غيرىا ،ما يؤدي عادة إلى

إفراز نتائج أكثر تناسبا مف تمؾ التي قد يسفر عنيا النظاـ المتوازي ،ولقد عمدت الكثير مف الديمقراطيات

الناشئة في إفريقيا ودوؿ االتحاد السوفياتي سابقا إلى استخداـ النظاـ المتوازي ونظاـ النسبية المختمطة.

2

مثال األنظمة المختمطة المتوازنة :حيث يتبع ىذا األسموب االنتخابي في ألمانيا االتحادية حيث يتـ انتخاب
نصؼ النواب عف طريؽ نظاـ األغمبية وبدور واحد في المناطؽ االنتخابية الصغيرة ويتـ انتخاب النصؼ

اآلخر مف النواب باتباع نظاـ التمثيؿ النسبي عمى مستوى المقاطعة (الوالية) ،وكؿ ناخب يمالؾ بطاقتيف
انتخابيتيف ،يستخدـ األولى لإلدالء بصوتو في منطقتو االنتخابية الصغيرة الختيار المرشح الذي يريده ،أما
البطاقة الثانية فيستعمميا إلعطاء صوتو إلى القائمة االنتخابية التي يفضميا.

وقد أعمف في فرنسا بعد انتخابات عاـ  ،5699بأف الحكومة تبحث في استبداؿ نظاـ األغمبية ذي الدوريف
بنظاـ مختمط حيث يتـ تطبيؽ التمثيؿ النسبي في المدف الكبرى ويستعمؿ العمؿ بنظاـ األغمبية في المجف

الصغيرة ،3لكف ىذا النظاـ ال يخمو كذلؾ مف العيوب حيث يعتبر مف األنظمة الحديثة جدا  ،حيث بدأت الدوؿ

تستعممو منذ أواخر القرف الماضي  ،لذا مازاؿ النظاـ ىجينا يمكف أف يتبمور وتتوضح صورتو في السنوات
المقبمة  ،وىو يتعرض لالنتقادات مف بينيا أف النظاـ يجعؿ قسما مف النواب ممتنيف لناخبييـ المحمييف بينما

يجعؿ القسـ اآلخر خاضعيف لإلرادة األحزاب التي أوصمتيـ إلى النيابة  ،حيث أنيا تخفؽ في تحقيؽ التناسب

المطموب  ،فبعض األطراؼ قد تبقى خارج أي تمثيؿ عمى الرغـ مف فوزىا بأعداد كبيرة مف األصوات  ،كما

يعاب عمى األنظمة المختمطة تربؾ الناخبيف بالنسبة إلى العممية االنتخابية .4

 :1نعماف احمد الخطيب ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،عماف :دار الثقافة ،2011،ص.333-332.

 :2أندرور ينولدز (وآخروف) ،أشكال النظم االنتخابية ،دليؿ المؤسسة الدولية لمديمقراطية واالنتخابات ،نسخة جديدة ومنقحة ،ص .45

 :3عمي غالب العاني (وآخروف) ،األنظمة السياسية ،جامعة بغداد :و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،كمية الحقوؽ.1991-1990 ،
 :4عبدو سعد وآخروف ،النظم االنتخابية ،لبناف :منشورات الحمبي الحقوقية ،ط  ،2005 ،1ص .285
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 المبحث الثاني :انتقال السمطة كمبدأ ديمقراطييمثؿ انتقاؿ السمطة األسموب والطريقة التي يتـ بموجبيا إسناد السمطة سواء تعمؽ األمر بممئ الفراغ في قمة
ىرـ السمطة ،أو تغييرىا مف خالؿ تنصيب حكاـ جدد في قمة اليرـ السياسي أو مف خالؿ أسموب تداوؿ السمطة

الذي ينبغي أف يتـ بقدر مف الرتابة والتواتر في االستخداـ الفعمي في مواقع ُمختمفة وتحت ظروؼ متباينة  ،و حتى
ندرؾ المعنى العميؽ لمفيوـ انتقاؿ السمطة ال يكفينا مجرد الوقوؼ عند مجرد التعريؼ وانما البد لنا مف اإلحاطة
واإللماـ بجوانب وعناصر المصطمح جيدا ،فحسب عديد الدراسات فإف مفيوـ انتقاؿ السمطة يعبر ألكثر مف

المتداوؿ
المفضؿ في االستخداـ لدى دوؿ المشرؽ العربي ،أو تداوؿ السمطة ُ
معنى  ،مثؿ انتقاؿ السمطة  ،وىو ُ
1
لدى دوؿ المغرب العربي والدوؿ الفرنكوفونية بشكؿ عاـ .وراثة العرش أو الحكـ ،الخالفة في المعنى االسالمي.
_المطمب األول :مفهوم انتقال السمطة

االنتقاؿ مفيوـ مستعار مف المّغة الجارية ،ليذا فيو مف مصدر يصعب دراستو .فيو مفيوـ مف المّغة

العامية وليس العممية ،وصفي ال تقني ،يتمركز حوؿ اآلثار وليس األسباب ...باختصار ىو يمثؿ النقائص
المحصاة حسب تعبير "أيميؿ دوركايـ" .كما أنو مفيوـ لـ يتجنب ،ال الغموض وال التعسؼ في الشمولية،

ويخاطر في كؿ مرة االستعاضة عف المعرفة األولية بالشيء وبالمعنى العاـ لو .إنو ىاـ ،إذف ،إخضاعو لنقد

منيجي ،تاريخي ومفاىيمي ،يسمح باستعمالو مع بعض الحيطة والحذر عمى الصعيد العممي.

2

بالنسبة لعمـ المعاني ،االنتقاؿ قد ُي َش ُار إليو بأكثر مف داللة ،مثؿ :التداوؿ  Alternanceأو الخالفة
 ،Successionوكؿ ىذه الدالالت ،في النياية ،كما سوؼ نرى ،تمثؿ ترادفا وال تثير خمطا في دالالتيا .ورد في
لساف العرب بشأف االنتقاؿ أنو يعني" :تحويؿ الشيء مف موضع إلى موضع" ومف شخص آلخر.

3

"تغير النخبة الحاكمة ككؿ"
"تغير شخص الحاكـ" في أضيؽ معانيو ،والى ّ
ويشير ُمصطمح انتقاؿ السمطة إلى ّ
ُ
ويمكف
في أوسع معانيو ،وقد تعددت وتضاربت التعاريؼ وذلؾ وفؽ الزاوية التي ُينظر منيا إلى المفيوـُ ،

تصنيؼ ىذه التعريفات في ثالث مجموعات أساسية :األولى تُعرؼ انتقاؿ السمطة "كعممية" ،والثانية تُعرؼ انتقاؿ
"مشكمة" ،والثالثة تُعرؼ انتقاؿ السمطة كآلية.
السمطة "كأزمة" أو ُ

1

 :جبار عبد الجبار ،التداول عمى السمطة في الدول العربية دراسة تحميمية مقارنة ،أطروحة دكتوراة في العموـ السياسية والعالقات الدولية تخصص

تنظيـ سياسي واداري ،كمية العموـ السياسية والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر  ،03ص .33:

 :2نصير سمارة " ،آليات انتقال السمطة السياسية في الجزائر  " 1002-2691:أطروحة دكتوراه في العموـ السياسية

والعالقات الدولية تخصص تنظيـ سياسي واداري ،كمية العموـ السياسية والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر  ،03ص . 23:
3

محمد ابف منظور ،لسان العرب ،المجمد ( ،)XIالجزء  ،48بيروت :دار صادر-دار بيروت ،1956 ،ص .674
 :جماؿ الديف أبو الفضؿ ّ

13

الفصل األول

االنتخابات كآلية النتقال السلطة في األنظمة الديمقراطية

 -أوالّا -انتقال السمطة كعممية:

ينظر ىذا الطرح النتقاؿ السمطة كعالقات أو وظائؼ في النظاـ السياسي ،مف خالؿ اإلجابة عمى األسئمة التالية :
متى يحدث انتقاؿ السمطة )الخالفة( ؟ وماذا يحدث عند خالفة حاكـ آخر؟

) ماذا يحدث عندما يتولى حاكـ آخر زماـ السمطة السياسية؟(  ،متى يصبح كرسي السمطة شاغ اًر؟ وماىي
اإلجراءات القانونية التي تنظـ إلقرار عممية إحالؿ كرسي السمطة بعد شغوره؟ ،بذلؾ يعبر انتقاؿ السمطة وفؽ ىذا

الطرح عمى تمؾ اآللية لتجديد السياسات وابتكارىا ،فيي العممية التي ليا دور في خمؽ سياسات جديدة ت عبر عف
توجيات الحكاـ الجدد .وفي ىذا الصدد ي عرفو" أدويؿ بانجو "عمى أنو عممية تغيير القيادة السياسية مف خالؿ

المرور بثالثة مراحؿ رئيسية :خمو كرسي السمطة ،اختيار حاكـ جديد ،إضفاء الشرعية عمى ىذا الحاكـ الجديد.1

وبحسب فاليري بيونس"ىو عممية التنافس عمى المكانة ".فيو العممية التي يتـ مف خالليا إضافة سياسات جديدة

لمنظاـ السياسي .ولذلؾ فإف عممية التفاعؿ والحركة التي تحدث داخؿ األنظمة السياسية تؤثر حتى عمى النمط
القيادي المتبع وسياسات الدولة مف ىنا يصعب تحديد المدة التي يحياىا النظاـ السياسي ألف ىناؾ العديد مف

المتغيرات التي تتحكـ في ذلؾ .عمى ىذا األساس فإف ىذه المجموعة ترى بأف االنتقاؿ السياسي كعممية يستيدؼ
إحداث تغييرات عمى مستوى النظاـ السياسي ،ىذه التغيرات قد تكوف عمى مستوى الحاكـ أو الحكومة أو الحزب ومنو
تغيير في ممارسة السمطة والسياسات ،وقد تحدث تغي ارت عمى مستوى أبنية وىياكؿ النظاـ.2

إف العممية التي تحدث داخؿ أبنية وىياكؿ المؤسسات السياسية تولد تغي ارت سواء تمس النخبة الحاكمة أو باقي

المستويات .بيذه الطريقة يعتبر النظاـ في حالة حركة ودو ارف مستمريف تؤثر عمى النظاـ سواء إلى ما ىو أحسف أو

أسوأ فيو بيذا يؤثر ويتأثر.بالتالي فإف النظر االنتقاؿ السياسي كعممية يشير إلى تمؾ الديناميكية التي تحدث لمنظاـ

السياسي بسبب تغير في نمط االنتقاؿ أو الحاكـ الذي قد يغير في السياسات القائمة أو يضيؼ سياسات جديدة عمى
الحكـ ،لتحدث بذلؾ عممية التفاعؿ بيف عناصر النظاـ السياسي
 -ثانيا انتقال السمطة كأزمة:

وينظر ىذا الطرح النتقاؿ السمطة كأزمة يكوف مصد رىا اإلخفاؽ في تحديد ىوية مف يخمؼ الحاكـ الحالي بعد

حدوث الشغور ألي سبب كاف ،سواء تعمؽ األمر ب :
 -عدـ وجود مف يخمؼ الحاكـ.

 التنافس بيف عدد مف الموجوديف حوؿ كرسي السمطة لدرجة الصعوبة في تحديد األحؽ بذلؾ -بحكـ احتداـ التنافس لدرجة الصراع عمى السمطة بيف المتنافسيف.

3

ويثار التساؤؿ حوؿ مف يخمؼ؟ حيث حاوؿ "ستانمي س.ىوفماف "Stanley S.Hoffmanاإلجابة عف ىذا السؤاؿ

بقولو" :معضمة تسمية الحاكـ الجديد ،والتي تتسـ بالغموض" ،أما "جونتاف د .بوالؾ "Jonathan D.Pollack
1

 :صالح سالـ زرتوقة ،أنماط االستيالء عمى السمطة في الدول العربية.ط ، 2القاىرة :مكتبة مدبولي ، 1993 ،ص62

 :2المرجع نفسو ،ص .63

 :3جبار عبد الجبار  ،التداول عمى السمطة في الدول العربية دراسة تحميمية مقارنة  ،ص . 34:
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فيعرؼ االنتقاؿ كأزمة بأنو" :يتعمؽ بأبسط المسائؿ السياسية :مف الذي سوؼ يحكـ؟ ومف الذي ينبغي لو أف
أف غياب أو ذىاب القائد الكاريزمي يخمؽ أزمة أسماىا "أزمة
يميو؟" .ورأى "ماكس فيبر ّ "Max WEBER
أف أسموب ح ّؿ أو مواجية المشكمة لو أىمية حاسمة بالنسبة
الخالفة" ،ويقترح العديد مف الحموؿ ليا ،ويؤكد ّ

لمعالقات االجتماعية الناجمة عنو.

1

إف إيجاد الشخص المناسب الذي يتولى زماـ القيادة والسمطة ليس باليسير ألف مستقبؿ الدولة مرىوف بكفاءة وتسيير

وأداء القائد ويزداد األمر صعوبة عندما يكوف لدينا نخب سياسية متقاربة في جوانب معينة كالكفاءة ،الخبرة ،المستوى
والكاريزمية ما يصعب عممية االختيار والمفاضمة بينيـ .وىذا ما يصطمح عمى تسميتو بأزمة التتابع القيادي.

ثالثا -انتقال السمطة كنمط أو أسموب :وينظر ىذا الطرح النتقاؿ السمطة باعتباره عممية إبداؿ أو إحالؿ في المواقع
المؤثرة وفقاً لمستوى األداء في إطار المشاركة الديمقراطية ،بذلؾ فإف كؿ مؤىؿ ؿ لمخدمة العامة والعمؿ السياسي لو
فرصة متكافئة في إطار النخب الساعية لمسمطة ،عمماً أف ىذه العممية محكومة بمعايير سياسية ال ينبغ تجاوزىا ىذه
المعايير يكفميا أسموب الحكـ وفمسفة التغيير ،ويتضمف ىذا النمط أربعة مؤشرات:
ػ أسموب نقؿ السمطة والذي يتضمف بدوره نمطيف أحدىما قانوني واآلخر واقعي.

ػ العوامؿ الثانوية المساعدة عمى نقؿ السمطة ،وىي تتضمف السعي نحو إزالة الغموض.

ػ اليدؼ نحو تحقيؽ االستقرار وتجنب العنؼ ،عبر اختيار الحاكـ األفضؿ.

ػ العوامؿ األساسية الفاعمة في نقؿ السمطة ،والمتمثمة في النخبة ،األسطورة والعامؿ الشخصي.2

ويرى روبنز بيرلنج بأنيا" األساليب التي تتـ بيا عممية اإلحالؿ في السمطة ،أو" كيفية اختيار الرجؿ الذي سيكوف

قاد ار عمى فرض نفس الدور وأداء نفس الوظيفة لمرجؿ القديـ.

وتختمؼ أساليب ممارسة الخالفة مف حاكـ إلى آخر كؿ حسب طريقتو في الحكـ ،فمنيا ما ىو ديمقراطي ومنيا ما

ىو ديكتاتوري فشخص الحاكـ ينعكس في أسموب ممارستو لمحكـ.

ويمكف التفريؽ بيف التداوؿ عمى السمطة وانتقاؿ السمطة مف خالؿ تبياف العالقة بينيما ،وىي عالقة الكؿ

(انتقاؿ السمطة) بالجزء (التداوؿ عمى السمطة) ،حيث أف انتقاؿ السمطة يتـ مف خالؿ خمسة أنماط سيتـ التطرؽ إلييا
وىي :النمط الوراثي ،نمط التعييف ،النمط الثوري ،النمط االنقالبي والنمط االنتخابي ،ىذا األخير يمثؿ النمط

الدستوري السممي المكرس لمتداوؿ عمى السمطة ،والذي يتحقؽ لدى أنظمة ديمقراطية تقر بالتعددية السياسية وىو
موضوع بحثنا.

 :1نصير سارة ،مرجع سابؽ  ،ص 35
 :2نفس المرجع  ،ص 33ػ.32
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 المطمب الثاني :آليات انتقال السمطةيقصد بآليات انتقاؿ السمطة ذلؾ األُسموب أو الطريقة أو الكيفية لمميء الفراغ في السمطة العميا ،أو

تغيير وتولية الحكاـ في قمة اليرـ السياسي أو أسموب تداوؿ السُّمطة ،إذ ينبغي أف يتـ بقدر مف الرتابة

والتواتر في االستخداـ الفعمي في مواقع مختمفة ،وتحت ظروؼ متباينة  ،وفكرة التنميط آلليات الوصوؿ
ويد ُؿ ذلؾ عمى وثاقة
إلى السمطة قديمة ،ترجع إلى أرسطو عندما صنؼ عمى أساسيا ُنظـ الحكـُ ،
النظـ السياسية
ثـ فقد كاف تبايف واختالؼ ُ
االرتباط بيف خصائص النظاـ السياسي وآلية الخالفة ومف ّ
أَدعى إلى تبايف وتنوع ،بؿ وتعدد آليات انتقاؿ السمطة ،واختالفيا مف مجتمع إلى مجتمع ،ومف مرحمة

اء بظيور أشكاؿ لـ تكف معروفة مف قبؿ ،أو تداعي واندثار وأفوؿ آليات أخرى
تاريخية إلى أخرى ،سو ً
لـ تعد مالئمة ولـ تعد قادرة عمى الوفاء باالحتياجات السياسية لمعصر الحديث ،أو عمى مستوى اآللية
الواحدة وما يجري عمييا مف تطورات ،مف تغيير وتعديؿ حتى يتسؽ ويتالئـ مع كؿ جديد في الحياة

السياسية.

1

1ــــــ األليات السميمة لالنتقال السمطة :وىي أنماط دستورية وتـ االتفاؽ عمييا حيث تتيح انتقاؿ السمطة

مف طرؼ آلخر وفؽ طرؽ سممية عرفت بدورىا تطو اًر عمى مر التاريخ ،وعميو سيتـ معالجتيا انطالقاً مف

آليات تقميدية ومف ثـ آليات المعاصرة.

ػ ػ ػ ػ ػ أ) :آلية الوراثة :يعد أقدـ أساليب إسناد السمطة وأكثرىا انتشا اًر وأطوليا امتداداً عمى مر التاريخ ،حيث

شمؿ كؿ المجتمعات اإلنسانية والتي الزالت معتمدةً عميو في الوقت الراىف أيف يتـ توريث السمطة مثمما يتـ
توريث الذمة المالية ،وىو يمكف مف معرفة وتحديد الخمؼ بشكؿ سابؽ عمى خمو كرسي السمطة" ،ولي

العيد" ومف بقاء الحاكـ في السمطة مدى حياتو ،ويعتمد ىذا النمط عمى القرابة كمعيار لموصوؿ إلى

السمطة .حيث أنو يعتبر مف األنماط اآللية التي تضمف تقديـ خمؼ لمسمطة بشكؿ تمقائي بمجرد رحيؿ
شاغميا دوف أدنى شعور بوجود فراغ فييا ،وتباينت تطبيقات ىذا النمط مع تطور المجتمعات البشرية ،ففي

البداية كاف يتـ تقسيـ الممؾ بيف الورثة ،ومثاؿ ذلؾ تقسيـ اإلمبراطورية الجرمانية بيف أحفاد" شارؿ الكبير "
بمقتضى معاىدة" فرداف "عاـ  131ـ ،ونفس األمر بالنسبة لتوزيع اإلمارات في الدولة اإلسالمية بيف أفراد

أسرة" صالح الديف األيوبي" ،ليبرز مظير آخر ضمف ىذا النمط وىو المتمثؿ في توريث السمطة لالبف

األكبر أو األرجح عقالً في العائمة ،والذي كاف سائداً في نظاـ الوراثة العضوية في المجالس والييئات عمى

غرار المجالس اإلقطاعية في ظؿ النظاـ االقطاعي ،ومجالس النواب في ظؿ الممكيات مثؿ مجمس

الموردات في انجمترا ،وبقيت الوراثة أصال لمحكـ حتى بعد أف زالت فكرة التممؾ الخاص لمحكـ ،وكانت بذلؾ

 :1نصير سمارة ،مرجع سابؽ ،ص .65
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السبب الوحيد لمشرعية ،وىي الحالة التي استمرت عمييا الممكيات األوروبية إلى أف ألغت الثورة الفرنسية
ىذه الفكرة عاـ  8719أيف عرفت انتصار مبدأ السيادة الشعبية.

1

يساعد نمط الوارثة عمى الحفاظ بالسمطة فيي ال تذىب بمجرد ذىاب الحاكـ بؿ تبقى عندما تنتقؿ ألحد

أفراد األسرة الحاكمة أيف كاف ىدفيا ىو خمؽ أنظمة سياسية دائمة وتحقيؽ االستقرار السياسي .وتختمؼ

الوارثة بحسب خصوصية كؿ مجتمع.

2

لكف انتقاؿ السمطة وفقا لنمط وأسموب الوارثة قد يبعد النظاـ السياسي عف الممارسة الديمقراطية فيما يتعمؽ باختيار
األفراد لمف يمثميـ ويرعى شؤونيـ ،ومف جية أخرى فإف معارضي ىذا النمط يشيروف إلى إمكانية انتقاؿ السمطة
إلى شخص قاصر أو معتوه وىو أمر وارد الحدوث ،مما يعني إمكانية استغالؿ ىذا الفراغ مف قبؿ األوصياء عمى

الوريث وتحقيؽ مصالح شخصية.

ب) ـــــ آلية التعين :يقوـ ىذا النمط عمى االختيار الذي يعني تفضيؿ فرد عمى آخر أو آخريف ،ويقوـ ىذا النمط عمى

أساس قياـ الحاكـ باختيار مف سيخمفو في الحكـ ،إذ تمجأ المجتمعات إلى التعييف كآلية لنقؿ السمطة ،ألسباب
متعددة نستحضر مف بينيا ما يمي:

سد ثغرات في نظاـ الحكـ.
-1الرغبة في ّ
-2أو الرغبة في تجنب الصراع عمى السمطة ،وقطع الطريؽ عمى الطامعيف فييا.
-3أو إضفاء الشرعية عمى الحكـ.
-4أو اختيار الرجؿ المناسب.

-5أو الحفاظ عمى الوضع القائـ.
بأف ىناؾ جيتيف ،ىما :الجية
أما الجية التي تمارس التعييف ،فقد أظيرت مختمؼ التجارب في ىذا المجاؿّ ،
ّ
أما الجية الثانية ،فيي التعييف عف طريؽ الرئيس أو
األولى ،وىي التعييف عف طريؽ مجمس أو ىيئة ...الخ .و ّ

الحاكـ الحالي.

3

وتاريخيا عرؼ التعييف مختمطا مع الوارثة كجزء مف اإلجراءات المتممة ليا  ،ويمكف القوؿ أف ىذا األسموب

بشكميو :االستخالؼ وااليمولة في العالـ المعاصر  ،يمثؿ الترجمة العصرية والشكؿ الحديث لمنمط الوراثي  ،فيو

كالوارثة مف حيث مجافاتو لمديمقراطية وىو كالوراثة في قيامو ليس بالضرورة عمى صمة الدـ  ،وانما عمى
التجانس بيف السمؼ وخمفو فالسمؼ يعيف الشخص الذي يضمف أف لف يعرقؿ سمطاتو وىو في السمطة  ،وأنو

سوؼ يسير في ركابو ،ويمضي في نفس االتجاه ويحمؿ نفس التوجيات  ،ولذا يمكف تسمية ىذا النمط مجا از

"بالوارثة االنتقائية " ،وعمى العكس ففي الوارثة العادية أو التقميدية قد تأتي االقدار بخمؼ مستنير يغير كث ار مف
 :1جبار عبد الجبار ،مرجع سابؽ ،ص .36

 :2صالح سالـ زرتوقة ،مرجع سابق ،ص.95، 93
 :3نصير سمارة ،مرجع سابق ،ص .82
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سياسيات سمفو  ،لكف في ىذا النمط االحتماؿ غير وارد ( رغـ أف الواقع يثبت عكس ذلؾ  ،ففي حاالت نادرة
ولظروؼ خاصة ) فالخمؼ نظريا أسير مف عينو وال يستطيع التحمؿ مف ىذا االسر إال بتغير كثير مف

الظروؼ.

1

وفيما يتعمؽ بالمعايير التي يقوـ عمييا التعييف ،فكانت دائما:

 -1قناعات الحاكـ الشخصية أو الييئة القائمة بالتعييف :وىذه القناعات عادة ما تكوف مبنية عمى معيار التماثؿ
في التوجيات السياسية.

-2قدرات المرشح عمى ممارسة السمطة :والتي كانت تفيـ مف براعتو في إدارة المؤامرات.

-3أو صمة القرابة :كما في النظـ التي تحاوؿ تأسيس "ساللة" حاكمة عمى غير األنظمة الوراثية.

2

مف أىـ مزاياه توافر الوضوح والتأكد ،والحفاظ عمى االستقرار وتجنب العنؼ والتنافس مف حيث تقديـ خمؼ

جاىز وىو ما يحقؽ اإلرادة الشعبية في حالة ما كانت جية التعييف ممثمة لمشعب ،باإلضافة إلى ذلؾ يعتبر
الحؿ الوسيط بيف الوارثة كأسموب تقميدي فقد بريقو في العصر الحديث ،والنظاـ االنتخابي كأفضؿ األساليب في

الوقت الراىف.
ـــــ جــــ) آلية االنتخاب :وىي أحد اآلليات المشروعة والسممية لتحقيؽ انتقاؿ وتداوؿ سممي عمى السمطة ،وكما تـ
تعريفيا مف قبؿ أنيا عممية تسمح لممنتخبيف باختيار مرشحييـ ومف ثـ الساىمة والمشاركة فيصنع القرار ىذا مف
جية ،وتعتبر مصد ار لمشرعية مف جية أخرى.

وىي أسموب سممي وديمقراطي في حيازة السمطة اىتدت إلييا الخبرة اإلنسانية ،ضماناً لالستقرار واحتراماً لمضوابط

القانونية التي مف شأنيا ضماف المصمحة العامة ،ويعني انتقاؿ السمطة دوف إكراه أو استخداـ لمقوة مادية كانت أو
معنوية إلجبار الحاكـ عمى التخمي عف الحكـ ،بؿ يتـ ذلؾ وفقاً لمقواعد الدستورية ،ويعرؼ ب :النمط االنتخابي

بحكـ اعتماده عمى آلية االنتخاب كمعيار إلى الوصوؿ إلى السمطة ،مف خالؿ الرجوع إلى الشعب الختيار ىوية

مف يباشر السمطة باسمو  ،ويفرز ىذا النمط ما يمكف أف نطمؽ عميو القيادات الديمقراطية المبرالية ،وىي قيادات

تتصؼ باالعتداؿ و فرض المواقؼ المتصمبة واالستعداد لمتوفيؽ ولمحموؿ الوسط وتفعيؿ النقد والمعارضة السياسية،

وىي تتحرؾ في إطار مؤسسات ديمقراطية :مجمس نيابي منتخب يمثؿ السمطة التشريعية ،رئيس وزراء مسؤوؿ أماـ
المجمس النيابي ىيئة قضائية مستقمو ،جياز لمخدمة المدنية ،مؤسسات عسكرية غير سياسية ،أحزاب سياسية
مؤسسات لممجتمع المدني.

3

 :1صالح سالـ زرتوقة ،مرجع سابق ،ص .125
 :2نصير سمارة ،مرجع سابق ،ص .83

 :3جبار عبد الجبار ،مرجع سابق ،ص .38
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الفصل األول

فاالنتقاؿ السممي لسمطة يعتمد عمى االنتخاب كأداة في ذلؾ ،عمى أف تتـ بكؿ شفافية وديمقراطية دوف إقصاء أو
تيميش عمى أساس أنيا حؽ يكفمو القانوف ،وبما أف حاكـ السمطة في األنظمة الديمقراطية يختاره الشعب يجب أف
ينعكس ذلؾ بسيادة ما يسمى بدولة الحؽ والقانوف التي تصاف فييا حقوؽ المواطنيف.

وتأخذ االنتخابات العديد مف االشكاؿ مف حيث صور االقتراع وتحديد ىيئة الناخبيف والنسبة المطموبة لمفوز

فييا ،واالقتراع ىو حؽ التصويت أو حؽ االنتخاب وىنالؾ االقتراع العاـ واالقتراع المقيد ،وىنالؾ االقتراع
المباشر والغير المباشر ،ثـ الفردي والجماعي ،واالقتراع العاـ ىو الذي يخوؿ كؿ مواطف بمغ سف الرشد حؽ

التصويت.

وقد أصبح ال جداؿ فيو في النظـ الديمقراطية أما المقيد فمو صورتيف :مقيد بنصاب مالي أي بدفع حد أدنى مف
الضريبة أو بالكفاءة العقمية لمناخب واالقتراع المباشر ىو أف يختار الناخب مرشحيو دوف وساطة وبشكؿ مباشر

أ ف يختار الناخب مرشحو عف طريؽ نواب يمثمونو في ىذا االختيار ويسموف ناخبي الدرجة الثانية ،والفردي ىو
الذي يسمح لكؿ فرد عمى حدة بالتعبير عف رأيو ،والجماعي يقدـ وسيمة لمتمثيؿ الجماعي لمييئات والمؤسسات

التي تتكوف منيا الدولة والتي ينظر إلييا في كؿ النظـ االنتخابية.

أما عف طريؽ االقتراع فينالؾ التمثيؿ باألغمبية وه أما مطمؽ واما نسبي  ،وىنالؾ التمثؿ النسبي ،التمثيؿ
المختمط  ،في االغمبية المطمقة يفوز المرشح عند حصولو عمى عدد مف االصوات أكبر مف نصؼ عدد

االصوات الصحيحة التي تـ االدالء بيا في االنتخابات وبالطبع يتطمب االمر في ىاذه الحالة اعادة االنتخاب
بيف المرشحيف الحاصميف عمى أكبر عدد مف االصوات (انتخاب الرئيس الفرنسي)  ،أما في األغمبية النسبية أو

البسيطة فيفوز المرشح الي حصؿ عمى عدد مف االصوات يزيد عف العدد الذي يحصؿ عميو منافسيو (مثؿ

انتخاب الرئيس االمريكي) .

1

وتكمف خصوصية ىذا النمط في نقمو لمسألة انتقاؿ السمطة مف دىاليزىا السرية إلى الساحة

الشعبية العمنية ،وأصبح االحتكاـ فييا لإلرادة الشعبية والتي أعطت لكؿ القوى السياسية في المجتمع الحؽ

في التطمع إلى شغؿ المنصب األعمى أو المشاركة في تسيير شؤونو ،مف خالؿ تنظيـ التنافس عمى السمطة
بشكؿ ي رضي المشاركيف في العممية السياسية .حيث أنو يكرس لمنمط الوحيد مف بيف أنماط انتقاؿ السمطة

الذي يحدد مدة الحاكـ في السمطة ،ومف ثـ يسمح بتغيير منتظـ دوري لقدوـ حاكـ جديد وسياسات جديدة في كؿ
فترة بشكؿ ي الئـ التطور السياسي ،االقتصادي واالجتماعي ،وىو بذلؾ ال يسمح بفترة فراغ في السمطة ،أيف يتـ
تنظيـ ذلؾ في الحاالت االستثنائية.2

رغـ كؿ مزاياه يعتري النمط االنتخابي بعض العيوب مثؿ الغش والتدليس أو تزوير نتائج االنتخابات وىو

االستحواذ الغير شرعي أو الغير قانوني عمى أصوات لـ يتـ الحصوؿ عمييا بالفعؿ مما ينعكس سمبا عمى

ديمقراطية العممية السياسية.

 :1صالح سالـ زرتوقة ،مرجع سابق ،ص .119
 :2جبار عبد الجبار ،مرجع سابق ،ص .38
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 2ـــــ اآلليات العنيفة لالنتقال السمطة :وىي تشتمؿ عمى األنماط غير دستورية والتي يتـ بموجبيا االستيالء عمى
السمطة بالقوة المادية ،الت تعتبر مف الوسائؿ غير الدستورية فيي غير مشروعية بينما أنو غالباً ما تحصف نفسيا

بشرعية وقبوؿ شعبي ،وىنا ينبغي التمييز بيف االستيالء عمى السمطة عقب ثورة داخمية وبيف االستيالء عمييا عقب

احتالؿ خارجي ،كما ينبغي التمييز بيف االنقالب والثورة.

أوال ـــــ النمط الثوري :لغة مصطمح الثورة مشتؽ مف المصدر ثور ،وثار الشيء ثو اًر ثؤو اًر وثوراناً ،وتعني الييجاف،
وتستعمؿ لتوصيؼ شدة الغضب وحدتو ،وعند فقياء القانوف الدستوري تعرؼ الثورة عمى أنيا حركة تتوخى تغيير

النظاـ السياسي في الدولة ،فيي قمب نظاـ الحكـ باستخداـ القوة ،أي عف طريؽ العنؼ في تحد لمسمطة القائمة،

وتعرؼ اصطالحاً عمى أنيا حركة ؼ جائية وجذرية ،ففي األصؿ الالتيني ستخدـ مصطمح  revolutioوالتي

تعني الطفرة النوعية والتحوؿ الحاد نتيجة وجود تراكمات في المجتمع ،وفي الفرنسية نجد مصطمح Révolution
والذي يعني حركة فجائية وتغيير فجائي لألنظمة السياسية ،االجتماعية أو االقتصادية في الدولة ،وىناؾ ثالثة

أنماط لمثورات:

ـــــ الثورة الشعبية المدنية :كما ىو الحاؿ في الثورة اإلسالمية في إيراف ،وكذا الثورة البرتقالية في أوكرانيا.
ـــــ الثورة الشعبية المسمحة :التي غالباً ما تكوف طويمة األمد ،كما حصؿ في الجزائر ،فيتناـ.
ـــــ الثورة المسمحة لنخبة سياسية أو حرب عصابات :كما كاف الحاؿ في كوبا.1

وترى"حنة أرندت في كتابيا في الثورة "أف العامؿ الرئيسي أو الحاسـ في نشوب الثورات يكمف في طمب التغيير

الجذري لمظروؼ االجتماعية مف أجؿ المساواة والحرية ،عمى الثورة-تختمؼ عف التمردات التي تقوـ بيا الشعوب

المضطيدة حتى ولو نجحت ،كما أنيا ال تماثؿ االنقالبات التي تقتصر عمى تغيير محدود عمى مستوى القمة ،كما
أنيا تختمؼ عف الحروب األىمية ، ...عمى الرغـ مف أف كؿ ىذه الظواىر تشترؾ مع الثورة في آلية العنؼ ،بيد أف

العنؼ ال يكؼ لوصؼ الظاىرة بالثورة ،ىذه األخيرة ينبغي أف تضمف إحداث تغيير يكوف بمعنى بداية جديدة تكرس
لمحرية .2

أما" عزمي بشارة "فعرؼ الثورة عمى أنيا تحرؾ شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة ،أو خارج الشرعية،
يتمثؿ ىدفو في تغيير نظاـ الحكـ القائـ في الدولة ،وتيدؼ لتغيير الشرعية القائمة التي ال تعترؼ بيا وارساء

شرعية

جديدة .3

نستنتج مف التعريؼ الفرؽ بيف الثورة واالنقالب الذي يفتقر لعامؿ الشعبية ،عدا االنقالبات ذات التأييد الشعبي

الكبير والتي تبقى استثناءاً ،كما أنو يميز بيف الثورة واالنتفاضات واالحتجاجات الشعبية التي تفتقر ليدؼ تغيير
النظاـ الحاكـ.

 :1جبار عبد الجبار ،مرجع سابق ،ص .39

 :2حنة أرندت ،في الثورة) ،تر :عطا عبد الوىاب  (.بيروت :المنظمة العربية لمترجمة ،2008 ،ص.47، 33

 :3المرجع نفسو ،ص. 29
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ثانيا ـــــ النمط االنقالبي:
التعريؼ المغوي لالنقالب مف المصدر الثالثي قمب ،يقمب ،قمباً ،والقمب يعني تحويؿ الشيء عف وجيو ،وقمب
الشيء وقمبو أي حولو ظي اًر لبطف.

1

أما اصطالحا في عرؼ باعتباره س لوكاً عنيؼ ممارسا مف قبؿ سمطات عمومية ضد أخرى ،بإشراؼ قادة

سياسييف يتمتعوف بسمطة دستورية ضد قادة آخريف أصحاب سمطات أخرى ،ويقتصر دور االنقالب عمى تغيير

النخب الحاكمة دوف المساس باألنظمة السياسية ،االجتماعية واالقتصادية -وىذا ما يميز االنقالب عف الثورة  ،كما
يعرؼ عمى أنو حركة محدودة تقوـ بيا بعض أجيزة الحكومة السابقة مستعينة بوسائؿ قوة ىذه الحكومة ومصدر

حمايتيا مف أجؿ القضاء عمييا واغتصاب السمطة منيا ، 1كما يمثؿ االنقالب العسكري وثوب أحد العسكرييف

لمسمطة مف خالؿ قمب نظاـ الحكـ ،مف أجؿ االستئثار بالسمطة والحصوؿ عمى مكاسب شخصية .

2

وتكوف االنقالبات ضمف أحد نوعييف:

ـــــ انقالب سياسي :يتـ مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات التي تتـ عمى مستوى الحكومة ويتـ مف دوف تدخؿ قوة
عسكرية لدعمو ومف دوف مشاركة شعبية ،ويقوـ مف يستولي عمى السمطة بإلغاء الدستور إيقافو عف العمؿ أو

تعديميو ،عمى غرار االنقالب الذي قاـ بو" نابوليوف بونابارت "عاـ  1889حيث أصدر دستو اًر استأثر بسمطاتو

كافة.

ـــــ انقالب عسكري  :والذي يمجأ إليو مجموعة مف العسكرييف في جيش تقميدي محترؼ مف أجؿ السيطرة عمى

الحكـ لصالحيـ أو لصالح قوى تؤيدىـ وتساندىـ .عمى غرار االنقالب العسكري الذي عرفتو مصر عاـ ،2113
أيف تـ إسقاط الرئيس المنتخب ليحؿ محمو رئيس المحكمة الدستورية خالؿ فترة انتقالية انتيت بفوز قائد االنقالب

العسكري وزير الدفاع المصري آف ذاؾ-في انتخابات رئاسية كانت محسومة مسبقاً.

يعرؼ فاين ار االنقالب بأنو " االحالؿ القسري أو الجبري لممدنييف شاغمي السمطة بعناصر أخرى مف القوات

المسمحة ،ويعرفو رابابورت بأنو " حركة غير متوقعة مفاجئة ،خادعة ،عنيفة ،وغير شرعية ،خطيرة بالنسبة
لممتآمريف تماـ كما ىي بالنسبة لمضحايا الذيف تستيدفيـ الحركة وىي مف جانب العسكرييف وتحتاج إلى ميارة
عالية في التنفيذ وتستيدؼ تغيير الحكومة "  .بينما عرفو جوف كيندي بأنو " الحكومة العسكرية التي تأتي إلى

السمطة بوسائؿ غير دستورية وغير شرعية "  ،لكف وايتر عرفو بأنو " محاولة العسكرييف قمب نظاـ الحكـ المدني
وىي محاوالت منظمة واف كانت تأخذ الشكؿ العسكري فإف جوىرىا سياسي ".

3

ويمكف تحديد خصائص االنقالب العسكري فيما يمي:

يمكف تحديد أىـ خصائص االنقالب العسكري كآلية لنقؿ السمطة فيما يمي:

أ-االنقالب العسكري ال يمكف توقع حدوثو :فيو كالزلزاؿ ال نعرؼ متى يمكف أف يحدث .وىذا لسببيف ،ىما:
 :1جماؿ الديف ابف المنظور ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .685
 :2جبار عبد الجبار ،مرجع سابق ،ص .41

 :3صالح سالـ زرتوقة ،مرجع سابق ،ص .132
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احتماؿ حدوث األخطاء خالؿ تنفيذ االنقالب. -احتماؿ وقوع خطأ في حسابات صانعي االنقالب.

ب-االنقالب العسكري طريقة متكررة :فحدوث االنقالب األوؿ ونجاحو ،كاؼ لحدوث ثاف وثالث ورابع ،وىكذا.

والعكس صحيح ،بمعنى فشؿ االنقالب األوؿ يقمؿ مف احتماالت حدوث ثاف وثالث ورابع ،وىكذا ...

ألنو يقوـ بإحالؿ حكومة محؿ أخرى عف
ج-االنقالب العسكري طريؽ غير شرعي وغير مشروع لنقؿ السمطةّ ،
طريؽ القوة.
د-ينطوي عمى عنصر "المفاجئة" ،واستخداـ القوة كمحدد نيائي بتعبير "ىوبز" .والسرعة في حسـ مسألة نقؿ
السمطة ،فيي ال تتجاوز  14أياـ كأقصى تقدير.

ىػ -يعد بمثابة اآللية النيائية التي يتـ المجوء إلييا ،عندما تفشؿ اآلليات األخرى السابقة :االنتخاب والتعييف

في نقؿ السمطة.

و-ىو نمط معدي ( ،)Contagieuseمثمو مثؿ األمراض المعدية .فاالنقالبات معدية ومنتشرة ،بفعؿ

المحاكاة والتقميد .فاحتماؿ وقوع االنقالب يزداد ،عندما يرى العسكريوف نجاح نظيره في دولة أخرى مجاورة.

1

ـــــ المطمب الثاني :متطمبات الديمقراطية لمسمطة.

