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إتجاهات الطلبة الجامعيين نحو اإلنخراط في العمل السياسي
بتاريخ 2112/11/17:
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أستاذ محاضر قسم أ

جامعة سطيف 2

ممتحنا

د.الطيب بلوصيف

أستاذ محاضر قسم أ

جامعة سطيف 2

ممتحنا

السنة الـــدراسية2117/2112 :

الشكر و امحلد هلل تعاىل عىل توفيقه لنا لإمتام هذا العمل .
اإن احلروف تنحين جخال ومتيش يف اس تحياء لعجزها يف التعبريعن شكري
و مدى تقديري وامتناين مجليع ا ألساتذة اذلين ساعدوين يف اإجناز هذا العمل،بدءا
اب ألس تاذ املرشف ادلتكتو تكلا بخيريي اذلي نان عع املرشف بقهمه وخألالهه
النبيةل ،وما هدمه يل من عصاحئ وتوجهيات خأنادميية طيةل فرتة اإجناز هذا العمل
فشكرا جزيال ،تكلا خأهدم شكري بشلك لاص للك من :ادلتكتو القدوة
"ميخودسفا ي"اذلي يل نان مبثابة املرشف الثاين ،وادلتكتو املتأألق "النوي
امجلعي" اذلي نان يل لري مرشدا ومعني يف اإجناز هذا العمل فمل يبيل عيل
بتوجهياته القهمة مغ انشغالته الأنادميية.
شكرا مجليع خأساتذة هس عمل الاجامتع لاصة خأ.د فريوز ز ا هة،د.سعود
الطاهر،د.خأعو مقراين،د.عبد الرزاق خأمقران،د.محمد بوهشو ،د .الطيب
بخوصيف،د.عبد امحليد بوطة ومجيع اذلين ناعوا س ندا يل وخأعاعوين عىل اإمتام هذا
العمل الأنادميي ،خأهدم هل خأمسى عبا ات الشكر والتقدير والامتنان.
شكراللك علا املكتبة والإدا ة اذلين مل يبيخوا عخينا مبساعدهت فأألف شكرا
لمك مجيعا.فــعـبا ة شكرا ل تكــفـــــيــمك وهو شكرا جزيال هخيةل عخيمك لكن ادلعاء
لمك ابخلري عند لك صالة يه هدية مين اإليمك.
ويف ا أللري خأشكر لك من ساعدين من هريب خأو بعيد يف
اإعداد هذه الرساةل،وخأخص ابذلكر زمياليت وزماليئ طخبة
ادل اسات العخيا ختصص ماجس تري عمل الاجامتع.

إاىل اذلي عخمين خأ ّن اجلد والعمل لري سبيل لخوصو اإىل اجملد وخأان هخبيبشعاع ا ألمل.
اإىل اليت عخمتين خأن العمل لري زاد يف ادلعيا والآخرة
وخأن احلياة بال عمل ل ههمة لها ،وخأن ههمة احلياة بأأهدافها.
اإىل اليت مي أل امسها دفاتري ويع عطرها مالبيس ،وينترش دهما يف عرويق وجسدي.
اإىل هدويت وس ندي يف احلياة ومشاعل النو ومنا ات الهداية وبسلات البيت:اإخوتيوخأخوايت.
اإىل لك املعخمني وا ألساتذة اذلين سامهوا يف تعخهمي من الطو الابتدايئ اإىل اجلامعي جزخآمه هللا
لك لريا.
اإىل زماليئ وزمياليت:خأما  ،ععمي ،عوا ة،حسني ،عبد الكرمي،عبةل،الياهوت ،عو ادلين ،أخمحد.
اإىل زماليئ ا ألساتذةجبامعة سطيف  2وخأخص ابذلكر :أخساتذة اجلذع املشرت عخوم اإنساعية
وطخبيت ا ألعزاء اذلين خأد سه يف هذا القس .
اإىل فرسان هخيب وخأمريات ويح "برامع وضة الندى "و حتية حب اإىل مديرة الروضة و زمياليت
املربيات اذلين يعمخون معي.
حتيايت وهباليت اإىل:الغالية حنان،جناح ،مرمي،احلخوة مليس،زهرة،مسية،عزيزة،
نس همة،بسمة،هجيدة،اإلهام،ععهمة،خأعيسة،ليىل ،محة ،مية.

يقو العلاد ا ألصفهاين :
اإين أخيت أخعه ل يكتب أخحد تكتااب يف يومه
اإل وها يف غده لو غري هذا لاكن أخحسن ولو زيد
هذا لاكن يس تحسن ولو هدم هذا لاكن أخفضل
ولو تر هذا لاكن أخمجل ،وهذا أخعم العر
وهو دليل عىل استيالء النقص عىل مجةل البرش......
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مقدمة:
إن اجملتمعات اإلنسانية وعرب خمتلف العصور ،وجدت فيها الكثري من األنساق واألنظمة اليت ترتبط بالنظام
االجتماعي ،فنجد النسق الرتبوي الذي يهتم بدراسة الظاهرة الرتبوية ومكوناهتا واملشاكل اليت تواجهها وكذا النسق
الثقايف ،النسق االقتصادي وصوال إىل النسق السياسي أو النظام السياسي الذي يهتم بدراسة جمموع التفاعالت
املؤسسية والسلوكية املرتبطة بعملية صنع القرار السياسي.
كما أن احلركية فيه تعكس الواقع االجتماعي ومظاهره ،ويعترب علم االجتماع السياسي من الفروع اليت تويل
أمهية واسعة للنظام السياسي وذلك من خالل دراسة الظاهرة السياسية يف أبعادها االجتماعية ،وتعترب ممارسة السياسة
طبيعة إنسانية يف الكائن البشري ،حيث هتتم بكيفية تنظيم شؤون احلكم والعالقات بني احلكام واحملكومني.
وقد عرفها البعض بأهنا" فن إدارة املدينة " ،وختتلف ممارسة السياسة من بلد إىل آخر كال حسب إيديولوجيته،
كما أن هذه املمارسة تتطلب جمموعة من املعايري والقيم ،ويعترب العمل السياسي من املمارسات األساسية للسياسة إذ
أنه نشاط متخصص يقوم به احلكام واملمثلون ويتضمن بعدا فعليا من خالل صياغة القرارات وبعدا رمزيا من خالل
ما حيملونه من قيم وأفكار لتنظيم العالقات بني القيادة واجلماهري وحماولة منحهم إشباعات قدر اإلمكان ،حيث
ختتلف أشكاله كاالخنراط يف األحزاب السياسية واجلمعيات ،املشاركة يف االنتخابات ،االشرتاك يف الربملان واحلركات
الطالبية وغريها.
وممارسة العمل السياسي ال تقتصر على فئة معينة بل تشمل خمتلف الفئات ومنها فئة الشباب اليت تعترب الثروة
البشرية احملركة للتنمية ،حيث هتتم هبا خمتلف اجملتمعات ملا هلا من خصائص يف تسيري اجملتمع وقيادته حنو االستقرار
والتطور ،كما شرحية الطالب اجلامعي تندرج ضمن فئة الشباب فهو ميتاز عن باقي الفئات كونه حاصل على تأهيل
علمي من طرف أهم املؤسسات يف اجملتمع وهي اجلامعة اليت تفتح له أفق واسعة لإلبداع وإظهار مهاراته يف شىت
اجملاالت ،من خالل توفريها لفضاءات خاصة بالطلبة كالنوادي العلمية واملنظمات الطالبية وغريها.
والشباب اجلامعي يف اجلزائر كغريه من الفئات لديه اهتمامات متنوعة ،حيث تعترب مشاركة الطالب اجلزائري يف
العمل السياسي ليست حديثة بل أهنا متتد إىل النضال ضد االستعمار الفرنسي حيث اعتمدت على األسلوب
السياسي كوسيلة لطرده من خالل تكوين أحزاب ومجعيات للتحاور مع املستعمر ومن بعدها اللجوء إىل العمل
املسلح ،ومن أبرز القادة السياسيني يف اجلزائر أثناء االحتالل الفرنسي األمري خالد اجلزائري ،مصايل احلاج ،فرحات
عباس وغريهم ،أما بعداالستقالل عاشت اجلزائر عقودا من عدم االستقرار والفوضى على املستوى األمين والسياسي،
خاصة أحداث أكتوبر 3484واعتماد احلزب الواحد الذي يفرض التبعية السياسية ومنع املشاركة السياسية ،لكن بعد
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حيث ظهرت العديد من التساؤالت واإلشكاليات ماذا بعد إقرار التعددية احلزبية؟
ويف خضم هذه األحداث كانت فئة الطلبة اجلامعيينمن الفئات اليت كانت متخوفة من إبداء رغبتها يف املشاركة
يف األنشطة السياسية خوفا من االعتقاالت والزج هبم يف السجون ،ووضع قوانني متنع ممارسة أي نشاط سياسي يف
اجلامعة ،لكن مع دخول اجلزائر يف مرحلة التحول الدميقراطي والسماح باملشاركة السياسية لكن وفق قيود.ومن هذا
املنطلق جاءت هذه الدراسة احلالية اليت سوف حتاول البحث يف اجتاهات الطلبة يف اجلامعة اجلزائرية حنو االخنراط يف
العمل السياسي بعد خمتلف األحداث اليت عرفتها اجلزائر ،حماولة قياس طبيعة هذه االجتاهات من حيث كوهنا إجيابية
أو سلبية ،والتعرف على تأثري النوع االجتماعي على االخنراط يف العمل السياسي ،وأشكال العمل السياسي الذي
ميارسه الطلبة يف اجلامعة أو خارجها ،ولقد تناولناهذا املوضوع باالعتماد على خطة البحثاليت اشتملت على قسمني:
القسم األول ويتضمن الجانب النظري للدراسةويشمل هذا القسم على:
الجانب النظري للدراسة:ويتم فيه عرض األدبيات النظرية املتعلقة مبشكلة الدراسة ،ويضم أربعة فصول.
الفصل األول :وعنون باإلطار العام للدراسة ،وهو يتضمن :حتديد مشكلة الدراسة والفرضيات اليت مت
وضعها لدراسة هذا املوضوع ،ومن مث تبيان أسباب ودواعي اختيار املوضوع وأمهيته العلمية و كذا اهلدف منها ،مع
حتديد املفاهيم اخلاصة بالدراسة ،و بعدهاالتطرق لبعض الدراسات السابقةاليت عاجلت هذا املوضوع .
أما الفصل الثاني :فقد خصص لماهية االتجاهات وطرق قياسها ومت التطرق فيه إىل حتديد مفهوم االجتاه،
وعالقة االجتاهات ببعض املفاهيم كامليول والقيم ،واملعتقدات والرأي ،مث السلوك والسمة ،العاطفة والتعصب ،وبعدها
مت االنتقال إىل مكونات االجتاهات ووظائفها ،وأهم خصائص االجتاهات وأنواعها ،وصوال إىل املقاربات النظرية اليت
فسرت االجتاهات ،لنعطي بعدها بعض مقاييس االجتاهات املستخدمة وطرق قياسها.
وفيما خيص الفصل الثالث :الجامعة والطالب الجامعي المسار والواقع ،وتضمن ثلث أجزاء حيث مت
التطرق يف اجلزء األول ملاهية اجلامعة –مقاربة سوسيوتارخيية – من خالل التعرف على مفهومها وأمهيتها واألهداف
اليت تسعى إىل حتقيقها ،مث االطالع على الوظائف واألركان اليت تكوهنا ،لننتقل بعدها إىل السياق التارخيي الذي
نشأت فيه اجلامعة يف الوطن العريب وأسيا وإفريقيا ،اجلامعة يف الغرب ،وأهم االجتاهات النظرية لدراسة مؤسسة
اجلامعة ،أما اجلزء الثاين فقد خصص للجامعة اجلزائرية مسارات التطور ومشكالهتا ،من خالل إبراز نشأة وتطور
اجلامعة اجلزائرية ،ومنه التعرف اخلريطة التنظيمية واإلدارية اليت تكوهنا ،واملشكالت والعوائق اليت تواجه هذه اجلامعة،
وكان اجلزء الثالث من هذا الفصل خاص بدراسة الطالب اجلامعي من حيث التعرف على مفهوم الطالب اجلامعي
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والسياسية واالقتصادية .
وتضمن الفصل الرابع اخللفية النظرية للعمل السياسي ،األحزاب السياسية واالنتخابات ،من خالل تقسيمه
إىل أربعة أجزاء:مشل الجزء األول على مفهوم العمل السياسي وأوجهه املتعددة ،ومن مث إطاللة على مستويات
املشاركة السياسية وأشكاهلا ،لنتعرف بعدها على الصلة الرابطة بني اجلامعة ،الطالب اجلامعي والعمل السياسي ،مث
تطرقنا يف الجزء الثاني :بعنوان األحزاب السياسية بني النشأة والوظائف ،وتقسيماهتا ،ومشل الجزء الثالث األحزاب
السياسية يف اجلزائر من مسار احلركة الوطنية 3455إىل غاية التحول حنو التعددية السياسية ،أما الجزء الرابع فتم
ختصيصه لالنتخابات بشكل عام من خالل طبيعة االنتخاب وشروطه وأنواعها وأشكاهلا ،وصوال إىل النماذج النظرية
املفسرة هلا ،ومن مث عرض حتليلي ملسرية املنظومة االنتخابية يف اجلزائر من عهد احلزب الواحد ،مث توقيف املسار
االنتخايب ،لنصل إىل واقع املنظومة االنتخابية اجلزائرية بعد فتح جمال للتعددية السياسية .
أما القسم الثاني:فقد احتوى على الجانب الميداني للدراسة ،وتضمن فصلني مها:
الفصل الخامس :بعنوان اإلجراءات املنهجية للدراس ة امليدانية مقسم إىل أجزاء هي :جماالت الدراسة الثالثة
(اجملال املكاين ،اجملال ألزماين ،اجملال البشري(  ،ونوع العينة اليت مت اختيارها يف هذه الدراسة ،واملنهج املعتمد يف قياس
اجتاهات الطلبة اجلامعيني ،ومنه أدوات مجع البيانات امليدانية املتمثلة يف مقياس االجتاهات ،وأداة املقابلة احلرة.
أما الفصل السادس:وهواخلاص بعرض البيانات امليدانية ومناقشتها ،وحتليل نتائجها من خالل تفريغ البيانات
وحتليلها وتفسريها ،ومناقشة النتائج على ضوء الفرضيات ،وأخريا مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة ،لتكون
هناية البحث خبامتة هنائية عن املوضوع ككل.
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تمهيد:
يشرتط إجراء أي حبث اجتماعي ميداين ،تتبع اخلطوات املنهجية الالزمة للوصول إىل نتائج أكثردقة ومصداقية،
حيث يبين الباحث حبثه وفق منهجية علمية تبدأ مبشكلة البحث لتهيئة القارئ وإقناعه بوجود مشكلة حتتاج إىل
دراسة ،وهذا من خالل التعريف هبا وصياغتها وحتديد أبعادها وصوال إىل صياغة اإلشكالية واليت تتضمن سؤال
رئيسي وأسئلة فرعية ،ومن مث يتبىن احتماالت مؤقتة ملعاجلة املشكلة تسمى الفرضيات كتمهيد للدراسة امليدانية ،وال
شك أن الباحث قبل شروعه يف دراسة موضوعا ما كانت له أسباب دفعت به إىل دراسة موضوع معني دون غريه،
يربز من خالهلا أمهية دراسته واهلدف منها ،مث حتديد املفاهيم الواردة فيها ،واالستناد إىل بعض الدراسات مشاهبة
كانت أو سابقة ملوضوع الدراسة .وهذا كله من أجل وضع القواعد املنهجية الضرورية للبحث.
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أوال :تحديد اإلشكالية
تعد االجتاهات من املفاهيم األساسية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا حبياة اإلنسان وقيمه وأفكاره ،فهي متثل امتدادا
ملراحل التنشئة االجتماعية اليت يتلقاها الفرد عرب مسار حياته ،وختتلف تبعا للظروف احمليطة به ،فلكل إنسان اجتاها
خاصا به.
كما أن صورة السلوك االجتماعي للفرد تتجسد من خالل التعبري عن اجتاهه حنو قضية اجتماعية أو اقتصادية
أو حىت سياسية ،ودراسة االجتاهات من املواضيع الرئيسية اليت اهتم هبا العديد من العلماء خاصة علماء النفس
االجتماعيني وعلماء القياس إضافة إىل علماء االجتماع كال حسب اإلطار املرجعي له ،نظرا ألمهيتها يف العالقات
التفاعلية بني أفراد اجملتمع ،وتأثريها على استقرار هذه العالقات بني اجملتمعات املختلفة.
ويعرف االجتاه بأنه حالة من التأهب واالستعداد النفسي والذهين الذي يُكتسب من خالل جتارب الفرد
وخرباته اليت جتعله يستجيب ملختلف القضايا واملواقف ،كما يفسر بأنه تعبريا عن رأي أو موقف جتعله متجها يف رأيه
سلبا أو إجيابا يف تقييم ذلك املوقف أو الفكرة ،كاالجتاه حنو عمل املرأة أو االجتاه حنو االخنراطفي العمل السياسي.
هذا ا ألخري العمل السياسي الذي يعترب اجملال اخلصب للكثري من الدراسات والبحوث يف ميدان العلوم
السياسية واالجتماعية ،ومنها علم االجتماع السياسي هذا التخصص الذي جيمع بني ما هو سياسي وما هو
اجتماعي من خالل دراسة الظاهرة السياسية وحتليل أبعادها االجتماعية باستخدام األدوات واملناهج السوسيولوجية
املستخدمة يف علم االجتماع العام.
وتعترب ممارسة السياسة من اخلصائص اليت الزمت اإلنسان منذ وجوده ،وكما يقول بعض العلماء "اإلنسان
مدين بطبعه"،لكن يف أشكاهلا األولية ،حيث كان يعمل على تنظيم حياته وتوفري العيش وحماولة التغلب على قساوة
الطبيعة ،فبدأ بالعمل الزراعي مث العمل الصناعي مع جميء الثورة الصناعية وحماولة التخلص من سيطرة الكنيسة
واالضطهاد امللك ي ،وظهرت مالمح الفكر السياسي لديه من خالل التأمل يف كيفية تأسيس الدولة وإدارهتا وحتديد
أشكال نشاطها للمسامهة يف تطوير اجملتمع وحسن تسيريه ،وبروز األفكار الدميقراطية والبحث عن مصادر السلطة
السياسية يف اجملتمع للتخلص من القمع وهيمنة امللك على البالد كلها ،وهكذا تواصل تفكري اإلنسان يف الشأن
العام ،واستمر تطوره عرب العصور ،فالفكر السياسي هو نشاط منظم يضم مالحظة ،عقلنة ،برجمة وتطوير ،والعمل
السياسي جزء من أجزاء هذا الفكر حيمل مجلة من األفكار واملبادئ اليت تعبئ لتستهدف اجلماهري وغرس فيهم
مبادئ التغيري واإلصالح وتدريبهم على أساليب ممارسة السياسة بالشكل العلمي.
يعد االخنراط يف العمل السياسي ظاهرة إنسانية موجودة يف كافة اجملتمعات املتقدمة واملتخلفة ،مع تباين
أشكال ممارسته ،حيث تؤكد بعض الدراسات أن اجلامعات األملانية تويل اهتماما واسعا لعملية االخنراط يف
العمالجلمعويوالسياسي ،إذ أن االخنراط فيه يساعد على زيادة وعي الفرد وتنمية خرباته وقدراته على حتليل الظواهر
واملشكالت للمسامهة يف تطور اجملتمع سياسيا ،والعمل السياسي الناجح من األساليب الناجعة لتحقيق الدميقراطية يف
البالد ،وتعترب فئة الشباب من بني الفئات األكثر حيوية للمشاركة يف العمل السياسي حيث متثل أكرب شرحية يف
تركيبة اهلرم السكاين للمجتمعات النامية ،والذين يعول عليهم يف بناء اجملتمع وتطويره ،فهم القوة احملركة للتنمية والفئة
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املنتجة اقتصاديا واملؤثرة سياسيا ،والشباب كفئة اجتماعية تضم عدة فئات فرعية منها الطالب اجلامعي إذ تتصف
هذه الفئة خبصوصية عن باقي الفئات كوهنا تنضم إىل مؤسسة تعليمية – ال تقل عنه أمهية – وهي اجلامعة اليت تنتج
النخب وتصقل مواهب الطالب وتفجر طاقاته يف خمتلف اجملاالت العلمية والفنية ،ما يدفعه للمشاركة يف العمل
السياسي داخل اجلامعة وخارجها.
إن االخنراط يف العمل السياسي يف اجلزائر ليس وليد االستقالل بل يرجع إىل أيام النضال ضد االستعمار
الفرنسي ،حيث أتى بداية القرن العشرين ،واحلركة الوطنية اجلزائرية اليت أسسها عدد من الشخصيات الثورية وحتمل
مطالب اجلزائريينوتندد بالسياسة االستعمارية ،حيث تبلورت يف شكل مجعيات وأحزاب سياسية تضم أربعة اجتاهات
سياسية تتخذ من النضال السياسي وسيلة لطرد العدو ،ومشلت هذه االجتاهات اتجاه المساواة(اإلصالحي) الذي
تزعمه األمري خالد اجلزائري من خالل عرض مطالبه على الرئيس األمريكي ولسن يف مؤمتر الصلح والتأكيد على حق