إف تحقيؽ مبدأ انتقاؿ السطمة يتوجب توفر مجموعة مف الشروط واألىداؼ مجتمعة ،وىذا ما مكننا مف التفريؽ
بينو وبيف بقية أنماط انتقاؿ السمطة األخرى.

ىنالؾ العديد مف المفكريف ممف وضعوا شروطا لمتداوؿ واالنتقاؿ ومنيـ موريس دوفرجيو بأف حدىا في ثالثة

شروط:

ـــــ التعددية الحزبية سواء كانت ثنائية أو تعددية أو بالتحالؼ.

ـــــ إجراء وتنظيـ انتخابات دورية حرة باالنتظاـ تنتج عنيا حكومة األغمبية مع ضماف حؽ المعارضة.
ـــــ االتفاؽ عمى مجموعة مف الثوابت الوطنية مف طرؼ التشكيالت السياسية.

ونفس الشيء فعمو ليو ىوماف بوضعو أيضا ثالثة شروط في دراسة نشرىا :1975

ـــــ ضماف حؽ العودة إلى السمطة مف خالؿ الدستور وااللتزاـ األخالقي.

ـــــ االتفاؽ حوؿ المؤسسات السياسية وقبوؿ شرعية النظاـ القائـ واحتراميا والمحافظة عميما مع حؽ التعديالت
بشرط أف تمقى قبوؿ المعارضة وأف تعرش عمى الرقابة الدستورية.

ـــــ ممارسة السمطة لفترة محددة وتحمؿ المسؤولية في تسيير شؤوف الدولة باالتفاؽ في مجاؿ السياسية الخارجية
وسياسية الدفاع الوطني والسياسية النقدية واالستمرار فييا بما يخدـ مصمحة البالد.

2

وىنالؾ مف حدد شروط التداوؿ في ثالثة عناصر ىي:
 :1نصير سمارة ،مرجع سابق ،ص .90

 :2حسيف مزرود ،األحزاب السياسية والتداول عمى السمطة 2696ـ " ،1020مذكرة دكتوراه " ،جامعة الجزائر :كمية العموـ السياسية
واإلعالـ ،قسـ العموـ السياسية والعالقات الدولية ،2011 ،ص .15

22

االنتخابات كآلية النتقال السلطة في األنظمة الديمقراطية

الفصل األول

ـــــ إقرار نظاـ دستوري مكتوب أو عرفي كقانوف أساسي لمدولة لتوزيع السمطات بشكؿ متوازف وتقييد السمطة
بضوابط قانونية تكوف خاضعة لمرقابة.

ـــــ إقرار نظاـ تمثيمي أساسو التشريعات والقوانيف واالنتخاب الحر مف أجؿ إفراز مؤسسات تمثيمو وطنية ومحمية
عمى قاعدة احتراـ صوت الناخب دوف ضغط أو تزوير.

ـــــ إقرار نظاـ التداوؿ عمى السمطة بواسطة انتخابات دورية.

1

ولقد ارتئينا الوقوؼ عمى أىـ العناصر وشرحيا فيما يمي:

ـــــ التعددية الحزبية :تعمب التعددية الحزبية دو ار ىاما في تجاوز االختالفات السياسية التي تحدث داخؿ النظاـ
السياسي ،ووجود التعددية الحزبية يفضي إلى التوازف بيف التيارات السياسية ويحقؽ االستقرار السياسي.

ويتوفر ذلؾ في جو ديمقراطي قائـ عمى قبوؿ األخر وعمى التنوع ،والتعددية تعني تعدد القوى واآلراء السياسية

وحقيا في التعايش .إف األخذ بنظاـ الحزب الواحد مف شأنو أف يحد مف حرية االختيار مادامت السمطة بيد
الحزب الميميف وبيذا يفقد االنتخاب معناه.

وأثبتت التجارب العالمية أف التعددية السياسية ضرورية لتطبيؽ الديمقراطية بشكؿ سميـ ،ألنيا تعطي لممواطنيف

باالنتساب أو بتأييد الحزب الذي يرونو أصمح لمحكـ أو بالمشاركة فيو ،حيث أف إقرار مبدأ التعددية السياسية
كمبدأ ممزـ لجميع األطراؼ الفاعمة عمى الساحة السياسية مف شأنو إتاحة إمكانية التداوؿ عمى السمطة بيف

األحزاب السياسية القائمة عف طريؽ انتخابات عامة ونزيية.

2

ـــــ االنتخابات :حتى تكوف عميمة التعاقب عمى السمطة سممية وشرعية يتـ المجوء لالنتخابات كأداة ديمقراطية تتيح
لألحزاب السياسية المتنافسة بتقمد مناصب الحكـ وفقا لمقواعد القانونية المتفؽ عمييا.

فاالنتخابات التنافسية الحرة النزيية والدورية تمثؿ المتطمب االجرائي لمتداوؿ عمى السمطة ،كما أف أىميتيا تكمف

في بعد السممية ا لذي يحكـ انتقاؿ السمطة ،حيث أف غيابيا يفتح المجاؿ أماـ العنؼ كآلية النتقاؿ السمطة مف

خالؿ اإلجبار واإلكراه.

3

ونظ ار ألىميتيا فقد أقرتيا المادة  25مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية عمى أنو يحؽ لممواطف أف ينتخب

في انتخابات نزيية تجري دوريا باالقتراع العاـ:
" يكوف لكؿ مواطف ،دوف أي وجو مف وجوه التمييز المذكور في المادة  ،2الحقوؽ التالية ،التي يجب أف تتاح لو

فرصة التمتع بيا دوف قيود غير معقولة:

ـــــ أف يشارؾ في إدارة الشؤوف العامة ،إما مباشرة واما بواسطة ممثميف يختاروف في حرية.

1

 :عمي خميفة الكواري وآخروف ،المسألة الديمقراطية في الوطن العربي ،ط ، 2بيروت ،لبناف :مركز دراسات الوحدة العربية)،

 . 2002ص .54

 :2جبار عبد الجبار ،مرجع سابق .63،
 :3نفس المرجع ،ص .63
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وينتخب ،في انتخابات نزيية تجري دوريا باالقتراع العاـ وعمى قدـ المساواة بيف الناخبيف وبالتصويت
ـــــ أف ينتخب ُ
السري ،تضمف التعبير الحر عف إرادة الناخبيف.
1

ـــــ أف تُتاح لو ،عمى قدـ المساواة عموما مع سواه ،فرصة تقمد الوظائؼ العامة في بمده.
ـــــ االتفاؽ حوؿ مؤسسات الدولة وحكـ األغمبية في ظؿ احتراـ األقمية :الحديث عف التداوؿ عمى السمطة ال يعني
تغيير في أجيزة ومؤسسات النظاـ بقدر ما ىو تغيير في النخبة الحاكمة.

إف وصوؿ الحزب الحاكـ إلى السمطة يجعمو يسعى إلى تجسيد سياساتو وب ا رمجو وينعكس ذلؾ في مؤسسات
الدولة وأجيزتيا.

احتكار السمطة بيد الشخص الحاكـ لمدة طويمة يعني االستبداد بالسمطة ما يستدعي تغيير النخبة الحاكمة لتجاوز

ديكتاتورية النظاـ.إف تبني النخبة الحاكمة لمتوجيات وب ا رمج الفعالة ينعكس باإليجاب عمى أداء النظاـ السياسي
خاصة إذا ما تـ التركيز عمى النخبة.

2

وبناء عمى ما سبؽ يمكف تحديد شروط التداوؿ عمى السمطة بتقسيميا إلى ثالثة أنواع رئيسية كالتالي:
 1ـــــ شروط سياسية ودستورية تتمثؿ في:

ـــــ احتراـ الدستور واالتفاؽ عمى مجموعة الثوابت ،كالعمؿ السياسي السممي واحتراـ حؽ العودة والقبوؿ بتسيير
مؤسسات المجتمع والتعامؿ مع قضاياه.

ـــــ عدـ استعماؿ الديمقراطية لمقضاء عمييا.
ـــــ احتراـ مدة تولي السمطة.

 2ـــــ شروط تقنية تتعمؽ بنوع النظاـ االنتخابي المتبع في التصويت:

ـــــ إذا كاف النظاـ المتبع ،االنتخابات باألغمبية في دور واحد ،قد يؤدي إلى الثنائية الحزبية وال يخدـ األحزاب
الصغيرة.

ـــــ إذا كاف النظاـ باألغمبية في دوريف ،قد يؤدي إلى عدـ االستقرار الحكومي ألنو يفرز عدة أحزاب متقاربة
وخاصة إف كانت متساوية في حجـ التمثيؿ.

ـــــ أما إذا كاف النظاـ المتبع االنتخاب النسبي ،فقد يؤدي إلى توسيع المشاركة والتداوؿ ،إال أنو يمكف العمؿ عمى
عدـ االستقرار الحكومي .جعؿ الدولة تمجأ إلى الجمع بيف نظاـ األغمبية والتمثيؿ النسبي مف أجؿ تحقيؽ الفعالية

الحكومية والمساواة االنتخابية.

 :1ىيئة األمـ المتحدة ،المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة (2200دػ ،)21نيويورؾ  16:ديسمبر

.1966

 :2حميدة دقاشي ،دور مبدأ التداول عمى السمطة في تحقيق االستقرار السياسي دراسة حالة بمجيكا ،مذكرة لنيؿ شيادة ماستر ،جامعة بسكرة ،كمية

الحقوؽ والعموـ السياسية ػ قسـ العموـ السياسية والعالقات الدولية ،2015 ،ص .14
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3ػ ـــــ شروط اجتماعية واقتصادية وثقافية تخص كؿ بمد وتتعمؽ بعدة مؤشرات مثؿ :مستوى التعميـ ودرجة الفقر،
ومستوى المعيشة ووضعية الطبقة الوسطى ودرجة االستقرار السياسي وغياب العنؼ الداخمي والحروب ومستوى
التنمية والوضعية االقتصادية.

1

ـــــ المبحث الثالث :دور االنتخابات في تحقيق انتقال سممي ديمقراطي لمسمطة.

تعتبر االنتخابات الركيزة األساسية في عممية البناء الديمقراطي ،حيث تأكد كافة الوثائؽ واإلعالنات واالتفاقيات

المعنية بحقوؽ اإلنساف عمى العديد مف المعايير الدولية التي تضمف إجراء انتخابات حرة ونزيية ،ولذلؾ لضماف
تأديتو دورىا كآلية ديمقراطية في تحقيؽ تداوؿ سممي لمسمطة .ولتبياف دورىا في تحقيؽ تداوؿ سممي ديمقراطي

سنتعرض لألىمية االنتخابات كآلية ديمقراطية ،ثـ متطمبات االنتخابات الديمقراطية ،وصوال في األخير إلى
مقاصد االنتخابات الديمقراطية.

ـــــ المطمب األول :أهمية االنتخابات
عرفت فكرة االنتخابات بصورة مختمفة في الحضارات القديمة ،وخاصة في المدف اليونانية القديمة ،ولكف
االنتخابات بمفيوميا المعاصر ارتبط بمفيوـ الحكومة التمثيمية ،وكانت ممارسة االنتخابات قد بدأت منذ القرف

 91ـ ،في كؿ مف بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية ،بشكؿ محدود ،ثـ تطورت ىذه العممية عمى
امتداد الفترة الماضية ،مع تطور المجتمعات ووصمت إلى ما وصمت إليو في عصرنا الحالي ،حيث أصبح
لالنتخابات قوانيف وقواعد وأنظمة مترابطة متصمة فيما بعضيا.
وتعود أىمية االنتخاب إلى عدة لمتنظيـ القانوني لمبدأ مشروعية ممارسة السمطة وتداوليا باسـ الشعب ،توصؼ
االنتخابات ممارسة ديمقراطية فإنيا كفيمة باف تعمؿ عمى غربمة األحزاب السياسية ،بحيث يكوف البقاء لمف

يستطيع تقبؿ الديمقراطية فقط ،أما مف لـ يستطع ذلؾ فاف االنتخابات تبعده خارج السمطة ،كما تعمؿ

اال نتخابات عمى بناء المؤسسات الدستورية بحيث ال تستطيع مؤسسة أو فرد التفرد في اتخاذ الق اررات دوف
الرجوع إلى باقي المؤسسات في الدولة حيث يستمد الجميع قبولو مف الشعب ،وتتمثؿ أىمية االنتخاب

بعنصريف ىما:

العنصر األوؿ :يعد االنتخاب أداة لتمثيؿ المحكوميف ،وتطبيؽ ىذه األداة يضفي الشرعية عمى الفئات
الحاكمة ،ىذا مف ناحية ومف ناحية أخرى فاف االنتخابات تعد العامؿ الميـ في مولد ىياكؿ االتصاؿ وتطورىا

(األحزاب لسياسية).

العنصر ثاني :االنتخابات وسيمة(أداة) لالتصاؿ بيف الحاكميف والمحكوميف ويعبروف عف ذلؾ باف االنتخابات

قد تخطت وضعيتيا األولى بكونيا أداة لتمثيؿ المحكوميف إلى كونيا عامال مساعدا يحوؿ احتياجات
المحكوميف إلى ق اررات.

2

 :1حسيف مزرود ،مرجع سابق ،ص - 17ػ.18

 :2صالح حسيف عبد العبد اهلل ،المرجع السابق.33 ،
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ومف ىذا المنطمؽ ،تعتبر االنتخابات الديمقراطية أحد المقومات الرئيسية لمنظاـ الديمقراطي ألنيا تيدؼ إلى
تحقيؽ العديد مف المقاصد أىميا:
أ ـــــ التعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السمطة :وذلؾ مف خالؿ إتاحة الفرصة أماـ الناخبيف لممارسة
أظير صور المشاركة السياسية في عممية صنع الق اررات ،وىو االقتراع العاـ ،وىذا يعني أف الحكومة تستند
في ممارسة مظاىر السمطة إلى عنصر التفويض الشعبي.
ب ـــــ اختيار الحكام ومحاسبتهم :حيث يتـ في االنتخابات الديمقراطية اختيار الحكاـ بتفويض شعبي وانتقاؿ
السمطة إلى المرشحيف الفائزيف في االنتخابات وظيفتيـ اقتراح سياسات واتخاذ ق اررات ،وذلؾ بغرض تحقيؽ
ما يرونو متوافقا مع المصالح العامة لمناخبيف ،ومف جية أخرى ،السماح بمحاسبة الحكاـ ومساءلتيـ وقت
االنتخابات إف مف خالؿ تقييـ برامج المتنافسيف قبؿ االنتخابات أو عف طريؽ مكافأة أو معاقبة السياسييف إذا
ما أرادوا الترشح مرة ثانية ،فالمساءلة االنتخابية إحدى اآلليات الرئيسية التي يمكف مف خالليا التأكد مف أف
الحكومة المنتخبة تستجيب بانتظاـ لمطالب الناخبيف وترعى مختمؼ مصالحيـ.
ج ـــــ تسوية الصراعات السياسية بطرق سممية :توفر االنتخابات آلية لتداوؿ السمطة ،وتغيير مركز
السمطة ،وامكانية تقمّد قوى المعارضة الحكـ في حاؿ فوزىا باالنتخابات ،أي أف االنتخابات ىي وسيمة لتسوية
الصراعات السياسية في الدولة الحديثة بطرؽ سممية ،وىي تؤدي إلى قبوؿ جميع المتنافسيف عمى المناصب
السياسية المختمفة بنتائج االنتخابات والتسميـ بشرعية الفائزيف ،ولذا ال يسمح بتغيير الحكومات بطرؽ غير
االحتكاـ إلى أغمبية أصوات الناخبيف كاالنتقاؿ العنيؼ لمسمطة بانقالب عسكري أو ثورة مسمحة ،كما ال
يمكف إقصاء حكومة جاءت باختيار الناخبيف في انتخابات حرة ونزيية.
د ـــــ توفير الشرعية السياسية أو تجديدها :تقوـ االنتخابات بوظيفة توفير شرعية شعبية لمحكومة المنتخبة
أو تجديد شرعية الحكومة القائمة ،ألنو عف طريقيا يصؿ إلى مواقع صنع القرار أولئؾ الذيف يحظوف بقبوؿ
الناخبيف ،فالشرعية تستند في النظـ الديمقراطية إلى أف الحكومة المنتخبة تعمؿ في إطار المبادئ
الديمقراطية ،وتخضع إلرادة الشعب مف خالؿ آلية االنتخابات التنافسية والدورية ،وىذا بالطبع إلى جانب
وسائؿ أخرى مثؿ وجود إطار دستوري يحترمو الجميع ،وآليات لمساءلة المسؤوليف ومحاسبتيـ

1

 :1عبد الفتاح ماضي« ،مفهوم االنتخابات الديمقراطية» ،في االنتخابات الديمقراطية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،2006 ،
ص 34ػ .38
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فاالنتخابات تمثؿ في الواقع موقعا ىاما في سياؽ عممية تجديد الحياة السياسية سواء عمى مستوى
إعادة البناء المؤسسي واعادة ىيكمة المؤسسات السياسية مف حيث التشكيؿ واإلدارة ،أو عمى المستوى
الموضوعي المتعمؽ بتحديد الموضوعات والقضايا الجديدة ذات األىمية بالنسبة لممجتمع ،وكذلؾ في
تحديد القوى السياسية الجديدة في المجتمع وأوزانيا النسبية وامكانية استيعابيا في نطاؽ النظاـ
السياسي بحيث تمارس أنشطتيا السياسية في إطار الدستور والقانوف.
فيي كأداة لبناء المؤسسات السياسية في المجتمع  ،البد وأف تؤدي إلى تشكيؿ ىذه المؤسسات بما
يتوافؽ أو يقترب عمى األقؿ مف خريطة القوى السياسية الفعمية في واقع الحياة السياسية ،بحيث تؤدي
إلى توفير القنوات الشرعية ليذه القوى التعبير عف مصالحيا ،والسعي إلى تحقيقيا في إطار القانوف
والدستور ،وتجنب في الوقت نفسو المجتمع مف الدخوؿ إلى دائرة العنؼ السياسي إذا ما كانت تقوـ
عمى الشفافية وااللتزاـ التاـ بأحكاـ الدستور والقانوف ،وبالقواعد اإلجرائية والموضوعية المنظمة ليا،
األمر الذي يجعؿ نتائجيا تعبي ار حقيقيا عف اإلرادة الشعبية ويفقد كذلؾ أية عناصر تمجأ إلى العنؼ
السياسي مصداقيتيا ،ومف ثـ يكوف العائد مف استخداـ العنؼ السياسي عائدا سمبيا عمى مف يستخدمو
أو يفكر في استخدامو

1

ولكي تقوـ االنتخابات بأداء ىذه الوظائؼ بشكؿ فعاؿ البد مف توفير الشروط الالزمة لذلؾ أىميا:
ـــــ أف يكوف النظاـ السياسي ديمقراطيا بالمفيوـ العممي المتعارؼ عميو ألف النظاـ الديمقراطي الحقيقي
ىو الذي يسمح بتداوؿ السمطة مف خالؿ نتائج االنتخابات.
ـــــ اختيار النظاـ االنتخابي المالئـ لظروؼ الحياة السياسية في المجتمع خالؿ مرحمة تاريخية معينة،
بحيث يؤدي إلى تمكيف القوى السياسية الجديدة مف الوصوؿ إلى مواقع السمطة بالقدر الذي يتناسب
مع قوتيا الحقيقية في واقع الحياة السياسية.
ـــــ توفير أكبر قدر ممكف مف الحرية لمقوى السياسية المختمفة لمتعبير عف آرائيا وطرح برامجيا وعقد
المؤتمرات السياسية واإلعالف عف نفسيا في وسائؿ اإلعالـ.
ـــــ حياد الجياز اإلداري الذي يقوـ بإجراء االنتخابات وتوفير الشفافية شبو المطمقة فيما يتعمؽ بإجراء
العممية االنتخابية بحيث تكوف النتائج معبرة تعبي ار حقيقيا عف اإلرادة الشعبية.

 :1حمد سعد أبو عامود« ،االنتخابات وتجديد الحياة السياسية» ،قضايا برلمانية ،العدد  ،31أكتوبر  ،1999ص.18
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ـــــ تنمية الوعي لدى الجماىير بأىمية ممارسة حؽ االنتخاب بوصفو واجبا وطنيا في األساس ،ألنو
ييدؼ لتحقيؽ مصالحيـ في إطار الدستور والقانوف وبما يضمف عدـ احتكار فئة معينة مف المجتمع
لممارسة السمطة وتوجيييا بما يتوافؽ ومصالحيا الذاتية عمى حساب مصالح الفئات األخرى.

1

عموما يعتبر الخيار االنتخابي قوة توازف ضرورية في المجاؿ السياسي مف أجؿ تحقيؽ التغيير
ومدىا بأسباب االستقرار.
المنشود الذي يستيدؼ صوف الحياة السياسية مف االضطرابّ ،
وعميو ،فإف زرع روح الديمقراطية ،واعالف ميثاؽ األماف االجتماعي والثقافة السممية ليس ق ار ار حكوميا
يعطى مف فوؽ ،ألنيا إف أعطيت مف فوؽ كمنحة أمكف نزعيا باآللية نفسيا ،في حيف أنيا عندما
تنبت قوية مف األرض استعصت عمى االقتالع كونيا مدت جذورىا في عقوؿ الناس حتى يصير
النضاؿ السممي منيجية عمؿ لدى كؿ طالب لمتغيير ،وانطالقا مف كؿ ذلؾ كاف وال يزاؿ النضاؿ
السممي ىو الخيار الحتمي المبني عمى قواعد أساسية ،وعمى رأسيا الثقافة السممية التي تسمح بالدخوؿ
اإليجابي والمشاركة الفعالة في أحداث الوطف وليس االستسالـ أو االنسحاب مف المواجيات
المصيرية

2

 :1المرجع نفسو ،ص .19-18

 :2فاروؽ أبو سراج الذىب طيفور« ،لماذا يقاطع الجزائريون االنتخابات؟ ثقافة مجتمع أم أزمة نظام سياسي» ،دراسات استراتيجية ،الجزائر،
العدد ،4يوليو  ،2007ص.12 ،11
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ـــــ المطمب الثاني :متطمبات االنتخابات الديمقراطية.
التداوؿ السممي عمى السمطة يعتمد عمى االنتخاب كأداة في ذلؾ عمى أف تتـ بكؿ شفافية وديمقراطية دوف إقصاء أو
تيميش عمى أساس أنيا حؽ يكفمو القانوف ،وبما أف حاكـ السمطة في األنظمة الديمقراطية يختاره الشعب يجب أف
ينعكس ذلؾ بسيادة ما يسمى بدولة الحؽ والقانوف التي تصاف فييا حقوؽ المواطنيف.

وي حتؿ مفيوـ "االنتخابات الديمقراطية" ،عند كثير مف الباحثيف ،موقع الصدارة في النظـ الديمقراطية وذلؾ منذ

عرؼ جوزيؼ شومبيتر الديمقراطية عمى أنيا مجموعة مف اإلجراءات والمؤسسات التي يستطيع األفراد مف
أف ّ
خالليا المشاركة في عممية صنع الق اررات السياسية عف طريؽ التنافس في انتخابات حرة وعمى الرغـ مف
اىتماـ الكثيريف بيذا المفيوـ عند حديثيـ عف الديمقراطية ،إال أنو ال يوجد ،حتى اليوـ ،تعريؼ متفؽ عميو بيف

الميتميف باالنتخابات ،أو مجموعة مف المعايير القاطعة التي تُحدد معالـ االنتخابات الحرة والنزيية ،كما ال يوجد
منيجية واحدة يمكف مف خالليا وضع مؤشرات محددة وشاممة لالنتخابات الديمقراطية  ،لقد وضع روبرت داؿ

االنتخابات الحرة والنزيية ضمف الشروط السبعة لمشكؿ الديمقراطي مف وجية نظره ،غير أنو لـ ُيقدـ تعريفاً
تفصيمياً لالنتخابات الحرة والنزيية ،مؤكداُ عمى ضرورة أف يسبؽ إجراء تمؾ االنتخابات مجموعة مف الحريات
والحقوؽ الديمقراطية ،معتب اًر أف الترتيب المنطقي لألمور يأتي عمى النحو التالي :حرية الحصوؿ عمى

المعمومات مف مصادر متعددة  -حرية التعبير – حرية التنظيـ وتشكيؿ مؤسسات مستقمة – إجراء انتخابات حرة
ونزيية .أي أف االنتخابات الحرة والنزيية ىي "ذروة الديمقراطية وليس بدايتيا" عند داؿ ،فاالنتخابات ال تسبؽ

الديمقراطية ،وىي ال تنتج ال الديمقراطية وال الحريات والحقوؽ.

1

ونظ ار لألىمية التي تكتسبيا ىذه اآللية في إضفاء قيـ الديمقراطية ،تشير التقديرات إلى أف أكثر مف بميوف
شخص في العالـ يدلوف بأصواتيـ في انتخابات ديمقراطية الختيار حكاميـ وممثمييـ في مؤسسات صنع القرار،
وقد تعاظمت نسبة المشاركة بعد موجات التحوؿ الديمقراطي التي عرفتيا العديد مف الدوؿ خالؿ النصؼ األخير

مف القرف 21وبداية القرف .21

2

وقد زاد االىتماـ بمعيار حرية االنتخابات ونزاىتيا في العممية الديمقراطية مف خالؿ تزايد الرقابة عمى االنتخابات

باالستعانة بمراقبيف دولييف ،واعتبار أي انتخابات تجري في أي بمد يتحوؿ إلى الديمقراطية انتخابات شرعية إذا
ما خضعت لرقابة دولية .ونظ ار لمعالقة المتداخمة بيف الديمقراطية واالنتخابات ،يجدر بنا الحديث عف الشروط
الواجب توفرىا لمحديث عف انتخابات ديمقراطية والمعايير التي تتضمنيا العممية االنتخابية لتحقيؽ البناء

الديمقراطي السميـ.

 1ـــــ مقومات االنتخابات الديمقراطية:

تشير التجارب المعاصرة إلى أف عممية االنتخابات ال تجري إال في نظـ الحكـ الديمقراطية ،التي تتطمب مقومات

رئيسية ثالثة يمكف تمخصييا في النقاط التالية:

 :1عمي خميفة الكوري وآخروف ،االنتخابات الديمقراطية وواقع االنتخابات في األقطار العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ص .29
 :2نفس المرجع ،ص .29
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ـــــ مبدأ حكم القانون :وىو المبدأ الذي يعمؿ عمى تقييد سمطة الحكومة بدستور يخضع لو الحكاـ والمحكوميف
عمى قدـ المساواة ويسمح بتنظيـ انتخابات تحتكـ لمنصوص القانونية لتفادي التالعب بنتائجيا.

1

ـــــ االنتقال السممي عمى السمطة :الذي يتحقؽ بالتعددية السياسية واحتراـ مبدأ األغمبية والتمثيؿ الشعبي الذي
يمكف المواطنيف مف المشاركة في عممية صنع القرارت السياسية ويضمف الحؽ لكافة القوى السياسية لمتنافس

عمى مقاعد الحكـ ،استنادا إلى أف الشعب ىو مصدر السمطة.

ـــــ مبدأ المواطنة كمصدر لمحقوق والواجبات :ىو أيضا مبدأ حاكـ لمنظاـ الديمقراطي ،فيو ينظـ العالقة بيف
مؤسسات الحكـ بالجماىير عمى أساس رابطة المواطنة أي تتمتع كؿ فئات المجتمع بكؿ الحقوؽ والواجبات عمى

قدـ المساواة وتساوي فرص المشاركة في عممية اختيار الممثميف دوف تمييز.

2

 2ـــــ وظائف االنتخابات الديمقراطية:

يتضح مما سبؽ أف عممية التحوؿ الديمقراطي ال يمكف أتتـ في غياب المرتكزات الكاممة لنظاـ الحكـ الديمقراطي
وبعد إرساء ىذه المقومات يتـ تنظيـ انتخابات فعالة التي تعد اآللية األساسية لتحقيؽ البناء الديمقراطي وتتجسد

وظائؼ االنتخابات إلرساء نظاـ الحكـ الديمقراطي وىي كالتالي:

ػ ػ ػ تقوـ االنتخابات بوظيفة التعبير عف مبدأ الشعب مصدر السمطات ،عف طريؽ إتاحة الفرصة أماـ الناخبيف
لمممارسة حؽ المشاركة السياسية ،التي عمى أساسو تختمؼ عف نظـ الحكـ األخرى.

ػ ػ ػ اختيار الحاكـ فاالنتخابات الديمقراطية توفر الطريقة التي يختار مف خالليا الحكاـ مف خالؿ انتقاؿ السمطة
إلى الفائزيف في االنتخابات.

ػ ػ ػ توفر االنتخابات الديمقراطية آلية لمتداوؿ السممي لمسمطة وامكانية وصوؿ المعارضة إلى كرسي الحكـ عف
طريؽ صناديؽ االقتراع بطرؽ سممية.

ػ ػ ػ إضفاء الشرعية لمحكومة المنتخبة أو تجديد شرعية الحكومة القائمة.

ػ ػ ػ توفر االنتخابات فرصة محاسبة الحكاـ ومساءلتيـ وقت االنتخابات مف خالؿ تقييـ برامج المتنافسيف عمى
مقاعد السمطة.

 3ـــــ معايير االنتخابات الديمقراطية :تعد االنتخابات الوسيمة األساسية التي تؤىؿ الناس لممشاركة في إدارة

الشؤوف العامة لبمدانيـ ،بحيث أف السمطة تعتمد في حكميا عمى إرادة الشعب معب ار عنيا في انتخابات دورية
حرة ونزيية.

 :1المرجع نفسو ،ص .32
 :2قوي بوحنية وآخروف ،االنتخابات وعممية التحول الديمقراطي في الخبرة العربية المعاصرة ،دار الراية لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.2011 ،
ص .111
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ـــــ معيار حرية االنتخابات :يعنى معيار "الحرية" احتراـ الحقوؽ والحريات السياسية الرئيسية كحرية الحركة،
وحرية التعبير ،وحرية االجتماع ،وحرية المشاركة في التصويت ،وغيرىا ،والواردة في مجموعة مف الوثائؽ
واالتفاقات الدولية ،وعدد مف الوثائؽ اإلقميمية .أي أف معيار "حرية" االنتخابات ُيشكؿ ،في نفس الوقت ،أحد
بعديف جديديف:
متطمبات االنتخابات الديمقراطية .وفي تصورنا فإنو يمكف أف نضيؼ إلى تمؾ الحريات والحقوؽ ْ

األوؿ أف تُجرى االنتخابات في ظؿ حكـ القانوف ،والثاني أف تتسـ االنتخابات بالتنافسية.

1

ـــــ احترام مبدأ حكم القانون :لعؿ أوؿ وأبرز معايير حرية االنتخابات الديمقراطية في النظـ الديمقراطية أف تمؾ
االنتخابات البد أف تحترـ مبدأ حكـ القانوف" ،"rule of lawالذي يعني أف ممارسة السمطة بشكؿ شرعي ال يتـ
إال مف خالؿ خضوع القائميف عمييا والمحكوميف عمى قدـ المساواة إلى قانوف مسبؽ .إنو مبدأ سيادة القانوف بدالً

مف سيادة المموؾ واألمراء ،وطاعة القانوف بدالً مف االمتثاؿ لق اررات األفراد .ويعد ىذا المبدأ مف أبرز السمات
التي أظيرت صورة الدولة المعاصرة عمى غيرىا مف صور المجتمعات اإلنسانية ،وىو أداة لتفادي استبداد

الحكاـ بالسمطة ،ووسيمة لردع أي تدخؿ في حريات األفراد مف قبؿ السمطة.
ومما ال شؾ فيو إف خضوع الحكاـ والمحكوميف عمى قدـ المساواة لقانوف مسبؽ ىو المبنة األولى في عممية

االنتخابات الديمقراطية التنافسية .فمف مقتضيات مبدأ حكـ القانوف أف تُجرى االنتخابات التنافسية في ظؿ قانوف
ويرسي القواعد التي عمى أساسيا يتـ إجراء
مسبؽ يحدد بوضوح واجبات وحقوؽ المواطنيف ،حكاماً ومحكوميفُ ،
االنتخابات بدءاً مف تحديد َم ْف يحؽ لو الترشح ،وكيؼ يمكف التقدـ لمترشح ،مرو اًر بالقواعد التي تُنظـ الحمالت
االنتخابية مف النواحي اإلدارية والقانونية والمالية واإلعالمية ،وتمؾ التي تُنظـ حؽ االقتراع وأماكنو وكيفيتو،
انتياء بالمسائؿ المتصمة بتنظيـ يوـ االنتخابات ،واإلدالء باألصوات ،وفرز األصوات واعالنيا ،وتمكيف
و ً
الفائزيف مف تقمد مناصبيـ في الييئات النيابية .ومبدأ حكـ القانوف يصوف حريات وحقوؽ األقميات ،ويقؼ
بالمرصاد ألية ممارسات تتسـ بالتمييز عمى أساس المغة أو العرؽ أو األصؿ أو الديف أو المذىب أو المكانة

االجتماعية ،األمر الذي يحقؽ االستقرار ويجنب النظاـ مظاىر العنؼ الذي غالباً ما تجتاح المجتمعات التي ال
تقوـ عمى مبدأ سيادة القانوف أو ُيطبؽ فييا القانوف بازدواجية تضر بحريات وحقوؽ األقميات أو فئات معينة.

2

وقد أفرزت بعض تجارب التحوؿ الديمقراطي في العقديف المنصرميف حاالت لدوؿ أجرت انتخابات ديمقراطية

تنافسية قبؿ إنشاء المؤسسات الرئيسية لمدولة الحديثة مثؿ حكـ القانوف ،مؤسسات المجتمع المدني ،استقالؿ

القضاء ،حكـ مقيد بدستور عصري ،وذلؾ حاؿ ما حدث في روسيا الفيدرالية في التسعينيات مف القرف العشريف،
فمع ضعؼ مؤسسات الدولة استطاع الرئيس المنتخب ديمقراطياً أف يجمع سمطات واسعة في يده .وفي أفريقيا
 :1المرجع نفسو ،ص .112

 :2عمي خميفة الكوري وآخروف ،مرجع سابق ،ص .51
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أدى ضعؼ مؤسسات الدولة المدنية وغياب حكـ القانوف إلى وجود تيديدات عدة لمتجارب الديمقراطية الناشئة
يأتي عمى رأسيا تدخؿ الجيش وتدني معدالت الدخوؿ وتفشي المشكالت العرقية والحدودية والحروب األىمية.

وثمة انتخاب ات قد يصفيا البعض بالديمقراطية ،بيد أف ىناؾ فئات أو جماعات معينة تخضع لتمييز عنصري
دوف غيرىا مف الفئات والجماعات استناداً إلى القانوف ذاتو أو إلى الممارسات الفعمية لمقائميف عمى القانوف.
فانتخابات جنوب أفريقيا إباف الحكـ العنصري كانت توصؼ بأنيا ديمقراطية في مؤشري قياس

الديمقراطية " "Polity IVو" ،"Freedom Houseوغيرىما مف مؤشرات قياس الديمقراطية .كما أف إسرائيؿ،
التي توصؼ بأنيا ديمقراطية في تقارير ذينؾ المؤشريف أيضاً ،يعتبرىا بعض الباحثيف اإلسرائيمييف والغربييف

والعرب بعيدة تماماً عف المعايير الحقة لمديمق ارطية ،وذلؾ بالنظر إلى حالة األقمية العربية في إسرائيؿ.

1

 2ـــــ احترام مبدأ التنافسية :أي وجود تنافس حقيقي بيف مرشحيف متعدديف أو برامج مختمفة .ويتضمف ىذا
المعيار أمريف رئيسييف ،ىما :المعيار الكمي الصرؼ وىو ضرورة أال تقتصر االنتخابات عمى مرشح واحد فقط،
كما كانت الحاؿ مع النظـ الماركسية ذات نظـ الحزب الواحد في االتحاد السوفيتي السابؽ ودوؿ شرؽ أوروبا
والعديد مف دوؿ أفريقيا وآسيا قبؿ موجات التحوؿ في الثمانينيات والتسعينيات مف القرف الماضي .وقد أفرزت

بعض التجارب انتخابات ذات مرشحيف متعدديف ،لكف دوف أف تُترؾ لمناخبيف حرية االختيار مف بيف بدائؿ
حقيقية ،إذ تمارس السمطة أنواعاً متعددة مف الترغيب ،أو الترىيب ،أو التزويرُ ،بغية ضماف فوز مرشحي تيار
الحكومة فقط ،وذلؾ كما كانت الحاؿ في بعض نظـ الحزب المسيطر والنظـ ذات التعددية الزائفة في أمريكا

الالتينية وأفريقيا ،وغيرىا .كما قد يكوف ىذا النوع مف االنتخابات ذات المرشحيف المتعدديف غير تنافسي نظ اًر

لييمنة الحزب الحاكـ عمى مرشحي التيارات األخرى ،كما كانت الحاؿ في مصر واسبانيا في السبعينيات مف
القرف الماضي.

2

أما المعيار الثاني فيو كيفي ،أي ضرورة توفر بدائؿ متعددة في التنافس االنتخابي أي أف االنتخابات التنافسية

الحرة ال بد أف توفر أماـ الناخب اختيارات وبرامج متعددة ومختمفة .فتشابو البرامج الحزبية أو تقاربيا ُيقمؿ مف
درجة التنافسية التي يجب أف تتمتع بيا االنتخابات الديمقراطية ،ولقد دفع تقارب برامج الحزبيف الكبيريف في
الواليات المتحدة في كث ير مف االنتخابات الرئاسية التي تجرى ىناؾ الكثير مف الباحثيف إلى النظر إلى
االنتخابات األمريكية عمى أنيا شبة تنافسية .كما أف ىناؾ انتخابات تسود فييا جبيات قومية مع سيطرة الحزب
الحاكـ ،وذلؾ كما كانت الحاؿ في بولندا وألمانيا الشرقية إباف الحكـ الشيوعي.
 :1المرجع نفسو ،ص .52
 :2نفس المرجع.53 ،

 :3نفس المرجع  ،ص .54
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وتجدر اإلشارة أخي اًر إلى أف عنصر التنافس ىذا ليس مطمقاً ،فثمة قيود ترد عميو حتى في أعرؽ النظـ النيابية
ذات التعددية الحزبية مف ذلؾ ،عمى سبيؿ المثاؿ ،تمتع بعض األحزاب باإلمكانات الضخمة ،المادية

والتنظيمية ،األمر الذي ُيمكنيا مف ح ْشد أعداد كبيرة مف المؤيديف ،وذلؾ عكس الحاؿ مع األحزاب الصغيرة ذات
اإلمكانات المحدودة .كما أف ىناؾ الكثير مف القيود القانونية المفروضة عمى أحزاب اليميف المتطرؼ واألحزاب

الشيوعية في دوؿ ديمقراطية مثؿ فرنسا .ىذا إلى جانب أف بعض الدوؿ تفرض حظ اًر قانونياً عمى الجماعات

التي تستند إلى نزعات انفصالية.

ـــــ نزاهة االنتخابات :ترتبط نزاىة العممية االنتخابية بحياد القواعد واألنظمة المنظمة لعممية االنتخابات وحياد
الجية المشرفة عمى االنتخابات في تعامميا مع أطراؼ العممية االنتخابية مف مرشحيف وناخبيف ومشرفيف
ومراقبيف وفي جميع مراحميا بداء مف تسجيؿ الناخبيف وضماف حؽ االقتراع العاـ دوف تمييز ،وتبني قانوف

انتخابي عادؿ وانتياء بكؿ ما يتصؿ باإلشراؼ عمى االنتخابات وفرز االصوات واعالف النتائج والنظر في
الشكاوى وحؿ النزاعات.

1

ويعني الحياد المقصود ىنا حياد القوانيف والقواعد واألنظمة المنظمة لعممية االنتخابات ،وكذا حياد الييئة أو

اإلدارة المشرفة في تنفيذىا لتمؾ القوانيف والقواعد ،وفيما يمي أبرز معايير نزاىة االنتخابات الديمقراطية:

ـــــ حق االقتراع العام :ترتبط االنتخابات الديمقراطية التنافسية بحؽ االقتراع العاـ " ،"universal voteأي حؽ
كؿ المواطنيف البالغيف المسجميف في االقتراع في االنتخابات دونما تمييز عمى أساس الموف أو األصؿ أو العرؽ
أو المكانة االجتماعية أو النوع أو المغة أو الديف أو المذىب .ويرتبط بحؽ االقتراع العاـ قاعدة "شخص واحد،

صوت واحد أو  " one vote"،one manبمعنى أف لكؿ ناخب صوت واحد ،أو ما يسمى الوزف المتساوي

لألصوات " ."equal weighting of votesوحؽ االقتراع العاـ وقاعدة أف لكؿ شخص صوت واحد يرتبطاف
بمبدأ رئيسي مف مبادئ الديمقراطية أال وىو المساواة السياسية الذي يعني تكافؤ الفرص أماـ كؿ المواطنيف في

المشاركة في عممية صنع الق اررات السياسية .ولذا فإف الحرماف القانوني لطبقة معينة أو جماعة ما مف حؽ
االقتراع ينتقص مف نزاىة االنتخابات ،وذلؾ حاؿ حرماف المرأة مف حؽ الترشح واالقتراع في الكويت قبؿ عاـ

 ،2116أو الحرماف غير المباشر لفئات معينة كأف يتـ إعادة توطيف أو طرد فئة معينة مف السكاف كما حدث
مع السود غير العرب في موريتانيا مطمع التسعينيات ،أو مف خالؿ طرؽ ممتوية كالتشديد في إجراءات التسجيؿ

أو التالعب في سجالت الناخبيف أو منع الناخبيف مف الوصوؿ إلى صناديؽ االنتخاب .ويتناقض مع حؽ
االقتراع العاـ استيداؼ األمف لممرشحيف المعارضيف أو لوسائؿ اإلعالـ والصحافة ،وكذا شراء األصوات أو

التأثير عمى تفضيالت الناخبيف بالماؿ أو النفوذ كما يحدث في الكثير مف الدوؿ.

:1قوي بوحنية وآخروف  ،مرجع سابؽ  ،ص .112

33

الفصل األول

االنتخابات كآلية النتقال السلطة في األنظمة الديمقراطية

ـــــ تسجيل الناخبين بشفافية وحياد :عمى الرغـ مف أف تسجيؿ الناخبيف في سجالت انتخابية ليس شرطاً
ضرورياً لالنتخابات الديمقراطية ،إال أنو يعمؿ عمى تحقيؽ ىدفيف رئيسييف .فالتسجيؿ ُيوفر آلية لمنظر في
المنازعات التي قد تُثار في شأف حؽ الفرد في التصويت ،وذلؾ بشكؿ منتظـ وقبؿ يوـ االنتخابات ذاتو .وىذا
بالطبع يكتسب أىمية كبرى في الحاالت التي يحاوؿ شخص ماال يمتمؾ الحؽ في التصويت أف ُيدلي بصوتو في
االنتخابات ،أو عندما يحاوؿ شخص أف يمارس حقو مرتيف .ومف ناحية أخرى فإف تسجيؿ أسماء الناخبيف في

سجالت انتخابية ُيم ّكف الييئة المشرفة عمى إدارة االنتخابات مف تنظيـ أعماليا المتصمة بتحديد الدوائر
1
االنتخابية وتوزيع القوة البشرية المشرفة عمى الدوائر المختمفة.

ـــــ الحياد السياسي لمقائمين عمى االنتخابات :ولعؿ مف أبرز معايير نزاىة االنتخابات الديمقراطية حياد القائميف
عمى إدارتيا في جميع مراحميا بدءاً مف اإلشراؼ عمى عممية تسجيؿ الناخبيف والمرشحيف ،ومرو اًر بإدارة يوـ

انتياء بعممية فرز األصوات واعالف نتائجيا النيائية ،واإلشراؼ عمى حؽ الناخبيف والمرشحيف في
االنتخابات ،و ً
الشكوى والتظمـ أو الطعف.
ومف الناحية الوظيفية ،تعمؿ اإلدارة المشرفة عمى االنتخابات في إطار النظاـ القانوني السائد ،واحتراـ

مبدأ سيادة القانوف .ولذا فإف التأكد مف معاممة كؿ الناخبيف وكؿ المرشحيف وفقاً لمقانوف ودوف أدنى تمييز عمى
أساس المغة أو العرؽ أو األصؿ أو المكانة االجتماعية أو الوضع االقتصادي أو الديف أو النوع ُيعد مف أبرز
مياـ تمؾ اإلدارة .وتكتسب اإلدارة المشرفة عمى االنتخابات ثقة المواطنيف مف خالؿ االلتزاـ بالحياد السياسي

والحزبي .ويتطمب ىذا الحياد البعد عف أية تصرفات قد ُيفيـ منيا تغميب مصالح الحكومة القائمة ،أو مصالح
فئة ما أو حزب سياسي معيف ،حاؿ قبوؿ اليدايا أو اإلعالف عف مواقؼ سياسية محددة أو الخوض في نشاطات
ذات صمة بأحد الجيات المتنافسة ،وغير ذلؾ.

ومف الناحية الييكمية يرتبط الحياد السياسي بأمور ثالثة ،ىي :الشكؿ التنظيمي لإلدارة المنوط بيا إدارة

االنتخابات ،وحجـ السمطة الممنوحة ليا ،وعالقتيا بالسمطتيف التنفيذية والقضائية .وتقدـ التجارب الديمقراطية
المعاصرة العديد مف األشكاؿ في ىذا الصدد ،فبينما تَتبع إدارة االنتخابات في كؿ مف إنجمت ار وفرنسا اإلدارات
المحمية ،وتدار محمياً في الواليات المتحدة مع وجود بعض القيود الذي يحددىا الدستور الفيدرالي ،فإف بعض
الدوؿ الديمقراطية تقيـ لجاناً أو إدارات دائمة لالنتخابات ،ومستقمة تماماً عف السمطة التنفيذية .ففي كندا ىناؾ

لجنة دائمة لالنتخابات منذ عاـ  ،1921تخصص ليا الدولة جزءاً مف ميزانيتيا ،وىي تتمتع بصالحيات واسعة
في إدارة االنتخابات ،برغـ أف الحكومة تقوـ بتعييف موظفي ىذه المجنة وقت االنتخابات فقط .أما في اليند فثمة

لجنة مستقمة بموجب الدستور منذ عاـ  ،1951وفي استراليا ىناؾ لجنة عميا مستقمة إلدارة االنتخابات منذ عاـ

 ،1984تحصؿ عمى ميزانيتيا مف الميزانية العامة لمدولة.

2

 :1عمي خمفة الكواري وآخروف  ،مرجع سابؽ  ،ص .58
 :2نفس المرجع ،ص .59
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وفعاؿ :تستند نزاىة عممية إدارة االنتخابات ،بشكؿ رئيسي ،عمى القانوف االنتخابي الذي
ػ ػ ػ قانوف انتخابي عادؿ ّ
ينظـ عممية االنتخابات في مراحميا المختمفة ،ويتيح لكؿ أطراؼ العممية االنتخابية مف ناخبيف ومرشحيف
ومشرفيف ،الوقوؼ عمى الكيفية التي يتـ مف خالليا إدارة االنتخابات واإلعالف عف نتائجيا .والنظاـ االنتخابي

يحدد القواعد التي تضعيا النظـ الديمقراطية بغية تحويؿ أصوات الناخبيف إلى مقاعد نيابية ،والبد أف ينسجـ مع

المشكمة لممجتمع .وألف
التركيب االجتماعي لممجتمع ،وعمى وضع ُيمكف معو تمثيؿ كؿ الفئات والجماعات ُ
تفاصيؿ ومضاميف أي نظاـ انتخابي ال بد أف توضع في ضوء األىداؼ المرجوة منو والمحددة مسبقاً ،فإنو يمكف
تصور األىداؼ الثالثة التالية ألي نظاـ انتخابي:

-

تحويؿ أصوات الناخبيف إلى مقاعد في الييئات التمثيمية النيابية بالبرلمانات.

-

توفير اآللية التي يمكف مف خالليا لمناخبيف محاسبة ممثمييـ.

 -توفير حوافز لممتنافسيف مف أجؿ عرض برامجيـ وآرائيـ بحرية وتمثيؿ كافة فئات المجتمع .ففي المجتمعات

وضع بنود وقواعد مختمفة في النظـ االنتخابية لتحقيؽ ىدؼ
التي يعيش فييا أقميات عرقية أو دينية أو لغوية تُ َ
دمج ىذه األقميات في المجتمع .كما أف ىناؾ قوانيف انتخابية تتضمف آليات لضماف تمثيؿ المرأة.

ـــــ دورية االنتخابات :وتعني سمة الدورية تطبيؽ القواعد واإلجراءات االنتخابية ذاتيا – والمحددة مسبقاً عمى
جميع الناخبيف والمرشحيف بشكؿ دوري " "periodicومنتظـ " "regularوغير متحيز لفئة أو جماعة

معينة .ويستند ىذا المبدأ إلى سمة رئيسية مف سمات الديمقراطية وىي أف تقمد المناصب السياسية تُحدد زمنياً
بفترات محددة ،فالمسؤولوف المنتخبوف ال ُينتخبوف مدى الحياة في الديمقراطيات المعاصرة ،وكذا إلى قاعدة أف
محاسبة الحكاـ ومساءلتيـ تقتضي أف يتـ االحتكاـ إلى الناخبيف بشكؿ دوري ومنتظـ بغرض الوقوؼ عمى آرائيـ
في شأف السياسييف المنتخبيف لممناصب السياسية والبرامج والسياسات المختمفة .ويعني ما تقدـ أف الحكاـ في

الديمقراطيات المعاصرة ال يمتمكوف الحؽ في تأجيؿ أو إلغاء انتخابات محددة سمفاً ،كما أنو ال يمكف ليـ مد فترة
تقمدىـ المناصب السياسية .إف بعض الحكاـ في دوؿ العالـ الثالث يحاولوف التالعب بالقيود الدستورية التي تقيد

عدد مرات الترشح لمنصب رئيس الدولة ،األمر الذي يتناقض كمية مع مبدأ دورية االنتخابات.

1

ـــــ ضمانات أخرى :ولكي توصؼ االنتخابات الديمقراطية بالنزاىة البد أف تتسـ بمجموعة أخرى مف المعايير،
لعؿ أبرزىا ضماف سرية االقتراع ،وضماف حرية االقتراع يوـ االنتخابات لجميع الناخبيف بال أدنى تمييز،
وضماف حؽ المتنافسيف في اإلشراؼ عمى سير االنتخابات في دوائرىـ مف خالؿ مندوبييـ ،وضماف حماية

الدوائر االنتخابية مف أي تدخؿ مف أي جية أو ىيئة ما بغرض التأثير عمى الناخبيف لصالح مرشح معيف،
وضماف أمف الدوائر االنتخابية ضد أية عمميات عنؼ قد تستيدؼ تخريب العممية االنتخابية أو تعطيميا أو

التأثير عمييا .كما تتسـ االنتخابات الديمقراطية بشفافية ونزاىة عممية فرز األصوات واظيار النتائج واعالنيا،

 :1نفس المرجع ،ص.60
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واعطاء ميمة مناسبة لتمقي الشكاوى والطعوف الذي غالباً ما تقوـ بو المجنة المشرفة عمى االنتخابات أو المحاكـ
وذلؾ حسب النظاـ االنتخابي المعموؿ بو في كؿ دولة .باإلضافة إلى الشروط التالية:

ػ ػ ػ يجب أف تتضمف إجراءات االقتراع حرية االختيار والتساوي بيف الناس في نقؿ الصوت ،وسرية التصويت
وصحة فرز البطاقات.

ػ ػ ػ يجب أف تجري االنتخابات ضمف احتراـ الحقوؽ األساسية لممواطنيف.

ػ ػ ػ أف يتـ تحديد الدوائر عمى أساس منصؼ بما يجعؿ النتائج تعكس بشكؿ أدؽ وأشمؿ إرادة المنافسيف.
ػ ػ ػ يجب أف تشرؼ وتمارس مراقبة العمميات االنتخابية سمطات وىيئات انتخابية مستقمة عف بقية سمطات الدولة
حتى تكفؿ نزاىتيا ،ويجب أف تكوف ق اررتيا قابمة لمطعف أماـ السمطات القضائية.

ػ ػ ػ تنافسية الشريفة في االنتخابات.
ػ ػ ػ حرية الدعاية االنتخابية.

1

 :1عوض طالب ،االنتخابات الحرة وفقا لممعايير الدولية ،أعماؿ المؤتمر الدولي حوؿ الديمقراطية واالنتخابات في العالـ العربي ،القاىرة ،مصر،
 ،2013ص .33
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إف انتقاؿ السمطة عبر آلية االنتخابات ،ىو أسموب ديمقراطي ينظـ عممية نقؿ السمطة في جو مف
االستقرار السياسي الذي يجعؿ المواطف فردا فاعال في الحياة السياسية ويترتب عنو إحالؿ قيادة

سياسية جديدة.

ويقسـ االنتقاؿ والتداوؿ عمى السمطة بناء عمى حجـ السيطرة السياسية إلى انتقاؿ وتداوؿ مطمؽ أو

نسبي أو عبر وسيط وفؽ آليات سممية وغير سممية.

ولتحقيؽ االستقرار السياسي يرتبط بطبيعة تولي السمطة وممارستيا ،فمتى كاف الوصوؿ إلى السمطة

بطرؽ سممية ديمقراطية قانونية تجسد استقرار األنظمة السياسية ،واالنتخابات أحد اآلليات التي تربط

الجانبيف يبعضيما البعض.

إف تحقيؽ انتقاؿ لمسمطة وفؽ آلية االنتخابات يتطمب وجود استقرار سياسي الذي يشير إلى حالة

الثبات والرسوخ والتوازف ،والتي تغيب فييا كافة أشكاؿ العنؼ السياسي وتزيد فيو شرعية وفعالية أداء
النظاـ وىذا عف طريؽ نمط انتخابات دورية منظمة تخضع لشفافية والنزاىة ،وغياب العنؼ السياسي

واستقرار مؤسسات النظاـ السياسي وسياسات اقتصادية ناجحة وىذه مؤشرات تعمؿ عمى تكريس انتقاؿ

سممي ديمقراطي لمسمطة.
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تـمهيـد:
عرؼ النظاـ السياسي الجزائري انتقاؿ إلى التعددية السياسية والعودة إلى بعث المسار االنتخابي مف جديد
سنة  ،1995وفؽ مبادئ ومحددات لالنتقاؿ السمطة ،كاالنتخابات الدورية ،وتحديد مدة تولي السمطة

والمشاركة السياسية ،بيدؼ التعبير عف مختمؼ المطالب والمصالح التي تيـ المجتمع وتحقيؽ التنمية
والمصداقية والمشروعية المساىمة في تعزيز الديمقراطية وترسيخيا ضمف الضوابط الدستورية القانونية

التي يوفرىا النظاـ السياسي ،وعميو سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى ثالث مباحث رئيسية:
المبحث األوؿ :التكريس الدستوري لالنتقاؿ السمطة في ظؿ التعددية السياسية
المبحث الثاني :االنتخابات ومسار انتقاؿ السطمة التشريعية

المبحث الثالث :االنتخابات ومسار انتقاؿ السمطة الرئاسية
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المبحث األول :التكريس الدستوري لالنتقال السمطة في ظل التعددية السياسية
بحموؿ نياية فترة الثمانينات عرفت الجزائر توجيا سياسيا مغايرا ،مف خالؿ تغير جذري لمطبيعة القانونية
والمؤسساتية لمدولة والذي كاف نتيجة الوضع الداخمي والدولي المتأزـ واالنتقاؿ مف السمطة المغمقة إلى
السمطة المفتوحة ،شيد فييا مبدأ االنتقاؿ عمى السمطة تجسيدا أوسع مف خالؿ التكريس الدستوري لو وفؽ
ما سنتطرؽ لو.
المطمب األول :تكريس االنتقال من خالل دستور :9989
كرس دستور  1989أفكار دستورية جديدة ،تعطي الشعب حؽ المشاركة في الحياة السياسية ،واق ارره بحؽ
المعارضة مف خالؿ المادة  40التي نصت عمى "حؽ إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترؼ بو
 ،"1ناىيؾ عف المادة  47والتي صرحت عمى أنو ":لكؿ مواطف تتوفر فيو الشروط القانونية أف ينتخب

وينتخب "  ،2فيو اعتراؼ ضمني واضح بتبني فكرة التعددية الحزبية والتي تجسدىا انتخابات دورية كأداة

لموصوؿ وممارسة السمطة .وبذلؾ ألغيت فكرة ىيمنة الحزب الواحد عمى السمطة ،وفتح المجاؿ لمحرية

السياسية عمى جميع المستويات اقتباسا بالنماذج الميبيرالية الغربية .وبيذا أصبح الشعب المسيطر والمقرر
الوحيد لمصيره.

إال أف االنتقاؿ عمى السمطة بالنسبة ليذا المجاؿ وتحديدا في ىذه المرحمة تظير بشكؿ ناقص ومعقد
فبرغـ مف إدراج التعددية السياسية تحت تسمية التعددية الجمعوية مف خالؿ قانوف .311/89

والذي فتح المجاؿ لحرية شعبية أكبر في الحياة السياسية بظيور أطروحات فكرية وايديولوجية جديدة وغير

موحدة تجسدت في أحزاب سياسية أخذت تسميات مختمفة وصؿ عددىا إلى  95خالؿ مدة زمنية

قصيرة جدا  ،لـ تعبر مف جانب الممارسات الفعمية في الحياة السياسية الجزائرية عف شيء كوف معظميا
لـ يتحصؿ عمى الحد األدنى مف المقاعد سواء عمى المستوى المحمي أو الوطني وىذا راجع لمسرعة

المفرطة التي شيدىا انتقاؿ النظاـ مف توجو قانوني وسياسي داـ أكثر مف عشريف سنة  ،لنظاـ جديد

تغييب فيو التجربة  ،باإلضافة لعدـ تقييد ورسـ اإلطار العاـ لمرحمة االنتقاؿ مف خالؿ بناء قاعدة قانونية

وسياسية توافقية تسطر العمؿ السياسي الحر ،فبذلؾ ترؾ حرية اختيار المنطمؽ القانوني والفكري لألحزاب
نفسيا و التي ليس ليا أي تجربة في المجاؿ ،فمنيا مف بنى كيانو عمى وازع ديني ،وأخر عمى توجو

اشتراكي وغير ذلؾ مما أدى لالنزالؽ مؤسساتي شيدتو تممؾ المرحمة .

كما يجب أف نالحظ ،ومف الجانب القانوني ،بالنسبة لممؤسسة الرئاسية وتحديدا منصب رئيس الجميورية،
عمد دستور  1989عمى إبقائو إال حد ما سمطة مستقمة ومييمنة بشكؿ كبير ،فعمى الرغـ مف تحديد مدة
1

 :المادة  ،04دستور الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة الصادر فً  32فٌفري لسنة  ،9191الجرٌدة الرسمٌة رقم ،1
2
 :المادة  ،04دستور  9191السابق الذكر.
3
 :القانون رقم  99/91المؤرخ فً ٌ 5ولٌو لسنة  9191والمتعلق بالجمعٌات ذات الطابع السٌاسً ،الجرٌدة الرسمٌة رقم .34
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العيدة الرئاسية بموجب المادة  71والتي نصت :مدة الميمة الرئاسية خمس سنوات 1وفتح المجاؿ أماـ
كؿ التيارات السياسية لمتنافس لمنصب رئاسة البالد عف طريؽ مترشحييا بمرجعية المادة 110

مف قانوف االنتخاب رقـ ،2 13/ 89يبقى التجسيد الفعمي لمبدأ االنتقاؿ عمى السمطة في ضوء دستور
 1989بعيد المناؿ ،وذلؾ راجع مف جية لعدـ تقييد عدد العيدات ،ما تأكده المادة  2/71في قوليا أنو

":يمكف تجديد انتجاب رئيس الجميورية  ،"3ومف جية أخرى لمغياب التاـ لممسؤولية لرئيس الجميورية أماـ

المجمس الشعبي الوطني مف خالؿ المادة  77و  78و التي نالحظ فيا تقديـ رئيس الحكومة الذي يعتبر
مفوضا مف طرؼ رئيس الجميورية استقالتو في حاؿ عدـ موافقة المجمس الشعبي الوطني عف برنامج

عممو و كذا الحؿ الوجوبي ليذا األخير عند عدـ الموافقة عمى البرنامج في المرة الثانية .باإلضافة لعدـ
وجود أساس قانوني يستند لمدستور أو لمنظاـ الداخمي لممجمس المنتخب لمعارضة البرلمانية إلى جانب

العدالة والتي نعتبرىا سمطة مقيدة جدا لطغاء نظاـ التعييف عمى كؿ مستوياتيا ،ما ينعكس سمبا عف دورىا
كألية مؤسساتية بإمكانيا إقحاـ انتقاؿ عمى السمطة الرئاسية.

وتجدر اإلشارة إلى أف الجزائر مرت بمرحمة انتقالية ثانية عطمت فييا فكرة االنتقاؿ عمى السمطة في

الجانب السياسي دامت مف تاريخ استقالة رئيس الجميورية وتوقيؼ المسار االنتخابي أثناء الدور الثاني
لالنتخابات التشريعية لسنة  1991وامتدت الى حؿ المجالس الشعبية البمدية والوالئية التي انتخبت في
جواف  ،1990والتي عوضت بالمجمس الوطني االنتقالي بدؿ المجمس الشعبي الوطني وبالمندوبيات

التنفيذية البمدية والوالئية التي عوضت المجالس المنتخبة ،مع المالحظة أف كؿ أعضاء ىذه الييئات
خاضعيف لمعيار التعييف فقط.

وباالنتخابات الرئاسية لسنة  ،1995عرؼ مبدأ االنتقاؿ عمى السمطة إحياءا مف جديد بعد مرور حوالي

خمس سنوات مف الجمود الساسي والمؤسساتي ،وىذا بكونيا أوؿ انتخابات رئاسية تشيد تعددا في

المترشحيف والتيارات السياسية والتي ساىمت في تكريس مبدأ التداوؿ عمى السمطة في الوثيقة الدستورية

الالحقة.

وبالحديث عف المجالس المنتخبة فقد عرؼ مبدأ االنتقاؿ عمى السمطة تقدما نوعيا مف حيث التكريس

وذلؾ بفتح مجاؿ المشارؾ والتنافس عمى تولي المسؤولية المحمية خاصة بعد صدور القانوف 08/90

المتعمؽ بالبمدية  ، 4والقانوف  09/90الخاص بالوالية  ،5باإلضافة إلى قانوف االنتخابات  ،فمـ يعد اختيار

الشعب لنوابو يخضع لقائمة إسمية موحدة بؿ ظيرت االختالفات السياسية والتوجيات الفكرية المتعددة،

1

 :المادة  49دستور  9191السابق الذكر.
2
 :المادة  ،994القانون رقم  ،92/91المؤرخ فً  39غشت لسنة  9991والمتضمن قانون االنتخابات ،الجرٌدة الرسمٌة رقم .23
3
 ،3/49:دستور  9191سابق الذكر.
4
 :قانون  ،49/14المؤرخ فً  4أفرٌل  ،9114المتضمن قانون البلدٌة ،الجرٌدة الرسمٌة رقم .95
5
 :قانون  ،41/14المؤرخ فً  4أفرٌل  ،9114المتضمن قانون الوالٌة ،الجرٌدة الرسمٌة رقم .95
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أي أف الشعب أصبح يختار وفقا لبرنامج تنموي يحممو أشخاص ذو توجيات سياسية متضاربة ،ولتجسيد
ذلؾ فقد تـ تحديد العيدة االنتخابية لممجالس الشعبية البمدية والوالئية بمدة  05سنوات .
المطمب الثاني :تكريس االنتقال من خالل دستور :9996

إف دستور  1996أعطى" الوالدة لجميورية جزائرية ثانية " مف خالؿ محاولتو تأسيس نظاـ ديمقراطي
ليبيرالي وبناء نظاـ مؤسساتي لمدولة وفؽ مقتضى مبدأ السيادة الوطنية الذي يفرض أف تولي السمطة ال
يكوف إال بموافقة الشعب

1

 ،فمف أىـ مميزات دستور ، 1996تدعيـ السمطة التنفيذية عف طريؽ منحيا

حؽ التشريع بموجب أوامر رئاسية في المجاؿ القانوني ،باإلضافة إلى ذلؾ شيدت السمطة التشريعية

تقسيما مف خالؿ إنشاء غرفة ثانية تدعى مجمس االمة والذي حظي بنظاـ قانوني ىيكمي خاص يضمف

بمقتضاه استحالة شغور السمطة التشريعية إلى حد ما  ،مف منطمؽ التجديد النصفي ألعضائو األىـ مف
ذلؾ حظي النشاط السياسي بتكميؿ صورتو بموجب المادة  12والتي نصت"  :حؽ إنشاء األحزاب

السياسية معترؼ بو ومضموف ، " 2أي أف التيارات السياسية تمتعت بصفة أحزاب كاممة الحرية وليا أف
تمارس تنافسيا في االنتخابات البمدية والوالية والتشريعية والرئاسية مع إنشاء لجنة وطنية تسند ليا ميمة
مراقبة االنتخابات  ،ناىيؾ عف الدور الذي يمعبو المجمس الدستوري في ضماف صحة االنتخابات بشكؿ

عاـ  ،األىـ مف ىذا وذاؾ ،تحديد العيدة الرئاسية بموجب المادة  2/47والتي نصت عمى أف "يمكف

تجديد انتخاب رئيس الجميورية مرة واحدة " أي أنو و بمقتضى ىدا اإلجراء

الجميورية في منصبو لمدة تتعدى عشر سنوات كحد أقصى.3 ".

يستحيؿ بقاء رئيس

ولكف وبالرجوع لمجانب العممي التطبيقي الحظنا وبالرغـ مف كؿ الضمانات السالفة الذكر التي منحيا

المؤسس الدستوري مف أجؿ تكريس فعمي لمبدأ االنتقاؿ عمى السمطة  ،و المتمثمة في ترقية النشاط
السياسي مف نظاـ جمعيات سياسية عمى أحزاب كاممة التكويف  ،باإلضافة إلقامة ازدواجية عمى مستوى
السمطة التشريعية عف طريؽ مجمس األمة الذي يضمف لنا وبشكؿ عاـ عقمنة في أي انتقاؿ قد تشيده

الدولة دوف المساس بالجانب الوجودي ليا  ،ناىيؾ عف التقييد الفعمي الصريح لمدة العيدة الرئاسية و

إخضاع رقابة العمميات االنتخابية لممجمس الدستوري و لمجنة وطنية مستقمة إلى حد ما  ،لـ نشيد فعميا
انتقاال كامال وسميما لمسمطة  ،و ذلؾ خالؿ االنتخابات الرئاسية لسنة  ، 1996يتمثؿ األوؿ في عدـ

احتراـ المدة الزمنية لعيدة الرئيس زرواؿ و التي لـ تدـ أكثر مف ثالث سنوات ونصؼ فإقرار السمطة

السياسية بإقامة انتخابات رئاسية سابقة ألوانيا يعتبر مساسا بنظاـ مؤسساتي قائـ و عدـ تجسيد النتقاؿ
عمى السمطة  ،ويتجمى العامؿ الثاني في انسحاب المترشحيف الخمس مف المنافسة الرئاسية لسنة1999

1

 :لشعب محفوظ ،التجربة السٌاسٌة الدستورٌة فً الجزائر ،المطبعة الحدٌثة للفنون المطبعٌة ،الجزائر ، 2003،ص .181
2
 :مادة  1مف دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  ،1996الصادر في  23نوفمبر  ،1996الجريدة الرسمية رقـ .39
 :مادة  2/74دستور الجزائر  1996سابؽ الذكر.

3

42

الفصل الثاني

االنتخابات ومسار انتق ال السلطة في الجزائر

تحت ذريعة وجود مساندة غير مشروعة مف جيات مختمفة لمدولة لممترشح السادس و الذي ال يحوؿ و
تكافئ الفرص بيف مختمؼ التيارات لموصوؿ لمسمطة  .فيبقى دورنا ىنا ليس في الفصؿ

وتحديد األسباب التي دفعت المترشحيف لالنسحاب ،بؿ ىو ربط عمؿ االنسحاب في حد ذاتو واعتباره

العامؿ القانوني األساسي الذي منع مف تكريس انتقاؿ سممي كامؿ عمى السمطة سنة .1999
تعديل دستور :8008

حافظ التعديؿ الدستوري لسنة 2008عمى روح دستور  ،1996ولكنو في مجاؿ انتقاؿ السمطة وضع

صيغة جديدة لمعيدات الرئاسية حيث لـ تعد تقتصر عمى عيدتيف فقط وانما فتحت إلى ماال نياية .وىدا
يعد تقيقر لمبدأ االنتقاؿ عمى السمطة والرجوع إلى شبو نظاـ الحزب الواحد.

المطمب الثالث :تكريس االنتقال من خالل دستور :8096

جاء دستور  2016بإدخاؿ مجموعة مف األفكار واألطر القانونية التي تعطي إقحاما أكبر لمشعب في
الحياة السياسية لبالده ،مف وجية اإلقرار الصريح مف طرؼ المؤسس الدستوري عمى أف"الدستور يحمي
مبدأ حرية اختيار الشعب ،ويضفي المشروعية عمى ممارسة السمطات ،ويكرس االنتقاؿ الديمقراطي عف

طريؽ انتخابات حرة و نزيية " ، 1فمف ىنا يمكف القوؿ ،أف التعديؿ الجديد اعترؼ و ألوؿ مرة مف

االستقالؿ بوجود مبدأ االنتقاؿ عمى السمطة و أعتبره أساسيا في تحقيؽ المشروعية  ،يمكننا القوؿ إذا أف

التوجو الدستوري الجديد عمؿ عمى إدراج مجموعة مف االجراءات واألفكار التي تتصب بشكؿ كبير في
ما يخدـ و يحقؽ إمكانية لتكريس حقيقي و كامؿ لمبدأ االنتقاؿ عمى السمطة في المجاؿ السياسي فقد
نصت المادة  42مكرر عمى استفادة االحزاب السياسية مف جممة مف االمتيازات في مجاؿ نشاطيا

السياسي كحرية الراي و التعبير  ،االستفادة مف وسائؿ األعالـ ...الخ دوف تحديد إذا كانت موالية لنظاـ
الحكـ أو معارضة لو  ،وىذا ما يمنح مساوات في جانب معييف بيف مختمؼ التيارات السياسية  ،حيث تـ
إعادة التقييد الزمني لمعدد العيدات الرئاسية بنص الفقرة الثانية مف المادة  ،74و كذلؾ المادة  99مكرر

و التي نصت أف " :تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوؽ تمكنيا مف المشاركة الفعمية في األشغاؿ البرلمانية
و في الحياة السياسية  ،السيما منيا حرية الرأي و التعبير و االجتماع  ،االستفادة مف اإلعانات المالية

الممنوحة لممنتخبيف في البرلماف المشاركة الفعمية في األشغاؿ التشريعية ،المشاركة الفعمية في مراقبة عمؿ

الحكومة ،تمثيؿ مناسب في أجيزة غرفتي البرلماف ،إخطار المجمس الدستوري ،المشاركة في الدبموماسية
البرلمانية.

ومنو نستخمص أف إصالحات  2016والتي لـ تطبؽ بعد عمى أرض الواقع نظ ار لحداثتيا ،أعطت إطا ار

قانونيا مالئما لتكريس االنتقاؿ عمى السمطة في المجاؿ السياسي مف منطمؽ تحديد لمعيدة الرئاسية

1

ديباجة الدستور ،القانوف رقـ  ،01-16المؤرخ في 06مارس  ،2016والمتضمف التعديالت الدستورية االخيرة ،الجريدة الرسمية رقـ .14
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باإلضافة إلى خمؽ مساوات إلى حد ما بيف مختمؼ التيارات الحزبية ،مع دسترة لمجموعة مف المبادئ
التي تقحـ وبشكؿ مبدئي المعارضة البرلمانية في الحياة السياسية.

المبحث الثاني :االنتخابات ومسار انتقال السمطة التشريعية
لقد أصبح شعار األنظمة السياسية المعاصرة "االنتخابات النزيية والحرة " ،وتعد الجزائر رائدة مف خالؿ
ما مارستو مف إصالحات في منظومتيا الدستورية ،بعد انتياجيا لنيج التعددية السياسية مف خالؿ إعادة
بناء مؤسسات الدولة ،وتبني األسموب االنتخابي في انتقاؿ السمطة.
المطمب األول :البرلمان الجزائري في ظل التعددية:
عرؼ البرلماف الجزائري عدة تطورات منذ تبني التعددية السياسية في سنة  ،1989حيث كاف البد ليذه
المؤسسة الميمة أف تواكب التطورات السياسية التي عرفتيا الجزائر خالؿ ىذه المرحمة .فقد شيد البرلماف
عدة تغيرات شكمية وموضوعية ،سواء كاف ذلؾ في محتوى دستور  1989أو دستور 1996أو الدساتير
الالحقة السيما دستور .2016
البرلمان الجزائري في ظل دستور :9989عرؼ البرلماف الجزائري تغيرات عديدة مست طريقة تكوينو
وىياكمو ،وذلؾ تحضي ار ألوؿ انتخابات تشريعية التي أسفرت نتائجيا إلى أزمة استوجبت توقيؼ المسار
االنتخابي.
-1طريقة تشكيمة البرلمان في دستور  :9989إف دستور  1998غير نسبيا في مكانة البرلماف ومركزه
ودوره في النظاـ السياسي الجزائري ويظير ذلؾ مف خالؿ تشكيمة وسير المجمس الشعبي الوطني
واختصاصو وعالقتو بالحكومة  ،1باعتبار أف البرلماف الجزائري يتكوف مف مجمس واحد ىو المجمس
الشعبي الوطني ،وينتخب لمدة  5سنوت بطريقة االقتراع العاـ السري والمباشر ،2الترشح لمنيابة حر وليس
محتكر مف قبؿ أي تنظيـ سياسي وىذا نتيجة إلقرار التعددية الحزبية ،إذ يحؽ لكؿ جزائري تتوفر فيو
الشروط القانونية الترشح لمنيابة .3
يقوـ تنظيـ المجمس عمى ىياكؿ تتولى اإلشراؼ عمى سير العمؿ البرلماني ،وتتمثؿ في رئيس المجمس
ومكتبو والمجاف ،بحيث يحتؿ رئيس المجمس المرتبة الثانية في النظاـ السياسي الجزائري بعد رئيس
الجميورية في ظؿ نظاـ التعددية ،وىذا يوضح المكانة التي يحتميا البرلماف في النظاـ السياسي الجزائري
1

 :ناجً عبد النور ،النظام السٌاسً الجزائري من األحادٌة إلى التعددٌة السٌاسٌة ،الجزائر :مدٌرٌة النشر جامعة قالمة ،3442،ص.924.
2
 :دستور الجزائر (9191مادتٌن )15،13
3
 :عبد النور ناجً ،مرجع سابق ،ص.924

44

االنتخابات ومسار انتق ال السلطة في الجزائر

الفصل الثاني

أما بالنسبة لمنائب فيو يتمتع بمركز قانوني محاط بمجموعة مف الضمانات التي تحقؽ لو االستقاللية،
حيث أف النيابة وطنية وقابمة لمتجديد ،األمر الذي يجعمو مستقال عف ناخبيو وعف مختمؼ األجيزة.
وظائف البرلمان في ظل دستور :9989في ما يخص وظائؼ واختصاصات البرلماف فقد حددت في
الوظيفة األصمية وىي التشريع ،حيث نصت المادة  " :92لو السيادة في إعداد القوانيف والتصويت عمييا "
فمـ يعد المجاؿ التشريعي مقيدا مف حيث المضموف بسبب عدـ االرتباط بنظاـ وحدة الحزب وغيره مف
الميثاؽ الوطني  ،وتكمف الوظيفة السياسية في مجاالت المراقبة المخولة لممجمس نظ ار لمطابع التعددي
كالرقابة عمى االعتمادات الحكومية ،أو إمكانية إنشاء لجاف تحقيؽ في القضايا ذات المصمحة العامة ،ىذا
باإلضافة إلى اختصاصات سياسية أخرى كاستشارة رئيس المجمس الشعبي الوطني قبؿ تقرير رئيس
الجميورية لحالة الطوارئ أو الحصار ،عدـ جواز تمديد الحالة العرفية أو الحصار  ،إال بعد موافقة
المجمس الشعبي الوطني  ،وكذلؾ نفس األمر في اتفاقية اليدنة ومعاىدة السمـ .

1

ووسع الدستور مف صالحيات البرلماف في عالقتو بالحكومة ،بحيث مكنو مف وسائؿ يمارس بيا الرقابة
عمى السمطة التنفيذية مثؿ توجيو األسئمة الكتابية والشفيية ألي عضو مف أعضاء الحكومة أو التصويت
عمى ممتمس رقابة.
خالؿ الفترة الممتدة مف  1992إلى سنة  1996ونتيجة لموضع السياسي واألزمة األمنية التي مر بيا
النظاـ السياسي الجزائري بعد توقيؼ المسار االنتخابي وحؿ البرلماف  ،واستقالة رئيس الجميورية ووجود
فراغ مؤسساتي تـ مأله عف طريؽ إنشاء مؤسسة مؤقتة ىي المجمس األعمى لمدولة الذي تركزت بيده كافة
السمطات المخولة لرئيس الجميورية وتساعده ىيئات استشارية ( المجمس االستشاري  ،الجمس االنتقالي )
ففي  14أفريؿ  1992قاـ المجمس األعمى لمدولة بمداولة حوت أف يتخذ المجمس األعمى لمدولة التدابير
التشريعية الالزمة لضماف سيرورة الدولة .

2

البرلمان الجزائري في ظل دستور :9996لقد جاء دستور  1996نتيجة لممشاكؿ التي طرحتيا االزمة
المؤسساتية في جانفي  1992والتي أثبتت مدى محدودية دستور  ،1989حيث لـ يستطيع ىذا االخير
التجاوب مع التحديات المختمفة التي أفرزتيا أزمة اكتوبر  1988وكنتيجة ليذا جاء دستور 1996

1

 :فوزي أو صدٌق ،الوافً فً شرح القانون الدستوري الجزائري ،الطبعة الثانٌة ،الجزء الثالث ،الجزائر :دٌوان المطبوعات الجامعٌة،3440 ،
ص .13
2
 :الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ،المجلس األعلى للدولة ،المداولة رقم .9113/43
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بمعطيات جديدة شممت تشكيؿ البرلماف ،حيث تبنى دستور الجزائر  1996نظاـ الثنائية البرلمانية ما
يسمى بنظاـ البيكامرالي  ،1وذلؾ ألوؿ مرة في التاريخ التجربة الدستورية الجزائرية.
نصت المادة  98مف دستور  1996المعدؿ عمى أف يمارس السمطة التشريعية برلماف يتكوف مف غرفتيف
ىما المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة ولو السيادة في إعداد القانوف والتصويت عميو وتتشكؿ الغرفة
الثانية مف نفس ىياكؿ الغرفة األولى مف رئيس المجمس ومكتبو والمجاف ،ويضـ  144عضوا ،ينتخب ثمث
أعضائو عف طريؽ االقتراع الغير مباشر مف طرؼ أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية ،أما الثمث
اآلخر يعينو رئيس الجميورية مف بيف الشخصيات والكفاءات الوطنية في شتى المجاالت وىذا وفقا لممادة
 101مف الدستور .إذ يجب التفريؽ بيف عضو المجمس الشعبي الوطني الذي تتوفر فيو شروط النيابة
ألنو يمثؿ الشعب مباشرة وبيف عضو مجمس األمة الذي يفتقد ليذه الصفة ،وحددت مدة عيدة مجمس
األمة ب  06سنوات ويالحظ مف ىذا المد بسنة واحدة عمى مدة عيدة المجمس الشعبي الوطني ومدة
رئيس الجميورية ،لتفادي أي فراغ دستوري ولضماف استم اررية مؤسسات الدولة ،كما أف رئيس مجمس
األمة يحتؿ المرتبة الثانية في الدولة بعد رئيس الجميورية ويتولى رئاسة الجميورية في حاالت الشغور.2
تطور وظائف البرلمان في دستور  :9996لقد عرؼ البرلماف الجزائري في ظؿ ىذا الدستور الثنائية
البرلمانية ،وذلؾ بإضافة غرفة ثانية تتمثؿ في مجمس االمة وبيذا اسندت الوظائؼ الثالث المتمثمة
بالتشريع والرقابة والمالية لكال المجمسيف ،وقد تبنى دستور  1996نفس الوظائؼ التي نص عمييا دستور
 1989اال أنو عدؿ في بعض االمور المتعمقة بمياديف التشريع.
فمف خالؿ مراجعة النصوص الدستورية المتعمقة بمجمس األمة يالحظ بأف ىذا المجمس ليست لو صالحية
إقتراح مشاريع قوانيف كما ىو الحاؿ بالنسبة لمغرفة األولى ،وال تودع لديو مشاريع قوانيف ،بؿ يقتصر دوره
عمى مناقشة مشاريع القوانيف التي صوت عمييا المجمس الشعبي الوطني وليس لو صالحية تعديميا ماعدا
في إطار المجنة متساوية األعضاء المشكمة مف المجمسيف ،كما أنو لو حؽ التصويت بنصاب  3/4عمى
كؿ النصوص التي تأتي مف المجمس الشعبي الوطني وبالتالي يعطيو ىامش الرفض والخالؼ
واالختالؼ.
التعديل الدستوري  :8008لقد مست تعديالت  2008مجموعة مف المواد عمى مستوى السمطة التنفيذية إال
أنيا لـ تأت ىذه التعديالت الدستورية بأي جديد عمى مستوى البرلماف ألف المشرع الجزائر مف خالؿ ىذا
التعديؿ كاف واضحا أف التعديؿ الدستور يستيدؼ إعادة تنظيـ سمطة التنفيذية مف الداخؿ دوف أف يؤثر ذلؾ
1

 :دستور الجزائر (9112مادة )19
2
 :ناجً عبد النور ،مرجع سابق ،ص .942
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عمى عالقتيا بالسمطة تشريعية ولعؿ ىذا ما دفع رئيس الجميورية إلى اختيار طريقة التعديؿ بواسطة البرلماف
دوف عرضو عمى استفتاء الشعب ألنو لـ يمس بتوازف السمطات.