تقرير املصري ،اتجاه المساواة (اإلدماجي) بقيادة مجاعة النخبة من اجلزائريني املتشبعني بالثقافة الفرنسية اليت تكافح
إلدماج اجلزائر بفرنسا ،أما االتجاه االستقاللي ترأسه الزعيم مصايل احلاج حتت لواء حزب جنم مشال إفريقيا واملطالبة
باالستقالل الكامل للجزائر ،ورغم ما تعرض له من انتكاسات ،إال أنه يعيد تشكيل نفسه حتت اسم جديد يف كل
مرة وصوال إىل حزب الشعب اجلزائري ،أما االجتاه الرابع املتمثل يف االتجاه اإلصالحي فقد ضم مجعية علماء
املسلمني واحلزب الشيوعي اجلزائري ،واستمر القادة السياسيون يف نضاهلم السياسي رغم الصراعات الداخلية فيما
بينهم ورغم التنكيل الذي يتعرضون له من قبل املستعمر الفرنسي ،حيث مت مصادرة خمتلف الصحف الوطنية
كالشهاب والبصائر.
وتواصل النشاط السياسي يف اجلزائر مع فرحات عباس وقادة آخرين من خالل حترير بيان فيفري 3413
الذي عكس مدى وعي احلركة الوطنية بالتطورات السياسية اليت شهدها العامل يف احلرب العاملية األوىل والتأثر ببعض
شخصيات احلركات التحررية كجمال الدين األفغاين وحممد عبده ،واستمر الكفاح السياسي بعد إطالق سراح زعماء
احلركة الوطنية ،فتأسست أحزاب جديدة امتدادا ألحزاب سابقة كاالحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري وحركة انتصار
احلريا ت الدميقراطية إىل أن أصبح الكفاح املسلح ضرورة البد منها ،ويف خضم هذا النضال كان الطالب اجلزائري من
الفئات اليت حاولت تغيري األوضاع االجتماعية والسياسية املزرية اليت تعيشها البالد من خالل تأسيس مجعيات
وتنظيمات طالبية تدافع عن مصاحلهم يف الداخل واخلارج ،فأسسوا االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني يف جويلية
 3455على يد عبد السالم بلعيد ،أمحد طالب اإلبراهيمي وغريهم ،فعمل االحتاد على إيصال القضية اجلزائرية إىل
كل املؤمترات للظفر بالتأييد واملشاركة يف النضال لتحرير الوطن ،وحدث يف  34ماي  3453إضرابا إلبراز
استع دادهم للدخول يف ميدان الكفاح املسلح ألخذ احلرية واالستقالل وواصلوا النضال حىت حققوا النصر للجزائر يف
 5جويلية .3432
والشباب اجلامعيفي اجلزائر لديه اجتاهات حتدد مواقفه من العمل السياسي ،حيث أنه تطرح العديد من
اإلشكاليات والتساؤالت اجلوهرية حول طبيعة اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو املشاركة يف العمل السياسي ،خصوصا
بعد ما عاشته اجلزائر يف التسعينات من عشرية سوداء وصراعات سياسية واخلروج من األحادية إىل التعددية احلزبية
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وصدور بعض املراسيم اليت متنع إنشاء أي مجعيات ذات طابع سياسي أو ممارسة أي نشاط سياسي داخل اجلامعات،
وضرورة فصل اجلامعة عن السياسة ،خاصة أن الطالب اجلامعي ميلك من املقومات واألسس اليت تؤهله لتحسني
فعالية العمل السياسي من خالل املنظمات واالحتادات الطالبية ،وهذا بفضل التمكني العلمي واملعريف الذي يتلقاه
باجلامعة ،وانطالقا من هذه املقوماتأتت الدراسة احلالي ة لتحاول استطالع أهم اجتاهات هذه الشرحية االجتماعية -
فئة الطلبة اجلامعيني -حنو العمل السياسي حماولني تركيز البحث ملعرفة وقياس اجتاهات الطلبة اجلامعيينفي اجلامعة
اجلزائرية حنو العمل السياسي واملشاركة فيه ،من خالل طرح التساؤل الرئيسي اآليت:
ما هي اجتاهات الطلبة اجلامعيني يف اجلامعة اجلزائرية حنو االخنراط يف العمل السياسي؟
وتندرج ضمنه تساؤالت فرعية كاآليت:
ما هي اجتاهات الطلبة اجلامعيني يف اجلامعة اجلزائرية حنو االخنراط يف األحزاب السياسية؟ما هي اجتاهات الطلبة اجلامعيني يف اجلامعة اجلزائرية حنو املشاركة يف االنتخابات؟ -هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف األحزاب السياسية تبعا