 -البرلمان في ظل دستور  : 8096لقد نظـ الدستور  2016السمطة التشريعية في الباب الثاني،

الفصؿ الثاني تحت عنواف تنظيـ السمطات ،حيث أطرىا المؤسس الدستوري مف المواد رقـ  112إلى
155فتوزعت السمطة التشريعية في حوالي  43مادة ،وبالمقارنة مع الدستور  ، 1996نجدىا توزعت في
حوالي 39مادة ،لفيـ أف التعديؿ جاء بإصالحات جديدة  .حيث أبقى ىذا الدستور عمى الثنائية البرلمانية
وعزز مف مكانة مجمس االمة ،واليدؼ مف ذلؾ جعمو بنفس مرتبة المجمس الشعبي الوطني لتحقيؽ
التوازف بيف غرفتي البرلماف.
سوؼ نتطرؽ لدراسة أىـ التعديالت التي مست المجمس الشعبي الوطني ومجمس االمة:

االصالحات التي عرفها لممجمس الشعبي الوطني :إف الدستور  2016أقر بعض التعديالت عمى
المجمس الشعبي الوطني مف حيث االعضاء ومف حيث اليياكؿ:
 -تشكيمة المجمس الشعبي الوطني من حيث األعضاء:

تشكؿ ىذا المجمس مف نواب منتخبوف عف طريؽ االقتراع العاـ المباشر والسري ،لػمدة 5سنوات 1فيضـ

المجمس حاليا  462مقعدا ،مف بينيا  8مقاعد مخصصة لمجالية ،موزعة عمى  48دائرة انتخابية بالداخؿ،

و 04مناطؽ بالخارج.2

-اجراءات الترشح لعضوية المجمس الشعبي الوطني :إف دستور 2016اشترط حصوؿ الحزب المترشح

فيو عمى نسبة  04 %مف األصوات ،أو عمى  10ناخبيف في الدائرة االنتخابية ،3كما يجب عمى كؿ
حزب مترشح لعضوية المجمس الشعبي الوطني أف يتحصؿ عمى  250توقيع.

 -تشكيمة المجمس الشعبي الوطني من حيث الهياكل :يتكوف المجمس الشعبي الوطني مف مجموعة مف

اليياكؿ لكي يستطيع أداء ميامو ،الذي يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة ،وعالقاتيما
الوظيفية بينيما وبيف الحكومة ،فيذه اليياكؿ يمكف تقسيميا إلى ىياكؿ دائمة التي تضـ رئيس المجمس

ومكتب و 12لجنة ،المكمفة بضماف حسف سير المجمس ،وىياكؿ مؤقتة تضـ ىيئة الرؤساء وىيئة التنسيؽ

والمجموعة البرلمانية ،وتجدر اإلشارة أنو ال يمكف لمعضو أف يتمني إلى أكثر مف مجموعة برلمانية واحدة.
 -تعزيز دور مجمس األمة :لـ يسر المؤسس الدستوري في التعديؿ األخير تجاه تكريس االزدواجية

البرلمانية فقط ،بؿ أيضا إلى تعزيز دور مجمس األمة كغرفة ثانية لمبرلماف الجزائري ،نظ ار ألىمية وجوده،

فيو المجمس الذي يمزج بيف التعيف واالنتخاب.
1

 :دستور الجزائر 3492
 :2ديداف مولود ،مباحث القانون الدستوري والنظم الدستوري عمى ضوء تعديل دستور األخير  6مارس  ،8096الجزائر :دار بمقيس لمنشر

 ،2016ص.322
3
 :دستور .3492
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وظائف البرلمان في دستور  :8096إف الدستور األخير عرؼ عدة تغيرات الستكماؿ بناء دولة القانوف،
لعؿ أىميا تمؾ التي طالت السمطة التشريعية في اختصاصاتيا ،حيث يمارس البرلماف ميمتيف أساسيتيف
متمثمتيف في ميمة التشريع وميمة الرقابة ،وتجدر اإلشارة إلى أف المؤسس الدستوري في الدستور 2016

قاـ بتفعيؿ دور المعارضة البرلمانية.

أوال :سمطات البرلمان في مجال التشريع :إف المؤسس الدستوري الجزائري منح لممجمس الشعبي الوطني،
منذ نشأتو حي از واسعا لممارسة ميمة التشريع ،وىذا عكس مجمس األمة الذي ضيؽ مف اختصاصاتو،

لكف الدستور الجزائري لسنة  2016حاوؿ الرفع مف مكانة مجمس األمة واعادة االعتبار لو.

 -سن القانون من طرف غرفتي البرلمان :إف الصالحيات التشريعية الممنوحة لمبرلماف ،تنحصر في

اقتراح القوانيف ومناقشتيا والتصويت عمييا ،وفقا لإلجراءات التي حددىا الدستور ،جاء الدستور 2016
ليؤكد عمى الدور الذي تمعبو الغرفة األولى في إعداد القانوف ،التي تكوف قابمة لممناقشة إذا قدميا 20
نائب ،1كاف وال يزاؿ المجمس الشعبي الوطني بنية أساس القانوف في الجزائر ،يتبيف لنا أف المؤسس

الدستوري لـ يميز في التعديؿ األخير بيف مجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة في صناعة القانوف .أما
فيما يتعمؽ بحؽ البرلماف بإقرار التعديؿ ،فيمكف لثالثة أرباع( )3/4غرفتي البرلماف اقتراح التعديؿ عمى

رئيس الجميورية الذي يمكف لو أف يطمب عرضو عمى االستفتاء  ،واذا رأى المجمس الدستوري أف

المشروع ال يمس بالمبادئ العامة التي تحكـ المجتمع الجزائري وحقوؽ اإلنساف وال تمس بالتوازف سمطات

والمؤسسات الدستورية ،فيصدر المجمس الدستوري أري إيجابي ،فيباشر رئيس الجميورية مباشرة إجراءات

إصداره ،دوف عرضو عمى االستفتاء متى أجازه ثالثة أرباع غرفتي البرلماف ،عمى أال يمس التعديؿ

الطابع الجميوري والنظاـ الديمقراطي وديف الدولة والمغة العربية والحريات األساسية وحقوؽ اإلنساف
وسالمة التراب الوطني وعدد مرات تولي منصب رئيس الجميورية.

2

ثانيا :سمطات البرلمان في مجال الرقابة :إف رقابة البرلماف لمحكومة ىي مظير مف مظاىر الفصؿ
المرف بيف السمطات ،ومف ثـ فيي مف سمات النظاـ البرلماني وشبو الرئاسي ،والغرض مف ىذه الرقابة

تمكيف أعضاء البرلماف الذيف قاموا بوضع التشريع مف متابعة تنفيذه ، 3ليذا أقر الدستور الجزائري

لمبرلماف سمطة مراقبة البرامج والنشاطات والسياسات الحكومة ،فيذا توجيو إيجابي لتعزيز المسار الوظيفي

لمبرلماف الجزائري ،فقاـ المؤسس الدستوري بتسميح البرلماف بمجموعة مف اآلليات لتحقيؽ المصمحة العامة
والمتمثمة في:

1

 :دستور الجزائر ( ،3492مادة )922
2
 :دستور الجزائر ( ،3492مواد )393،399،394:
3
 :صالح بلحاج ،المؤسسات السٌاسٌة والقانون الدستوري فً الجزائر منذ االستقالل إلى الٌوم ،الجزائر :دٌوان المطبوعات الجامعٌة،2010 ،
ص.399،
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 الرقابة البرلمانية التي يترتب عميها مسؤولية الحكومة :رغـ أف ىذه اآلليات محدودة وال تخؿ مفالنقائص ،إال أنو ما يمكف أف ترتبو يمنحيا مكانة فعالة وبالتالي تقوى مكانو البرلماف في مواجية السمطة

التنفيذية ،حيث أف ىذه الرقابة تقاـ أماـ المجمس الشعبي الوطني دوف مجمس األمة. 1

 -الموافقة عمى برنامج الحكومة :إف الوزير األوؿ ممزـ بتقديـ مخطط عممو خالؿ  45يوـ مف تعينو إلى

المجمس الشعبي  ،الذي يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما وكذا العالقات
الوظيفية بينيما وبيف الحكومة ،فيقوـ المجمس بمناقشتو والتصويت عميو اذا وافؽ المجمس عمى المخطط
تباشر الحكومة عمميا ،وفي حالة الرفض فإنيا ممزمة بتقديـ استقالتيا ،فتتشكؿ حكومة جديدة التي تقدـ

مخطط عمؿ مختمؼ عف الحكومة األولى ،وفي حالة استمرار رفض المخطط ،ففي ىذه الحالة يتـ حؿ

الغرفة األولى  ،أما مجمس األمة دوره ليس معدوـ ،حيث يمتزـ الو زير األوؿ خالؿ  10أياـ مف الموافقة
عمى تقديـ عرضا لمخططو أماـ مجمس األمة. 2

تعزيز دور المعارضة البرلمانية  :صدر الدستور  7مارس  2016بما ىو منتظر منو ،ليعترؼ فيو

المؤسس الدستوري ألوؿ مرة صراحة بدور المعارضة البرلمانية ،فانقسـ الشارع والساحة السياسية

الجزائرية إلى مؤيد ورافض  ،فاألوؿ بنى تأييده عمى أساس تفادي وقوع تجاوزات المسؤوليف ،والثاني

رفضيا عمى أساس انتشار وغرس البمبمة ،وفي ىذا اإلطار اعترؼ بعض السياسييف أف الدستور الجديد
يحمي المعارضة قبؿ الموالة ،ويعطي حيز واسع لممعارضة اإليجابية  ،و منو يمكف تعريؼ المعارضة

البرلمانية عمى أنيا فئة موجدة داخؿ البرلماف تقؼ في وجو األعماؿ التي ترىا أنيا ال تخدـ المجتمع

الجزائري  ،باالطالع عمى نصوص الدستور الجزائري لسنة  2016يتبيف لنا أف المؤسس الدستوري وسع

مف جيات اإلخطار لتشمؿ المجموعة البرلمانية ،فأصبح يحؽ ؿ  50نائب أو  30عضو في مجمس
األمة إخطار مجمس الدستوري ،وبالتالي أصبح متاحا لمعارضة البرلمانية ممارسة ىذا الحؽ. 3

 :9لٌلى بن بغٌلة ،الٌات الرقابة التشرٌعٌة فً النظام السٌاسً الجزائري ،مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً القانون الدستوري ،كلٌة الحقوق
والعلوم السٌاسٌة ،جامعة الحاج لخضر باتنة  ،3440ص.09.
 :2دستور الجزائر ( 2016مواد)94،95،96 :
2
 :مادتٌن  ،990 ،922من دستور.3492
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المطمب الثاني:مسار انتقال السمطة التشريعية
بعد إقرار التعددية السياسية والحزبية في دستور  ،1989وفسح المجاؿ لتشكيؿ وظيور األحزاب
والتنظيمات السياسية المختمفة ،تأثر البرلماف بالبيئة السياسية واإلصالحات السياسية التي باشرتيا
الجزائر ،وعرؼ حزب جبية التحرير الوطني الذي كاف محتك ار لمسمطة عدة انشقاقات في صفوؼ أعضائو
الذيف انضموا الى الئحة األحزاب الجديدة ،وكاف ىناؾ شبو اتفاؽ أف إجراء االنتخابات التشريعية سيعطي
لممواطنيف الفرصة لكي ينتخبوا ويقرروا مصير األمة.
-9االنتخابات التشريعية :9999
كانت ىذه االنتخابات المرحمة الثانية مف مراحؿ التجربة االنتخابية في الجزائر بعد االنتخابات المحمية

في  12جواف  1990التي فاز فييا حزب الجبية اإلسالمية لإلنقاذ بأغمبية المجالس الشعبية البمدية و

الوالية  ،و ىي مرحمة اإلعداد لالنتخابات التشريعية  ،و خالليا شيدت الساحة السياسية الجزائرية
اضطرابات متوالية بداية مف دعوة الجبية اإلسالمية لإلنقاذ في  23ماي  1991إلى إضراب شامؿ غير
محدود بداية مف  25ماي ،احتجاجا عمى قانوف االنتخابات و قانوف تقسيـ الدوائر االنتخابية  ،متيمة

الحكومة بأنيا اقترحت قوانيف عمى مقاس جبية التحرير الوطني  ،و قد طالبت الجبية اإلسالمية لإلنقاذ
كرد فعؿ عمى ىذا الواقع بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة  ،مما نتج عنو بتاريخ  5جواف  1991إعالف

الشاذلي بف جديد إقرار حالة الحصار لمدة  4أشير  ،و عمى الخصوص بعد ارتفاع حدة اإلضرابات التي
إقرر تأجيؿ االنتخابات التشريعية المفترضة يوـ  27جواف
دعت لو الجبية اإلسالمية لإلنقاذ  ،و تـ ا
بالنسبة لمدور األوؿ و  18جويمية لمدور الثاني  ،وتأجيل االًتخاباث واقالة رئيس الحكومة مولود

حمروش ،الذي أستبدؿ بالسيد أحمد غزالي والذي تولى بدوره ميمة إعداد االنتخابات التشريعية المؤجمة،

وبدأت حكومتو في تقديـ مشروعيا بخصوص قانوف االنتخابات وتقسيـ الدوائر االنتخابية ،لتدخؿ لجنة

التشريع تعديالت عمى قانوف االنتخابات ; 35-:وىو التعديؿ الثالث في أقؿ مف سنتيف .1

وفي إطار التحضير لتمؾ االنتخابات قامت الحكومة بتعديؿ قانوف الدوائر االنتخابية الذي يقضي إلى

تخفيض عدد الدوائر االنتخابية إلى  430دائرة أي أف عدد المقاعد التي سيكوف محؿ التنافس عمييا في

االنتخابات القادمة ىي  430مقعد ،األمر الذي أدى إلى استياء شديد مف المعارضة.وقد وعد رئيس

الحكومة أحزاب المعارضة في المقاءات التي أجريت بيف الجانبيف حوؿ موضوع االنتخابات أنيا ستجري قبؿ
نياية عاـ  ، 1991وسوؼ تتبعيا انتخابات رئاسية بعد ذلؾ بوقت  ،وقد أعمف رئيس الجميورية أيضا أف

الدور األوؿ إلجراء االنتخابات التشريعية سيكوف يوـ 26ديسمبر  ، 1991وفي  46ديسمبر 3;;3وفي
لقائو مع الصحافة صرح الرئيس بف جديد قائال  :سأبقى في منصبي ميما كانت النتيجة  ،موافؽ عمى
1

 :أنظر الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ،قانون رقم  94-19المؤرخ فً 9 95اكتوبر  9119المتضمن تعدٌل قانون االنتخابات.
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االنتخابات الرئاسية المسبقة لكف وفؽ الشروط التي تبقى الدولة ثابتة  ،مف جية أخرى سأبقى حتى نياية
عيدتي أصال أعمنت عف إرادتي في تنظيـ انتخابات رئاسية مسبقة  ،ولـ يكف ذلؾ مناورة بؿ تطوعا مني

ولكف ال يجب أف يفيـ ىذا بأنو تيربا مف مسؤولياتي .1

وفي اليوـ التالي صدر المرسوـ الرئاسي الذي تضمف استدعاء الييئة الناخبة لمتصويت في التاريخ المذكور

موضحا أف الدور الثاني في حالة تنظيمو سيكوف  16جانفي  ، 1992جرى الدور األوؿ في الموعد المحدد

الذي تميزت نتائجو بانخفاض نسبة المشاركة التي بمغت % 59وىو ما يمثؿ تراجعا بنسبة  % 6عف

االنتخابات  12جواف ، 1990والمالحظة األخرى تبرز التشوه الحاصؿ في عممية التمثيؿ نتيجة نمط االقتراع

المعتمد ،فبفضمو نالت الجبية اإلسالمية لإلنقاذ أغمبية المقاعد  ،وأكثر مف ذلؾ فقد كاف متوقعا أف تفوز
بأغمبية الثمثيف في الدور الثاني  ،والجدوؿ التالي يوضح النتائج :

الجدول )10( :نتائج االنتخابات التشريعية الدور األول األحزاب العشرة االولى

مف الجدوؿ يتضح أف االنتخابات أسفرت عف فوز جبية اإلنقاذ وحصوليا عمى األغمبية ب  188مقعدا مف

430مقعدا وبنسبة  %34.27مف مجموع المقاعد يبرىف عمى قوتيا وقدرتيا عمى التنظيـ والتجنيد الذي

يؤىؿ لتشكيؿ حكومة األغمبية واالنتقاؿ بحيث لـ يبقى ليا تحقيؽ األغمبية في الدور الثاني إال  72مقعدا.

كما أف اإلجراءات التي وضعتيا الحكومة لمتحكـ في الخريطة الحزبية لـ تفمح أماـ قوة وتنظيـ وتجنيد الجبيػة
اإلسػالمية لإلنقاذ وخػاصة في تقػسيميا لػمدوائر االنتػخابية بعد نتػائج االنت ػخابات المحمية 24جواف .2994

: Touati Amine، Algérie Les Islamistes à l’ assent du pouvoir، paris: l’Harmattan ,1990.
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وما يستنتج أف ضعؼ األحزاب أماـ الجبية اإلسالمية لإلنقاذ يعكس ضعؼ تنافسيتيا ويعبر عف عدـ إيمانيا
بالديمقراطية وغياب ثقافة التعايش والتداوؿ بداخميا ،بؿ أكثر مف الرفض جعؿ بعضيا يعمؿ عمى تأسيس

المجنة الوطنية إلنقاذ الجزائر )في يوـ  30ديسمبر  ) 1991مف أجؿ إلغاء نتائج االنتخابات.ولإلشارة فإف
المجنة تأسست بمقر االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف وضمت االتحاد الوطني لممقاوليف والمؤسسات العامة

الكنفيدرالية العامة لممقاوليف الخواص ،شخصيات سياسية ،منظمات نسوية ،حزب التجمع مف أجؿ الثقافة

والديمقراطية ،حزب الطميعة االشتراكية ،ومطالبتيا بتدخؿ الجيش لوقؼ المسار االنتخابي  ،رغـ الخطوة
الكبرى التي حققتيا التجربة الجزائرية في ميداف التعددية السياسية خالؿ فترة ال تزيد عف ثالث سنوات

،إال أف ذلؾ لـ يدـ طويال  ،فقد تـ إلغاء نتائج االنتخابات التشريعية التي أجريت  26ديسمبر  1991و
حمت معظـ المجالس البمدية  ،و تدخؿ الجيش في العممية السياسية ليتـ توقيؼ المسار التعددي و تمت

استقالة الرئيس بف جديد و حمت لجبية اإلسالمية لإلنقاذ  ،و اعتقؿ معظـ قادتيا  ،و إعالف حالة
الطوارئ و قد نتج عف ذلؾ أزمة سياسية و أمنية حادة .1
 -االنتخابات التشريعية :9997

بعد أف اكتسب النظاـ نوعا مف الشرعية الشعبية باالنتخابات الرئاسية عاـ ، 1995اتجو إلى استكماؿ البناء

المؤسساتي لمدولة ،وبعد أف تـ تعديؿ الدستور واعادة النظر في قانوف االنتخابات واألحزاب ،حيث تعززت
صالحيات وسمطات رئيس الجميورية عمى حساب البرلماف الذي أصبح مزدوج الغرفة ()Bicaméral

مجمس األمة كغرفة ثانية ،وكاف البد مف الضروري استكماؿ المسار االنتخابي بإجراء انتخابات تشريعية.

أجريت ىذه االنتخابات بتاريخ  5جواف  1997في ظؿ وجود قانونيف عضوييف جديديف ليما عالقة
مباشرة بالمنافسة السياسية ىما :قانوف االنتخابات  07/97و قانوف األحزاب 09/97

2

 ،حيث عرفت

مشاركة حزبية قوية  39،حزبا يتنافسوف عمى  380مقعدا في البرلماف  ،باإلضافة إلى قوائـ األحرار و قد
استفادت ىذه االنتخابات مف تأطير إداري و سياسي و رسمي لـ يكف متوف ار في االنتخابات التشريعية

الممغاة التي أجريت في ديسمبر  ، 1991وقد تعيد الرئيس لياميف زرواؿ بالعمؿ عمى نزاىة ىذه

االنتخابات وشفافيتيا ،أكد حرص حكومتو وادارتو عمى الحياد وضماف األمف لممرشحيف والناخبيف ،وتأكيدا
ليذا فقد أعمف عف تشكيؿ لجنة محايدة لمراقبة االنتخابات تمثؿ فييا األحزاب المختمفة المشاركة في
االنتخابات وأكد أف رئيس ىذه المجنة سيكوف باالنتخاب وليس بالتعييف

مثمت نتائج االنتخابات التشريعية تواصال لنتائج االنتخابات الرئاسية السابقة  ،1995حيث حاز حزب

الرئيس " التجمع الوطني الديمقراطي" عمى  155مقعدا مف بيف  380مقعد ،أي بنسبة تمثيؿ في البرلماف

تقدر ب ( %40.97حزب االغمبية) ىذا ما يعطيو صالحية تشكيؿ حكومة ،كما عرفت ىذه االنتخابات
1

 :جمال الدٌن بن عمٌّر ،اشكالٌة تطبٌق الدٌمقراطٌة داخل االحزاب الجزائرٌة تجربة التعددٌة المعاصرة ،مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم
السٌاسٌة والعالقات الدولٌة ،فرع التنظٌمات السٌاسٌة واالدارٌة ،جامعة بن ٌوسف بن خدة الجزائر ،كلٌة العلوم السٌاسٌة واالعالم 3442/3445
2
 :بوحنٌة قوي (واخرون) ،مرجع سابق ،ص.350.
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فوز  10أحزاب وتمثيميـ في البرلماف ،وأصبحت الخريطة السياسية الحزبية في المؤسسة البرلمانية ممثمة
في التيارات التالية :التيار الوطني ممثؿ في التجمع الوطني الديمقراطي  155مقعدا ،حزب جبية التحرير

الوطني  64مقعد.

التيار اإلسالمي حركتا "حماس" والنيضة «مجتمعتيف عمى  103مقاعد ،حزب التجمع مف اجؿ الثقافة
والديمقراطية  19 RCDمقعدا ،أما التيار االشتراكي (اليسار) ممثؿ في جبية القوى االشتراكية  19مقعدا
بزعامة " ايت احمد" ،وحزب العماؿ بزعامة " لويزة حنوف"  4مقاعد فقد تحصمت عمى نسبة معقولة مقارنة
بحجمو وجية انتشاره ،أما األحزاب الصغيرة والمقدرة عددىا ب  29فمـ تحصؿ عمى اي مقعد ،وال حتى 5
 %مف األصوات في كؿ والية ىذا يعني إنيا ال تعكس أي تيار أو فعالية اجتماعية وسياسية في
الجزائر.

1

الجدول رقم ( )08يوضح نتائج االنتخابات التشريعية :9997

1

 :ناجً عبد النور ،مرجع سابق ،ص992-993.
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نالحظ مف الجدوؿ فوز عشرة أحزاب بنتائج متفاوتة إلى جانب األحرار ،وكثير مف األحزاب المشاركة ال
تممؾ مف مقومات الحزب إال االسـ وحتى األحزاب الفائزة بينت ضعؼ حجميا ،وأف خطاباتيا وبرامجيا ال
تعكس قوتيا وقدرتيا عمى جمب التأييد الشعبي وعدـ قدرتيا عمى مواجية السمطة الحاكمة وتفعيؿ االنتقاؿ
والتداوؿ واعداد البديؿ.
كذلؾ نالحظ فوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي باألغمبية النسبية بنسبة  %33مف األصوات المعبرة
استرتيجية السمطة بعدـ
ا
عنيا بمجموع  155مقعد ،رغـ حداثة تكوينو ثالثة أشير قبؿ االنتخابات ما يؤكد
حصوؿ أي حزب عمى األغمبية بالبرلماف حتى ولو كاف حزب السمطة لمتحكـ وبناء ديمقراطية الواجية
النتائج أعطت وصوؿ عشرة أحزب إلى السمطة التشريعية التعددية ألوؿ مرة منذ االستقالؿ وتشكيؿ
حكومة ائتالفية جديدة بقيادة أويحيى تتكوف مف ثالث أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي ،جبية التحرير
الوطني ،حركة حماس.
 -3االنتخابات التشريعية :8008
جرت ثالث انتخابات تشريعية تعددية في  30ماي  2002في إطار قانوف انتخابي معدؿ  ،بحيث يضمف
الحياد لإلدارة و يزيد مف فعالية الرقابة السياسية ،حيث بدأت الحممة االنتخابية في ظروؼ استثنائية مرت
بيا البالد نتيجة أحداث منطقة القبائؿ و في ظؿ مقاطعة حزبيف ليذه االنتخابات و ىما حزب جبية القوى
االشتراكية ،و حزب التجمع مف اجؿ الثقافة و الديمقراطية ،1لممساندة والتضامف مع المحتجيف في منطقة
القبائؿ  ،وما ميز ىذه االنتخابات ىو انخفاض نسبة المشاركة التي يمكف تفسيرىا بعوامؿ ثقافية و
اجتماعية مرتبطة أساسا بالمستوى الثقافي الجزائري ،يضاؼ إليو فشؿ النظاـ الحزبي السائد بكؿ توجياتو
في استمالة الناخبيف لخطابيـ السياسي ،إذ بقيت حمالت التعبئة االنتخابية حبيسة القاعات و الميرجانات
المغمقة  ،زيادة عمى ذلؾ عجز جياز الدولة عف تعبئة الناخبيف لممشاركة في ىذه العممية  ،أفرزت ىذه
االنتخابات الفوز الساحؽ لحزب جبية التحرير الوطني حيث تحصؿ عمى أكثر مف نصؼ المقاعد
البرلمانية  199مقعدا مف أصؿ  389مقعد لمغرفة األولى ،أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي
سجؿ تراجعا مقارنة باالنتخابات التشريعية السابقة  ،فقد تحصؿ عمى  48مقعد و بالتالي يبقى التيار
الوطني يحتؿ المرتبة األولى في التمثيؿ البرلماني  ،أما التيار اإلسالمي في ىذه االنتخابات فقد عرؼ
تراجعا كبي ار في التمثيؿ البرلماني مف  103مقعدا في االنتخابات التشريعية  1997إلى  82مقعدا  ،و
1

 :عبد النور ناجً مرجع سابق ،ص.995.
* عرفت منطقة القبائل ازمة كبرى ابتداء من  2002/2001على إثر قتل شاب من المنطقة داخل مقر من مقرات الدرك الوطنً اندلعت بعدها
اضطرابات ،برز فٌها تٌار جدٌد سمً " العروش هو تمثٌل قبلً عشائري فرض نفسه على االحزاب والمنظمات المدنٌة السائدة فً المنطقة،
مما جعل األحزاب نتحرج فً دخول االنتخابات فً تلك المرحلة.
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يمكف تفسير ذلؾ إلى عدـ تطوير الخطاب السياسي اإلسالمي  ،مع االحتفاظ بالخطاب الديني أو
الخطاب المسجدي  ،و مف بيف األحزاب اإلسالمية التي أحدثت المفاجئة " حركة اإلصالح الوطني "
التي حصدت  43مقعدا في البرلماف ،و احتمت بذلؾ المرتبة الثالثة بعد جبية التحرير الوطني و التجمع
التي حصدت  43مقعدا في البرلماف ،و احتمت بذلؾ المرتبة الثالثة بعد جبية التحرير الوطني و التجمع
الوطني الديمقراطي ،و مف ابرز مظاىر ىذه االنتخابات ىو االغتياؿ السياسي الذي ذىب ضحيتو
"حزب حركة النيضة "بحصوليا عمى مقعد واحد مف مجموع واليات القطر  ،بينما كاف لو  34مقعد في
البرلماف السابؽ ،أما التيار العمماني ( الديمقراطي الجميوري ) فقد غاب عف التمثيؿ البرلماني  ،و ما
يمفت االنتباه في نتائج االنتخابات ىو عدد المقاعد التي تحصؿ عمييا حزب العماؿ بزعامة "لويزة
حنوف" 21مقعد و ىو حزب شيوعي متواجد في األوساط الشعبية و النقابية ،و يحظى باحتراـ األحزاب
اإلسالمية المعارضة لمسمطة ،كذلؾ في ىذه االنتخابات تقدـ المستقميف الذيف حصموا عمى  29مقعدا. 1
الجدول ( :)00يوضح نتائج االنتخابات التشريعية .8008

1

2

 :عبد النور ناجً ،تجربة التعددٌة الحزبٌة والتحول الدٌمقراطً دراسة تطبٌقٌة فً الجزائر ،القاهرة :دار الكتاب الحدٌث  ،3494،ص.940.
2
 :نتائج من ندوة صحفٌة لوزٌر الداخلٌة ،إلعالن نتائج االنتخابات التشرٌعٌة ٌ ،2002وم  29ماي .3443
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ىذه االنتخابات التشريعية شيدت انخفاض كبير لنسبة المشاركة حيث بمغت المشاركة  %46.09مقارنة
باالنتخابات التشريعية  1997التي شارؾ فييا % 65.49خصوصا مع انخفاض نسبة المشاركة في
منطقة القبائؿ الى حد يقترب مف المقاطعة ،حيث تدنت نسبة المشاركة في والية تيزي وزو الى %01.5
ووصمت الى  %2.5في والية بجاية

1

بالنظر لمنتائج التي أسفرتيا صناديؽ االقتراع نالحظ تأكيد الستم اررية حضور القوى السياسية ذات
الشرعية التاريخية في المشيد السياسي الوطني عمى الرغـ مف مظاىر العنؼ التي طالتيا جراء أحداث
،1988النتائج تخدـ السمطة لكوف  5أحزاب مف بيف خمسة الفائزة ال تممؾ حؽ إنشاء كتؿ برلمانية  ،و
ما يالحظ بقاء نفس عدد األحزاب في البرلماف ،المحافظة عمى الوضع القائـ مف دوف تغيير ضعؼ
نسبة المشاركة التي ال تتجاوز نسبة  %46.09يعبر عف فقداف الثقة في األحزاب و السمطة نظ ار لكوف
السمطة و األحزاب خالؿ الحمالت االنتخابية يجعموف كؿ المشاكؿ االجتماعية بمورية لحميا  ،لكف لـ يتـ
تحقيؽ أي مكاسب تذكر دفعت المواطنيف لمعزوؼ عف المشاركة و االمتناع عف الذىاب إلى التصويت
الف مشاركتيـ لـ تغير مف األمور فمماذا يشاركوف ،و كذلؾ ضعؼ األحزاب المشاركة في البرلماف حيث
تحوؿ ىدفيا الحصوؿ عمى االمتيازات المادية لعمميا أف المعبة خالية مف رىاف اقتساـ السمطة فما بالؾ
باالنتقاؿ ،لتقبؿ باالعتداؿ خير مف اإلقصاء  ،فرغـ وجود أحزاب مختمفة داخؿ البرلماف و انتخابات
االستمررية التي تجمت في تكويف حكومة ائتالفية مف األحزاب
ا
تعددية لكف المحتوى نفسو  ،حيث انتحت
التحالؼ الحكومي و ليس حكومة التداوؿ  ،كذلؾ غياب التمثيؿ الحقيقي نتيجة اعتماد و انتشار البيع و
شراء الترشح لممقاعد عمى حساب النضاؿ الحزبي ساىمت في ارتفاع نسبة االمتناع و شكمت شكؿ مف
أشكاؿ التعبير عف الرفض لموضع.
-4االنتخابات التشريعية :8007
جرت يوـ  21ماي  ،2007ما ميز ىذه االنتخابات عمى وجو الخصوص ىو العدد اليائؿ مف القوائـ
االنتخابية المستقمة ،رغـ الموقؼ المعادي الذي اتخذتو اإلدارة مف ىذه الظاىرة ،حيث تشير اإلحصاءات
في ىذا الشأف عدد القوائـ التي دخمت االنتخابات التشريعية سنة  2007بمغ  100قائمة توزعت عمى 95
قائمة داخؿ الجزائر و 5قوائـ في الخارج ،وقد تفاوت حضور القوائـ الحرة في مختمؼ واليات الوطف،
وترجع ىذه الظاىرة حسب أستاذ عمـ االجتماع السياسي عبد الناصر جابي الى  3عوامؿ أساسية:

1

 :مصطفى بلعور ،االنتخابات الرئاسٌة ولتشرٌعٌة فً الجزائر  2002-1111استمرارٌة ام حل لالزمة ،الجزائر :جامعة قاصدي مرباح –
ورقلة ،دفاتر السٌاسٌة والقانون ،عدد خاص أفرٌل  ،3499ص.942.
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في بعض اإلحاالت ارتبط األمر بالصراع القبمية والعشائر بحث كؿ قبيمة أو عرش يسعى الف يكوفأبناؤه ممثميف داخؿ القوائـ الحزبية وأف يكوف ترتيبيـ المراتب األولى مف اجؿ ضماف مقعد في المجالس
المنتخبة ،وفي حالة لـ يتحقؽ قبيمة أو عرش ىذا األمر فإنيا تمجا الى وضع قائمة حرة (مستقمة) يكوف
فييا تمثيؿ ابناء المنظمة مالئما لتطمعات مواطني الجبية.
بروز فئة رجاؿ االعماؿ الجدد ،الذيف أصبحوا أغنياء في فترة االزمة التي مرت بيا الجزائر في العشريةالسوداء وىي الفئة التي اصبحت تبحث عف مزاوجة الماؿ بالسياسية مف اجؿ تحقيؽ مصالحيا الخاصة،
إذ الماؿ دوف سمطة تحميو ال يساوي شيء.
 الصراع داخؿ االحزاب السياسية التي جعمت كثي ار مف كوادر االحزاب تنشؽ عف احزابيا او تقصىمنيا ،وما نتج عنو انضماـ بعض المغضوب عمييـ إلى أحزاب أخرى أو الترشح في قوائـ حرة.
رغـ دخوؿ  24حزب االنتخابات التشريعية  2007إال أف النتائج لـ تكف مفاجئة ،إذ استأثرت أحزاب
التحالؼ الرئاسي باألغمبية داخؿ المجمس الشعبي الوطني كما كاف الحاؿ في االنتخابات التشريعية لسنة
.2002

1

الجدول رقم ( :)04يوضح نتائج االنتخابات التشريعية .8007

1

2

 :بوحنٌة قوي ،مرجع سابق ،ص.321.
2
ٌ :ومٌة الخبر ،الصادرة ٌوم  33ماي  ،3444العدد  ،5491ندوة صحفٌة لرئٌس المجلس الدستوري بوعالم بساٌحٌ ،وم  39ماي حول نتائج
االنتخابات التشرٌعٌة.
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 والمالحظ حصوؿ أحزاب التحالؼ عمى االغمبية النسبية يبرىف عمى االستم اررية لمسمطة الحاكمة بدوفتغيير ،ورغـ فوزىا إال أنيا لـ تحصؿ عمى التأييد المطموب مف الجزائرييف و أف شرعيتيا منقوصة نظ ار
لمنسبة المسجمة  %35و ىي أضعؼ نسبة مشاركة منذ االستقالؿ و السبب نفور المواطنيف مف السياسة
ألسباب اقتصادية و اجتماعية و التعبير عف سوء أحواؿ المعيشة و االمتناع عف التصويت و ليس
المقاطعة ليؤكد عمى الجمود السياسي و ليس االستقرار السياسي القائـ عمى االنتقاؿ السممي لمسمطة ،
فخيبة االمؿ اصابة العديد مف الجزائرييف في إمكانية قياـ البرلماف بدور فعاؿ بؿ اصبح دوره شكميا ،
كذلؾ ضعؼ االحزاب في برلماف  2007تجمى في كوف  17حزب مف أصؿ  23حزب ال تتوفر عمى
 20نائب لتكويف كتمة برلمانية لالقتراح و الضغط و التأثير .وىو ما فسره السيد عبد القادر بمقاسـ قوادري
نائب بالبرلماف لمفترة التشريعية  ،2012-2007فحسب شيادتو كانت انتخابات  2007كسابقاتيا ولقد
عممت اإلدارة عمى تحجيـ وتقزيـ أحزاب المعارضة بالرغـ مف الحممة النزيية التي قاـ بو حزبيـ حركة
مجتمع السمـ ليتحصؿ عمى مقعد واحد في البرلماف مف أصؿ ثماني مقاعد بوالية عيف الدفمى .1
-5االنتخابات التشريعية :8098
جرت ىذه االنتخابات بتاريخ  94ماي  3493وىي االنتخابات التشريعية الخامسػة في فترة التعػددية،
وقد جاءت عقب القانوف االنتخابي الجديد الذي أقر أنظمة جديدة لـ تكف مقرة مف قبؿ كقانوف الكوطة ،
وكذلؾ عقب السماح بإنشاء أحزاب سياسية جديدة ،وقد عرفت ىذه االنتخابات حممة أثارت الكثير مف
اليرج خصوصا مع التغييرات التي عرفتيا البيئة الدولية العربية بنجاح عدة قوى جديدة في االنتخابات
التي عرفتيا تونس ،مصر ،ليبيا ،والمغرب والي كاف أغمبيا إسالميا ىذا ما أوحى بإمكانية حدوث ذات
السيناريو بالجزائر خصوصا بعد الثورات التي عرفت بالربيع العربي.
عرفت ىذه االنتخابات مشاركة ما يقارب  544مالحظ دولي والذي مثميـ فريؽ مف االمـ المتحدة،
منظمة الوحدة االفريقية ،جامعة الدوؿ العربية ،منظمة التعاوف االسالمي ،االتحاد االوربي ،مركز كارتر
وغيرىـ ،وقد بمغ عدد المقاعد المتنافس عمييا  023مقعد  ،و مشاركة العديد مف االحزاب والتيارات
السياسية بما فييا تمؾ التي تـ إنشاؤىا بمناسبة االصالحات الجديدة ورغـ التنبؤات التي صاحبت الحممة
االنتخابية بوجود نتائج متقاربة بيف االحزاب المشاركة خصوصا الكبيرة منيا ،اال أف النتائج عرفت سيطرة
مطمقة لحزب جبية التحرير الوطني ويميو التجمع الوطني الديمقراطي ،وقد كانت النتائج كالتالي:
1

 :عبد القادر بلقاسم قوادري نائب سابق بالمجلس الشعبً الوطنً الفترة التشرٌعٌة السادسة  3493-3444عن والٌة عٌن الدفلى
لقائمة حركة مجتمع السلم 91 ،مارس  ،3499على الساعة .1405
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الجدول رقم ( :)00يوضح نتائج االنتخابات التشريعية .2012

1

القوائم المتنافسة.

االصوات المحصل علٌه.

عدد المقاعد.

جبهة التحرٌر الوطنً.

.922302222

.339

التجمع الوطنً الدٌمقراطً.

.5302454

.44

تكتل الجزائر الخضراء.

.0452401

.04

جبهة القوى االشتراكٌة.

.9992345

.39

حزب العمال.

.3922595

.94

الجبهة الوطنٌة الجزائرٌة

9192500

41

جبهة العدالة والتنمٌة

3232242

44

الحركة الشعبٌة الجزائرٌة

9252244

42

حزب الفجر الجدٌد

9232013

45

الحزب الوطنً للتضامن والتنمٌة

9902243

40

جبهة التغٌٌر

9422199

40

عهد 50

9342349

42

حزب التحالف الوطنً الجمهوري

9412229

42

الجبهة الوطنٌة للعدالة االجتماعٌة

9042332

42

اتحاد القوى الدٌمقراطٌة واالجتماعٌة

9902099

42

التجمع الجزائري

9942501

43

التجمع الوطنً الجمهوري

9902259

43

الحركة الوطنٌة لألمل

9912352

43

جبهة المستقبل

9402449

43

حزب الكرامة

9132034

43

حزب المواطنٌن االحرار

9952229

43

حزب الشباب

9432222

43

1

 :ج ج د ش ،الجرٌدة الرسمٌة ،العدد  ،23الموافق لـ  32ماي  ،3493المتضمن نتائج انتخابات اعضاء المجلس الشعبً الوطنً،
ص.4 – 5 ،
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حزب النور الجزائري

092102

43

حزب التجدٌد الجزائري

9992399

49

الجبهة الوطنٌة الدٌمقراطٌة

9492202

49

الجبهة الوطنٌة لألحرار من اجل الوئام

9442922

49

حركة االنفتاح

9922290

49

قوائم االحرار

2492914

91

المجموع.

122212432

023

ومف خالؿ نتائج االنتخابات و ضعؼ نسبة المشاركة التي قدرت  % 43.14و ىي نسبة معقولة بالنظر
إلى التخوؼ الكبير الذي ساد قبؿ االنتخابات  ،و لكنيا في نفس الوقت تعبر عمى استمرار ظاىرة
العزوؼ االنتخابي في الجزائر  ،و إحراز حزبي السمطة عمى االغمبية  ،حيث جاء حزب جبية التحرير
الوطني في المرتبة االولى بحصولو عمى  208مقاعد و تاله ثانيا حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب
 68مقعدا ،و حموؿ قائمة التيار االسالمي الممثمة بتكتؿ الجزائر الخضراء ثالثا بحصوليا عمى  50مقعد
وعودة حزب جبية القوى االشتراكية إلى البرلماف مجددا بحمولو رابعا ب 27مقعدا  ،و حصوؿ حزب
العماؿ عمى  24مقعدا  ،و حصمت قوائـ االحرار عمى  18مقعدا.1
ومنو نالحظ عدـ إحداث أي تغيير أو مفاجئات عمى الخريطة السياسية الراىنة  ،حيث بقي حزب السمطة
في المقدمة ،أعقبتيا أحزاب التحالؼ االسالمي  ،كذلؾ نالحظ العدد الكبير الذي حصدتو جبية التحرير
و الذي قاؿ عنو كثير مف المحمميف أف الجبية لـ تحصؿ عميو و ىي في أوج قوتيا  ،وقد يكوف ىذا راجع
إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفميقة قبيؿ االنتخابات في  8ماي بوالية سطيؼ حيث
أشار فيو إلى انتمائو الحزبي  ،قائال " إف انتمائي الحزبي واضح و ال غبار عميو " حيث فسر بدعوة غير
مباشرة إلى التصويت لجبية التحرير الوطني .
كما أبدى السيد محمد صديقي رئيس المجنة المستقمة لمراقبة االنتخابات التشريعية استياءه العميؽ اتجاه
الشوائب التي طبعت الموعد ،حيث أحصى ماال يقؿ عف  160تجاو از رصدىا ناشطو المجنة عبر كؿ
واليات الوطف مثؿ وجود صناديؽ غير مشمعة ،و حاالت تزوير و نقص في أوراؽ التصويت  ،كذلؾ
االقداـ عمى انتحاؿ صفات أعضاء في مكاتب التصويت  ،اعتبرت ىذه االنتخابات مزورة  ،و ىذا
1

 :سعاد حفاف ،االنتقال السلمً للحكم فً الجزائر ،االهرام :مجلة الدٌمقراطٌة ،سنة  ،3494/93/24العدد  ،04ص.5.
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بشيادة أ يضا عبد اهلل جاب اهلل "زعيـ حزب جبية العدالة و التنمية " الذي رفض تسمية انتخابات 10
ماي باالقتراع و إنما اعتبرىا مسرحية سيئة االخراج  ،كذلؾ أكد عبد المجيد مناصرة رئيس جبية التغييػر
أ ف ىذه االنتخابات تخممتيا خروقات عديدة ال سيما في مجاؿ االنتخاب بالوكالة  ،و اجزـ أف التزوير تـ
في ثكنات الجيش و القوى االمنية  ،حيث مكنت الصناديؽ الخاصة العسكرييف مف التصويت  3مرات
كذلؾ " زعيمة حزب العماؿ" لويزة حنوف وصفت ىذه االنتخابات بإنيا انقالب عمى االرادة الشعبية .
-5االنتخابات التشريعية :8097
تعد االنتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر يوـ  4ماي  2017موعدا ىاما بالنسبة لمنظاـ الحاكـ

فيي فرصة لتجديد الغرفة السفمى لمبرلماف ،وىي فرصة كذلؾ إلعادة تشكيؿ المشيد السياسي تحضي ار

لالنتخابات الرئاسية سنة  ،2019وقد جاءت هذٍ االنتخابات في ظؿ ظروؼ داخمية وخارجية مختمفة
عف ظروؼ االنتخابات التي سبقيا  ،فيي أجريت في ظروؼ التقشؼ االقتصادي ،وفي ظؿ التعديؿ

تضمف استحداث الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات ،كذلؾ تعد أوؿ انتخابات تنظـ
الدستوري الذي
ّ
في الجزائر بعد إقالة المواء محمد مديف المدعو توفيؽ مف قيادة جياز االستخبارات في سبتمبر2015
حيث كاف أغمب الدارسيف والفاعميف في المشيد السياسي الجزائري يشير إلى تدخؿ ىذا الجياز في تنظيـ

االنتخابات وترتيب نتائجيا  ،بؿ إف الكثير مف يعتبره صانع الرؤساء في الجزائر ،كذلؾ ىي أوؿ انتخابات
تنظّـ في العيدة الرابعة لمرئيس عبد العزيز بوتفميقة ،نظـ في ظؿ دستور . 2016

في ىذه االنتخابات انخفضت نسبة المشاركة ألوؿ مرة إلى حدود  35.65 %حيث شارؾ في التصويت

أكثر مف 6.6مميوف ناخب مف مجموع  18.7مميوف ناخب مسجؿ ،وبمغ عدد األوراؽ الممغاة 961751
ورقة  ،يعتبر تناقص المشاركة االنتخابية مؤش ار عمى العزوؼ الشعبي عف االنتخابات والسيما لدى فئة
الشباب ،بحيث أصبحت المقاطعة واألوراؽ الممغاة وسيمة لدى الناخبيف لمتعبير عف غضبيـ وتذمرهن
مف الوضع القائـ ،وعدـ إيمانيـ بالعممية االنتخابية بكامميا بعدما الحظوا في مواعيد سابقة أف أصوات
المواطنيف ال تؤخذ بعيف االعتبار  ،افرزت نتائج انتخابات ماي  2017نفس الخارطة الحزبية التي ألفيا
الجزائريوف منذ نياية التسعينيات ،حيث حصؿ حزب جبية التحرير الوطني بأغمبية

مقاعد

161مقعدا ثـ يميو حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب  100مقعد مع العمـ أف ىذيف الحزبيف محسوبيف
عمى السمطة الحاكمة .وىذا يشير إلى ترسيخ األمر الواقع والسائد منذ سنوات ،بحيث تكررت االنتخابات
والنتيجة دائما ثابتة ال تتغير ،فجبية التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي حافظا عمى صدارتيما لممشيد
السياسي ،لقد أبانت االنتخابات التشريعية كذلؾ عف تراجع األحزاب اإلسالمية ،حيث حصمت حركة
مجتمع السمـ عمى  20مقعد ،في حيف اكتفى االتحاد مف أجؿ النيضة والعدالة والبناء بػ  95مقعدا فقط.
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و النتائج كالتالي

ص ِوتوف ، 225 1238 :نسبة
الم َ
المسجموف ،23 251 503 :الناخبوف ُ
الناخبوف ُ
المشاركة% 35.37 :
الجدول رقم ( :)00يوضح نتائج االنتخابات التشريعية 2012
القوائم

1

صل علٌها
صل علٌها عدد األصوات ال ُمح َّ
عدد المقاعد المـُح َّ

حزب جبهة التحرٌر الوطنً

161

1 655 040

التجمع الوطنً الدٌمقراطً

100

964 729

تحالف حركة مجتمع السلم

34

394 833

تجمع أمل الجزائر

20

270 560

االتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء

15

239 457

جبهة المستقبل

14

265 667

جبهة القوى االشتراكٌة

14

152 663

الحركة الشعبٌة الجزائرٌة

13

241 399

حزب العمال

11

188 187

التجمع من أجل الثقافة والدٌمقراطٌة

9

65 841

التحالف الوطنً الجمهوري

6

121 579

والمالحظ مف النتائج أف األمر بات واضحا بالتوجو نحو تكريس االستثناء الجزائري في المنطقة العربية
ففي دوؿ الجوار (تونس ،والمغرب) كاف ىناؾ تنامي لألحزاب اإلسالمية بوصوليا إلى السمطة بعد
الثورات العربية .لكف في الجزائر حدث العكس ،مما يدؿ عمى أف األزمة األمنية في سنوات التسعينيات
مازالت تسيطر عمى ذىنية السمطة والناخبيف في الجزائر ،لـ يقتصر التراجع عمى األحزاب اإلسالمية
فقط ،بؿ شمؿ كذلؾ األحزاب العممانية المعارضة ،ويعود ىذا التراجع إلى تدني شعبية ىذه األحزاب
وتخندقيا في مناطؽ معينة .فحزب العماؿ حصؿ عمى  99مقعدا ،وحصمت جبية القوى االشتراكية عمى
 90مقعدا ،في حيف لـ يتجاوز عدد مقاعد التجمع مف أجؿ الثقافة والديمقراطية  1مقاعد .وفي المقابؿ،
كما أفرزت االنتخابات تصاعد لبعض األحزاب الجديدة التي تأسست بعد  ،3499مثؿ تجمع أمؿ الجزائر
تحصؿ عمى  34مقعدا ،وكذلؾ الحركة الشعبية الجزائرية
الذي يقوده الوزير السابؽ عمار غوؿ ،حيث
ّ
التي يقودىا الوزير السابؽ عمارة بف يونس ،حيث فازت بمجموع  92مقعدا .وقد أحدثت قوائـ األحرار
المفاجأة بحصوليا عمى  39مقعدا ،مما يشير إلى أف التصويت في االنتخابات التشريعية يخضع
1

 :حسب بٌان المجلس الدستوري المؤرخ فً  99ماي .3494
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العتبارات جيوية وعروشية ومالية ،كما أحدثت جبية المستقبؿ المفاجأة بحصوليا عمى  90مقعدا ،رغـ
أنيا حديثة النشأة

.1

إف األغمبية البرلمانية التي أفرزتيا انتخابات  0ماي  3494ينطبؽ عمييا وصؼ بعض المحمميف في
حديثيـ عف األكثرية النيابية الموجودة في أغمب البمداف العربية ،بحيث يرونيا أغمبية مخترعة اختراعا
لدعـ سمطاف رئيس الدولة وحزبو وجماعتو وىي في الغالب مف لوف واحد وطعـ واحد ،وىي متكررة
التجدد .إنيا األكثرية التي ال وظيفة ليا سوى تجديد شرعية نظاـ األقمية ،بؿ ىي االسـ الحركي المستعار
لألقمية السياسية ،لقد أبانت ىذه االنتخابات بأنيا لـ تكف فرصة لمتغيير السياسي ،بؿ كانت فرصة لمنظاـ
الحاكـ مف أجؿ المحافظة عمى بقائو واستم ارره ،وفي نفس الوقت وظّفيا أي النظاـ كوسيمة إلدارة الواقع
السياسي واالقتصادي المتأزـ الذي تعيشو البالد .فيذه االنتخابات أثبتت أف النصوص الدستورية والقانونية
وحدىا ال تكفي لتحقيؽ االنتقاؿ الديمقراطي ما لـ تكف مرفوقة باإلرادة السياسية الالزمة .وأثبتت كذلؾ أف
السمطة الحاكمة مازالت تعتمد عمى أساليب الفساد والزبائنية والعروشية في إدارة العممية االنتخابية .وقد
أفرزت ىذه االنتخابات أف ىناؾ أغمبية صامتة جعمت مف سموؾ المقاطعة أسموبا لالحتجاج ضد السمطة
والمعارضة معا .وليذا فإف الجزائر أصبحت بحاجة ماسة إلى نخب جديدة داخؿ السمطة وداخؿ األحزاب
السياسية ،فالنخب الحالية تجاوزتيا األحداث ولـ تعد قادرة عمى االستجابة لتحديات المرحمة الراىنة.
وحسب شيادة السيد طالب عبد اهلل نائب برلماني لمفترة التشريعية الحالية عف حزب الشباب فقد جرت
االنتخابات في جو عادي مع تسجيؿ عزوؼ انتخابي نتيجة تذمر المواطنيف وفقد ثقتيـ في الييئة
التشريعية باإلضافة إلى استغالؿ ممتمكات الدولة أثناء الحممة االنتخابية وىو ما اعتبره مساس بنزاىة
االنتخابات كما نوه إلى ضرورة إحداث جياز رقابي عمى النائب البرلماني ومسائمتو أثناء فترتو االنتخابية
لم ْنتَخبِيو .2
وماذا قدـ ُ

1

 :لقرع بن علً ،االنتخابات التشرٌعٌة فً الجزائر  4ماي  ،2012دراسة تحلٌلٌة ،المركز الدٌمقراطً العربً ،بتارٌخ  39اوت .3494
2
 :عبد هللا طالب ،نائب برلمانً للفترة التشرٌعٌة الحالٌة عن والٌة تمنراست ،حزب الشباب 39 .جوٌلٌة  ،3499على الساعة .99444
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المبحث الثالث :االنتخابات ومسار انتقال السمطة الرئاسية
تمثؿ االنتخابات الرئاسية محطة ىامة ،ذلؾ لما يمعبو منصب رئيس الجميورية مف مكانة قوية في الدولة
ولما ليو مف صالحيات يخوليا لو الدستور ،ولقد شيدت الجزائر عدة محطات انتخابية رئاسية دورية منذ
تبني التعددية إلى يومنا ىذا ،وسنعرض في مايمي مكانة رئيس الجميورية في النػػظاـ السياسي ومف ثـ
الحديث عف المواعيد الرئاسية.
ــــ المطمب األول :مكانة رئيس الجهورية في ظل التعددية في النظام السياسي
تعد الجزائر ذات نظاـ جميوري ديمقراطي شعبي ،وىذا ما أقرتو وأكدتو الدساتير التي عرفتيا الجزائر منذ

االستقالؿ ،مف خالؿ المادة األولى مف كؿ دستور عمى التوالي تشترؾ عمى العبارة التالية:

"الجزائر جميورية ديمقراطية شعبية" ،عف ىذه العبارة أف البند التاسع مف جدوؿ أعماؿ المجمس الوطني

التأسيسي في أوؿ جمسة لو بتاريخ  25سبتمبر  1962كاف يتمحور حوؿ موضوع طبيعة الدولة الجزائرية،
مف ىذا المنظور ق أر رئيس المجمس بيانا يتعمؽ باإلعالف عف قياـ النظاـ الجميوري في الجزائر ،وبالطبع

أفصح عف أف الجزائر تعتبر" جميورية ديمقراطية شعبية" ،وبالنتيجة لقي ىذا البياف الموافقة العارمة لمنواب .
وجسدتو الحقا الدساتير وقد طرح تساءؿ عف ما إذا عرفت الدولة الجزائرية النظاـ الجميوري قبؿ االستعمار

الفرنسي؟'' الجواب الذي ال ريب فيو أف النظاـ الجميوري ظؿ قائما في ربوع الجزائر غداة عصر" إيالة

الجزائر "وىذا ما يؤكده المؤرخ األلماني ( )Jurise Myonowبقولو" إف ديات الجزائر لـ يكونوا مموكا
وراثييف ،بؿ كانوا رؤساء جميورية عسكرية" ،كما ظؿ الديات يعقدوف المعاىدات الدولية باسـ جميورية

الجزائر .ليأتي بياف نوفمبر  1954معمنا عف قياـ النظاـ الديمقراطي في الجزائر ،وأكده المجمس الوطني

لمثورة الجزائرية في دورتو المنعقد عاـ  1959بالقاىرة ،وتأتى ىذا عمى إثر تعييف الحكومة المؤقتة لمجميورية
الجزائرية بتاريخ  19سبتمبر ،1958وعميو فالنظاـ الجميوري اعتمد في الدولة الجزائرية قبؿ أف يعمف عميو
المجمس الوطني التأسيسي في جمستو بتاريخ  47سبتمبر .3;84

1

ولب ما تقدـ أعاله أف الرئيس في الجزائر ىو أحد المؤسسات الدستورية التي تتولى قيادة السياسة الوطنية

كما ىو عميو األمر في فرنسا ،بحيث يستنبط رئيس الجميورية ممارسة ،السمطة السياسة المعقودة لمييئة

التنفيذية بموجب الدستور مف مصدر منشئو االنتخابي الذي ىو الشعب باألغمبية لمطمقة سواء مباشرة أو
بواسطة الحكومة ،وعميو رئيس الجميورية يحكـ بواسطة الوزير األوؿ والطاقـ الوزاري واألغمبية البرلمانية

التي يستند عمييا طواؿ عيدتو . 2

1

 :عبد هللا بوقفة ،القانون الدستوري وتارٌخ الدساتٌر الجزائرٌة ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع ،الجزائر  ،3449ص .04
2
 :عبد هللا بوقفة ،السلطة التنفٌذٌة بٌن التعسف والقٌد ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع ،الجزائر ،3494 ،ص .321
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''الرئيس لقب اتخذه بعض رؤساء الدوؿ الوطنية ألنفسيـ  ،والجزائر مف ىذه الدوؿ التي يحمؿ رئيسيا لقب
رئيس الجميورية ،تجسد ذلؾ في دستور  1963في المادة ; 5منو حيث نصت " تودع السمطة التنفيذية إلى
رئيس الدولة الذي يحمؿ لقب رئيس الجميورية'' ،وتبنت الدساتير الالحقة ىذه التسمية .ولإلشارة أنو في

المرحمة االنتقالية التي غابت فيو مؤسسة رئاسة الجميورية تـ تعييف رئيس لمدولة'' لكف كانت تسمية رئيس

الدولة قد حظيت باإلجماع بدال عف تسمية رئيس مجمس الجميورية باعتبارىا أقرب إلى الواقع لعمومتييا
واختالفيا عف تسمية رئيس الجميورية واستعماليا في الدستور.

1

فمف الناحية الدستورية يكتسي رئيس الجميورية في الجزائر مكانة قوية ويتمتع بسمطة معتبرة وخطيرة ،ويرتد

ىذا أساسا إلى طريقة انتخاب رئيس الجميورية باالقتراع العاـ المباشر والسري ،الذي يخوؿ لو بأف يظير

بمظير الممثؿ لألمة جمعاء ،ميما كاف النصاب القانوني لألغمبية الشعبية المطمقة التي يحصؿ عمييا وعف

ىذا يقوؿ موريس ديفرجيو'' إف عممية االنتخاب المباشر توفر لمرئيس سمطة كبيرة جدا ألنو ينبثؽ مف السيادة

الشعبية مما يعطيو قوة أكثر مف البرلماف نفسو ،باعتبار أف التمثيؿ البرلماني يتج أز بيف عدة مئات األفراد

ينتخب كؿ فرد منيـ مف قبؿ فئة مف الجسـ االنتخابي وفي إطار محمي ،عمى عكس مف ذلؾ يتركز التمثيؿ

الرئاسي بيف أيدي رجؿ واحد ينتخبو كؿ الجسـ االنتخابي في إطار وطني .

2

وبالتالي فإف عمو المركز القانوني لرئيس جميورية الجزائر في عيد المشروعية الثورية في ظؿ دستوري
1963و 1976

وأولوية الرئيس زمف الشرعية الشعبية في ظؿ دستوري  1989و  ، 1996ناىيؾ عف

تدعيـ سمطتو بمقتضى التعديؿ الدستوري لعاـ  2008مقارنة مع المؤسسات الدستورية األخرى الحكومة

والبرلماف يترجـ ىذا عمى أف مركز واختصاص رئيس الجميورية في الجزائر يفصح عف اتجاه سمطوي قوي،

وبالتالي يؤثر عمى النظاـ السياسي.

أما مف الناحية السياسية فقدت غدت االنتخابات الرئاسية الحدث الياـ في الحياة الوطنية ،ألف الساحة

السياسية تنظـ حوليا سيما عندما يتوصؿ أحد األحزاب السياسية الفاعمة إلى تجنيد العدد األكبر مف

الناخبيف لمفوز برئاسة الجميورية في الدور األوؿ ،وال يمكف اإلنكار أف شخصية المرشح لرئاسة الجميورية
تمعب دو ار معتب ار في حصوؿ اإلجماع حوليا في الدور الثاني التي تتفرع فييا الحياة السياسية إلى قوتيف

سياسيتيف ،واف كانت ىذه الحالة مؤقتة ،وىكذا يظير الدور األوؿ عمى أنو مسابقة تصفوية يسمح لمييئة

الناخبة بأف تختار المرشحيف في الدور الثاني ،فيستعد الطرفاف إلى تجنيد أكثر فأكثر ألنصارىما ،ألف أحد
المترشحيف سوؼ لف يفوز باالنتخابات الرئاسية .

3

1

 :سعٌد بشعٌر ،النظام السٌاسً الجزائري دراسة تحلٌله لطبٌعة نظام الحكم فً دستور  ،1191الجزء الثانً ،الطبعة الثانٌة ،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة ،الجزائر  ،3492،ص .244
2
 :مورٌس دوفرجٌه ،المؤسسات السٌاسٌة والقانون الدستوري ،ترجمة جورج سعد ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،بٌروت:
لبنان ،9113 ،ص .922
3
 :عبد هللا بوقفة ،السلطة التنفٌذٌة بٌن التعسف والقٌد ،مرجع سابق ،ص .309
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وعميو فإف مصادر النظاـ االنتخابي لمنصب رئيس الجميورية ىي :الدستور والقانوف العضوي المتضمف
قانوف االنتخابات والمراسيـ التنفيذية لو .ومنو فقد نصت أحكاـ مواد قانوف االنتخابات ال سيما أحكاـ المواد

مف  153إلى  167منو بضبط وتقنيف المراحؿ واإلجراءات القانونية المتعمقة بعممية االنتخابات الرئاسية،
وىذه المراحؿ واإلجراءات ىي:

إجراء االنتخابات الرئاسية خالؿ مدة ثالثيف يوما السابقة عمى ميعاد انقضاء مدة العيدة الرئاسية-استدعاء الييئة االنتخابية في ظرؼ ستيف يوما قبؿ تاريخ االقتراع.

-إجراء انتخاب رئيس الجميورية باالقتراع العاـ المباشر والسري عمى اسـ واحد في دوريف وباألغمبية

المطمقة.

-تقديـ تصريح بالترشح بواسطة طمب يسجؿ لدى المجمس الدستوري ويتضمف البيانات الالزمة وال سيما تمؾ

المنصوص عمييا في أحكاـ المادة  157مف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات.

-تقديـ تعيد شرفي موقع مف طرؼ المترشح يتضمف عدـ استعماؿ المكونات األساسية لميوية الوطنية في

أبعادىا الثالثة :اإلسالـ ،العروبة ،واألمازيغية ألغراض حزبية وانتخابية واحتراـ مبادئ ثورة أوؿ نوفمبر

1954والدستور والوحدة والسيادة الوطنية والديمقراطية والتعددية السياسية ،واحتراـ مبدأ التداوؿ عمى السمطة

عف طريؽ االنتخابات الحرة والشفافة والنزيية ،وكذا المحافظة عمى سالمة الوطف وأمف البالد الشامؿ والنظاـ

الوطني الجميوري الديمقراطي.

-أف يقدـ المترشح برنامجو االنتخابي ،وأف يقدـ ترشحو خالؿ أجؿ خمسة عشر يوما عمى األكثر الموالي

لنشر المرسوـ الرئاسي المتضمف استدعاء الييئة االنتخابية.

-أف يقدـ المترشح قائمة تتضمف  600توقيع ألعضاء المجالس المنتخبة البمدية والوالئية والوطنية موزعة

عبر  25والية عمى األقؿ ،واما قائمة تتضمف  75000توقيعا فرديا عبر25والية عمى األقؿ.

وبعد أف يعمف المجمس الدستوري النتائج النيائية لالنتخابات الرئاسية في أجؿ أقصاه عشرة أياـ مف تاريختسممو محاضر المجاف االنتخابية ،تتـ عممية تنصيب رئيس الجميورية وبعد أدائو لميميف الدستورية

المنصوص عمييا في المادة  75مف الدستور

تولى الدستور الجزائري شروط الترشح لرئاسة الجميورية ،وذلؾ لسمو ىذه الوظيفة وأىميتيا ،وزيادة عمى

االجراءات ومراحؿ االنتخابات الرئاسية السابقة الذكر سنقؼ عمى الشروط المتعمقة بالمترشح لرئاسة

الجميورية ،ثـ التطرؽ إلى صالحيات رئيس الجميورية وىذا لتبياف مكانتو ودوره في النظاـ السياسي.

انتخاب رئيس الجميورية شروط القابمية لالنتخاب حددتيا المادة  42مف الدستور ىي أف يكوف المترشح
جنسيو جزائرية ،مسمـ بالغ  04سنو مف العمر متمتعا بكامؿ حقوقو المدنية والسياسية وأف يثبت الجنسية
الجزائرية لزوجتو ويثبت مشاركتو في ثوره أوؿ نوفمبر  9150لمف ولدوا قبؿ جويمية  ،9103ويثبت عدـ
تورط االبويف في أعماؿ ضد الثورة قدور ولد بعد ذلؾ التاريخ .زيادة عمى ىذه الشروط فرضت المادة
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 951مف قانوف االنتخابات عمى المترشح لرئاسة الجميورية أف يجمع عدد معيف مف التوقيعات يكوف
عمى النحو التالي :إما قائمو تتضمف  244توقيع ألعضاء منتخبيف داخؿ المجالس بمدية أو والئية أو
برلمانيو عمى األقؿ ،وموزعة عبر  35والية عمى االقؿ ،واما قائمو تضـ  24444توقيع فردي عمى األقؿ
لناخبيف مسجميف في القائمة .ويجب أف تجمع عبر  35والية عمى األقؿ وينبغي أف ال يقؿ العدد األدنى
مف التوقيعات المطموبة في كؿ والية مف الواليات المقصودة عف .9544

1

ىناؾ فرؽ بيف دستور  91و 12فيما يتعمؽ بشروط القابمية لالنتخاب .الدستور األوؿ لـ يشترط في المادة
 44المتعمقة بالموضوع نفسو الجنسية الجزائرية لمزوجة وال المشاركة في الثورة أو شيادة عدـ توافؽ
االبويف في أعماؿ ضد ثوره التحرير .ىناؾ إذا شروط أصعب فيما يتعمؽ بشروط الترشح مقارنة مع
دستور  9191ألف الشروط الراىنة تقصي المتزوجيف بأجنبيات مف الطموح إلى المنصب ،وكذلؾ الذيف
يجدوف صعوبة في إثبات مشاركتيـ في الثورة.
والمالحظ أف المؤسس الدستوري أضاؼ عدـ التجنس بجنسية أجنبية حتى يقوـ بحصر عدد المترشحيف
لمرئاسيات ،بحيث يكوف ىؤالء انتمائيـ إلى الجزائر دوف أي دولة أخرى ،وىو ما يفيـ مف الفقرة الثانية مف
المادة  94مف التعديؿ الدستوري لسنة  3492لألنيا جاءت بشكؿ قطعي بقوليا " يتمتع بالجنسية الجزائرية
األصمية فقط « ،كذلؾ قد ورد في التعديؿ الدستوري لسنة  3492شرط الجنسية األصمية لكؿ مف والدي
المترشح وزوجتو .2
شرط االقامة الدائمة بالجزائر لمدة  94سنوات وىو شرط جديد أضافو التعديؿ الدستوري  3492حيث
عمى المترشح إثبات االقامة الدائمة بالجزائر ،عمى األقؿ قبؿ إيداع ممؼ الترشح.
ــــ صالحيات رئيس الجمهورية:
لرئيس الجميورية في النظاـ السياسي الجزائري مكانة متميزة في دستور  3691ودستور  3699حيث
كاف يجسد وحدة القيادة السياسية والحزبية لمدولة ،فرغـ االنفتاح المتميز لمنظاـ الجزائري بعد إقرار دستور
 31فبراير  3696ودستور 3669المتمثؿ في تعييف رئيس الحكومة يساعد في النشاط الحكومي.
واعطاء بعض الصالحيات لرئيس المجمس الشعبي الوطني ورئيس مجمس األمة فانو ما يزاؿ رئيس
الجميورية يمارس السمطات الفعمية وبيده جميع المخارج القانونية.

1

3

 :صالح بلحاج ،مرجع سابق ،ص .913
2
 :المادة 94رقم -92المؤرخ فً  42مارس  ،3492المتضمن التعدٌل الدستوري ،الجرٌدة الرسمٌة ،العدد  ،90بتارٌخ  4مارس .3492
3
 :فوزي أوصديؽ ،الوافي في شرح القانوف الدستوري ،ديواف المطبوعات الجامعية ،3661.ص .339
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ــــ سمطات رئيس الجمهورية في الظروف العادية:
سمطات رئيس الجميورية في عالقتو مع الحكومة  :رئاسة مجمس الوزراء الفقرة  0مف المادة  999منذ
مجيء الدستور  9191ىناؾ تمييز عمى مستوى السمطة التنفيذية بيف مجمس الوزراء ومجمس الحكومة
تمييز نجـ عف ثنائية السمطة التنفيذية قبؿ تعديؿ  ،3449وىناؾ فروؽ بيف المجمسيف مف حيث التشكيمة
والصالحيات  ،مجمس الوزراء يضـ جميع أعضاء الحكومة تحت رئاسة رئيس الجميورية  ،أما مجمس
الحكومة فيضـ أعضاء الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة مف دوف رئيس الجميورية طبعا ومف دوف
وزير الدفاع خاصو إذا كاف رئيس الجميورية نفسو صاحب ىذا المنصب مف حيث االختصاص ،مجمس
الوزراء إط ار لمتوجيو والتقرير والبحث في القضايا التي لـ يفصؿ فييا عمى مستوى الحكومة ورئاسة
الجميورية ،أما مجمس الحكومة في فميمتو التسيير والتنفيذ ،ويندرج ضمف ذلؾ وفي المقاـ االوؿ بالطبع
تنفيذ التوجييات والق اررات الصادرة عف رئيس الجميورية داخؿ مجمس الوزراء.

1

سمطو تعييف رئيس الحكومة وأعضائيا الفقرة الخامسة مف المادة  44الفقرة االولى مف المادة  41قبؿ

التعديؿ ،فرئيس الجميورية ىو الذي يعيف رئيس الحكومة وينيي ميامو وىو الذي يعيف أعضاء الحكومة
بعد قياـ رئيس الحكومة باختيارىـ .وترتبط صالحية التعييف بسمطة التنظيـ التي يتمتع بيا رئيس

الجميورية ،بحيث ال يمكنو ممارسة ىذا االختصاص إال إذا منحت لو وسائؿ تمكنو مف القياـ بذألؾ ،وأىـ
وسيمة يستند إلييا رئيس الجميورية الوثيقة الدستورية.

2

سمطو التعييف :عندما كانت السمطة التنفيذية احاديو كانت سمطو التعييف لرئيس الجميورية الذي كاف في
الوقت نفسو رئيسا لمحكومة منذ مجيء دستور  9191وكما ىو الشأف فيما يتعمؽ باالختصاصات

التنظيمية أصبحت سمطو التعييف موزع بيف رئيس الجميورية ورئيس الحكومة مع رجحاف واضح لصالح
االوؿ يعني أف سمطات رئيس الجميورية في مجاؿ التعيف أوسع بكثير مف سمطات رئيس الحكومة في

المجاؿ نفسو ،في النظاـ ال ارىف ىنالؾ نصوص تبيف الوظائؼ والمناصب التي يعيف فييا رئيس
الجميورية .القسـ األىـ مف التعيينات يختص بيا ىذا االخير موجود في الدستور والقسـ االخر نجده في

المرسوـ 3 .المتعمؽ بسمطة التعييف لرئيس الجميورية في الوظائؼ المدنية والعسكرية.

في جممة التعيينات الرئاسية المدسترة نجد تعييف رئيس الحكومة واعضائيا وتعييف سفراء الجميورية

والمبعوثيف فوؽ العادة إلى الخارج الفقرة األخيرة مف المادة  49والتعييف في الوظائؼ العميا لمدولة الواردة

في المادة  ،49وىي كؿ التعيينات التي تتـ داخؿ مجمس الوزراء وتعييف رئيس مجمس الدولة واالميف العاـ
لمحكومة ومحافظ بنؾ الجزائر والقضاة ومسؤولي أجيزه االمف والوالة .الصالحيات العسكرية  :رئيس
1

 :صالح بلحاج ،مرجع سابق ،ص 921،914
2
 :محمد الصغير بعمي ،القانون اإلداري "التنظيم اإلداري" ،دار العموـ ،الجزائر ، 2002،ص .75،67
3
 :هو المرسوم الرئاسً رقم 11ـ 304المؤرخ فً  34أكتوبر  ،9111المتعلق بالتعٌٌن فً الوظائف المدنٌة والعسكرٌة للدولة.
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الجميورية القائد االعمى لمقوات المسمحة لمجميورية وىو الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني الفقرة االولى
والثانية مف المادة  ، 44ىذه الصالحية الدستورية باإلضافة إلى صالحية التعييف في الوظائؼ العسكرية

 ،لرئيس الجميورية أف يحتفظ نفسو بمنصب وزير الدفاع وىو ما حدث بانتظاـ تقريبا منذ دستور 9142
إلى اليوـ حيث نجد رئيس الجميورية ىو نفسو وزير الدفاع االستثناء مف ىذه القاعدة كاف في الفترة
األخيرة مف عيد الرئيس بف جديد الذي أسند المنصب لمعميد خالد نزار في سياؽ الحديث عف

الصالحيات العسكرية لرئيس الجميورية ،نسجؿ ايضا أنو رئيس المجمس االعمى لألمف (المادة .1) 942

الصالحيات الدبموماسية لرئيس الجميورية سمطات واسعة في مجاؿ السياسة الخارجية والعالقات الدولية
لمبالد فيو الذي يقرر السياسة الخارجية لالمة ويوجييا ويشرؼ عمى تنفيذىا (الفقرة  2مف المادة )44
ويمارس ضمف ىذه الصالحية الشاممة كؿ االختصاصات المرتبطة بيا مف تعييف وزير الخارجية والسفراء

والمبعوثيف فوؽ العادة وانياء ميامو واستالـ اوراؽ اعتماد الممثميف الدبموماسييف االجانب في الجزائر

واوراؽ انياء ميامو الفقرة االخيرة مف المادة  49ىو الذي يبرـ المعاىدات واالتفاقيات الدولية وىو صادؽ

عمييا بعد موافقة البرلماف الفقرة  1مف المادة  44و المادة . 929

يمارس رئيس الجميورية كؿ السمطات المتصمة بالسياسة الخارجية بحرية تامة تقريبا ،فقط ىناؾ الموافقة
عمى المعاىدات واالتفاقيات الدولية مف قبؿ البرلماف ،بعد إبراميا وقبؿ المصادقة عمييا ثـ االشراؼ عمى

تنفيذىا مف جانب رئيس الجميورية ،وامكانية قياـ البرلماف بإجراء وناقش حوؿ ىذه السياسة الخارجية

واصدار الئحة بشأنيا.

2

سمطات رئيس الجميورية في عالقتو بالسمطة القضائية :لرئيس الجميورية ثالثة صالحيات السمطة
القضائية حؽ إصدار العفو و تخفيض العقوبات (الفقرة  4مف المادة  ) 944حؽ إصدار العفو مف
مير أو رئيس الجميورية  ،يمارسيا بوصفو قاضي
الصالحيات التقميدية لرئيس الدولة سواء كاف ممكا أو أ ا
القضاة في الدولة في النظاـ الجزائري أضيؼ إلى حؽ العفو حؽ تخفيض العقوبات او استبداليا العفو
يعني خاصة انقاذ المحكوـ عميو مف عقوبة اإلعداـ تخفيض العقوبات يكوف مثال بتقميص مدة السجف
المؤبد الى فترات زمنية محددة واستبداؿ العقوبات بالسجف المؤبد محؿ عقوبة الحكـ باإلعداـ زيادة عمى
ذلؾ يرأس رئيس الجميورية المجمس االعمى لمقضاء المواد  ،954 950يقرر تعييف القضاة ونقميـ وسيري
سمميـ الوظيفي  ،ويتـ ذلؾ تحت سمطة الرئيس الذي ىو رئيس الجميورية ومف الصالحية التقميدية
لممجمس األعمى لمقضاء أيضا أنو يبطؿ أريو استشاريا قبميا لرئيس الجميورية قبؿ قياـ ىذا األخير
بممارسة حؽ العفو.

1

 :فً دستور  ،9191كان المجلس األعلى لألمن مشكال من رئٌس المجلس الشعبً الوطنً ورئٌس الحكومة ووزراء الخارجٌة والداخلٌة والعدل
واالقتصاد وقائد أركان الجٌش الوطنً الشعبً.
2
 :صالح بلحاج ،مرجع سابق ص .344
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صالحيات الرئيس تجاه المجمس الدستوري المادتاف  920و ،922نسجؿ في ىذا المجاؿ أف رئيس
الجميورية ىو الذي يعيف  2مف  0المجمس الدستوري التسعة رئيس المجمس واثنيف مف أعضائو وأنو
يممؾ حؽ إخطار ىذه الييئة إلى جانب رئيس المجمس الشعبي الوطني ورئيس مجمس االمة.

1

وظيفة التشريع :لقد اختمفت الدساتير الجزائرية فيما بينيا في مسألة ممارسة صاحب السمطة التنفيذية
األصمي لالختصاص التشريعي عف طريؽ األوامر ،حيث نجد أف دستور الجميورية الجزائرية لسنة

 1976لـ يرد فيو أ ي نص عمى ىذا النوع مف االختصاص التشريعي لرئيس الجميورية ،حتى واف
نصت المادة منو عمى الموائح التفويضية.

2

إال أف دستور  1989جاء خاليا مف منح الوظيفة التشريعية لرئيس الجميورية .فالنظاـ السياسي الجزائرية
وبموجب دستور  1996منح رئيس الجميورية سمطة التشريع في حالة شغور المجمس الشعبي الوطني أو

فيما بيف دورة وأخرى ،عف طريؽ أوامر تعرض عمى البرلماف في أوؿ دورة لمموافقة عمييا دوف مناقشتيا.
إلى جانب ذالؾ نجد أف المجالت التي يشرع فييا رئيس الجميورية وبموجب أوامر واسعة والتي تشمؿ:
الحاالت االستثنائية ،في حالة عدـ المصادقة عمى قانوف المالية مف طرؼ البرلماف في مدة أقصاىا
خمس وسبعيف يوـ مف تاريخ إيداعو يصدره رئيس الجميورية بموجب أمر

3

حؿ المجمس الشعبي الوطني :وىو ما يظير مف خالؿ إجراءات انتخابات تشريعية قبؿ أوانيا بعد

استشارتو لرئيس المجمس الشعبي الوطني ورئيس مجمس األمة والوزير األوؿ  4إلى جانب السمطات التي
يتمتع بيا رئيس الجميورية نجد أنو يتمتع بصالحيات أخرى يتمتع بيا ولعؿ أبرزىا حؽ المبادرة بتعديؿ

الدستور . 5وىذا عف طريؽ عرض مشروع التعديؿ عمى غرفتي البرلماف لممصادقة عميو بنفس الصيغة
تطبؽ عمى القوانيف العادية ،ويعرض التعديؿ عمى الشعب لالستفتاء عميو خالؿ  50يوـ إلق ارره ،كما

يمكف لرئيس الجميورية أف يكتفي بعرضو عمى الشعب لالستفتاء عميو وفؽ شروط دستورية ، 6والجدير

بالذكر أيضا أف رئيس الجميورية في ظؿ النظاـ السياسي الجزائري غير مسؤوؿ سياسيا ،بحيث ال يمكف

مساءلتو مف طرؼ البرلماف أثناء تأديتو الختصاصاتو ،وىذا مبدأ مف مبادئ النظاـ البرلماني ،غير أف
ىذا ال يعني أنو ال يسأؿ جنائيا ،بؿ يسأؿ رئيس الجميورية في ظؿ النظاـ الجزائري جنائيا

1

7

 :نفس المرجع ،ص .341
2
 :تنص المادة  58مف دستور  1976عمى ما يمي »يجوز لرئيس الجميورية أف يطمب مف المجمس الوطني التفويض لمدة محدودة حؽ اتخاذ
تدابير ذات صبغة تشريعية تتخذ في نطاؽ مجمس الوزراء أو تعرض عمى مصادقة المجمس في أجؿ ثالثة أشير «
 :أنظر المادة  720مف الدستور 1996
4
 :أنظر المادة  932من دستور 9112
5
 :أنظر المادة  174مف دستور 9112
3

 :أنظر المادة  716مف دستور 1996

6

 :أنظر المادة ،158مف الدستور

7
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صالحيات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية :إن رئيس الجميورية في ظروؼ االستثنائية يتمتع
بحقوؽ واسعة مما يؤدي بالمساس بحقوؽ وحريات األفراد المعترؼ بيا دستوريا فيقيدىا وينتيكيا عمى
أساس الحالة االستثنائية.

واقرار ىذه االختصاصات يرجع الفضؿ إليو إلى العديد مف الفقياء فمنيـ مف يبررىا عمى أساس الضرورة

وبعض استند إلى مقتضيات الدولة وفريؽ آخر اعتبر ىذه التصرفات غير شرعية واف كاف يمكف قبوليا

بسبب الضرورة وىي:

حالة الطوارئ والحصار:
جاء في دستور  3669مف خالؿ المادة  63التي نصت عمى أنو ":يقرر رئيس الجميورية إذا دعت

الضرورة والحاجة الممحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد إجماع مجمس األعمى لألمف واستشارة
رئيس المجمس الشعبي الوطني ورئيس مجمس األمة ورئيس الحكومة ورئيس المجمس الدستوري ويتخذ كؿ

التدابير الالزمة الستتباب الوضع وال يمكف تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إال بعد موافقة البرلماف

المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا"

الحالة االستثنائية :يقررىا رئيس الجميورية إذا أصبح الوضع أكثر خطورة عما كاف عميو عند تقرير حالة
الطوارئ أو الحصار ويكاد ىذا الخطر وشيؾ أو داىـ أف يصيب المؤسسات الدستورية أو عمى استفالليا
أو عمى سالمة ترابيا. 1

 :9انظر المادة  12من الدستور .9112
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المطمب الثاني :انتقال السمطة الرئاسية
تعد العممية االنتخابية مف أىـ مظاىر الديمقراطية في األنظمة المعاصرة حيث مرت بعدة مراحؿ حتى
استقرت بشكؿ الحالي ونظ ار ألىميتيا عمى الصعيد الداخمي والخارجي نص عمييا الدستور الجزائري
والقوانيف العضوية ال سيما قانوف االنتخاب ،ولالنتخابات أنواع فيناؾ انتخابات تتسـ بالطابع الوطني مثؿ
االنتخابات الرئاس ية والتشريعية ،وانتخابات تتسـ بالطابع المحمي مثؿ االنتخابات الوالئية والبمدية وفي ظؿ
ىذا المطمب سنيتـ باالنتخابات الرئاسية في ظؿ التعددية السياسية.
ــــ االنتخابات الرئاسية :9995
في الفترة الممتدة مف جانفي  1992إلى جانفي  1994شيدت اضطرابات سياسية وأمنية عديدة كاف مف
أبرزىا توقيؼ المسار االنتخابي وحؿ الجبية اإلسالمية لإلنقاذ ثـ اغتيؿ الرئيس محمد بوضياؼ بمدينة
عنابة بتاريخ  29جواف  1992أما أمنيا فقد استمر العنؼ المتبادؿ بيف الجماعات الممحة والنظاـ
السياسي.
وبعد مخاض عسير قرر المجمس األعمى لألمف تعييف لياميف زرواؿ وزير الدفاع الوطني رئيس الدولة
خالؿ المرحمة االنتقالية ابتداء مف سنة  1994في خطاب لو بمناسبة ذكرى اندالع ثورة التحرير أشار
لياميف زرواؿ إلى فشؿ مساعي الحوار مع اإلسالمييف وأعمف عف إجراء انتخابات رئاسية نياية سنة
 ،1995انتخابات كاف رئيس الدولة أحد مرشحييا وأقصي منيا كؿ مف ساند العمؿ االرىابي.
إف اإلعالف عف تنظيـ االنتخابات الرئاسية المسبقة سنة  1995مف طرؼ رئيس الدولة اليميف زرواؿ
الذي أعمف أف الحوار سيكوف مباشرة مع الشعب باالنتخابات وعمى األحزاب اف تستعد لذلؾ ،وتقميص
المرحمة االنتقالية االستثنائية مف ثالث سنوات حسب ندوة الوفاؽ الوطني  1994يدخؿ في استراتيجية
السمطة الحاكمة لمحاولة إيجاد حؿ لألزمة الجزائرية بعد توقيؼ المسار االنتخابي.