ملتغري اجلنس؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف األحزاب السياسية تبعاملتغري املستوى الدراسي؟
 -هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو املشاركة يف االنتخابات تبعا ملتغري

اجلنس؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو املشاركة يف االنتخابات تبعا ملتغرياملستوى الدراسي؟

ثانيا:فرضيات الدراسة
تعد الفرضيات مبثاب ة املنبه الرئيسي لقبول أو رفض احلقائق االجتماعية يف علم االجتماع ،حيث أهنا تزيد من
علمية علم االجتماع وتبعد عامل الصدفة يف أن يتحكم بنتائج البحوث ،فالباحث أثناء مسار البحث العلمي دائما
حيمل تساؤالت واستفسارات كثرية للعديد من الظواهر اليت يشاهدها ،حيث يتجمع لديه احتماالت عديدة حول
حدوث ظاهرة ما ،أو توقع حدوثها بشكل أو باآلخر ،وهنا تبدأ ترتاكم يف خميلته مجلة من االحتماالت والتوقعات
املؤقتة ،مما يدفعه الفضول العلمي إىل حماولة دراسة تلك الظواهر ،حيث أن تلك التوقعات واالحتماالت تساعده
على حتديد مسار حبثه ،وهذا ما يسمى بالفرضيات حيث تعرف بأهنا'' :تصريح يتنبأ بعالقة بني عنصرين أو أكثر
ويتضمن حتقيق إمربيقي(*.موريس أجنرس.)355 :2553،

*تحقيق إمبريقي :هو إحدى خصائص البحث العلمي ،حتتوي على مقارنة االفرتاضات بالواقع من خالل مشاهدة ومالحظة هذا الواقع ،أي التأكد منها
ميدانيا تطبيقيا
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كما تعرف الفرضية بأهنا'' :فكرة مبدئية ،تربط بني الظاهرة موضوع الدراسة والعوامل املرتبطة أو املسببة هلا،
أي أهنا إجابة احتمالية لسؤال مطروح يف إشكالية البحث ،خيضع لالختبار عن طريق الدراسة النظرية أو
امليدانية(.رشيد زروايت.)315 :2558،
كما ميكن تعريفها بأهنا'' :فكرة مبدئية تربط بني متغريين أحدمها تابع واآلخر مستقل ،أو قضية احتماليةتقرر
عالقة بني املتغريات(.ميلود سفاري وآخرون.)54:2557،
ويالحظ من خالل هذه التعريفات أهنا تتفق على أن الفرضية تتضمن عالقة بني متغريين أحدمها النتيجة
واآلخر السبب يف حدوث تلك النتيجة وتثبت باختبارها واقعيا وربطها بالعوامل اليت تساهم يف حدوثها ،واهلدف من
وراء هذه الدراسة.
كما جند تعريف آخر يرى أن":الفرضية ختمني أو استنتاج ذكي يتوصل إليه الباحث ويتمسك به بشكل
مؤقت ،فهو أشبه برأي الباحث املبدئي يف حل املشكلة.
"A proposition presented in testable from arestatement of a proposition so that
tests of validity can be performed" .

(حممد سليماين الدجاين ،منذر سليمان الدجاين)12 :2558،
فنجد يف هذا التعريف أن الفرضية هي ختمني مؤقت ورأي مبدئي ملشكلة يثبت أو يرفض من خالل جتريبها
إمربيقيا .وهنا نستنتج أن الفرضية ال تعين تلك الصياغة البسيطة جلملة ما بل هي تساؤالت مبنية بطريقة علمية ذكية
تبقى ختمني مؤقت إىل أن يثبت صحتها أو ترفض باالختبار امليداين.
وبعد ما مت عرضه من تعاريف ميكن لنا تعريفها إجرائيا بأهنا حل مؤقت ملشكلة ما ،فإن ثبتت صحتها
أصبحت تعميما يستند إليه يف دراسة الظواهر املشاهبة لتلك املشكلة.
فالفروض حتدد للباحث املسار الذي يسلكه البحث عن احلقائق اليت يريدها ،وهذه الدراسة ستتناول موضوع
اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف العمل السياسي ،حيث سرتكز على متغريين لدراسة تلك االجتاهات
ومها:االخنراط يف األحزاب السياسية ،واملشاركة يف االنتخابات ،وهذا من خالل التحقق من صحة أو بطالن
الفرضيات اليت مت وضعها داخل اجلامعة اجلزائرية-جامعة حممد ملني دباغني سطيف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
منوذجا-منوذجا-وقد متت صياغة الفرضيات كاآليت:
 .3للطلبة اجلامعيني اجتاهات إجيابية حنو االخنراط يف األحزاب السياسية ومن مؤشراته:االنتماء اإليديولوجي
للحزب ،شخصية رئيس احلزب ،معرفة برامج األحزاب السياسية.
 .2ل لطلبة اجلامعيني اجتاهات إجيابية حنو املشاركة يف االنتخابات .ومن مؤشراته :امتالك الطلبة لبطاقة
الناخب ،التصويت يف االنتخابات ،املشاركة يف املواعيد االنتخابية.
 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف األحزاب السياسية تبعا
ملتغريي اجلنس.
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 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف األحزاب السياسية تبعا
ملتغريي املستوى الدراسي.
 .5توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو املشاركة يف االنتخابات تبعا ملتغري
اجلنس.
 .3توجد فروق ذات داللة إحصا ئية يف اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو املشاركة يف االنتخابات تبعا ملتغري
املستوى الدراسي.

ثالثا:أسباب ودواعي اختيار الموضوع
إن البحث العلمي الناجح الذي يقوم به الباحث االجتماعي يف العلوم االجتماعية أو أي باحث يف العلوم
األخرى ،ال بد أن يكون له أسبابا تدفعه الختيار هذا املوضوع دون غريه من املواضيع ،سواء خيتاره باالعتماد على
خربته الشخصية والواقع االجتماعي ،أو بتوجيه من أهل االختصاص واخلربة ،والباحثة يف هذه الدراسة هلا أسبابا
النتقاء هذا املوضوع ترتاوح بني ما هو ذايت شخصي وبني ما هو علمي أكادميي وفيما يلي بعض هذه األسباب:
 الرغبة الذاتية يف دراسة هذا املوضوع لكون الطالبة جزءا من هذه الفئة.
 الفضول العلمي الذي قاد الطالبة ملعرفة طبيعة اجتاه الطالب اجلامعي حنو االخنراط يف العمل السياسي خاصة
اجتاهه حنو االخنراط يف األحزاب السياسية يف اجلزائر ومدى مشاركته يف االنتخابات.
 معرفة مدى مسامهة الطالب اجلامعي يف تفعيل العمل السياسي.
 إثراء الرصيد الفكري والثقايف للطالبة خاصة يف اجملال السياسي.
 إضافة دراسات جديدة للمكتبة اجلامعية.
 األحداث األخرية اليت عرفها العامل العريب خاصة الربيع العريب ،الذي كانت ميزته مشاركة الشباب يف تفجريه
خاصة طلبة اجلامعة.