1

إف تنظيـ االنتخابات في ظؿ ما تعيشو الجزائر مف أوضاع وظروؼ محرجة أمنية ،يعتبر امتحانا
لمصداقية النظاـ داخميا وخارجية مما استدعى الدعوة إلى مالحظيف دولييف لمراقبتيا واعطاءىا مصداقية،
وكذلؾ تشكؿ المجنة الوطنية المستقمة لمراقبة االنتخابات برئاسة عبد السالـ حباشي.
ورغـ الصعوبات فقد تقدمت بعض الشخصيات حرة وحزبية لمترشح مف أمثاؿ الرضا مالؾ عف حزبو
التحالؼ الوطني الجميوري ،ولويزة حنوف عف حزب العماؿ ،لكنيما لـ يستطيعا تجاوز مرحمة جمع
1

 :بوحنٌة قوي وآخرون ،مرجع سابق.353 ،
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التوقيعات الالزمة لمترشح والمقدرة ب  75ألؼ توقيع في  25والية عمى المستوى الوطني وفي األخير
استقر العدد في أربعة مرشحيف توفرت فييـ الشروط وىـ عمى التوالي:
اليميف زرواؿ :آخر مف أعمف عف ترشحو بعد مشاورات مف بعض المنظمات الداعمة بمسيرات عفوية
تشجيعية عمى الترشح مثؿ منظمة الوطنية لممجاىديف ،منظمة أبناء الشيداء ،االتحاد العاـ لمعماؿ
الجزائرييف  ،محفوظ نحناح :مترشحا باسـ حزبو حركة المجتمع اإلسالمي (حماس) ،ولقد دخؿ المنافسة
االنتخابية ببرنامج تحت شعار الحؿ اليوـ قبؿ الغد  ،سعيد سعدي :مترشحا باسـ حزبو التجمع مف أجؿ
الثقافة والديمقراطية  ،ركز في برنامجو االنتخابي عمى األزمة الجزائرية واقترح لمخروج مف األزمة ضرورة
بناء نظاـ جميوري تعددي يقوـ عمى التداوؿ السمطة  ،نور الديف بوكروح  :مترشحا عف حزبو ،حزب
التجديد الجزائري الذي حاوؿ الوصوؿ إلى السمطة ببرنامجو االنتخابي بالعنواف" :الجزائر الجديدة" القائمة
عمى المشاركة الجماعية و بناء دولة ديمقراطية أساسيا االنتخابات واإلرادة الشعبية لمتداوؿ عمى السمطة.

1

وما يالحظ مف برامج المرشحيف التقارب بيف البرامج واالتفاؽ عمى أف الجزائر في أزمة متعددة الجوانب
تتطمب إيجاد الحموؿ إلخراجيا مف أزمتيا.
إال أف السمطة عممت عمى تجاوزىا وتوفير الحماية األمنية الضرورية واستنفار األجيزة األمنية أثناء

الحممة االنتخابية التي تمت دوف أحداث تذكر عمى المستوى الوطني ،أما أثناء إجراء العممية االنتخابية
فإف أعماؿ العنؼ قد قمت عبر كامؿ التراب الوطني ،كما عممت عمى ترسيخ قوى الدفاع الذاتي

(المواطنيف) والحرس البمدي ،لتدعيـ األجيزة األمنية لمتحكـ في الوضع األمني وتجاوز أعماؿ العنؼ.
إف تراجع في أعماؿ العنؼ واليدوء النسبي أثناء الحممة االنتخابية ويوـ إجراء االنتخابات جعؿ بعض
الباحثيف يتساءلوا عف التحكـ المفاجئ في األوضاع األمنية متيما السمطة باستغالؿ الوضعية األمنية

لتحقيؽ مشاريعيا السياسية متسائال عف االستنفار التي تقوـ بو األجيزة األمنية في أوقات معينة .لتبرىف

عمى نجاح النظاـ والحكومة في تنظيـ االنتخابات وتجاوز الصعوبات األمنية ونداء المقاطعة مف األحزاب

الفاعمة. 2

وقد أسفرت ،نتائجيا ،عمى ما يمي :فوز اليميف زرواؿ المرشح "الحر" باألغمبية بالنسبة  %61في الدور
األوؿ عمى بقية المرشحيف

1

 :حسٌن مزرود ،األحزاب والتداول على السلطة فً الجزائر  ،2010-1191رسالة لنٌل شهادة دكتوراه ،جامعة الجزائر ،كلٌة العلوم السٌاسٌة
واإلعالم ،3499 ،ص .332
2
 :المكان نفسه.
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الجدول رقم ( : )07يبين نتائج االنتخابات الرئاسية لعام 9995م:1

مف خالؿ الجدوؿ يتضح أف مسالة المشاركة التي كانت التحدي األكبر قد تـ تجاوزىا في ظؿ الظروؼ
األمنية ونداء المقاطعة ،وأف الظروؼ األمنية لـ تعمؿ عمى ارتفاع نسبة العزوؼ بؿ عممت عمى دفع فئات

شعبية لمبحث عف الفرصة السياسية التي تساىـ في دعـ االستقرار السياسي وىو ما ترجمتو النسبة التي
حصؿ عمييا الرئيس زرواؿ ىذا مف جية ،و مف جية أخرى يالحظ ارتفاع نسبة المشاركة حيث سجمت

مشاركة حوالي  12مميوف ناخبا مف أصؿ  16مميوف مسجال ،أي بنسبة مشاركة قدرت بحوالي %75.وتعد
النسبة أعمى نسبة سجمت مند بداية التعددية في الجزائر بارتفاع نسبتيا عف االنتخابات التشريعية لعاـ
1991ب ، %23ويرجعيا البعض إلى أف الشعب الجزائري يريد نياية األزمة في أقرب اآلجاؿ

وايجاد حؿ وتحقيؽ االستقرار المفقود مند مدة بالتصويت ضد العنؼ وتحقيؽ السمـ.

ما ميز ىذه االنتخابات ىو حضور مراقبيف دولييف كمالحظيف ،ورغـ ذلؾ فقد حصؿ العديد مف التجاوزات
لصالح أطراؼ معينة كانت ليا مصمحة واضحة في ذلؾ  ،والمالحظ أف ىذه االنتخابات جاء إلعادة ىيكمة
الحياة السياسية عمى وفؽ خارطة طريؽ جديدة تيدؼ في األساس إلى خمؽ تواصؿ جديد بيف النظاـ
السياسي وحركية المجتمع التي كانت بحاجة إلى إرساء دعائـ استقرار تمكف المجتمع مف إيجاد الحموؿ

لما ييدد الدولة مف الداخؿ  ،وبيذا كاف سعي السمطة في المقاـ األوؿ المراىنة عمى دستور  ;8واجراء
1

 :الجوهىريت الجشائزيت الذيوقزاطيت الشعبيت ،الجزيذة الزطويت ،العذد  42الصادرة بتاريخ ً 23ىفوبز  ،1995ص.7
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انتخابات بوصفيا خطوة أولى نحو تجسيد شرعية جديدة شرطا لبناء الديمقراطية  ،وقد تأكدت العودة فعال
مف خالؿ أوؿ انتخابات رئاسية تعددية عرفتيا الجزائر منذ االستقالؿ  ،سجمت لصالحيا عدة نقاط أبرزىا

:

ــــ أنيا أوؿ انتخابات تعددية ضمف أربعة مرشحيف

ــــ قضت عمى األسطورة الفوز الشكمي بالنسبة المئوية التي تقترب مف 311
ــــ أبرزت حجـ المعارضة وحجـ المقاطعة بكؿ شفافية

ــــ حفزت ىذه االنتخابات السمطة عمى االستمرار في بناء المؤسسات السياسية ،واستعادة الشرعية ،والعودة
إلى المسار الديمقراطي بشكؿ آخر يسمح باستم اررية النظاـ السياسي

1

إف تاريخ  16نوفمبر  1995جسد الشرعية الجديدة ،والتي أرادتيا السمطة أف تكوف بمثابة سالحيا القوي

لفرض األمر الواقع واالعتراؼ بالسمطة الفعمية كسمطة شرعية ،ىذه الشرعية التي اعتبرت كشرط لبناء

الديمقراطية الحقيقية في البالد ،فما كاف ييـ النظاـ في ىذه الفترة ليس رئيسا شرعيا ،بؿ مجرد رئيس ولو

بشرعية ناقصة ،ألف إعادة الييبة والمكانة لمؤسسة الرئاسة يعتبر لبنة أساسية إلعادة بناء الدولة بعدما كادت
تعصؼ بيا أزمة حقيقية فقدت فييا كؿ مقومات الشرعية

2

االنتخابات الرئاسية أفريل :9999

جاءت ىذه االنتخابات بعد إعادة ترسيـ المؤسسات السياسية لمدولة الجزائرية وفي سبتمبر  1998أعمف

رئيس الجميورية لياميف زرواؿ أنو لف يكمؿ عيدتو االنتخابية التي يفترض أف تمتد إلى غاية سنة 2000
وأنو قرر إجراء انتخابات رئيسية مسبقة .منذ اإلعالف عف ىذه االنتخابات استقرت األحزاب مناضيميا مف

أجؿ التحضير لخوض المعركة االنتخابية ،قُدـ عبد العزيز بوتفميقة وزير الخارجية األسبؽ في عيد
اليواري بومديف عمى أنو رجؿ المرحمة الالحقة وقد اعتبر مف طرؼ كثير مف التشكيالت السياسية عمى
أنو مرشح السمطة .وبمجرد فتح باب الترشح لمرئاسة قدـ أكثر مف  28مرشحا ممفاتيـ لمدوائر المعنية

ليبث فييا المجمس الدستوري الحقا ،وليصدر ق ارره بشأف مف يحؽ ليـ الترشح وأجاز المجمس سبعة منيـ

ىـ :عبد العزيز بوتفميقة ،مولود حمروش ،مقداد سيفيي ،أحمد طالب اإلبراىيمي ،حسيف آيت أحمد ،يوسؼ

الخطيب ،سعد عبد اهلل جاب اهلل.

وتجدر االشارة إلى أف مف بيف الذيف أقصاىـ المجمس الدستوري ولـ يقبؿ ترشحيـ الشيخ محفوظ نحناح

زعيـ حركة مجتمع السمـ ألنو لـ يشارؾ في ثورة أوؿ نوفمبر ،وأف مف شروط الترشح الشخص المولود قبؿ
1940أف يكوف قد شارؾ في الثورة ،بالرغـ مف أنو تـ قبوؿ ترشحو في انتخابات الرئاسة ،1115

 :فاطمة صهران ،المعادلة المعاكسة لقاعدة انتقال السلطة فً الجزائر دراسة حالة ( ،)2014-1110مجلة جٌل للدراسات السٌاسٌة
1للعالقات الدولٌة ،3495 ،ص .43
2

 :نوال بلحربً ،أزمة الشرعٌة فً الجزائر  ،2000-1102مذكرة ماجستٌر علوم سٌاسٌة وعالقات دولٌة ،جامعة ٌوسف بن خدة ،كلٌة العلوم
السٌاسٌة واإلعالم ،قسم العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة ،الجزائر ،3444 ،ص .394
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ويستنتج مف ىذا أف النظاـ عمد إلى إقصاء وابعاد نحناح مرشح الحركة ،وىو ما يشوب العممية
الديمقراطية لالنتخابات ،االمر الذي جعؿ الكثيريف يعرفوف بنتيجتيا مسبقا لصالح مرشح السمطة.

اعتمادا عمى تعيدات الرئيس ،وموقؼ المؤسسة العسكرية التي أعمنت عف موقفيا مف االنتخابات

الرئاسية في مجمة "الجيش" عف التزاميا الحياد :أف الجيش الوطني الشعبي ال يتدخؿ في مسار أي
انتخابات إال مف أجؿ خمؽ الظروؼ التي مف شأنيا أف تضمف أمف سيرىا وبما يسمح لمشعب مف التعبير
الحر عف اختياره دوف ضغط أو إكراه

1

لكف بمجرد بداية التصويت في المكاتب المتنقمة وخاصة يوـ  12أفريؿ أصدر ستة مترشحيف بيانا
أشاروا فيو إلى وقوع عمميات تزوير في المكاتب المتنقمة وخاصة لصالح المترشح عبد العزيز بوتفميقة بأف
طالبوا بضرورة إلغاء نتيجة المكاتب ومقابمة رئيس الجميورية لتحديد موقفو مف سير عممية االنتخابات.
رئاسة الجميورية ردت في حينيا بأنو ليس مف صالحية أي مؤسس أف تتدخؿ في المسار االنتخابي جار
قصد إلغاء مرحمة منو ،وأف المسار االنتخابي قد دخؿ مرحمة ال رجعة فييا ،واعتبرت طمبيـ بمقابمة رئيس
الجميورية طمبا غير مؤسس ماداـ المرشحوف يتوفروف عمى كافة الوسائؿ القانونية لمدفاع عف حقوقيـ .إف
عدـ استجابة السمطة النشغاالتيـ المتعمقة بوقوع عممية التزوير أعمف الستة عشية االنتخابات يوـ 14
أفريؿ  1999عف اتخاذ قرار انسحابيـ الجماعي مف االنتخابات الرئاسية المسبقة ما عدا عبد العزيز
بوتفميقة وأصدروا بيانا يوضح قرار االنسحاب جاء بعد أف سجمت المجموعة إصرار السمطة عمى نكر أف
حؽ المواطنيف في تقرير مصيرىـ واختيار رئيسيـ وعدـ تجسيد االلتزامات التي تعيد ليا كؿ مف رئيس
الجميورية وقائد األركاف لضماف انتخابات نزىة.
إف ان سحابيـ دفع رئيس الجميورية لمرد عمييـ في خطاب في نفس اليوـ بأف العممية ستتواصؿ بصفة
عادية وأنني لف أسمح بأف تتكبد ىذه اإلدارة أية عرقمة أو أية محاولة تقود البالد إلى وضعية انسداد
واصفا قرار انسحاب الستة بأنو انسحاب سياسي وىو عدـ تقصير لمواجب واخالؿ بالمسؤوليات الواجب
تحمميا وعمى عدـ صالحية التبريرات المقدمة وىشاشتيا مع القرار المتخذ وخطورتو.

2

إف عممية االنتخاب لـ تتوقؼ واستمرت في موعدىا  15أفريؿ  1999في غياب الستة المرشحيف
وممثمييـ لتتحوؿ االنتخابات التعددية إلى استفتاء عمى المترشح عبد العزيز الذي حصؿ عمى %73779
مف األصوات بنسبة مشاركة بمغت  %60725وىو ما يعتبر كافيا لتوليو السمطة.
وأفرزت االنتخابات عف النتائج التالية:
1

 :الوجاهذ األطبىعي ،العذد ، 2013هي 2إلى  8هارص ، 1999ص.2
2
 :مزرود حسٌن ،مرجع سابق ،ص.324
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 عدد الناخبيف المصوتيف 1075397751 :مف عدد الناخبيف المسجميف1774947136 : عدد األصوات الممغاة4557574 : عدد الناخبيف الممتنعيف679547385 : نسبة المشاركة%60725 :والجدول رقم ( :)08يمثل نتائج االنتخابات الرئاسية  9999بناء عمى النتائج المنشورة في جريدة
المجاهد األسبوعي:

1

عدد األصوات المتحصل عميها

نسبة األصوات المتحصل عميها

المترشحون
 /1عبد العزيز بوتفميقة

7.442.139

%73.79

 /2أحمد طالب اإلبراىيمي

1.264.094

%12.53

 /3عبد اهلل جاب اهلل

398.416

%3.95

 /4حسيف آيت أحمد

319.523

%3.17

 /5مولود حمروش

311.908

%3.09

 /6مقداد سيفي

226.371

%2.24

 /7يوسؼ الخطيب

122.826

%1.22

مف خالؿ الجدوؿ ونسبة المشاركة نالحظ أف قرار االنسحاب ومقاطعة االنتخابات مف المرشحيف الستة لـ
يؤثر عمى سير االنتخابات ولـ يمقى صداه ،وبالرغـ مف أف الرئيس عبد العزيز بوتفميقة استطاع أف يحصؿ

عمى عدد األصوات التي يمكف أف تمنحو الشرعية ،إال أف ىذا األمر ظؿ نسبيا وبقي الرئيس الجديد منقوص

الشرعية التي بقيت محؿ شؾ مف طرؼ األحزاب السياسية ،وحتى لدى بعض األطراؼ الخارجية إذ ما زاد

الطيف بمة ىو إنكار الدوؿ الكبرى لشرعية بوتفميقة وخاصة فرنسا والواليات المتحدة األمريكية فقد كاف أوؿ
رد فعؿ لنتائج االنتخابات ىذه أف أعمنت و ازرة الخارجية الفرنسية قمقيا العميؽ حياؿ الظروؼ التي جرت فييا
االنتخابات ،التي لـ تعبر في نظرىا عف تطمعات الشعب الجزائري نحو إحالؿ نظاـ ديمقراطي في إطار

تعددي ،كما أعربت و ازرة الخارجية األمريكية في اليوـ التالي لالنتخابات عف خيبة أمميا إزاء الكيفية التي

جرت بيا االنتخابات وأعمنت أسفيا بالنسبة لالتيامات بالتزوير وانسحاب ستة مرشحيف  ،وقد أورد المرصد
الوطني لحقوؽ اإلنساف عدة توصيات مف خالؿ المالحظات المسجمة بشأف ىذه االنتخابات ،حيث أوصى
المرصد بإنشاء ىيئة دائمة مستقمة لمراقبة االنتخابات تكوف بديمة لمجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات ،كما
1

 :جزيذة الوجاهذ األطبىعي ،العذد  2020الصادر هي  19إلى ً 26ىفوبز ، 1999ص .5
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أوصى بتوسيع آليات المراقبة لتشمؿ مراقبيف دولييف ،األمر الذي يرمز لمثقة في المؤسسات الديمقراطية
القائمة ،وكانت آخر توصياتو أف يقوـ بتدويف التقنيف االنتخابي لمبالد لضماف ديمومة ىذه اآلليات الرقابية
وفعاليت ػيا ،يكوف ف ػي شكؿ كتاب موحد يجمع كؿ النصوص ذات الصمة باالنتخابات ميما كانت طبيعتيا

دستورية أو تشريعية أو تنفيذية .

1

االنتخابات الرئاسية :8004

في مواصمة المسار االنتخابي نظمت االنتخابات الرئاسية  ،2004حيث أنيا عرفت آليات قانونية جديدة
وضمانات سياسية لتعزيز صحة االنتخابات ومصداقيتيا ونزاىتيا ،وذلؾ في حياد المؤسسة العسكرية
الذي اعتبر في نظر بعضيـ مؤش ار إيجابيا في ىذه العممية وذلؾ بتصويت أفرادىا بعيدا عف الثكنات
العسكرية.
إف تعييف عمي بف فميس رئيس لمحكومة وبعد استقالة أحمد بف بيتور بسبب خالؼ مع الرئيس حوؿ
الصالحيات في أوت .2000الذي دعـ مرشح اإلجماع وكاف مدي ار لحممتو االنتخابية التي ساعدتو لتولي
األمانة العامة لحزب جبية التحرير الوطني  .2001إف تولي عمي بف فميس رئاسة الحكومة واألمانة
العامة لمحزب وبعد عودتو إلى أحضاف السمطة ،فتحت المجاؿ لبف فميس إلعالف ترشحو ومنافسة بوتفميقة
األمر الذي أزعج بوتفميقة وأقاؿ عمي بف فميس وتـ تعييف أحمد أويحيى مكانو.
إف إقالة بف فميس وتعييف حكومة أحمد أويحيى يدخؿ في إطار التحضير لالنتخابات الرئاسية وانشاء

لجنة سياسية وطنية لمراقبة االنتخابات برئاسة سعيد بو الشعير ودعوة مراقبيف دولييف إلعطاء مصداقية
والتأكيد شفافية االقتراع ألف السمطة بحاجة لذلؾ لتغطية بعض تجاوزتيا ودعوة مراقبيف دولييف إلعطاء

مصداقية ولتأكيد شفافية االقتراع ألف السمطة بحاجة لذلؾ لتغطية بعض تجاوزتيا وعدـ احتراميا لدولة

القانوف.

2

وقد ساىمت عدة عوامؿ في التحضير لالنتخابات ومنيا:

مساىمة أحزاب التحالؼ بترقية التحالؼ الحزبي إلى التحالؼ رئاسي لدعـ مترشح السمطة
رغـ أزمة جبية التحرير الوطني ،بينما اقتصاديا فإف المؤشرات االقتصادية في عاـ  ،2003كانت

مشجعة بأف بمغ احتياطي الصرؼ أكثر مف  23مميار دوالر وانخفاض المديونية إلى  % 20في 2004

ـ مقارنة بالسنوات الماضية حيث كاف معدؿ خدمة الديوف يبمغ  .%50أما بالنسبة لموضع األمني بداية

1

 :للوشيذ هي التفصيل أًظز ،الوزصذ الىطٌي لحقىق اإلًظاى ،الوالحظت االًتخابيت ،تقزيز االًتخاباث الزئاطيت  15أفزيل ، 1999الجشائز
م.و.ح.إ ، 1999،ص.;9-;8
2
 :مزرود حسٌن ،مرجع سابق ،ص .921
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تحسنو نتيجة تطبيؽ قانوف الوئاـ المدني الذي شجع بعض األحزاب والجمعيات عمى اقتراح إلغاء حالة
الطوارئ.

1

ولقد قاطعت االنتخابات جبية القوى االشتراكية ،في حيف تقدمت عدة شخصيات التي يفترض أف ليا

االمتداد الشعبي لمترشح ولكنيا أقصيت مف أمثاؿ أحمد طالب االب ارىيمي حتى ال تؤثر عمى االنتخابات،
واالكتفاء بقبوؿ مشاركة ستة مرشحيف عف أح ازب مختمفة لكنيا ال تممؾ الحجـ والقوة لمواجية مرشح

السمطة إلعطائيا الطابع التعددي وتبرير شرعية االستم اررية
وخالفة نفسيا وىـ عمى التوالي:

1ػ عبد العزيز بوتفميقة مرشح )مرشح التحالؼ ،السمطة(.
2ػ عمي بف فميس مرشح )جبية التحرير الوطني(.

3ػ عبد اهلل جاب اهلل مرشح )حركة االصالح الوطني(.

4ػ سعيد سعدي مرشح )التجمع مف أجؿ الثقافة والديمقراطية(.
5ػ لويزة حنوف مرشحة عف حزبيا )حزب العماؿ(.

6ػ عمي فوزي رباعيف مرشح عف حزبو )عيد )54
وقد وضعوا برامج انتخابية ركزت عمى ضرورة صيانة الديمق ارطية والنيوض بالتنمية ومواجية مرشح

السمطة.

بينما ركز مرشح السمطة عمى ضرورة السير نحو تحقيؽ المصالحة الوطنية لحؿ المشكمة األمنية
واالقتصادية وقد جرت االنتخابات بحضور  60مالحظا مف جامعة الدوؿ العربية 55 ،مالحظا مف االتحاد

اإلفريقي 5 ،مالحظيف مف البرلماف األوروبي و  700صحفي دولي "،في الوقت الذي احتجت فيو المنظمة
العربية لحرية الصحافة عف حرمانيا مف حضور العممية االنتخابية واتيمت السمطات الج ازئرية بتقديـ

تسييالت لوسائؿ اإلعالـ الغربية والعالمية طبقا لمواقفيا مع الرئيس المرشح ،ورأت أف بوتفميقة يريد غطاء

لممارساتو وليس مراقبة حقيقية لالنتخابات.2
وقد أسفرت نتائج االنتخابات عف ما يمي:

ػ عدد المسجميف أكثر مف  18مميوف ناخب.


ػ عدد األصوات المعبر عنيا10.179.702 :
ػ نسبة المشاركة% 59.1 :

1

 :المكان نفسه.
 :2حمٌد ٌس "،المنظمة العربٌة لحرٌة الصحافة تحتج على منعها من دخول الجزائر( ،الخبر الٌومً) ،ال عدد 03 ،4050أفرٌل

 ،2004ص .02
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والجدول رقم ( :)09يوضح نتائج االنتخابات الرئاسية  08أفريل .8004

1

مف خالؿ نتائج االنتخابات يتضح ضعؼ األحزاب المشاركة أو المقاطعة فرغـ تعددىا في األخير ينتيي
األمر إلى مرشح السمطة وما يمكف قراءتو حوؿ ىذه االستحقاقات ما يمي:

ػ ػ ػ ػ استمرار إجراء االنتخابات تحت تأثير المؤسسة العسكرية ،وذلؾ بيدؼ استمرار سياسية اإلبقاء عمى
النظاـ بإعادة إنتاجو باستعماؿ نخب مدنية ،بغية تكريس دورىا عمى مستوى ألعى ىرـ السمطة مف أجؿ

إعطاء االنطباع بتواري الدور السياسي لمجيش وتراجعو ،لكف في الحقيقة غير ذلؾ حيث نرى أف ىذه

الوجوه المنية تسعى دائما لإلبقاء عمى مصالح المؤسسة العسكرية ونفوذىا.

ػ ػ ػ ػ طرحت ىذه االنتخابات تحديات جديدة بالنسبة لمسمطة التي تريد االستمرار في تطبيؽ مشروعيا الرامي

في أساسو إلى الحفاظ عمى مصالحيا.

ػ ػ ػ ػ اعتبرت التيارات المعارضة لمنظاـ أف ىذه المؤسسات غير الشرعية ليست قادرة عمى تغيير الوضع بؿ
تعمؿ عمى تكريس الوضع القائـ ،وأف ىذه االنتخابات معروفة النتائج مسبقا وتخضع لنفس الميكانزمات

السابقة.

ػ ػ ػ ػ حاولت الرئاسة تحقيؽ نوع مف االستقاللية في محاولة منيا لمواجية المؤسسة العسكرية مف جية،

وحرصيا عمى أف تحظى سياستيا بموافقة الجيش إلدراكيا لمدى القوة العسكرية التي تتمتع بيا مف جية
أخرى ،وبذلؾ كانت سمسمة إحالة لجنراالت إلى التقاعد منذ أفريؿ  2004وتحييد دور الجيش في

انتخابات  ،2004بما ال يترؾ مجاال لمتدخؿ في الحقؿ السياسي

2

وبصفة عامة فإف االنتخابات الرئاسية أثبتت عدـ قدرة األحزاب مف الوصوؿ إلى السمطة والتداوؿ عميو
وأف السمطة ىي التي تخمؼ نفسيا تماشيا مع االستم اررية في تعددية مقيدة وديمقراطية الواجية.
1

 :إعالى وسيز الذاخليت يىم  9أفزيل.4002
2
 :فاطمة صهران ،مرجع سابق ،ص .2
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االنتخابات الرئاسية  09فريل :8009
ويتكرر األمر نفسو حينما فرضت اإلصالحات السياسية الجديدة حاالت مف األلفة والتناغـ الكامؿ بيف
الرئاسة ونواب البرلماف والحكومة واألحزاب والحركات المؤيدة والمذكية لمشروع برنامج الرئيس ومع اقتراب
عيدتو الرئاسية الثانية ،عادت الدعوة مرة أخرى عمى مستوى قنوات التعبئة واألدوات التي تستعمميا
السمطة داخؿ مؤسساتيا وعمى مستوى منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تعديؿ الدستور مف أجؿ
تزكية الرئيس ،والسماح لو بعيدة رئاسية ثالثة.
إف تعديؿ الدستور والعيدة الثالثة تعود إلى خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفميقة يوـ 6جويمية  2006الذي

أعمف عف مبادرة تعديؿ الدستور حتى ينيي الخمط بيف النظاـ البرلماني والرئاسي وصرح عف استشارة الشعب

حوؿ التعديالت":وطبقا لما تخولو لي صالحياتي الدستورية أدعوا المواطنات والمواطنيف إلى اإلدالء برأييـ

في التعديالت المقترحة حوؿ الدستور والتي سنضعيا أماـ أيدييـ قريبا لالطالع عمييا والنظر فييا واثقا في
حكمة شعبنا وسداد رأيو وحسف اختياره .1

الرئيس بوتفميقة طرح في برنامجو االنتخابي سنة  1999عند ترشحو تحقيؽ المصالحة الوطنية والتمسؾ
بالثوابت الوطنية وترسيخ التعددية السياسية والحزبية والتداوؿ السممي لمسمطة وتكريس دولة القانوف.

وفي  2008يتراجع ويعدؿ الدستور وقبمو في  1988كاف ضد التعددية الحزبية داخؿ المجنة المركزية
لمحزب الواحد كما سبؽ ذكره.لكف تأجيمو وتعديميو بواسطة غرفتي البرلماف يوـ 12نوفمبر  2008بعد انعقاد

البرلماف بغرفتيو بعد تمرير قانوف السمـ والمصالحة وتيميش األحزاب وانقساميا واالعتماد عمى المنظمات
االجتماعية التي ال تممؾ البعد الوطني حتى يسيؿ استمرار النظاـ.2

وقد سبؽ ىذا التعديؿ الجزئي تعديال مف قبؿ ،وىو التعديؿ الجزئي المتضمف دسترة المغة األمازيغية الذي
جاء خصيصا الحتواء األزمة التي عرفتيا منطقة القبائؿ عمى إثر مقتؿ الشاب " ماسينيسا " عمى يد أحد

عناصر الدرؾ الوطني ،والذي دفع حركة العروش إؿ المطالبة بضرورة استعادة مكانة المغة األمازيغية

بوصفيا لغة وطنية رسمية.

ثـ جاء التعديؿ الجزئي لدستور  3;;8بالقانوف رقـ  3;-1:المؤرخ في  39ذي القعدة عاـ ;364

الموافؽ ؿ  37نوفمبر  411:والذي تضمف مواد عديدة عدلت مف بينيا المادة  96إذ أصبحت تنص عمى
مايمي :مدة الميمة الرئاسية  17سنوات يمكف تجديد انتخاب رئيس الجميورية.

وتعديؿ المادة  99التي وسعت مف صالحيات الرئيس وتـ استبداؿ وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير

األوؿ.

3

1

 :خطاب الزئيض يىم  4جىيليت  2006بوٌاطبت إحياء عيذ االطتقالل الزابع واألربعيي.
2
 :مزرود حسٌن ،مرجع سابق ،ص .243
3
 :أنظر المادة .44من دستور الجزائر .9112
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ما يالحظ عمى ىذا التعديؿ ،تغميب كفة السمطة التنفيذية بتقوية اختصاصات رئيس الجميورية ،وخمؽ نوع
مف التعاوف بيف الحكومة والبرلماف ،وتحقيؽ استقرار قوي لممؤسسة التنفيذية ،وعمى الرغـ مف أف ىذا

الدستور قد تبنى ثنائية المؤسسة التنفيذية ،وأكد مسؤولية الحكومة عمى البرلماف ،وأخذ بنوع مف الفصؿ
المرف بيف المؤسسات السياسية مع وجود رقابة وتعاوف بينيما غير أنو قوى ولو نظريا مف مركز رئيس

الجميورية

1

وأنو إذا ما تـ مقارنة ذلؾ بالمادة 96المعدلة بسابقتيا قبؿ التعديؿ نمحظ أف التعديؿ اقتصر عمى الفقرة

الثانية مف نصيا  ،التي كانت تكرس التجديد " لمرة واحدة " ىذه العبارة األخيرة كانت تفيد التشدد في

الضابط  ،أي تشكؿ قيدا مطمقا وصريحا  ،حيث تـ استبداليا بعبارة تفيد إطالؽ التجديد الخاص بالعيدة
الرئاسية  ،وبموجب ىذه التعديؿ دخمت الجزائر مصؼ األنظمة الدستورية التي تكرس تمديد العيدة
الرئاسية  ،وبذلؾ أعاد المؤسس الدستوري تكريس ما يعرؼ في السابؽ باالستم اررية وىي المعادلة

المعاكسة لقاعدة التداوؿ عمى السمطة وتجسد االستبداد بالسمطة والبقاء في الحكـ لمدة طويمة ومف ثـ
تحوؿ الجميوريات إلى أنظمة ديكتاتورية تسمطية .

2

وبالعودة إلى االنتخابات الرئاسية فقد تقدـ العديد مف المواطنيف بطمبات الترشح وصمت حوالي خمسيف
طمب ،لكنيـ لـ يتمكنوا مف تجاوز عقبة جمع  51ألؼ توقيع وفي األخير أعمف بوعالـ بسايح رئيس

المجمس الدستوري يوـ  1مارس  2009عف ق ارره بممفات المرشحيف المقبوليف لالنتخابات الرئاسية

 9أفريؿ  2009ويتعمؽ األمر بالسادة:

 1بوتفميقة عبد العزيز مرشح )التحالؼ الرئاسي)
 2تواتي موسي )الجبية الوطنية(

 3حنوف لويزة )حزب العماؿ(.

 4محمد السعيد )حركة العدؿ والوفاء غير المعتمدة)
 5عمي فوزي رباعيف )مرشح حزب عيد )54

 6محمد جييد يونسي )حركة اإلصالح الوطني(

ويالحظ عمى خمسة مرشحيف ما عدا بوتفميقة ال يممكوف أحزاب ذات حجـ وانتشار عمى المستوى

الوطني ،ودخوليـ المنافسة مف أجؿ إعطائيا الطابع التعددي واضفاء الشرعية فقط وىذا يخدـ السمطة
أكثر مف المعارضة ،وقدموا بارمج تدعوا إلى المصالحة وتجاوز األزمة التي تعيشيا الجزائر ،وحثوا

المواطنيف عمى المشاركة لمواجية مرشح السمطة ،أما مرشح السمطة أعمف في برنامجو االنتخابي

االستم اررية بينما أعمنت كؿ مف جبية القوى االشتراكية ،والتجمع مف أجؿ الثقافة والديمقراطية وحركة

النيضة عف مقاطعة االنتخابات الرئاسية والعيدة الثالثة.
1

 :ناجً عبد النور ،مرجع سابق ،ص .393
2
 :فاطمة صهران ،مرجع سابق ،ص .1
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كما أنشئت في  5مارس  2009ـ المجنة الوطنية المستقمة لمراقبة االنتخابات الرئاسية مف طرؼ الرئيس
وأسندت رئاستيا لمسيد محمد تقية وزير عدؿ السابؽ ،بمجموع  19عضو ،لتشمؿ جميع األحزاب المعتمدة

بمعدؿ ممثؿ لكؿ حزب وممثؿ عف كؿ مرشح والدعوة إلى حضور مالحظيف دولييف بيدؼ إعطاء
المصداقية لمعممية واثبات المشاركة وابعاد شبية التزوير .وقػ ػد أفرزت االنتخػ ػابات الرئاسية  9أفريؿ
 2009النتائج التالية:

1

.عدد الييئة الناخبة المسجمة200360:

نسبة المشاركة % 74.54 :مرتفعة مقارنة ب انتخابات .1999
والجدول رقم ( :)90يوضح نتائج انتخابات الرئاسية :28009

مف خالؿ نتائج االنتخابات وفوز مرشح السمطة لعيدة ثالثة وارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات

;;; ،3كؿ ىذا يرجع إلى سياسية السمطة ودور اإلدارة في اإلعداد لمعممية االنتخابية ،وىذا بالعودة إلى
 :1على زغدود ،نظام االحزاب السٌاسٌة الجزائر ،الجزائر :دٌوان مطبوعات الجامعٌة ،2005 ،ص .22
:Quotidien El WATAN، n 5820 du 21 Novembre 2009;p6.
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الوضع االقتصادي السائد آنذاؾ الذي كاف ينـ عف تحسف أوضع بتوفر األمواؿ وتراجع المديونية الخارجية
إلى 0,46مميار دوالر سنة  2008مقابؿ أكثر مف  20مميار دوالر سنة  2000بفعؿ الدفع المسبؽ لمديوف
بداية مف  2004نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ،لكنيا لـ تنعكس عمى تحسف الوضع االجتماعي ولـ تحد

مف ظيور اليزات االجتماعية مف جراء انتشار ظاىرة الفساد واختالس األمواؿ.

ناىيؾ عف ما تـ التحضير لو قبؿ موعد االنتخابات والدخوؿ في حممة انتخابية مسبقة باستعماؿ وسائؿ
الدولة لألغراض حزبية وشخصية ،وىو ما يعني عدـ الحياد السياسي واالعالمي وعدـ تكافؤ الفرص بيف

المرشحيف ،واتخاذ جممة مف الق اررات تدخؿ ضمف سياسية شراء السمـ االجتماعي واستقطاب الشعب

واحتوائو لمسمطة أو النظاـ السياسي ،مف أىـ تمؾ الق اررات:

ػ بداية مف يوـ  24فيفري  2009في لقاء ذكرى االحتفاؿ بتأميـ المحروقات في مدينة أرزيو بوىراف أعمف
عف إعادة النظر في الحد األدنى لألجور في أوؿ لقاء لمثالثية.

في  28فيفري مف بسكرة أعمف عف مسح ديوف الفالحيف والمواّليف المقدرة ب : 41مميار دج.

2ػ  04مارس  2009في ممتقى تكويف الشباب أعمف عف زيادة في منحة الطمبة وزيادة في منحة المتكونيف

مف  300دج إلى  2000دج والذيف ال يحؽ لو أخذ المنحة تمنح ليـ  055دج ،وزيادة في منحة طمبة
الجامعة وتخصيص 3411دج لطمبة الدكتوراه الذيف ليس ليـ دخؿ.

ػ تجمع يوـ  8مارس  2009بمناسبة عيد المرأة إطالؽ سراح النساء المسجونات وتخفيض العقوبة ليف.

أما عف المواقؼ الوطنية والدولية حوؿ نتائج االنتخابات فاألحزاب المساندة لمسمطة أكدت عمى شرعية
االنتخابات والفوز ،أما األحزاب األخرى المشاركة أرجعت الفوز بالعيدة الثالثة لعمميات التزوير ،وليس

لضعفيا ،أما األحزاب المقاطعة كجبية القوى االشتراكية ،والتجمع مف أجؿ الثقافة والديمقراطية وقفت

وعارضت تعديؿ الدستور والعيدة الثالثة مف دوف تأثير.بينما عبرت فرنسا عمى موقفيا بتصريح الرئيس

الفرنسي ساركوزي بتينئة الرئيس بوتفميقة عمى إعادة انتخابو ،بينما عبرت الواليات المتحدة األمريكية عف
قمقيا مف التصريحات حوؿ التزوير لكنيا عبرت عف احتراميا لالنتخابات

إف تعديؿ الدستور والعيدة الثالثة ىي ضماف الستم اررية النظاـ الحاكـ وتعبير عف التراجع عف االنتقاؿ

عمى السمطة وعف أزمة انتقاؿ ،وقد ساىمت في ىذا تحسف الظروؼ االقتصادية ،واألحزاب الموالية لمسمطة،
مع بعض األحزاب المشاركة إلعطائيا الشرعية ،رغـ معارضة بعض األحزاب لكنيا ضعيفة وال تممؾ
مقومات الحزب ولـ تستطيع إيقافيا أو التأثير فييا.
االنتخابات الرئاسية  01أفريل :4102

انطمقت االنتخابات في وقت يمر فيو المجتمع الجزائري بتحديات داخمية معقدة ومتداخمة  ،فمف الناحية
االجتماعية تفاقمت البطالة في صفوؼ خريجي الجامعات خاصة الشباب منيـ  ،عالوة عمى ذلؾ أزمة
السكف  ،ومشكالت قطاع الصحة والتربية والتعميـ  ،أما مف الناحية االقتصادية فتمثمت بفشؿ السياسيات
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العامة وبرامج التنمية المحمية  ،وتفشي الفساد اإلداري والمالي وتوسعو إلى المؤسسات االقتصادية الكبرى
( مجمع البتروؿ الجزائري سوناطراؾ  ،ومشروع الطريؽ السيار شرؽ غرب  ، )...إضافة إلى انتشار
الرشوة وتبذير الماؿ العاـ  ،أوصمت ىذه الظواىر الجزائر إلى مرتبة متدنية في التقارير الدولية الصادرة
عف عديد المؤسسات الميتمة بقياس الفساد عمى المستوى الدولي .
لقد أدى تفاقـ األزمات المجتمعية وسوء إدارة الحكومة ليا إلى الفعؿ الجماعي االحتجاجي ،فظيرت
حركات احتجاجية شممت معظـ القطاعات ومست كامؿ مناطؽ البالد ،خاصة الواليات الشرقية والجنوبية،
حيث حاولت السمطة احتواء ىذه الحركات االحتجاجية واالعتصامات اليومية بوسائؿ أمنية سممية وبوعود
سياسية واجراءات اقتصادية (شراء السمـ االجتماعي) .1
وكما سبؽ فقد تميزت الفترة السابقة لالنتخابات الرئاسية باشتعاؿ الجبية االجتماعية بشكؿ غير مسبوؽ
عمى الرغـ مف الجيود التي قامت بيا الحكومة في السابؽ ،مف خالؿ الزيادات المعتبرة التي استفاد منيا
معظـ العماؿ .والسبب يرجع إلى سعي معظـ النقابات إلى تسجيؿ تنازالت جديدة مف طرؼ الحكومة
خاصة في ىذه الفترة الحساسة ،وتخوؼ الحكومة مف انفالت الوضع األمني بسبب االحتجاجات.
مف جية أخرى فقد اتجيت جيود الحكومة في المدة األخيرة إلى توفير الظروؼ المواتية لإلجراء
االنتخابات ،وانشغاؿ معظـ وزراء الحكومة بالقياـ بحممة مسبقة لمصمحة الرئيس المرشح ،خاصة في
إطار الخرجات الميدانية التي كاف يقوـ بيا الوزير االوؿ إلى الواليات ،حيث استطاع في وقت قياسي
زيارة كؿ واليات الجميورية اؿ  6:في سنة ونصؼ فقط .2
وعمى إثر الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس منذ نياية جانفي  4135واستمرار تدىور حالتو الصحية
مما أثر في أداء وظيفتو رئيسا  ،كاف مف المفروض تنظيـ انتخابات رئاسية مسبقة بيدؼ تحقيؽ انتقاؿ
سمس ومنظـ لمسمطة  ،وأماـ ىذه الحالة طالبت بعض القوى المعارضة إتاحة الفرصة لتفعيؿ الترتيبات
الدستورية لترسيـ حالة شغور منصب الرئيس وفؽ ما تمميو المادة  3::مف الدستور  ،غير أف تماطؿ
المجمس الدستوري في تطبيؽ المادة واتسامو بالغموض حياؿ ذلؾ فتح الباب عمى مصرعيو لكؿ
السيناريوىات التي يمكف رسميا لتسير المرحمة المقبمة  ،ومع اقتراب الموعد الرئاسي يمعف الرئيس ترشحو
لعيدة رئاسية جديدة عمى لساف ويزره األوؿ وىو ما يعني إصرار النظاـ عمى عدـ فتح المعبة االنتخابية
1

 :ناجً عبد النور ،االنتخابات الرئاسٌة الجزائرٌة عام  2014وعسر المرحلة االنتقالٌة ،مجلة سٌاسٌات عربٌة ،العدد  ،99ص .21
2
 :مراد بن سعٌد ،انتخابات الرئاسة الجزائرٌة :تراجع أم تقدم؟ ،المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة ،العدد  ،00ص .0
3
 :المادة  99من الدستور تتحدث عن صحة الرئٌس ... :فإذا ألم بالرئٌس مرض أقعده عن أداء مهامه أو موت ،وجب أن ٌصار إلى إثبات الحالة
المرضٌة بملف طبً ٌسلم إلى المجلس الدستوري الذي ٌدرس الملف ثم ٌدعو البرلمان بغرفتٌه لالجتماع إلثبات الحالة وتكلٌف رئٌس مجلس
األمة برئاسة الدولة لمرحلة إنتقالٌة تدوم ٌ 40وما تنظم خاللها انتخابات رئاسٌة "...
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وتكريس أزمة ووقؼ مسار االنتقاؿ عمى السمطة  .وبمجرد إعالف رئيس الجميورية عبد العزيز بوتفميقة
الترشح لعيدة رابعة  ،تحركت الساحة السياسية بعد أشير مف الترقب فأصبحت العديد مف األحزاب مف
مختمؼ التيارات والتوجيات السياسية رافضة ليذا الترشح وداعية لمقاطعة االنتخابات  ،وفي ظؿ حراؾ
شبابي الفت نشأت حركة تسمى " بركات " تضـ مثقفيف واعالمييف وجامعييف وشبابا تستند حسب
مؤسسييا إلى مبادئ الثورة التحريرية  ،وتأخذ الطابع الجزائري

1

 ،وتـ تأسيس تحالؼ لممعارضة متمثؿ

بالتنسيقية الوطنية لألحزاب والشخصيات المقاطعة لمرئاسيات  ،ضمت حركة مجتمع السمـ  ،وحزب
التجمع مف أجؿ الثقافة والديمقراطية  ،وجبية العدالة والتنمية  ،وحركة النيضة  ،وحزب جديد  ،ورئيس
الحكومة األسبؽ المترشح المنسحب أحمد بف بيتور  ،حيث دعت التنسيقية الشعب الجزائري والمترشحيف
إلى مقاطعة االنتخابات مع تنظيـ وقفات ميدانية وتجمعات شعبية .
وقد جرت االنتخابات الرئاسية في  94أفريؿ  ،3490وترشح لرئاسة الجميورية:
عبد العزيز بوتفميقة :مترشح حر
عمي بف فميس :مترشح حر
عبد العزيز بمعيد :مترشح جبية المستقبؿ
حنوف لويزة :مترشحة حزب العماؿ
عمي فوزي رباعيف :مترشح حزب عيد 50
موسى تواتي :مترشح الجبية الوطنية الجزائرية
وقدرت نسبة المشاركة الوطنية ب  %54244مف إجمالي الييئة الناخبة البالغ  33992249ناخبا ،منيـ
 39949210ناخبا عمى المستوى الوطني ،وبمغ عدد المصوتيف  99244190ناخبا ،في حيف بمغ عدد
األصوات المعبر عنيا  94029909صوتا ،أما األصوات الممغاة فقدرت ب  9923922صوتاً.

1

 :قال أحد أعضاء تنظ ٌم بركات فً ندوة صحفٌة نظمتها جرٌدة الخبر بمقرها " :بركات لٌست مستلهمة أو مقلدة م أي تنظٌم آخر ،هو شعار
أخذناه من الثورة التحرٌرٌة وراعٌنا فٌه الطابع الجزائري مثلما قال المجاهدون لالستعمار بركات ،نحن نقول للفساد بركات ،ثم إننا نرٌدها ثورة
سلمٌة إلحداث التغٌٌر الجذري « ،أنظر جرٌدة الخبر بتارٌخ  ،3490/42/45ص .5
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جدول رقم ( )11يبين نتائج المترشحين في االنتخابات الرئاسية  12أفريل .2014
النسبة المئوية

عبد العزيز بوتفميقة

%99201

العدد
9529299

المترشح
عمي بف فميس

%12.30

9399229

عبد العزيز بمعيد

%03.36

239424

لويزة حنوف

%1.98

954413

عمي فوزي رباعيف

%0.99

94332

موسى التواتي

%0.56

49940

1

جاءت النتائج النيائية النتخابات الرئاسة  3490حسب بياف المجمس الدستوري  ،كما كاف يتوقعيا
المتنافسوف ولـ تفاجئ الطبقة السياسية بفوز المترشح عبد العزيز بوتفميقة بأغمبية ساحقة متقدما عمى
المترشحيف الخمسة بأكبر وعاء انتخابي  ،ويمكف تفسير وتحميؿ ىذه النتائج بالنظر إلى المرشحيف الذيف
واجيوا مرشح السمطة إذ لـ يكف أماـ الناخب الجزائري مترشحيف كبار باستطاعتيـ منافسة المترشح عبد
العزيز بوتفميقة  ،وما يبرر عزوؼ الشخصيات ذات األوزاف السياسية الثقيمة عف ترشيح نفسيا ىو رفضيا
لعب دور المنافس الكبير واستغالليا ؾ " أرنب سباؽ" عمى أساس أف االنتخابات مغمقة ومحسومة النتائج
مف جية  ،والتخوؼ مف العراقيؿ التي يمكف أف تضعيا و ازرة الداخمية في وجو منافسيف لمرشح النظاـ مف
جية أخرى  ،كما حدث في انتخابات  9111لمرشح حركة حمس الشيخ محفوظ نحناح بحجة عدـ
المشاركة في ثورة التحرير  ،وتكرر الموقؼ نفسو مع أحمد طالب اإلبراىيمي في انتخابات .3440
كما لعب الوضع الخارجي دو ار في رسـ مسار نتائج االنتخابات  ،وما شيدتو دوؿ الجوار مف ثورات
وتغير أنظمة سياسية األمر الذي جعؿ المواطف الجزائري متخوفا مف تكرار نفس السيناريو في الجزائر
باإلضافة إلى خطاب الحممة االنتخابية لمرئيس والتخويؼ مف المجيوؿ في ظؿ ىاجس الخوؼ مف العودة
إلى عنؼ التسعينات الذي مزاؿ يسكف الجزائرييف والمطالبة بدعـ مرشح النظاـ واالستم اررية لضماف
األمف والحفاظ عمى الوضع الراىف في ظؿ مرض الرئيس وعجزه عف القياـ بالحممة االنتخابية وتكميؼ
شخصيات حزبية وت نظيمات المجتمع المدني بما فييا الحركات الطالبية والنسوية ورجاؿ الفف والرياضة ،
وجماعات المصالح والمقاوليف ورجاؿ الماؿ واألعماؿ  ،ومنو فإف دارس التجارب االنتخابية الجزائرية يممح
أف الناخب يصوت لمشخص وال يصوت لمحزب .

1

 :حسب بٌان المجلس الدستوري المؤرخ فً  39أفرٌل .3490
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ومع ذلؾ فالمؤشرات الكمية االجمالية تظير أف الرئيس بوتفميقة حتى واف ظير مريضا ومرىقا ال يزاؿ
يحظى بدعـ كبير وأف المعارضة السياسية التزاؿ عاجزة عف تقديـ مترشح منافس  ،وىو ما يممح بنوع مف
التصحر السياسي في الحياة الحزبية  ،فبرغـ مف أف الساحة الجزائرية تحوي أكثر مف  24حزبا إال أف
حجـ التأثير في السيا سية العمومية يطرح أكثر مف تساؤؿ  ،ولعؿ ىذا الركود المقيت ىو مف أباف أف
االنتخابات آيمة إلى مشيد محكـ النتائج ومعروؼ السيناريوىات خصوصا بعد أف أعمنت أيضا بعض
األحزاب معارضتيا لمعممية االنتخابية التي وصفتيا سمفا بالتزوير المسبؽ عمى غرار حزب التجمع مف
أجؿ الثقافة والديمقراطية وحمس وحركة النيضة وبعض القيادات السياسية والحزبية السابقة .

1

إف دارس التجارب االنتخابية الجزائرية يممح أف الناخب يصوت لمشخص ،وال يصوت لمحزب ،ويتبع
المرشح في ترحالو بيف األحزاب والمواقع السياسية ،وبخاصة أف كؿ برامج المترشحيف كانت متشابية
الجدول رقم ( )12يوضح عدد األصوات ونسبتها التي تحصل عميها الرئيس عبد العزيز بوتفميقة في
االنتخابات األربعة .2
النسػػبة المئويػػة

عاـ االنتخابات الرئاسية
9111

%73.79

3440

%90211

3441

%14230

3490

%99201

مف خالؿ الجدوؿ نالحظ تراجع األصوات المؤيدة ؿ الرئيس عبد العزيز بوتفميقة مقارنة بنتائج التي
تحصؿ عمييا في  3440و 3441التي حقؽ فييا  %90211و %14230ويرجع ىذا التراجع إلى الصراع
القائـ داخؿ حزب جبية التحرير الوطني صراع األجنحة عمى قيادة الحزب ورفض العيدة الرابعة ،وعميو
فقد المترشح والرئيس الشرفي لمحزب الوعاء االنتخابي لحزب جبية التحرير ،والموقؼ نفسو اتخذتو عدة
منظمات جماىرية كمنظمة المجاىديف وأبناء الشيداء وأبناء المجاىديف ف وفئة الحرس البمدي.

1

 :بوحنٌة قوي ،االنتخابات الرئاسٌة فً الجزائر :العهدة الرابعة لبوتفلٌقة وتحدٌات المشهد ،مركز الجزٌرة للدراسات 92 ،ماي ،3490
ص .5
2

 :عبد النور ناجً ،مرجع سابق ،ص.4

88

الفصل الثاني

االنتخابات ومسار انتق ال السلطة في الجزائر
خالصة واستنتاجات:

لقد شكمت عممية االنتقاؿ الديمقراطي في النظاـ السياسي الجزائري نقمة نوعية في طبيعة العالقات السائدة
بيف ىذا النظاـ ومختمؼ التشكيالت السياسية والمدنية العاممة فيو ،حيث كانت االنتقالية إلى نظاـ التعددية
الحزبية استجابة لمطالب اجتماعية ممحة ،أسفرت عمى العديد مف التحوالت في بنية النظاـ ،وكذا
التشكيالت الس ياسية الناشطة ضمنو ،مثمتيا الزيادة الكبيرة في عدد ىذه التشكيالت باختالؼ توجياتيا
وأيديولوجياتيا.
ومف خالؿ التجربة االنتخابية في الجزائر ،التي أصبحت وسيمة لفرض األمر الواقع واحتكار السمطة عمى
مستوى المؤسسات سواء البرلماف أو رئاسة الجميورية ،مما يعني تأزـ مبدأ انتقاؿ السمطة السياسية في
ظؿ غياب المشاركة السياسية ،وىو ما يعبر عف ضعؼ شرعية النظاـ السياسي.
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تمهـــــــيد:

ال شك أن مستقبل أي نظام ديمقراطي يعتمد في بعده القانوني والمؤسساتي إلى حد بعيد على المسائل
المرتبطة بالعملية االنتخابية ،ألنها العملية التي تؤدي وتعكس التحوالت االجتماعية والسياسية في بلد ما
الرتباط اختيار قادة الشعب وممثليه بالنظام االنتخابي المتبني ،وبناء على ذلك سنتعرض في هذا الفصل
لتقييم مسار انتقال السلطة في الجزائر من خالل المواعيد االنتخابية (التشريعية ،الرئاسية) التي تحدثنا
عنها سلفا ،وذلك في مبحثين:
المبحث األول :عناصر القوة والضعف في آلية االنتخابات
المبحث الثاني :دور المتغيرات غير االنتخابية في انتقال السلطة
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المبحث األول :مؤشرات القوة والضعف في آلية االنتخابات
تُعرف العملية االنتخابية بجانبين هما (اإلجراءات والسياق العام) حيث يقصد باإلجراءات مجموعة القوانين
واللوائح التي تنظم سير العملية االنتخابية من الناحية االجرائية كإجراءات الترشح والتصويت ،تنظيم
االشراف على العملية االنتخابية من بداية إعداد الجداول االنتخابية حتى تمام الفرز .أما السياق العام
فيتمثل في مجموعة الخصائص والسمات والممارسات التي تحيط بالعملية االنتخابية وترتبط بها وتؤثر
فيها مثل المناخ السياسي الذي تجري فيه االنتخابات والثقافة السائدة وطبيعة النظام السياسي.
المطلب األول :النظام االنتخابي
ال وجود لممارسة ديمقراطية من دون وجود انتخابات نزيهة ،هي قاعدة ال اختالف بشأنها في أدبيات دراسة
عملية الدمقرطة أو التحول الديمقراطي  ،فاالنتخابات هي التي ِّ
تخول المواطنين ممارسة حقهم في اختيار
الحكام الذين يحكمون باسمهم ،وأعضاء المؤسسات التمثيلية الذين يمثلونهم  ،وإذا كانت االنتخابات بذلك
مؤش ار جوهريا لقياس درجة الديمقراطية من حيث هي المصدر الذي يستمد منه النظام السياسي مشروعيته،
وهي الضامن لمشاركة المواطنين في صنع القرار وصياغة السياسة العامة فإن أنظمة االنتخابات ال بد من
أن تكون تبعا لذلك ،مؤش ار فعليا وفعاال في آن واحد لتقييم مستوى األداء الديمقراطي وجودة الديمقراطية ،
فمعيار االنتخابات الحرة والنزيهة والعادلة يرتكز بالدرجة األولى على النظام االنتخابي أي مجموعة
القوانين التي تبين وقت انعقاد االنتخابات  ،من يحق له ممارسة حق االقتراع  ،كيفية تحديد الدوائر
االنتخابية كما يشمل أيضا العملية االنتخابية  ،بدءا من التسجيل األول للمقترعين ومرو ار بالدعاية
االنتخابية
إن أهمية النظام االنتخابي تتجاوز كونه الوسيلة االجرائية لتنظيم نتائج االنتخابات ،نحو األهمية السياسية
في تنظيم المؤسسات السياسية ،تحديد شكل الحكومات وطبيعة األنظمة الحزبية ،وكل ما تعلق بقضايا
إدارة الحكم على نطاق واسع ،ألن تصميما معينا لنظام انتخابي ما ،ينتج منه ما يتجاوز ترجمة أصوات
الناخبين إلى مقاعد نيابية ،إلى مسائل التمثيل الجغرافي ويمكن المرأة وتشجيع أو تعطيل العمل الحزبي
ودور المعارضة.

1

 :1نبيلة أقوجيل ،عفاف حبة ،القانون االنتخابي بين القوة والضعف ،مجلة االجتهاد القضائي ،جامعة بسكرة ،العدد  ،4ص .633
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ولقد عرفت جميع األنظمة االنتخابية التي تبنتها السلطة انتقادات قوية من طرف المعارضة ،وذهبت هذه
األخيرة إلى كشف بعض االختالالت والثغرات التي كانت تساعد األحزاب الحاكمة على حصولها على
أكبر عدد من المقاعد النيابية خاصة في البرلمان بغرفتيه ،وكثي ار ما تحدثت عن التزوير الذي تمارسه
اإلدارة في مثل هذه االستحقاقات االنتخابية.
شهد النظام االنتخابي إبان بداية التعددية السياسية حالة من عدم االستقرار الشديد في ارتباط وثيق مع انعدام
االستقرار الذي عرفه النظام السياسي ومؤسساته ولفهم موضوع النظام االنتخابي واالنتخابات في تلك الفترة،
يبدو مفيدا أن نذكر بالمعطيات الرئيسية للوضع السياسي العام آنذاك ،وتتمثل فيما يلي:
كان اإلطار المؤسساتي تعددي :هناك دستور تعددي وضع في فيفري ، 1989وقانون أحزاب تعددي
وقانون انتخابات تعددي ،صد ار على التوالي في  5جويلية و 7أوت من نفس السنة ،وثمة وضع ميداني تمثل
في قيام أحزاب سياسية بأعداد متزايدة.
هناك مؤسسات أحادية (مجالس محلية ،مجلس شعبي وطني ،ورئيس جمهورية) يعني أن كلهم ينتمون لحزب
جبهة التحرير الوطني وحدها.
معارضة قوية ،أقواها الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،حيث كانت تطالب بتجديد المؤسسات وإجراء االنتخابات
فورا ،أما موقف السلطة تميز آنذاك بالتردد ،ومن دون شك هو محاولة لكسب الوقت وتوفير الظروف التي
تراها ستكون مالئمة لفوزها باالنتخابات المقبلة.1
في هذا السياق ،أخذ موضوع االنتخابات ومعه النظام االنتخابي الذي سيطبق حي از واسعا للغاية من الصراع
السياسي الدائر آنذاك ،وعلى نحو منطقي تماما ،كان المتوقع أن يتهم البرلمان األحادي بالعمل من خالل ما
سيضعه أو يعدله من قوانين في هذا المجال على وضع الشروط الكفيلة بإبقائه في السلطة وهو ما حدث فعال
إذ عدل قانون االنتخابات التعددي األول ثالث مرات خالل فترة قصيرة ( )9119-9191ففي كل مرة كان
المشهد نفسه مجلس شعبي وطني" جبهوي "يضع النظام ويعدله بما يعتقد أنه سوف يضمن له الفوز،
والمعارضة وخاصة اإلسالمية تحتج على ذلك وتسعى لعرقلة االنتخابات على أساسه ،وعلى هذا المنوال
سار الشأن السياسي الجزائري إلى أن أوقف المسار االنتخابي في نهاية .2 9119

 :1صالح بلحاج ،أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر ،الجزائر :مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش ، 2012،ص .65
 :2نفس المرجع ،نفس الصفحة.
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واستكماال لمسار التعددية السياسية والحزبية في الجزائر ،ظهر أول قانون انتخاب تعددي ،الذي نص في
مادته الثانية واصفا االقتراع بالعام والسري والمباشر ،وتجري االستشارات االنتخابية تحت مسؤولية اإلدارة
التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء المترشحين .1
وقد اعتمد قانون االنتخابات رقم  91-91على نمط االقتراع بالقائمة مع تغليب نظام األغلبية المطلقة
أحيانا واألغلبية البسيطة في أحيان أخرى ،فإذا حازت قائمة على األغلبية المطلقة لألصوات تفوز بجميع
المقاعد ،أما إذا حازت قائمة على األغلبية النسبية تحصل على نصف المقاعد زائد مقعد (+% 05مقعد)
مقعد بينما توزع باقي المقاعد على القوائم حسب النسبة المئوية التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق

قاعدة الباقي لألقوى .وبتاريخ  72مارس  ،9191قام المجلس الشعبي الوطني بتعديل قانون االنتخابات

الفقرة المتعلقة بتوزيع المقاعد لتصبح القائمة التي تفوز باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها ال
تحصل على جميع المقاعد بل تحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع النسبة المئوية لألصوات التي

حصلت عليها ( المادة 2 . )27والحال على ما هو عليه في حالة لم تحصل أي قائمة على األغلبية
المطلقة .

هذا القانون كان محل خالف شديد ،لذلك تعرض لتعديالت جديدة ،حيث كان أول تعديل في  72مارس

 ،9115وذلك بتعديل قاعدة توزيع المقاعد باعتماد نظام القائمة النسبية ،بحيث أصبحت القائمة بأغلبية

األصوات ال تملك الحصول على جميع المقاعد ،وإنما فقط بعدد مقاعد يتناسب والنسبة المئوية لألصوات
المتحصلة ،أما التعديل الثاني فكان في  57أفريل  ،9119وبمقتضاه تم إلغاء نظام االقتراع على القائمة
وعوض بنظام االقتراع على االسم الواحد باألغلبية في دورين .وحسب هذا النظام يتم التنافس في كل دائرة
انتخابية

3

 ،على مقعد واحد  ،وإذا لم يحرز أي مرشح األغلبية المطلقة في الدور األول فهناك دور ثان

يشارك فيه المرشحان صاحبا أكبر عدد من األصوات في الدور األول  ،وتحضي ار ألول انتخابات بعد

إلغاء المسار االنتخابي عام  ، 9119تم تعديل النظام االنتخابي مرة أخرى بمقتضى القانون العضوي

المتعلق بنظام االنتخابات في  52مارس  ، 9112وأهم ما جاء فيه العودة إلى نظام القائمة النسبية ،

بحيث يتم توزيع المقاعد حسب عدد األصوات المتحصل عليها مع تطبيق قاعدة الباقي لألقوى على أن

تستثنى القوائم التي لم تحصل على نسبة  50بالمئة على األقل.4

 : 1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون العضوي رقم  36-98المؤرخ في  70أوت  ،3898المتضمن قانون االنتخابات ،الجريدة
الرسمية ،العدد  70 ،63أوت  ،3898ص .948
 :2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون العضوي رقم  73-87المؤرخ في  30مارس  3887المعدل والمتمم لقانون 36-98
المتضمن قانون االنتخابات ،الجريدة الرسمية ،العدد  39 ،36مارس  ،3887ص .466
 :3حدد قانون الداوائر االنتخابية المعدل في  76أفريل  3883عدد الدوائر ب  ،243لكن وفي ذات السنة وقبل إجراء االنتخابات التشريعية تم
خفض عدد الدوائر إلى .467
 :4رابح زغوني ،النظام االنتخابي كمؤشر لقياس إرادة االصالح السياسي في ديمقراطيات الموجة الثالثة :الجزائر نموذجا ،المجلة العربية للعلوم
السياسية ،العدد  ،3733 ،23ص .23
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ولم تمس تعديالت القانون االنتخابي في  7552و  7595بجوهر قاعدة التمثيل النسبي  ،وفي عام
 7599بادر رئيس الجمهورية تحت وطأة الضغوط الخارجية بجملة من اإلصالحات السياسية في خطابه
الموجه لألمة في  90أفريل  ، 7599ومن بين محاور هذه المبادرة نجد نظام االنتخابات من أجل تجديده
وتطويره وتكييفه مع اإلرادة السياسية للقيادة الدستورية في البالد ومع تطلعات المجتمع الجزائري المشروعة
وسائر التحوالت الوطنية واإلقليمية والدولية والمتعلقة بالممارسة االنتخابية الديمقراطية التعددية  ،ومع

عملية ترقية وحماية حقوق اإلنسان والمواطن .1

أهم ما ميز القانون العضوي رقم  59/97المتعلق باالنتخابات هو إدراج القضاء كلجنة لإلشراف على
العملية االنتخابية الذي دخل حيز التنفيذ منذ االنتخابات التشريعية ماي .7597

وفي تقييمنا للنظام االنتخابي وما صاحبه من تعديالت يمكن القول أن القوانين االنتخابية التي تم وضعها

سواء في التحضير لعملية االقتراع واألنماط االنتخابية المتبعة في توزيع المقاعد على القوائم وخاصة
األحكام التي تبين تقسيم دوائر االنتخاب  ،كانت المحرك األهم لألحداث السياسية واالنزالقات الخطيرة
التي مرت بها الجزائر  ،ابتداء من االنتخابات المحلية إلى غاية االنتخابات التشريعية  ،فكان النظام

االنتخابي هو المفجر الرئيسي للنظام السياسي الجزائري  ،ونظ ار للدور الفعال الذي يلعبه النظام االنتخابي
في الحياة السياسية كان من المنطقي والضروري أن تعهد مهمة وضع القوانين االنتخابية إلى هيئة أو

جهة محايدة وغير متحزبة  ،ال تنتمي إلى تيار سياسي على غرار بعض الدول كأستراليا  ،كندا التي تعهد

هذه المهمة إلى لجنة دائمة تتكون من خبراء مختصين في هذا المجال وتخضع نشاطها إلى هيئة قضائية
مستقلة .

المطلب الثاني :إدارة العملية االنتخابية
تعتبر االنتخابات إحدى اآلليات الناجعة لتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون ،وهذا من خالل
إمكانية مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم ،وإسهامهم بصورة واضحة في تسيير السياسية العامة

للدولة ،وتعزي از لمعاني الديمقراطية وتمسكا بمبادئ نزاهة االنتخابات ،تلجأ األنظمة إلى فرض رقابة على
العملية االنتخابية ،مما دفع بالمشرع الجزائري إشراك إلى جانب اإلدارة ،آليات تنظيمية جديدة مستقلة
تسهر على ضمان شفافية ونزاهة العملية االنتخابية وذلك باستحداثها للجان رقابية وطنية مستقلة وكذا
دعوة مالحظين دوليين.
لقد أناط المشرع الجزائري إلى السلطة التنفيذية متمثلة في و ازرة الداخلية تولي تنظيم ومراقبة العملية
االنتخابية ،وذلك عن طريق تشكيل لجان بمعرفة السلطة التنفيذية المفترض فيها االلتزام بمبدأ الحياد الذي
 :1سعيد بوشعير ،إصالح النظام االنتخابي في الجزائر( ،مزيد من الحرية والنزاهة والديمقراطية) ،مجلة الفكر البرلماني ،العدد  ،39الجزائر،
نوفمبر  ،3733ص .328
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ألزمها به الدستور والقوانين األخرى حيث نصت المادة  36من الدستور على أن " :عدم التحيز يضمنه
القانون " كما أصدرت رئاسة الجمهورية تعليمة تتضمن مبدأ حياد اإلدارة والموظف إزاء العملية االنتخابية
آخذة على عاتقها إلزام أعوان اإلدارة بالحياد ،نذكر منها:
ـ حق المترشحين مراقبة العمليات االنتخابية
ـ على وسائل اإلعالم معاملة المترشحين بالمساواة
ـ إلزام اإلدارة بتوفير الوسائل المادية واألمنية بهدف تنظيم التجمعات الشعبية.
ـ منع استعمال إمكانيات الدولة لألغراض حزبية أو شخصية.
ـ إلزام أعوان الدولة بالحياد والتعامل على قدم المساواة .1
وتتولى اإلدارة مراقبة عملية االنتخاب ،بدءا باإلشراف على إعداد القوائم االنتخابية وتصحيحها ومراجعتها،
وتلقي طلبات الترشيحات ،ومراقبة الحملة االنتخابية ،مرو ار بتنظيم ومراقبة عمليات التصويت والفرز،
وأخي ار جمع النتائج وإحصائها واإلعالن عنها.
ولقد عرف المسار االنتخابي في الجزائر إنشاء لجنة وطنية مستقلة لمراقبة االنتخابات وكان ذلك ألول مرة
في االنتخابات الرئاسية لسنة  ،3882بموجب المرسوم الرئاسي رقم  338-82المؤرخ في  30سبتمبر
 ،2 3882وهو ما كرسه القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات رقم  73-33المؤرخ في  33يناير
 .3733حيث نصت المادة  303منه على " تحدث لجنة وطنية لمراقبة االنتخابات يتم وضعها بمناسبة
كل إقتراع ،وتكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به المتعلق
باالنتخابات"
وقد حدد المشرع تشكلية اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات في القانون العضوي رقم  73-33في المادة
 303منه ،بحيث تحدث هذه اللجنة بمناسبة كل اقتراع ،وعليه فإن تشكيلة هذه اللجنة تكون كاآلتي:
أمانة دائمة يتم اختيار أعضائها من بين الكفاءات الوطنية ،بموجب قرار وزاري مشترك باإلضافة إلى
ممثل عن كل حزب سياسي وممثل عن كل مرشح حر بحيث يتم اختيار ممثلي المرحين عن طريق
القرعة من قبل باقي المرشحين.
 :1ماجدة بوخزنة ،آليات اإلشراف والرقابة على العملية االنتخابية في الجزائر ،مذكرة ماجستير في العلوم القانونية ،جامعة حمه لخضر الوادي،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،3734 ،ص .37
 :2المرسوم الرئاسي رقم  383-82المؤرخ في  30سبتمبر  ،3882المتضمن إستحداث اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات الرئاسية ،الجريدة
الرسمية ،العدد  ،23سنة .3882
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ما يمكن مالحظته على تشكيلة اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات في ظل القانون العضوي رقم 73-33
أنها ذات طبيعة مختلطة إدارية سياسية  ،فهي تضم أعضاء من السلطة التنفيذية يتم اختيارهم من قبل
وزير الداخلية والجماعات المحلية  ،وزير الخارجية ووزير المالية بالنسبة للجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات
التشريعية  37ماي  ، 3733وممثلين عن و ازرة الداخلية والجماعات المحلية وو ازرة المالية بممثل واحد
بالنسبة للجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات ل  38نوفمبر  3733بشروط قانونية تتمثل في الكفاءة الوطنية ،
هذا إلى جانب أعضاء من قبل المرشحين لالنتخاب بممثل عن كل حزب سياسي وممثل عن كل قائمة
للمرشحين األحرار  ،مما يفيد بأن تشكيلة هذه اللجنة لم تضمن مبدأ حياد اإلدارة  ،على اعتبار أن
لتشكيلة اللجنة أثر كبير عليه فكلما بعدت اإلدارة عن التشكيلة كان لمبدأ الحياد مكانة أضمن .1
وبناء على ما سبق وتقييما لعمل هذه اللجنة فبالرغم من تطورها التاريخي وما شهدته من تعديالت لضمان
نزاهة االنتخابات  ،إال أن هذه األخيرة لم تسلم من شوائب وعراقيل تسجل في كل موعد انتخابي من ذلك
عدم حياد اإلدارة أو الدولة أثناء العملية االنتخابية وهو ما يشتكيه األحزاب المعارضة ألحزاب السلطة في
استغاللهم العلني لممتلكات الدولة واإلعالم العمومي وتسخيرها لألجل الحمالت االنتخابية واستمالة
الشعب سواء في مواعيد الرئاسية التي تستغل لصالح مرشح السلطة أو المواعيد التشريعية باستغاللها
لألحزاب السلطة أو الموالت  ،بعيد عن رقابة مستقلة وهيئة محايدة تضمن نزاهة العملية االنتخابية ،
ضف إلى ذلك تزوير نتائج االنتخابات وحسم نتائجها سلفا سواء االنتخابات الرئاسية التي وكما ال حظنا
في الفصل الثاني من خالل المواعيد الرئاسية في ظل التعددية السياسية ما عرفته من تزوير في النتائج
وتشويه في العملية الديمقراطية ولعب باألصوات االنتخابية  ،وليس األمر ببعيد عن انتخابات الرئاسية
األخيرة  3734وما عرفته من تزوير ونتائج مزيفة حسب تصريحات علي بن فليس أحد المرشحين  ،الذي
صرح أنه ال يعترف بنتائج هذه االنتخابات التي عرفت تزوي ار .2
ناهيك عن ما تسجله االنتخابات التشريعية من تزوير في النتائج وغياب تام للجنة الوطنية لمراقبة
االنتخابات وهو ما فسرته عدد الطعون في المحاضر النهائية للنتائج  ،فحسب ما صرح به السيد عبد
القادر سعسع في مقابلة جمعتنا به في إطار الموضوع وفي خصوص االنتخابات التشريعية  3733بوالية
تمنراست وبصفته مرشحا ضمن قوائم االنتخابات أنه " تم تزوير المحاضر النهائية المتعلقة بمكاتب
االقتراع لدائرة عين قزام بمقر الوالية وإبعاد مرشح تم فوزه باالنتخابات لحسابات شخصية " باإلضافة إلى
استغالل مكاتب الصناديق المتنقلة للبدو الرحل وتزوير النتائج لصالح مرشحين على حساب مرشحين
 :1بلحاج جياللي ،اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات ،مجلة الفقة والقانون ،المغرب ،العدد  ،73أكتوبر  ،3736ص .386
 :2حسب ما نشره موقع  Bccاإلخباري بتاريخ  38أفريل .3734

97

تقييم لمسار انتقال السلطة في الجزائر

الفصل الثالث

آخرين  ،كل هذا يجري في غياب تامة إلدارة نزيهة مراقبة ( لجنة مراقبة االنتخابات)  ،وفي رده على
سؤالنا في تفسير ارتفاع نسبة المشاركة في االنتخابات لوالية تمنراست في مرتبة أولى وطنيا  ،علل ذلك
لمشاركة أفراد الجيش في الثكنات العسكرية في تراب الوالية وتصويتهم لألحزاب معينة وهو بمثابة تزوير
وتحويل لنتائج االنتخابات رغم عزوف بعض سكان الوالية على مستوى البلديات والدوائر مما يعتبر طعنا
في آلية االنتخابات .1
ومن خالل مشاركتنا في مراقبة االنتخابات كمالحظين ممثلين عن أحزاب مشاركة  ،الحظنا مراقبين ال
يهمهم انتمائهم لألحزاب التي يمثلونها ولنزاهة االنتخابات بقدر ما يهمهم المبلغ المالي الذي يتقاضونه
وراء عملية التمثيل والمراقبة  ،هذا األمر يساهم في عملية التزوير وفتح مساومات بين ممثلي األحزاب
والمراقبين ومن يدفع أكثر  ،أي بمعنى غياب الوالء والنضال الحزبي لممثلي األحزاب المشاركين في
مراقبة النتائج قد يسهل في عملية التزوير والالمباالة  ،وهو األمر الذي يقع فيه الكثير من األحزاب مما
يشوه في العملية االنتخابية الديمقراطية .
وعليه فإن لجنة مراقبة االنتخابات تلعب دو ار أساسيا في نزاهة االنتخابات وضمان نتائجها العادلة والتي
تحقق نجاحا لالنتقال السلطة وتداولها بشكل سلمي  ،كما تلعب األحزاب السياسية دو ار مهما في إدارة
العملية االنتخابية من خالل المشاركة والحضور القوي لمناضليها والتنظيم المحكم في مراقبة مكاتب
االقتراع ومنع التجاوزات أثناء العملية االنتخابية  ،وال يتسنى ذلك إال في خالل نظام انتخابي عادل وقانون
انتخاب يضمن ويكفل حق نزاهة آلية االنتخابات .
وال يزال العزوف االنتخابي يشكل هاجسا سياسيا يقلق السلطة الجزائرية منذ أول انتخابات تشريعية في
عهد التعددية  ،وهو ما يجعلنا نتساءل عن ارتفاع و تراجع نسبة المشاركة في كل انتخابات وتسجيل
العزوف االنتخابي في بعض الواليات أو ما سمي باالحتجاج االنتخابي  ،إذ تعد هذه الظاهرة نتيجة لتغير
وتطور معنى االنتخاب  ،من سلوك يرتبط بمواقف إيجابية أساسها دعم السلطة وتأييدها  ،إلى سلوكات
تعبر عن مواقف سلبية تجاه الساسة والسياسيين  ،ما جعله يتحول إلى آلية لالحتجاج و التعبير عن
رفض الوضع القائم  ،يقوم به المواطن عبر سلوك االمتناع االنتخابي أو االنتخاب األبيض اللذين يمثالن
مجموعة من السلوكات المسماة االنتخاب االحتجاجي .2

 :3عبد القادر سعسع ،مرشح ضمن قائمة الحزب الوطني للتضامن والتنمية ،االنتخابات التشريعية  ،3733والية تمنراست33 ،مارس ،3739
.32:67
 :2نصير سمارة ،االنتخاب االحتجاجي في الجزائر منذ ظهور التعددية الحزبية  ،3730-3887مجلة المستقبل العربي ،الــعدد 3739 ،407
ص .83
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صوت الجزائريون في عام  ،3883بكثافة ولكن من أجل الشئ بسبب إيقاف المسار االنتخابي وإلغاء
نتائج االنتخابات التشريعية ،أما في عام  ،3880فكان إقبال الجزائريين على التصويت أقل ولكنهم
اليزالون أوفياء للتوجه إلى صناديق االقتراع رغم وضوح الرسالة السياسية منذ تعرض تصويتهم للخيانة
بواسطة التزوير الواسع النطاق المعترف به من قبل السلطات العمومية .ومنه أقل أداء الجزائريين لواجبهم
االنتخابي شيئا فشيئا ،منذ عام  ،3773وتزايدت نسبة االمتناع واالنتخاب باألبيض من تصويت لآلخر
حتى بلغت أعلى مستوى لها في آخر تصويت لعام  ،3730ما صب مزيدا من التشكيك على نتائج
االنتخابات المثيرة بالفعل للجدل .فاالمتناع عن التصويت في السياق الجزائري ،امتناع المواطنون ليقينهم
بأن أصواتهم لن يعترف بها بسبب التزوير المحتمل للنتائج المعروفة مسبقا ،وهو يلقون بظالل من الشك
المنتخبين الذين ال يحترمون التزاماتهم .1
على نزاهة أخالق ُ
والالفت أيضا في الساحة أن الشباب الجزائري الذي يمثل  25في المئة من الكتلة الناخبة يعزف عن
التسجيل في القوائم االنتخابية ،حسب أستاذ علم االجتماع السياسي من جامعة تلمسان عبد العالي
بوكروح ،أن ذلك "ناجم عن اإلحباط الكبير الذي خلفته االنتخابات السابقة خصوصا وأن وعود الساسة لم

تتجسد فعليا على أرض الواقع ،وفي مقابل ذلك الممارسات اليومية التي يواجهها الشباب خاصة

المتخرجين حديثا من الجامعات والذين يواجهون اليوم البطالة ،وهو ما قابله البعض بعمليات الهجرة غير
الشرعية وليس بالتسجيل لالنتخاب ".كما وصف الدكتور بوكروح هذا العزوف بأنه "يأس في العمق

المجتمعي الجزائري تجاه األحزاب السياسية ،حيث ال يجد فيها الشباب أنفسهم ممثلين في الهياكل

والمجالس المنتخبة ،بل وأكثر من ذلك رؤية الكثيرين إلى أنهم مطية أو وسيلة في يد بعض األحزاب التي

تجندهم في كل مناسبة انتخابية ،وتستقطبهم لتمرير مشاريعها اآلنية" .2

والمالحظ أن السلطات قد أظهرت قلقها إزاء شبح االمتناع الذي أرخى بظالله أثناء التحضير لالنتخابات
التشريعية األخيرة  ، 7592وقد تضاعف هذا القلق  ،مع احتمال أن يصبح هذا االقتراع على المحك ،
وكان هذا سببا كافيا ليجعل الحكومة تطلق حملة شاملة إلقناع الجزائريين بالتصويت وذلك من خالل
حمالت تلفزيونية وإذاعية  ،الرسائل النصية على الهواتف المحمولة  ،دروس التربية المدنية في المدارس

حافالت تسير في الشوارع تحمل ملصقات تحث على التصويت  ...وألن الخوف من االمتناع عن
التصويت كان من الضخامة بمكان  ،قررت الحكومة إشراك المساجد وهو ما يناقض أحكام المادة 992

من قانون  ، 95-92الذي يمنع منعا باتا استخدام دور العبادة لألغراض سياسية  ،فطلب وزير الشؤون
الدينية محمد عيسى من أئمة المساجد المشاركة في الحملة االنتخابية لحث الناس على التصويت الواسع
 :1المرجع نفسه ،ص .84
 :2فتيحة زماموش ،العزوف االنتخابي في الجزائر الهاجس والرهان ،جريدة صوت /36 ،ultraجانفي .3736 /
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وذكر في خطب الجمعة التي تزامنت مع الحملة االنتخابية  ،أن االمتناع عن التصويت ليس من القيم

التي نادى بها االسالم . 1

المبحث الثاني :دور المتغيرات غير االنتخابية في إنتقال السلطة في الجزائر
إن وجود االنتخابات ال يعد مرجعا أو مقياسا وحيدا للديمقراطية ،ففي بعض األحيان قد يكون العكس ،قد
توجد انتخابات لكن شكلية وال تعكس إرادة المواطنين أو الغالبية من الشعب .مما يعني توفر عوامل أخرى
قد تساهم في انتقال السطلة وهو ما سنتناوله في هذا المبحث بداية بعامل المؤسسة العسكرية ،ثم الحديث
على عوامل أخرى.
المطلب األول :المؤسسة العسكرية
ارتبطت أهمية المؤسسة العسكرية أو الجيش في الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث والمنطقة العربية
بالثورة التحريرية واالستقالل من االستعمار ،فـ"الجيش الوطني الشعبي" سليل "جيش التحرير الوطني" الذي
خاض مسيرة االستقالل ضد االستعمار ،لذلك استمرت أهميته بعد االستقالل في بلد بني على الشرعية
الثورية فهو يستمد خصوصيته من الخلفية التاريخية و المرجعية السياسية .
للجيش الجزائري عالقة وطيدة بالسلطة الجزائرية بل هو يمثل المحرك الرئيسي و صاحب السلطة الحقيقية
بوصفه البنية المنظمة الوحيدة ذات الوزن الذي يتيح لها التحكم الفعلي في السلطة  ،و سواء تدخلت
بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الساحة السياسية  ،فذلك ال يغير من طبيعة السلطة في الجزائر و التي
تبقى عسكرية  ،و توقيف المسار االنتخابي سنة  9119دليل على ذلك و إجبار الرئيس الشاذلي بن
جديد على االستقالة و حل جبهة اإلنقاذ بحجة أن هذا األخير يريد الوصول إلى السلطة بالصندوق و
يلغى االختيار الديمقراطي و ال تعترف بالدستور وتدمر البلد سياسيا و اقتصاديا  ،2و بذلك أصبحت
المؤسسة العسكرية و االجهزة االمنية هي صاحبة الموقف و سيدة القرار ،و لتغطية موقفها إللغائها
االنتخابات الديمقراطية و حل الحزب الفائز  ،كانت بحاجة الى واجهة ذات مصداقية فاختارت زعيم كبير
من زعماء الثورة التحريرية و هو محمد بوضياف فطلب منه أن يكون رئيس للدولة دون اللجوء الى
االنتخابات و أصبح يرأس الهيئة الرئاسية الجديدة هي المجلس األعلى للدولة  ،و لكن لم يكن خيارهم
موفقا الن زعيم كمحمد بوضياف ال يقبل ان يكون تابعا لمجموعة من العسكريين و حاول ان نفرض نفسه

: Nadjia Bouaricha، L’Etat Franchit le pas، El Watan, 17/02/2009.
 :2فوزية قاسي وعربي بومدين ،العالقة بين الجيش والسلطة السياسية في الجزائر بين حكم الواقع وتحديات نزع الطابع العسكري ،سياسات
عربية ،دراسات واوراق تحليلية ،العدد  ،38مارس  ،3733ص .23
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في معادلة الحكم فدافع عن صالحياته و دعا الى حل جبهة الحرير الوطني ووضعها في متحف وبادرة
في التمهيد لتأسيس حزب بديل ومن هنا برز أول صراع مكشوف كانت نهايته اغتيال محمد بوضياف
في ظروف غامضة أمام المأل و على المباشر تقريبا .