رابعا :أهمية الدراسة
ال شك وأن أي حبث علمي هادف حيظى دائما بأمهية بالغة سواء بالنسبة للباحث أو بالنسبة للمجتمع
ككل ،وهذه الدراسة هلا باعتبارها تتناول بالدراسة والتحليل الطالب اجلامعي الذي يعد من أهم الفئات االجتماعية
اليت تساهم يف بناء اجملتمع وحتقيق التطور واالستقرار له.
 -2كما تظهر أمهية الدراسة يف اجملال الذي تعاجله وهو العمل السياسي الذي يعد قطاعا حساسا كون االستقرار
فيه من استقرار اجملتمع.
 -3أمهية االخنراط يف العمل السياسي الذي يساهم يف تعزيز ثقافة الطالب اجلامعي وتنمية تفكريه السياسي ومنه
املشاركة يف رقي اجملتمع.
 -1كما تظهر أمهيتها يف أهنا تساعد على حتديد دائرة اهتمامات الطالب اجلامعي ومدى وعيه بأمهية العمل
السياسي.
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 -5كما تنبع أمهية الدراسة كذلك يف حماولة التصدي – عرب البحث – ملوضوع أن السياسة بصفة عامة ميدان
حافل باملخاطر واال خنراط يف العمل السياسي بشكل خاص هو هتديد حلياة ومستقبل الطالب ،يف حني أن السياسة
كوهنا إحدى القطاعات احليوية يف اجملتمع ،هي ميدان للتواصل والتكتل بني القادة والشعب لتحقيق الوعي والتنمية
السياسية لكافة أفراد اجملتمع.

خامسا :أهداف الدراسة
يعترب اهلدف املقصد الذي يسعى الباحث للوصول إليه ،وكلما كان اهلدف واضحا كلما كان البحث دقيقا،
وهذه الدراسة كغريها من الدراسات هلا أهدافا تسعى لتحقيقها وهي:
 -3قياس اجتاه الطلبة اجلامعيني يف اجلامعة اجلزائرية حنو االخنراط يف العمل السياسي من حيث كونه إجيابيا أو
سلبيا.
 -2الت عرف عما إذا كانت هناك اجتاهات سلبية أو إجيابيةلدى الطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف األحزاب
السياسية.
 -3التعرف عما إذا كانت هناك اجتاهات سلبية أو إجيابيةلدى الطلبة اجلامعيني حنو املشاركة يف االنتخابات.
 -1التعرف على مدى تأثري املتغريات الدميغرافية ( اجلنس ،املستوى الدراسي ) على اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو
االخنراط يف العمل السياسي بشقيه (االخنراط يف األحزاب السياسية ،املشاركة يف االنتخابات).

سادسا:تحديد المفاهيم
تعترب عملية حتديد املفاهيم إطارا مرجعيا يستند إليها الباحث االجتماعي من أجل تدقيق وحتديد اهلدف
األساسي من دراسته ،إذ أهنا أداة حتليل ترافق الباحث طيلة مشواره البحثي سواء يف مراحل حبثه أو لتوسيع طموحاته
لتطوير البحث العلمي ،وقد قال يف هذا الصدد فولتري" :إذا أردت أن تناقشني فحدد مصطلحاتك "وتساعد

عملية حتديد املفاهيم يف إزالة املسائل الغامضة عن املوضوع واالقتصار على ما هو حمدد من أجل الدراسة فقط ،وكما
أن لكل علم مفاهيمه فلعلم االجتماع كذلك مفاهيمه اليت يتواصل هبا مع أفراده .وهذه الدراسة يف جمال علم
االجتماع السياسي حاولت حتديد املفاهيم اخلاصة هبا ،حيث مشلت شقني املفاهيم الرئيسية والفرعية.
 -1المفاهيم الرئيسية:
 االتجاه : التحديد اللــغوي لمفهوم االتجاه:مصدر اجته ،اإلقبال على الشيء بالوجه(.حممد باشا الكايف) 23 :3444،
ويقال أقبل عليه ،أي له رأي سنح له( .خليل اجلر)33 :3487،
ويعرف يف قاموس املنهل االجتاهAttitudeبأنه:هيئة ،وضع ،حالة ،وقفة ،موقف ،مظهر متكلف(.سهيل
إدريس.)2553:358،
وورد يف نفس القاموس أيضا االجتاه TENDENCEمبعىن انتحاء إىل ميل ،نزعة ،منزع ،فئة منظمة من
مجاعة نقابية أو سياسية( .املرجع نفسه)338 :
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كما يعرف االجتاه بأنه الوجه الذي نقصده ،وشيء موجه :إذا جعل على جهة واحدة ال خيتلف ،اجلهة
والوجهة تعين:املوضع الذي نتوجه إليه ونقصده .واالجتاه مشتق من الفعل اجته ،ويقال اجته إليه أي أقبل إليه و له رأي
وتوجه إليه أي أقبل وقصد اجلهة القصد والنية ما يتوجه إليه األستاذ من عمل وغريه ).املوقع اإللكرتوينwww :

،acofps. com/vb/show,thread. phpجداول الدورات التدريبية احلضورية داخل وخارج السعودية ،يوم
 2531 /32/33على الساعة  15:06مساء).
ويشار إليه يف موضع آخر يف ثالث معاين:
 االتجاه :مبعىن االستعداد الطبيعي االتجاه :التوجه السياسي ،الفكري الثقايف ،الفين. -االتجاه :تطور ،والتوجه حنو االرتفاع :مييل إىل ويقال مييل االجتاه إىل :مبعىن االجتاه حنو التطور.

)(Poch Dictionnaire: Hachette: p39

نالحظ أن هذا التعريف يركز على أن االجتاه مرادفللتوجه حبيث يكون يف شكل متصاعد.
 -التحديد االصــطالحي لمفهوماالتجاه:

يشري إىل االستعداد أو امليل املكتسب الذي يظهر يف سلوك الفرد أو اجلماعة عندما تكون بصدد تقييم شيء

أو موضوع بطريقة متسقة ومتميزة( .فاروق مداس.)22 ،2553:23،
والقول باجتاه أو موقف نفسي هي االستجابة املكتسبة واالنفعالية بعض الشيء ملنبه معني ،كموقف املرء من
احلرب أو من رأي معني أو من مذهب معني ...اخل وهي كذلك هي استجابة ثابتة إىل حد ما تشمل على توقع جتربة
ما ،واالستعداد الستجابة معينة دوما.
وقد يستخدم هذا املصطلح أحيانا مبعىن أوسع مثل احلديث عن (موقف مجايل ) لدى شخص من
األشخاص ،مبعىن امليل إىل تقدير اجلمال أو إنتاج اجلمال.
وقد يستخدم للحديث عن موقف اجتماعي مبعىن التأثر بالعالقات االجتماعية والواجبات االجتماعية ومثل
ذلك يف االقتصاد أو السياسة أو الثقافة وغريها.
واالجتاه هو اخنفاض أو ازدياد منو الشيء ببطء وسالمة على مدى فرتة طويلة من الزمن كاملناحي االجتماعية
واالقتصادية والثقافية وغريها.
وهناك يف املصطلحات السياسية (اجتاه اجتماعي) وهو اخنفاض أو ازدياد منو مظهر من املظاهر االجتماعية
عرب فرتة طويلة من الزمن ويتأثر ذلك وفق ما للحكم (السلطة) من تأثري على ذلك اجملتمع( .وضاح زيتون:2553،
)7،3
وقد ورد يف قاموس الروس باللغة الفرنسية مفهوم االجتاه بأنه :الفعل والقوة اليت متيل إىل التحرك حنو شيء
ما،وهو عنصرا أساسيا يف احلياة النفسية خاصة العاطفي ،ويقال تقسيم منظم من مجاعة نقابية ،أو اجتاه الدعوة
السياسية(PETIT LA ROUSSE , 1963:2424 ).
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ويعرف حممد عاطف غيث يف ق اموس علم االجتماع االجتاه بأنه" :توجيه حنو موضوعات معينة ،أو مواقف
ذات صبغة انفعالية واضحة وذات دوام نسيب ،وقد يشري إىل االستعداد أو امليل املكتسب الذي يظهر يف سلوك الفرد
أو اجلماعة عندما تكون بصدد تقييم شيء أو موضوع بطريقة منسقة ومتميزة أو قد ينظر إليه على أنه تعبري حمدد عن
قيمة أو معتقد .و هلذا يشتمل على نوع من التقييم اإلجيايب أو السليب ،واالستعداد حنو االستجابة ملوضوعات أو
مواقف بطريقة معروفة وحمددة مسبقا( .حممد عاطف غيث)35 :2551،
كما ورد مفهوم االجتاه بصورة أخرى بأنه امليل إىل الفعل بأسلوب يشتق من موضوعات بعينها ،ومواقف
مرتابطة حمددة وقد ميز بريت جرين بني االجتاهات اللفظية املصطنعة وبني االجتاهات اللفظية التلقائية واستخلص من
ذلك أن التأكيد على صدق مقاييس االجتاه اللفظي وقدرهتا على التنبؤ باجتاهات الفعل غالبا ما تزيد من غموض
املسألة األساسية عند حبث االجتاه ،وترجع أصل كلمة اجتاه تارخييا إىل أصلني:
األصل األول :اشتقت من األصل الالتيين aptusوالذي يشري إىل معىن اللياقة ،وقد ظهر هذا االستخدام
شائعا ألول مرة عند هربرت ( )Herbert spencerعندما حتدث عن االستعداد للفعل كأمر ضروري للوصول
إىل احلكم الصحيح ،وظل هذا ا الستخدام شائعا واختذ مفهومات متعددة مثل االستعداد العلمي ،التقليدي والنظري
والتطبيقي.
أما األصل الثاني :فإنه يرتبط باستخدام كلمة postureواليت تعين وضع اجلسم عند التصوير وتطور
استعمال هذا املصطلح ،فأصبح يشري إىل الوضع املناسب للجسم للقيام بأعمال معينة.
ويتضمن مصطلح االجتاه نظرة خاصة ،فاستخدمته مدرسة اجلشطالت هبذا املعىن يف حماولتها تفسري السلوك يف
حدود اخلصائص التنظيمية للمجال النفسي .وهلذا يتضح االختالف بني السلوكيني واجلشطالتني الستخدام مفهوم
االجتاه .فبينما يؤكد أصحاب االجتاه األول (السلوكيني) على التعليم ،فيكون االجتاه يف هذه احلالة ميال لالستجابة أو
استعداد هلا ،ويؤكد أصحاب االجتاه الثاين (اجلشطالتيني) على العمليات اإلدراكية استخدم املصطلح استخداما
اجتماعيا ،فإنه يشري إىل االستجابة عن طريق العالقات والواجبات واآلراء االجتماعية( .املرجع نفسه.)35 :
وهنا جيب اإلشارة إىل أن كلمة اجتاه عادة تستعمل للداللة على الطريق الذي يتخذه الفرد ،أو حالة اجلسم
وهيئته وكذا السلوك الذي يتبعه الفرد يف ظروف معينة.
وكما سبق احلديث فإن بدايات استعمال هذا املصطلح كانت من قبل عامل األحياء هربرت سبنسر ،فهو من
األوائل الذين طرحوا مفهوم االجتاه حمددا إياه يف كتابه "المبادئ العامة" سنة 3832قائال" :إن وصولنا إىل أحكام
صحيحة يف مسائل مثرية للجدل يعتمد إىل حد كبري على اجتاهنا الذهين وحنن نصغي إىل هذا اجلدل أونشارك فيه.
"واملدقق يف هذه الفكرة يتضح له أمهية وقيمة االجتاه يف الفصل بني القضايا املختلفة ،وهو ما أدى بالدارسني للتطرق
لتحليله وحماولة حتديده فكانت البداية يف علم النفس التجرييب ،فهو " قوة مكتسبة" تدفع الفرد إىل السلوك بشكل
معني (.خالد زعاف)35 :2553/2557 ،
ومن مث انتقل استخدام هذا املفهوم إىل علم النفس الدعاية ،األحزاب السياسية والرأي العام( .حممد السيد

أو النبيل.)85:3485،
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وسنحاول عرض أهم التعاريف واالجتهادات املقدمة من قبل بعض العلماء ملفهوم االجتاهكاآليت:
 هو حالة من االستعداد أو التأهب العصيب والنفسي ،تنتظم من خالل خربة الشخص ،وتكون ذات تأثريتوجيهي أو دينا مي على استجابة الفرد جلميع املوضوعات واملواقف اليت تستثري هذه االستجابات.
 هو عبارة عن عدد من العمليات الدافعية واالنفعالية واإلدراكية واملعرفية اليت انتظمت يف صورة دائمةوأصبحت حتدد استجابة الفرد جلانب من جوانب بيئته.
 هو استجابة مضمرة غري صرحية تتميز بأهنا استباقية ومتوسطة بالنسبة ألمناط املثريات الواضحة الصرحيةاملختلفة ،وبأهنايستثريها عدد متباين من أمناط املثريات ،فهي ذات داللة اجتماعية يف بيئة الفرد االجتماعية.
 هو تنظيم ملعارف ذات ارتباطات موجبة وسالبة ( .عبد احلافظ سالمة.)54:2557،ويف موضع آخر االجتاه هو :الطريقة اليت يسلكها الشخص حيال وضعية اجتماعية حمددة (.حممودإبر اقن:2557 ،
)75
كما جاء يف املوسوعة االقتصادية واالجتماعية إلمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف تعريف االجتاه على أنه:
"حالة من االستعداد أو التأهب العصيب والنفسي ،تنتظم من خالله خربة الشخص وله أثر توجيهي أو دينا مي على
استجابة الفرد جلميعاملوضوعات واملواقف ،يتسم بالتغيري ويكون إجيايب أو سليب ،وميكن لالجتاهات أن تكون حمافظة
أو تقدمية( .إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف،املوسوعة االقتصادية واالجتماعية،دون سنة.)33 :
أما ألبورت جوردون فيعرفه بقوله :أن االجتاه يعرب عن رأي اإلنسانفيما مير به من أحداث ومواقف رفضا أو
قبوال ،وهو حالة مكتسبة أو متعلمة تعرب بشكل خاص عن قيمة أو اعتقاد برأي أو موقف جيعل من اإلنسان متجها
يف رأيه سلبا أو إجيابا لتقييم الظاهرة أو املوقف( .عزة شرارة بيضون ،حممود مشال وآخرون)317 :2552،
فاالجتاه ه و أسلوب منظم ومنسق يف التفكري والشعور ورد الفعل اجتاه الناس واألفكار بشكل عام ( .بوخريسة
بوبكر،دون سنة.)35 :
أمامظفر شريف()m. sherifفقد استعمل كلمة اجتاه ليشري إىل العنصر األساسي ملا أنشئ اجتماعي يف

اإلنسان ،فاالجتاه يف تعريفه هو املكونات األصلية لألنا فهو اإلنتاج األخري لعملية التنشئة االجتماعية ولعالقة
اإلنسان اليومية مع األشخاص اآلخرين وتفاعله داخل اجلماعة ونظرته إىل نتاج الثقافة ومكوناهتا .كل هذا يف رأيه
يسهم يف النهاية يف تشكيل اجتاهات الفرد النهائية(.بوساحة عبلة)37:2557/ 2553،
ومن خالل ما مت عرضه من تعاريف جند أن معظمها تتفق على أن االجتاه استعداد إنساين مرتبط بانفعال
وإدراك الفرد حبيث يكتسب عرب مسار التنشئة االجتماعية اليت مير هبا ،حيث يتسم بالثبات النسبيويتجسد مبوقف
سليب أو إجيايب وإما قبوال أو رفضا .
وميكن الرتكيز على تعريف شامل لالجتاه بأنه استعداد وجداين معريف سلوكي مكتسب ،يتسم بالثبات النسيب
وبعده عن الفطرة ،حيدد سلوك الفرد وانفعاالته اجتاه ما حييط به حيث يتخذ االجتاه شكال إجيابيا بالقبول واحملبة أو
سلبيا (النفور والرفض )،كما ميكن أن ظاهرا صرحيا أو ضمنيا سريا.
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وهنا ال بد من اإلشارة أن معظم األدبيات النظرية اخلاصة مبصطلح االجتاه تسميه باللغة اإلجنليزيةattitude