1

بعد تعرض محمد بوضياف لالغتيال  ،قام الجيش باختيار ليمين زروال بديال  ،غير أن رحيل زروال كان
مبك ار مما أظهر فشل رئيس الدولة في ممارسة صالحياته الدستورية  ،ومن جديد وبعدد ضغوط مكثفة
نجح الجنرال العربي بلخير في إقناع أقرانه بالمصلحة االستراتيجية في تعيين عبد العزيز بوتفليقة ففي ظل
معاناة السلطة العسكرية الجزائرية الضغوط الدولية بخصوص مذابح خريف  ،9111فإن تعيين شخصية
مدنية معروفة ذات ميول نحو القطاع الخاص وتجربته في الدبلوماسية وصداقته مع أمراء الخليج  ،له
مزايا عديدة  .2وتعود عالقة المؤسسة العسكرية بعبد العزيز بوتفليقة في ظل األزمة السياسية واألمنية إلى
سنة  ،9111وبالتحديد من خالل مجريات التحضير لندوة الوفاق الوطني األول المنعقدة بتاريخ 66-65
جانفي من السنة نفسها ،حيث تقدمت قيادة الجيش بعرضها على بوتفليقة تولي الحكم وإنهاء محنة الجزائر
 .وأمام هذا المشهد اشترط عبد العزيز بوتفليقة لتولي المنصب أن توضع جميع السلطات بيديه على
خالف ما كان سائدا من قبل .3
وسعى الرئيس المنتخب طوال فترة عهدته األولى إلى جعل المصالحة الوطنية أولوية في جدول أعماله
لتعزيز الدعم الشعبي في الداخل  ،في حين سعى إلى الحصول على التأييد والشرعية في الخارج
خصوصا من باريس وواشنطن  ،من خالل عمله على عودة الجزائر إلى الساحة الدولية ودعمه جدول
أعمال الليبرالية الجديدة في اإلصالحات االقتصادية .وفي الوقت ذاته قدم نفسه إلى الجيش كالبطل
والمدافع الرئيس  ،إن لم يكن الوحيد الذي يضمن لقادته عدم محاسبتهم على الحرب التي جرت في
العشرية السوداء  ،ومع استمرار الضغوط الدولية بخصوص هذه النقطة  ،تمكن عبد العزيز بوتفليقة من
المساومة مع قادة الجيش وفي مقابل ضمانه الحماية للجيش سعى للحصول على انسحابه أي الجيش من
الساحة السياسية وتعديل القيادة العليا  ،دافعا الجنراالت المسؤولين عن انقالب  3883ونتائجه الدموية
إلى التقاعد من جانب اآلخر فإن هؤالء الجنراالت المعنين لم يكن لديهم أي استعداد للتنازل بهدوء ،
وتحركوا باستمرار ضد الرئيس معارضين تمديد تدابير العفو المتعلقة بالمصالحة الوطنية  ،في إثارة أعمال
شغب في منطقة القبائل  ،3773مشجعين هجمات الذعة للغاية على بوتفليقة في الصحافة وأخي ار تشجيع
 :1عبد الرزاق مقري ،التحول الديمقراطي في الجزائر ،نائب حركة مجتمع السلم ،مكلف بالتخطيط والتطوير ،ص3
: Mohamad Hachemaui ," Permanences du jeu Politique en Algérie " politique étrangère , 2009, 02,p.311.
 :3محمد بوضياف ،النظام السياسي الجزائري في ظل خيار المصالحة الوطنية ،التطورات والمشاهد المحتملة ،المجلة العربية للعلوم السياسية،
العدد  ،3733 ،38ص .37

101

2

تقييم لمسار انتقال السلطة في الجزائر

الفصل الثالث

األمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني علي بن فليس على خوض سباق االنتخابات الرئاسية 3774
ضد عبد العزيز بوتفليقة .1
من خالل هذا التصرف نالحظ سعي قادة الجيش والعماري وهيئة األركان العامة على وجه الخصوص
إلى المحافظة على قيادة السلطة السياسية التي اكتسبوها منذ اقالة الشاذلي بن جديد ،عازمين على منع
بوتفليقة من عهدة ثانية لتعزيز موقفه على حسابهم.
غير أن األمور جرت على عكس توقعاتهم ،فنجاح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثانية مكن من استعادة
الرئاسة قمة هرم هيكل السلطة الجزائرية على الواقع وليس رسميا وحسب .وكما هو معلوم في التعديل
الدستوري  6009وتمديد وفتح العهدات الرئاسية والذي مهد لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة
ثالثة ،بعد ما أقر البرلمان التعديل الدستوري وجرت االنتخابات الرئاسية وأسفرت عن فوز عبد العزيز
بوتفليقة بالمرتبة األولى وبعهدة ثالثة ميزت دعم المؤسسة العسكرية له بعد التوتر الذي شهد العالقة بين
الرئاسة والجيش في .6006
جاءت االنتخابات التشريعية لسنة  6096مفاجئة لغالبية األطراف والمتتبعين كونها جاءت في فترة
حساسة  ،وفي سياق عربي مضطرب بتداعيات ما عرف ب " الربيع العربي" بحيث كان متوقعا فوز
األحزاب اإلسالمية التي كانت تتوقع السيطرة على القرار في البرلمان على غرار ما حدث في تونس
ومصر  ،وعليه كان ذلك تحديا كبي ار أمام النظام السياسي في الجزائر من أجل الحفاظ على تماسكه ،
وهو ما يفسر بقاء حزب جبهة التحرير الوطني محتفظا بأغلبية المقاعد في البرلمان بحيث ال يعقل أن
تسمح السلطة الفعلية في الجزائر المتمثلة بالمخابرات العسكرية والدوائر التي حولها لقوى سياسية أخرى
غير التي تنتمي إلى التيار الوطني بأن تسيطر على البرلمان الجديد نظ ار للخبرة السابقة مع اإلسالميين
في الجزائر .2
شكل مرض الرئيس في سنة  6091نقاشا وجدال واسعا خصوصا مع اقتراب انتخابات الرئاسية  ،والسؤال
عن مرحلة ما بعد بوتفليقة مع المناداة بترشحيه لعهدة رابعة في حين نادى المعارضون لترشحه إلى
ضرورة تفعيل المادة  99من الدستور ،وفي هذا السياق يبدو أن جهاز المخابرات كان من أشد معارضي
 :1فوزية قاسي وعربي بومدين ،ص .36
 :2مثلت االنتخابات التشريعية  3733تحديا كبيرا أمام مسعى اإلصالحات السياسية في الجزائر ،فقد أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
في خطابه بتاريخ  32أبريل  3733عن إصالحات سياسية ،وعمد الرئيس بوتفليقة إلى تشكيل هيئة لإلدارة المشاورات السياسية ترأسها عبد القادر
بن صالح رئيس مجلس األمة لتشمل فيما بعد مستشاري الرئيس السيدين  :محمد علي بوغازي  ،ومحمد تواتي مع الطبقة السياسية الفاعلة
ومنظمات المجتمع المدني  ،ومختلف الشخصيات الوطنية  ،وقد أفرزت ه\ه اإلصالحات  :إصالح القانون االنتخابي  ،وفتح المجال لتأسيس
أحزاب جديدة  ،وإنهاء احتكار االعالم المرئي والمسموع ،وزيادة عدد المقاعد البرلمانية  ،وفرض الكوطة النسائية  ،ورفع حالة الطوارئ .
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ترشح بوتفليقة لوالية رابعة  ،وكان في وقت سابق قد كشف عن قضايا فساد التي تعلقت بشخصيات
مقربة من الرئيس  ،حيث قام هذا األخير بإجراء تغييرات على مستوى المخابرات العسكرية الجزائرية DRS
 ،وذلك من خالل التحالف الذي عقده مع أركان الجيش الفريق قايد صالح بإحالة عدد من الجنراالت على
التقاعد وتعيين آخرين يسبحون في فلك الرئاسة  ،فضال على أنه أقدم على حل جهاز الشرطة القضائية
التابع لجهاز االستخبارات وإلحاق مديرية االتصال التابعة لهذا الجهاز بقيادة أركان الجيش ولم يقتصر
األمر على هذا الحد  ،فقد عين الفريق قايد صالح نائبا لوزير الدفاع خلفا للواء عبد الملك قنايزية  ،وأوكل
إليه مهمة اإلشراف على الهيئة العسكرية العليا .1
ويالحظ من هذا التغيير مؤشرات تؤكد وضوح تحالف قائم بين أركان الجيش والرئاسة على حساب جهاز
المخابرات ،وتم فرض عمار سعيداني كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني والذي خاض حملة شرسة
ضد أشخاص من داخل جهاز المخابرات.
وعلى الرغم من المخاض السياسي الذي تشهده الساحة السياسية في الجزائر على ضوء إعادة انتخاب
بوتفليقة لوالية رئاسية رابعة وفوزه بها بأغلبية ساحقة ،فإن الجيش في الجزائر لم يتدخل .ويعزي ذلك إلى
عاملين أساسين يتعلق األول بالتحول الكبير في فلسفة الجيش الجزائري بابتعاده التدريجي عن الحياة
السياسية وتدخله غير المباشر فيها على األقل .ويتعلق الثاني باإلصالحات الهيكلية التي باشرها الجيش
الجزائري فيما يخص احترافية الجيش وإعادة بناء العالقات المدنية العسكرية ،في المقابل فإن الجيش
الجزائري يواجه ضغوطات إقليمية فالسياق الدولي واإلقليمي والمتعلق بالحراك العربي واألزمة في الساحل
اإلفريقي وإف ارزاتهما األمنية ،ال يسمح للجيش الجزائري بالتفرغ أكثر للمسائل الداخلية في محاولة منه
الحتواء هذه التهديدات حفاظا على األمن القومي الجزائري .2
تمثل التجربة الجزائرية مرجعية مهمة عندما يتعلق األمر بدراسة الدور السياسي للجيش ،والعالقات
المدنية ،فلطالما كان للمؤسسة العسكرية في الجزائر عالقة وطيدة بالسلطة السياسية ،بل إنها المحرك
الرئيس وصاحبة السلطة الحقيقة وذلك بوصفها المؤسسة المنظمة الوحيدة ذات الوزن الذي يتيح لها
التحكم الفعلي في السلطة ،وذلك منذ استقالل البالد.

 :1إدريس شريف ،الجزائر :العالقة بين مؤسسات الدولة قبيل االنتخابات الرئاسية ،مركز الجزيرة للدراسات ،3734 ،ص .4
 :2وحدة تحليل السياسيات ،الجزائر :ترقب حذر ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسيات .3736/73/30 ،ص  ،4على الرابط:
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies//Pages/Algeria_A_Cautious_Overview.aspx
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ـــــ المطلب الثاني :عوامل أخرى

رجـال األعمال :شهد العالم العربي مند مدة تناميا ملحوظا لوجود رجال األعمال حيث أصبحوا فاعلين
رئيسيين في الوساطة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين .وفي هذا الصدد تبين أنه خالل السنوات
األخيرة عرفت الحياة السياسية العربية عملية تجديد وذلك بتنامي أدوار رجال األعمال وتصاعد نفوذ
الكيانات التنظيمية المعبرة عن مصالحهم االقتصادية واالجتماعية .حيث أضحى الوجود القوي ألصحاب

األعمال كنواب داخل البرلمانات والمجالس المحلية ،ظاهرة الفتة في الدول اتسمت جميعها بدرجة من
التعددية السياسية وبانتظام الممارسة االنتخابية على المستويين الوطني والمحلي على غرار الجزائر وما
تعرفه االنتخابات التشريعية والمحلية بشكل خاص والرئاسية بشكل عام.
دائما ما تثار إشكالية زواج المتعة بين المال والسطلة  ،وتدخل رجال األعمال في السياسية خصوصا مع

اقتراب المواعيد االنتخابية التشريعية في الجزائر  ،بحيث ألقى المال السياسي بظالله على االنتخابات

البرلمانية األخيرة في الجزائر  ، 7592إذ ضمت قوائم االنتخابات ألحزاب موالية للسلطة والمعارضة ،
رجال أعمال بارزين  ،وتعبر أحزاب السلطة هي األكثر إستقطابا لرجال األعمال بحيث جبهة التحرير
الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي  ،باإلضافة إلى حزب تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية
في وضع  75من رجال األعمال المعروفين في البالد على قوائمها  ،وتقدم رجل األعمال محمد جميعي
صاحب مجمع " ستاراليت" لألجهزة االلكترونية المنزلية  ،والطيب زغيمي مالك أكبر مجمع لصناعة
العجائن في الجزائر" سيم" باإلضافة إلى إسماعيل بن حمادي التي تمتلك عائلته مجمع "كوندور" لألجهزة

اإللكترونية وغيرهم  ،...ويمنح الدستور الجزائري حصانة للبرلمانيين تدوم طيلة دورة البرلمان ،أي لخمس

سنوات مقبلة ما يفسر تسابق رجال األعمال في المعركة االنتخابية ،حسب خبراء االقتصاد.وفي هذا
السياق ،يقول الخبير االقتصادي جمال نور الدين لـ جريدة "العربي الجديد" إن "الفساد الذي تفشى في

البالد ترتب عنه الكثير من الظواهر منها االقتصادية وحتى السياسية ،منها سعي رجال األعمال لحماية

أنفسهم بالحصانة البرلمانية لتمرير أعمالهم وأنشطتهم ".ومع ذلك ال يتوقع نور الدين أن "يساهم رجال
األعمال في حال استطاعتهم دخول البرلمان في تشكيل "قوة ضغط" ،ألن البرلمان يبقى أداة لتمرير خطة

الحكومة ،والدليل أن البرلمان الجزائري لم يقترح أي مشروع قانون طيلة عهدة انتخابية من سنة 2102
حتى .1 "2102

رغم خطابات بعض األحزاب بمنع ترشيحات أصحاب المال في قوائمها االنتخابية ،إال أن ذلك يبقى
صعب التنفيذ ،أمام عجز الكثير من األحزاب لرأس المال لتمويل حمالتهم االنتخابية ،ناهيك عن ما
يجري أثناء العملية االنتخابية من شراء األصوات والذمم والرشاوي وعقد الصفقات وكل هذا ال يتسنى إال
 :1حمزة الكحال ،حضور الفت لرجال األعمال في انتخابات الجزائر ،جريدة العربي الجديد ،لندن.3730/72/73 ،
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بوجود رجال األعمال وأصحاب "الشكارة " وهو ما يؤثر بشكل مباشر في انتقال السلطة في الجزائر
والتأثير في القرار السياسي.
ـ العامل الخارجي :ونعني به البيئة الدولية والعالقات التي تحكم الدول ،وتلعب الجزائر دو ار بار از من
خالل موقعها االستراتيجي في القارة اإلفريقية ناهيك عن العالقات التي تجمعـها بدول العالم ولألهمية
المواعيد االنتخابية في الجزائر وخاصة االنتخابات الرئاسية ،نرى تدخل بعض الدول الغير مباشر في
اختيار الشخص أو الجماعة التي ستحكم وتسير البالد.
ولطالما كانت عملية االنتقال الديمقراطي في دول العالم الثالث يحكمها عوامل داخلية مرتبطة بمستوى
الثقافة السياسية والحراك السياسي  ،إضافة إلى قضايا الفساد التي تستشري وتمس عدد من الشخصيات
السياسية  ،ولكن في نفس الوقت تحكم هذا االنتقال عوامل خارجية  ،وهو ما أكده المختص في العالقات
الدولية األستاذ عمرون محمد في مقابلة حول الموضوع  ،أن هنالك نسبة كبيرة من نجاح االنتقال
الديمقراطي مرتبط بمدى وجود قوة إقليمية أو دولية مساهمة في عملية االنتقال الديمقراطي في هذه الدول
وهو ما يفسر تراجع وتعثر االنتقال الديمقراطي بالمنطقة العربية وهذا نتيجة لوجد قوى إقليمية ودولية
رافضة لعملية االنتقال الديمقراطي  ،ويبقى السؤال المطروح هو ما مصلحة هذه القوى االقليمية الكبرى في
عملية االنتقال  ،فبطبيعة الحال إذا كانت هذه الدول تستفيد من عملية االنتقال الديمقراطي ستعمل على
تسريع هذه العملية  ،أما إذ رأت أن العملية هي معيقة لمصالحها االستراتيجية والحيوية في المنطقة فمن
دون الشك ستغض الطرف عن العملية .

1

وفي في ما يخص تدخل الدول الكبرى في انتقال السلطة في الجزائر وقراءته لزيارة وزير الخارجية
األمريكي جون كيري إلى الجزائر في  30مارس  3734قبيل االنتخابات الرئاسية  ،نوه األستاذ إلى مكانة
الجزائر االستراتيجية من خالل موقعها االستراتيجي وما يجاورها من أزمات على غرار أزمة ليبيا
والمهاجرين  ،فكل عملية توقع بمنطقة شمال افريقيا تهم باألساس وتؤثر على أروبا وتهم كذلك الواليات
المتحدة األمريكية لما تملكه من مصالح حيوية  ،فهاته االطراف والمتمثلة في الواليات المتحدة األمريكية
وفرنسا هم دائما يتطلعون ويتلمسون االتجاهات حول االنتخابات الرئاسة وانتقال السلطة في الجزائر وهذا
من أجل اختيار الرئيس الذي يخدم مصالحهم  ،وبالنسبة لفرنسا الزالت

 :1مقابلة مع األستاذ :عمرون محمد ،أستاذ مختص في العالقات الدولية ،جامعة تيزي وزو ،يوم االربعاء  33سبتمبر  ،3739على الساعة
.33:77
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ترى نفسها وصية على الجزائر ،ففي أي موعد انتخابي رئاسي تترقب عن كثب وتتدخل بشكل غير
مباشر في اختيار الشخص الذي سيحكم الجزائر.
وخالصة القول أن العامل الخارجي يلعب دور محدد لعملية انتقال السلطة ،وفي بعض األحيان يلعب
دور المهيكل والمتحكم في عملية االنتقال في بلدان العالم الثالث.
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خالصة واستنتاجات
وبالرغم مما حقة النظام االنتخابي الجزائري من تطور إال أنه ال زال يعاني الكثير من النقائص والثغرات
التي من شأنها أن تؤثر على نزاهة وسالمة العملية االنتخابية ،والتي قد تعود إلى النصوص القانونية في
حد ذاتها ،أو إلى الهياكل البشرية المكلفة بإدارة العملية االنتخابية مما يستدعي بضرورة إيجاد الحلول
والبدائل لضمان ديمقراطية العملية االنتخابية.

وبصفة عامة فإن كل العوامل والضغوط تؤثر على عملية إنتقال السلطة في الجزائر ،فالتحدي الذي
تواجهه الجزائر ذا أبعاد متعددة ،بعدا سياسيا خاص بشرعية النظام الحاكم ،وبعدا اقتصاديا يتعلق بتدهور
الحالة االقتصادية واالجتماعية وانتشار الفساد ،وبعدا دوليا نظ ار لما يحدث في البيئة الخارجية.

107

اخلـــــاتــــمة

خــاتــــــمة
حاولت الدراسة أن تجيب على اإلشكالية التي تتضمن مجموعة من التساؤالت حول آلية االنتخابات
ودورها في ضمان إنتقال سلمي وديمقراطي للسلطة السياسية في الجزائر ،منذ تبني التعددية السياسية
 8199-9191وهذا من خالل االطار النظري للدراسة في الفصل االول الذي عالج مجموعة من المفاهيم
التي تتعلق باالنتخابات وانتقال السلطة في األنظمة الديمقراطية ،وتوصلنا إلى ان االنتقال ضرورة
ديمقراطية لتسلم

واستالم السلطة بما يضمن استقرار الدولة ،وهذا ال يتسنى اال من خالل انتخابات

دورية شفافة ونزيهة ،وضمان تعددية سياسية تشمل جميع األطراف السياسية دون اقصاء ألي طرف
حيث اصبح االنتخاب يمثل الوسيلة األساسية إلسناد السلطة بواسطة اإلرادة الشعبية ،وهو األداة التي
تسمح بإسهام الشعب في وضع القرار السياسي ،وهو ما يؤكد فرضية ان بناء دولة مؤسسات مرهون
بمدى اشراك الفرد في الحياة السياسية والخيارات التعددية.
أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى االنتخابات ومسار انتقال السلطة في الجزائر ،من خالل الحديث عن
مكانة البرلمان ورئيس الجمهورية في النظام السياسي في ظل التعددية السياسية ،ثم تحليل المواعيد
االنتخابية والتشريعية والرئاسية.
وأهم ما تم الوصول اليه ،ان النتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية تقوم على مجموعة من اإلجراءات
التي لها ارتباط وثيق بعملية التصويت ،ولكي تتحقق انتخابات نزيهة يجب أن تكون في إطار تشريعي
وتنظيمي بعيدا عن المؤثرات السياسية ،لذلك فإن االنتخابات تلعب دو ار فعاال في قياس درجة جودة النظام
السياسي.
ومن خالل التجارب االنتخابية التي مرت بها الجزائر خالل الفترة ( )8199-9111يمكن استخالص
مرحلتين وهما :المرحلة األولى شهدت بعث المسار االنتخابي وتحديد مدة االنتقال على السلطة دستوريا
لمنصب رئيس الجمهورية محور النظام السياسي ،وظهور أحزاب جديدة لتعزيز التعددية الحزبية ،وإعادة
النظر في العديد من القوانين ظاهرها لتعزيز الديمقراطية والتعددية الحزبية ،لكن في حقيقتها لتقييد االنتقال
على السلطة و لم تكتمل نتيجة الخالفات داخل القوى المؤثرة داخل النظام السياسي باستقالة رئيس
الجمهورية وتقليص العهدة الرئاسية.
اما المرحلة الثانية مرحلة التراجع الرسمي النتقال السلطة ومساهمة الكثير من األحزاب بتعديل الدستور
وفتح العهدات الرئاسية للفوز بالعهدة الثالثة والرابعة لضمان االستم اررية وبناء ديمقراطية الواجهة للهيمنة
والمحافظة على الوضع القائم دون تغيير.
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وفي الفصل الثالث الذي خصص لتقييم مسار انتقال السلطة في الجزائر ،والحديث عن النظام االنتخابي
ومدى معرفة مدى ديمقراطيته ،وعن إدارة العملية االنتخابية وضمان نزاهتها وديمقراطيتها ،باإلضافة إلى
العوامل غير االنتخابية ودورها في انتقال السلطة اهم ما تم استنتاجه:

وعليه فقد تميزت عمليات انتقال السلطة في النظام السياسي الجزائري منذ االستقالل بطابعها العنيف الذي
ارتبط أساسا بقوة المؤسسة العسكرية ،بعيدا عن اآلليات الشرعية والدستورية التي غابت في العديد من
المرات وعندما وظفت هذه اآلليات فإن عدم فاعليتها جعلها عاجزة عن أداء الدور المنوط بها ،في ضوء
هيمنة السلطة على مختلف المؤسسات السياسية والدستورية ،وإخضاعها لمصالحها اآلنية والمستقبلية بما

يخدم تواجدها واستمرارها واحتكارها لمصادر الثروة والنفوذ.

هذه الحقيقة أسست م ار ار لتدهور األوضاع بين النظام والمجتمع ،وجعلت السمة البارزة لهذه العالقة هي
التراجع في الثقة المجتمعية في النظام وفي سياساته وإمكاناته ،واتسام هذه العالقة بطابع التوتر وانفصام
الرابطة بينهما ،بحيث أصبحت السلطة بعيدة عن المواطن وعن مطالبه ،وأصبح هذا األخير بعيدا عن
األمور السياسية ،معب ار عن ذلك بعزوفه وإعراضه عن المشاركة السياسية ،معتب ار أن المشاركة مساهمة منه

في استم اررية النظام السياسي الفاسد وإق ار ار بشرعيته.

ومن خالل التجربة الجزائرية في مجال التعددية والمواعيد االنتخابية التشريعية والرئاسية وأمام احتقان
األوضاع السياسية ،وتزايد تدهور األوضاع األمنية ،سجلت هذه العمليات فشال نسبيا في تحقيق األهداف
وبقيت الشرعية المطلوبة غائبة ،وعجزت عن مسايرة المطالب المجتمعية الداعية إلى احترام اإلرادة
الشعبية ،وجعلها فوق الصراعات السياسية.
واخي ار انطالقا من واقعنا اليوم ،وما يشهده النظام السياسي من احداث وتغيرات خصوصا مع اقتراب
االستحقاقات الرئاسية القادمة  ،9102في ظل غياب رئيس الجمهورية بسبب االزمة المرضية التي يمر
بها و مطالبة احزاب السلطة و التنسيقيات و جمعيات المجتمع المدني بترشحه لعهدة خامسة ،وهو ما
يتنافى مع الدستور ( بسبب المرض و العجز المادة  88من الدستور) ،و هنا يطرح االشكال حول
مستقبل النظام السياسي في الجزائر ،خاصة مع التغييرات التي مست قيادات في المؤسسة العسكرية دون
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سابق انذار ،مبررة هذه االخيرة على انها تغييرات روتنية تمس كل الوظائف الدولة ،بيد ات هذه التغييرات
تنبأ بالتحضير لالنتخابات الرئاسية القادمة ،وهو مايدل على وجود صراعات داخلية بين االجنحة
الحاكمة في الدولة.
كل هاته االحداث تجعل بالنظام السياسي في الجزائر عاجز على احداث انتقال سلمي ديمقراطي لسلطة
السياسية ،وبذالك ظلت مسألة االنتخابات مجرد واجهة لشرعية النظام السياسي خاصة في ظل تراجع
نسبة المشاركة السياسية ،وحتى يتسنى للنظام السياسي الجزائري انتقال ديمقراطي وكسب الشرعية ،يحتاج
ذالك لمزيد من الحرية و المساواة ،وفتح المجال امام القوى السياسية ان تمارس وظائفها بعيدا عن عمليات
احتوائها من النظام ذاته ،والبد من تحييد دور المؤسسة العسكرية و جعلها فوق الصراعات السياسية
والسلطوية من اجل ضمان التوازن في القوة و المساواة و الحرية و العدالة في توزيع األدوار.
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قـائمة المراجع
 /1المواثيق الرسمية:
الدستور:
 -10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،دستور .0191
 -10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،دستور .0111
 -10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،دستور .0101
 /2القوانين:
 -10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون العضوي رقم  ،01-98المؤرخ في  10أوت
 ،0898المتضمن قانون االنتخابات ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،13الصادرة بتاريخ  10أوت
.0898
 -13الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون العضوي رقم  ،10-81المؤرخ في 30
مارس  ،0881المعدل والمتمم لقانون  ،01-98المتضمن قانون االنتخابات ،الجريدة الرسمية،
العدد  ،01الصادرة بتاريخ  39مارس .0881
 -11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قانون  ،19/81المؤرخ في  10أفريل 0881
المتضمن قانون البلدية ،الجريدة الرسمية ،العدد  98الصادر بتاريخ  10أفريل .0881
 -19الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،قانون رقم  ،18/81المؤرخ في  10أفريل ،0881
المتضمن قانون الوالية ،الجريدة الرسمية ،العدد  98الصادر بتاريخ  10أفريل .0881
 -10الجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،قانون رقم  ،80-10المؤرخ في  11أفريل،0880
المتعلق بتحديد الدوائر االنتخابية ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،00الصادرة بتاريخ
00أفريل.0880
 -10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،قانون رقم  ،00/80المؤرخ في  00أكتوبر ،0880
المتضمن تعديل قانون االنتخابات ،الجريدة الرسمية ،العدد  13الصادر بتاريخ  00أكتوبر
.0880
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 -10المرسوم الرئاسي رقم  380-80المؤرخ في  00سبتمبر  ،0880المتضمن استحداث اللجنة
الوطنية لمراقبة االنتخابات الرئاسية ،الجريدة الرسمية ،العدد  03الصادر بتاريخ  00سبتمبر
.0880
 -19الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،نتائج االنتخابات الرئاسية ،الجريدة الرسمية ،العدد
 ،93الصادرة بتاريخ  31نوفمبر .0880
 -18الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المرصد الوطني لحقوق االنسان ،االنتخابات
الرئاسية لـ ـ  00أفريل  ،0888تقرير المالحظة االنتخابية ،الجزائر جوان .0888
 -01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،قانون  ،10/00المؤرخ في  10مارس ،3100
والمتضمن التعديالت الدستورية األخيرة ،الجريدة الرسمية ،العدد  09الصادر بتاريخ 10
مارس .3100
 -00الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،13المتضمن نتائج
انتخابات نتائج المجلس الشعبي الوطني.
 /3الوثائق الصادرة عن الهيئات الرسمية:
 -03قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ،المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 3311
(د  ،)30-نيويورك 00 ،ديسمبر .3100
 -01بيان المجلس الدستوري المؤرخ في  09ماي  ،3100المتضمن نتائج االنتخابات التشريعية
.3100
أ) المراجع باللغة العربية:
 /3الكتب:
أ) بالعربية:
 -09أبو الفضل محمد ابن منظور جمال الدين ،لسان العرب ،الجزء  ،99بيروت.0800 ،
 -00أحمد الخطيب ،نعمان ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،عمان ،دار الثقافة،
.3100
 -00أرندت ،حنة ،في الثورة ،ترجمة عبد عطا عبد الوهاب ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة،
.3119
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 -00أوصديق فوزي ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،الطبعة  ،13الجزء ،11
الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية.3119 ،
 -09بلحاج صالح ،أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر :مؤسسة الطباعة الشعبية
للجيش.3103 ،
 -08بلحاج صالح ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر منذ االستقالل إلى
اليوم ،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية.3101 ،
 -31بلعي محمد الصغير ،القانون اإلداري " التنظيم االداري" ،دار العلوم ،الجزائر.3113 ،
 -30بوحنية قوي وآخرون ،االنتخابات وعملية التحول الديمقراطي في الخبرة العربية المعاصرة،
دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.3100 ،
 -33بوشعير سعيد ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،الجزائر ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزء .3119 ،13
 -31بوشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في دستور
 ،8919الجزء  ،13الطبعة  ،13ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،3101 ،الجزء .13
 -39بوقفة عبد الله ،السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،
الجزائر.3101 ،
 -30بوقفة عبد الله ،القانون الدستوري وتاريخ الدساتير الجزائرية ،دار الهدى للطباعة والنشر
والتوزيع ،الجزائر.3119 ،
 -30جوال الكاظم صالح ،غالب العاني ،األنظمة السياسية ،بغداد ،و ازرة التعليم العالي والبحث
العلمي.0880 ،
 -30دوفرجيه موريس ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،ترجمة جورج سعد ،المؤسسة
الجامعية للدراسات ،بيروت ،لبنان.0883 ،
 -39ديدان مولود ،مباحث القانون الدستوري والنظم الدستورية على ضوء تعديل دستور 60
مارس  ،6680الجزائر ،دار بلقيس للنشر.3100 ،
 -38رزتوقة صالح سالم ،أنماط االستيالء على السلطة في الدول العربية ،الطبعة  ،13القاهرة،
مكتبة مدبولي.0881 ،
 -11رينولدز أندرو وآخرون ،أشكال النظم االنتخابية ،دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات.
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 -10زغدود علي ،نظام األحزاب السياسية الجزائرية ،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية،
.3110
 -13سعد عبدو وآخرون ،النظم االنتخابية ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية.3110 ،
 -11طالب عوض ،االنتخابات الحرة وفق المعايير الدولية ،أعمال المؤتمر الدولي حول
الديمقراطية واالنتخابات في العالم العربي ،القاهرة ،مصر.3101 ،
 -19العبد الله صالح حسين ،االنتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة ،مصر ،دار الكتب
القانونية.3100 ،
 -10غالب العاني وآخرون ،األنظمة السياسة ،جامعة بغداد ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي،
كلية الحقوق.0880-0881 ،
 -10الكواري علي خليفة وآخرون ،المسألة الديمقراطية في الوطن العربي ،الطبعة  ،13بيروت،
مركز دراسات الوحدة العربية.3113 ،
 -10محفوظ لشعب ،التجربة السياسية الدستورية في الجزائر ،المطبعة الحديثة للفنون المطبعية،
الجزائر .3111
 -19مصطفى البحري حسين ،االنتخابات كوسيلة إلسناد السلطة في النظم الديمقراطية ،كلية
الحقوق ،جامعة ،جامعة دمشق ،الطبعة االولى.3109 ،
 -18مظلوم العبدلي ،االنتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها ،عمان ،دار جلة3118 ،
 -91ناجي عبد النور ،النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية ،الجزائر:
مديرية النشر لجامعة قالمة.3110 ،
 -90ناجي عبد النور ،تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي دراسة تطبيقية في الجزائر،
القاهرة :دار الكتاب للحديث.3101 ،
 -93مقري ،عبد الرزاق ،التحول الديمقراطي في الجزائر دراسة ميدانية ،دون مكان النشر ،سنة
النشر
 /6مذكرات:
 -91بلحربي نوال ،أزمة الشرعية في الجزائر  ،3110-0803مذكرة ماجستير علوم سياسية
وعالقات دولية ،جامعة بن يوسف بن خدة ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،قسم العلوم
السياسية والعالقات الدولية.3110 ،
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 -99بن بغيلة ليلى ،آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة
ماجستير في القانون الدستوري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة،
.3119
 -90بن عمير جمال الدين ،إشكالية تطبيق الديمقراطية داخل األحزاب الجزائرية تجربة التعددية
المعاصرة ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية ،فرغ
التنظيمات السياسية واإلدارية ،جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر ،كلية العلوم السياسية
واالعالم.3110 ،
 -90بوخزنة ماجدة ،آليات االشراف والرقابة على العملية االنتخابية في الجزائر ،مذكرة ماجستير
للعلوم القانونية ،جامعة لخضر الوادي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية.3109 ،
 -90جبار عبد الجبار ،التداول على السلطة في الدول العربية دراسة تحليلية مقارنة ،مذكرة دكتوراه
« ،جامعة الجزائر :كلية العلوم السياسية واإلعالم ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،
.3100
 -99حسين مزرود ،األحزاب السياسية والتداول على السلطة 0191ـ " ،0101مذكرة دكتوراه "،
جامعة الجزائر :كلية العلوم السياسية واإلعالم ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،
.3100
 -98دقاشي حميدة ،دور مبدأ التداول على السلطة في تحقيق االستقرار السياسي دراسة حالة
بلجيكا ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،جامعة بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم
السياسية والعالقات الدولية.3100 ،
 -01سمارة نصير ،آليات انتقال السلطة السياسية في الجزائر 0803ـ " ،3119أطروحة دكتوراه في
العلوم السياسية والعالقات الدولية ،تخصص تنظيم سياسي وإداري ،كلية العلوم السياسية
والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر .3100 ،11
 :/3المقاالت
 -00بن علي لقرع ،االنتخابات التشريعية في الجزائر دراسة تحليلية ،المركز الديمقراطي العربي،
 30أوت .3100
 -03بوحنية قوي ،االنتخابات الرئاسية في الجزائر :العهدة الرابعة لبوتفليقة وتحديات المشهد ،مركز
الجزير للدارسات.3109/10/01 ،
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 -01ناجي عبد النور ،االنتخابات الرئاسية الجزائرية  3109وعسر المرحلة االنتقالية ،مجلة
سياسيات عربية ،العدد .3109 ،00
 -09بن سعيد مراد ،انتخابات الرئاسية الجزائرية :تراجع ام تقدم؟ ،المجلة العربية للعوم السياسية
 -00أوقوجيل نبيلة ،حبة عفاف ،القانون االنتخابي بين القوة والضعف ،مجلة االجتهاد القضائي،
جامعة بسكرة ،العدد .19
 -00زغوني رابح ،النظام االنتخابي كمؤشر لقياس إرادة االصالح النيابي في ديمقراطيات الموجة
الثالثة :الجزائر نموذجا ،المجلة العربية للعلوم السياسية.
 -00سمارة نصير ،االنتخاب االحتجاجي في الجزائر منذ ظهور التعددية الحزبية ،3100-0881
مجلة المستقبل العربي.3109 ،
 -09قاسي فوزية ،بومدين عربي ،العالقة بين الجيش والسلطة السياسية في الجزائر بين حكم الواقع
وتحيات نزع الطابع العسكري ،مجلة سياسيات عربية ،دراسات وأوراق تحليلية ،العدد ،08
مارس .3100
 -08بوضياف محمد ،النظام السياسي الجزائري في ظل خيار المصالحة الوطنية التطورات
والمشاهد المحتملة ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد .3100 ،38
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امللخص

Abstract :
The subject of the transfer of authority is carefully examined by many
researchers and specialists of different ideas and orientations, which
represents the dynamic element of democratic political life, which is specific
to the activity of the regime and its ideological tendencies.
The problem of the transfer of power in Algeria is one of the most important
dilemmas that need to be studied and studied.
It is a structural and institutional dimension of the democratic process. It is a
test of the political system's ability to perform well. It is a test of its ability to
meet the challenges and its response to societal aspirations. The principle of
the transfer of power in Algeria in the era of political pluralism and political
openness through the set of electoral stations organized and the results that
can be read and whether it has reached the formulation of pillars and pillars
and the fact that recognizes the principle of the transfer of power, or that it
To devote the state of monotony and continuity.
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