كما جند كلمة  tendenceحتمل أيضا معىن االجتاهحيث يعرف االجتاهtendencyبأنه جمموعة أراء تكمن يف
ذهن الفرد حنو األشياء ومواقف معينة حتيط به وتؤثر يف سلوكه إجيابا أو سلبا ،وهذا املعىن يشري إىل أن االجتاه هو ميل
مكتسب باخلربة والتقاليد واحملاكاة وبالتفاعل مع البيئة االجتماعية واملادية .أما االجتاه النفسي فهو استعداد وجداين
مكتسب ثابتا نسبيا حيدد شعور الفرد وسلوكه حنو موضوعات معينة ويتضمن حكما عليها بالقبول أو الرفض ( .عبد
الرمحن عبد الوايف ،دون سنة)3 :

يف حني أن معجم مصطلحات العلوم االجتماعيةيعرف كلمة tendencyباإلجنليزيةوtendanceبالفرنسية

مبعىن النزعة أو امليل :الذي هو استعداد وجداين مكتسب حيمل الفرد على أن يهتم بنشاط أو بعمل معني .وقد
يكون فطريا أو مكتسبا( .أمحد زكي بدوي)123 :3483،
وعليه فهناك تداخل كبري بني املفهومني ومن الصعب التفريق بينهمافمرة يتشاهبان يف االستعمال وأحيانا أخرى
خيتلفان ،لكن –على إطالعنا–حاولت إبراز بعض الفروق ،فنجد أن كل من tendance etattitudeيشرتكان
يف خاصية الثبات النسيب والتعبري عن القبول أو الرفض باإلجياب أو السلب ،أما االختالف يكمن من الناحية
االجتماعية فاألول  attitudeدائما له ارتباط مبا نفسي شعوري رغم اشرتاكهما يف املكونات الثالث ( املعريف،
الوجداين ،السلوكي) أما الثاينtendanceفهو ذو ارتباط قوي بتأثري البيئة االجتماعية للفرد واليت تساهم يف
اكتساب اجتاه معني.
 -التعريف اإلجرائي لالتجاه:

هو حالة االستعداد وامليل اليت تشري ملوقف شخصي من شيء معني ،وحماولة تقييمه ملوضوع ما إما بالقبول أو

الرفض ،ويشمل التقييم االستجابات اإلرادية الوجدانية واملعرفية السلوكية إما سرا أو عالنية.
ويف هذه الدراسة االجتاه لدى الطلبة يف جامعة حممد ملني دباغني  -سطيف -2حنو االخنراط يف العمل
السياسي هو كتلة املعارف واألفكار (إجيابية أو سلبية) والعواطف والوجدانات (رفض ،قبول ،التفضيل أو عدم
التفضيل) والرغبة يف سلك سلوك (النفور ،االقرتاب) حنو ممارسة السياسة من خالل االخنراط يف األحزاب السياسية
واملشاركة يف االنتخابات ،حيث يساهم هذا االجتاه يف حتديد موقفه من العمل السياسي.
 الطالب الجامعي: التحديد اللغوي لمفهوم الطالب:تنوعتالتعاريف املقدمة للطالب نورد البعض منها:عرف املنجد يف اللغة واألعالم بأن:الطالب مجعة طلبة وطالب وطلب وطُلَّب :أي التلميذ والطالب من
يطلب العلم ويطلق على التلميذ يف املرحلتني الثانوي والعالية( .املنجد يف اللغة واألعالم.)41 :3443،
ويف لسان العربالبن منظور :مجع طلبة طالب ويطلق على من يسعى يف التحصيل على شيء جاء يف
احلديث الشريف مفهومان ال يشبعان طالب العلم وطالب مال (.مجال الدين النصاريابن منظور)234:2551،
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كما يعين التلميذ يف مراحل التعليم اإلعدادي والثانوي والعايل ومجعه طلبة ،طالب ،ويطلق الطالب على من

يسعى يف التحصيل على الشيء.وقال اإلمام علي (رضي اهلل عنه) "اثنان ال يشبعان طالب العلم وطالب املال (.علي
بن هادية وآخرون)544:3443،
 -التحديد االصطالحي لمفهوم الطالب:

الطالب هو ذلك اإلنسان املستعد للدراسة يعمل على إعداد نفسه ملهنة مالئمة إذ ميثل حمور العملية التعليمية،
ويستلزم إعداد وتوفري له الربامج األكادميية املناسبة له ليتخصص يف جمال معني من جماالت املعرفة ،ويكون ناجحا يف
عمله املستقبلي ( حممد عقيل بن علي املهديل)2551:33،

كما يعرف بأنه ذلك الطالب الذي مسحت له كفاءته العلمية باملرور من املرحلة الثانوية أو مرحلة التكوين
املهين أو الفين العايل إىل اجلامعة تبعا لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة أو دبلوم يؤهله لذلك( .فضيل دليو ،اهلامشي
لوكيا وآخرون)45:2553،
كما جند األستاذ عبد العايل دبلة يشري إىل أن الطالب اجلامعي ميثل مرحلة هامة من مراحل العمر وهي مرحلة
الشباب ،واعترب عامل االجتماع الفرنسي بيار بورديو الشباب هي جمرد كلمة ،فالشباب بناء عقلي أنتجته بنية
اجتماعية أو حقل اجتماعي وليس معطى ،فاحلد الفاصل بني الشباب والشيخوخة يف كل اجملتمعات هو رهان صراع،

فالشباب ميثلون مرحلة تكيف طويلة ومتواصلة هتدف إىل بناء هوية اجتماعية وإجياد مكان داخل اجملتمع يف نفس
الوقت الذي تربط فيه هذه املكانة بدبلوم أو موقع مهين ومن خالل هذا التكيف فالشباب ينوعون من خرباهتم
االجتماعية أين يظهر من خالل ذلك توجه يتميز بتناقض واضح لشباب اليوم :االستقطاب ،التجانس(.عبد العايل
دبلة.)83 ،82 :2533،
 -التعريف اإلجرائي للطالب الجامعي:

هو ذلك الشاب الذي يدرس جبامعة حممد ملني دباغني سطيف  2بعدما أكمل دراسته باملرحلة الثانوية ليدخل
يف جمال التخصص الد قيق مع مراعاة املستوى الدراسي ليسانس ،ماسرت ،دكتوراه ونوع التخصص وطبيعة النظام املتبع
نظام (ل م د)يف هذه اجلامعة ،وهذا املسار ميكنه من توسيع وتنمية مهاراته واجتاهاته للمشاركة يف عمليات صنع
القرار السياسي يف اجملتمع.
 -االنخراط:

 التحديد اللغوي لمفهوم االنخراط:ِ
منخرط فيه:
اخنر َط يف ،ينخرط ،اخنراطًا ،فهو منخرط ،واملفعول َ
الفرس يف العدو.
اخنرط يف البكاء بالغ فيه واشت ّد ،شرع فيه - :اخنرط ُ

اخنرط يف األمر :ركب رأسه جهالً.
ِ
اخنرطت اخلرزة يف
اخنرط يف العمل:التحق به وانتظم فيه ،دخل فيه - :اخنرط يف ِس ْلك اجلنديّة  /اجليش- ،
السلك :انتظمت( .معجم اللغة العربية املعاصرة،أنظرإىل املوقع اإللكرتوين:
ِّ
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar..
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يوم ،2535/33/31على الساعة 32:35مساءا
ِ
حاق بِصفوفِ ِهِْ .
ِ ِ
اطا ْخنَر َط ،طَلَب ِْ
ِ
ِ ِ
االخنرا ُط يف اجلِها ِز:
مام إِلَْيه ،االلْت َ ُ
االخنرا َط يف احل ْزب :االنْض َ
َ
ومصدر االخنر َ
ِ
ِ
فيهِْ ،
غال ِ
ماج ،الشُّروعُ فِ ِيه(.معجم املعاين اجلامع  -معجم عريب عريب-أنظرإىل املوقع
اال ْشتِ ُ
االخنرا ُ
ط يف البُكاء :االنْد ُ

اإللكرتوين:

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar..
يوم ،2535/33/31على الساعة 32:35مساءا
كما أهنمن الفعل اخنرط اخنراطا مبعىن انتظم ودخل.

وحيمل معىن املشاركة واالنضمام ( .قاموس الوافر،دون سنة.)43:

– التحديد االصطالحي لمفهوم االنخراط:
إن ضرورة التطرق للداللة املعجمية ملفهوم االخنراط و خصوصا يف الصيغة الفرنسية نابعة باألساس من التعدد
الداليل " " La Polysémieهلذا املفهوم و اإلشكاالت الناجتة عن ذلك ،وهو ما سيتضح لنا بصورة أكرب مع التتبع
املعريف الذي قام به بـاتريك بـومار.
االخنراط L’implicationكما ورد يف معجم HACHETTEاملوسوعي
( )Dictionnaire Hachette encyclopédiqueتعطـى له داللة أولية/أسـاسية مفادها "أي هاته
الداللة" هو كاآليت:
Action d’impliquer, fait d’être impliqué dans, par ex Son implication
1. dans cette affaire a été prouvée » ; «2. Fait de s’impliquer dans une
» activité, motivation
مفهوم االخنـراط من خالل دراسة باتريك بـومارأنظر إىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.anfasse.org-12-:
, 12: 39pm01-2016
من هنا ميكـن أن نستشف بأنه حييل مباشرة على االخنراط واالشتـراك يف فعـل ونشاط ما ،أي التدخـل الواعي
أو الغري واعي مما يدل بالضرورة على تغري احلالة األوىل للموضوع وفاعلية املتدخل .ويف معرض حبث باتريك بومـارمت
تقصي أهم مراحل تطور معىن مفهوم االخنراط واستعمـاله ،هذا التطـور الذي أنتج جممـوعة من اإلشكـاالت نسطـر
على أمهها يف عالقة الذات باملوضوع وتداخلهما ومسألة احليادية يف العلم وكذا دور الذات يف إنتاج املعرفة باعتبارها
منخرطة يف الواقع االجتمـاعي وليست مبنأى عنه ،إن باتريك بوماريشري إىل أن استعمال مفهوم االخنـراط يربطنا
مباشرة بتيار التحليل املـؤسسي/املؤسسايت واشتغاله على هذا املفهوم،فـ"رينيه لورو "René Lourau -أحد أبرز رواد
هذا التيار كما يوضح لنا ذلك باتريك بومـار ،يعيد جذور استعمال مفهوم االخنـراط إىل هيجل و بالضبط إىل كتاب
املنطق ،فهو يعلن "أي لورو" يف كتابه "نشأة مفهوم االخنراط:" Genèse du conceptd’implication -أن
معرفتنا ال تستحضر فقط املوضوع الذي تعيه بل تستحضر ذاهتا يف الوقت ذاته" ،وحنن إن أردنا ربط كل ذلك هبيجل
ميكن القول أن من خصائص الروح التعقل الذايت "وعي الوعي" ،لذا ال عجب أن باتريك بومارمبجرد ذكره للجذور
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اهلي جيلية للتحليل املؤسسي يذكر مباشرة فيمينولوجيا هسرل والتحالف الذي يريد تيار التحليل املؤسسي إقامته معها
يف شخص سارتر ،وكل ذلك يف سبيل انتقاد الوضعية العلمية وهم املقاربة املوضوعية و التأكيد على أولوية الذات يف
بناء املعىن ،واالخنراط كما يقول باتريك هو احلجة العظمى لنقد هذا الوهـم ،إن كل هذا ينصب حول عدم إمكانية
فصل ما هو ذايت ،غري أن التحليل املؤسسي و باتريك بومار ذاته "فهو اآلخرينتمي هلذا التيار" سيذهب إىل أبعد من
ذلك بإبراز دور ما هو ذايت يف إنتاج املعرفة ،وهو الشيء الذي مت التدليل عليه من خالل " Le contre-transfert

،" freudienحبيث أن هذا األخرييتمثل يف العالقة اليت جتمع احمللل النفسي واحمللل نفسانيا و اليت يتولد جراءها
إحساس الشعوري يف نفس احمللل بتداخل ذاته مع املريض ،الشيء الذي يلعب دورا مهما يف تشخيص حالة املريض
ومعرفتها ،من هنا يلعب اخنراط الذاتية دورا م هما يف بناء املعرفة ،و يذهب باتريك إىل أن التيار املؤسسايت الذي يهتم
باحلقل االجتماعي وليس فقط باملؤسسة املدرسية يفضل البعد املنهجي لسؤال دور الذات يف بناء املعىن،وهو السؤال
الذي جنده حاضرا يف ممارسة التحليل النفسي.لذا سيقوم التيار املؤسسي يف شخص رينيه لورو بدفع أحباثه يف احلقل
االجتمـاعي الكلي ،بطرحه للدور اجلوهري للذات يف بناء املعارف ،مما سيجعل مفهوم االخنراط كما ذكر باتريك
بومارإىل لعب دور أساسي يف األحباث األنثربو-اجتماعية.
وهو ذات الشيء الذي يذهب إليه مفكرمؤسسايت آخرهو "جـاك أردوانو،"Jack Ardoino-مسطرا على
االختالف ما بني االخنـراط الواعي والغري واعي (.املرجع نفسه :دون صفحة).
 -التعريف اإلجرائي لمفهوم االنخراط:

مدى انسجام وجتاوب الطلبة اجلامعيني يف جامعة حممد ملني دباغني سطيف  2حنو االخنراط يف العمل
السياسي من خالل األحزاب السياسية دون شرط االنتماء إىل األحزاب السياسية واملشاركة يف االنتخابات.
ويرجع الرتكيز يف الدراسة على االخنراط يف األحزاب السياسية واملشاركة يف االنتخابات بالنسبة للمنتمني وغري

املنتمني ألحزاب معينة لعدة أسباب:
 هو أننا حناول قياس ورصد طبيعة اجتاهات الطلبة اجلامعيني بغض النظر عن االنتماء من عدمه ألحزاب. كما يرجع السبب أيضا إىل أن االخنراط الذي نقصد به يف هذه الدراسة ال يعين بالضرورة امتالك بطاقةعضوية أو االنضمام حلزب معني فهناك طلبة غري منخرطني وهلم اجتاهات معينة حنو األحزاب السياسية واالنتخابات.
 باإلضافة إىل أنه قصدنا من البحث توخي املوضوعية يف قياس هذه االجتاهات ألننا نعتقد أنه لو اقتصرناعلى املنخرطني فقط لكانت هناك صعوبة يف قياس طبيعة اجتاههم بشكل دقيق وموضوعي حنو العمل السياسي
بشكل عام.واألحزاب السياسية واملشاركة يف االنتخابات بشكل خاص.

 العمل السياسي:يتشكل مصطلح العمل السياسي من عبارتني مها:العمل والسياسة ،ويف هذا السياق البد من التوضيح أي
العمل يقصد به.
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تحديد مفهوم العمل:يعرف العمل Labour, travailبأنه:ذلك اجملهود اإلرادي أو العقلي أو البدين ،الذي يتضمن التأثري على
األشياء املادية وغري املادية لتحقيق هدف اقتصادي مفيد ،ويشار إليه بأنه وظيفة اجتماعية تتضمنفيها شخصية
العمل ،والعمل من الناحية السياسية هو اهليئات أو التنظيمات اليت تكون أغلبية املكونني هلا من العمال املأجورين أو
اليت ختدم مصاحل الطبقة العاملة (.أمحد زكي بدوي ،مرجع سابق)233 :
أما العمليةprocessusهي فكرة سياسية مستمدة من الفلسفة الربمجاتية ،وتعىن بكافة جوانب السلوك
اإلنساين مثل :الوعي والفكرة والذاتية والتفاعل والتجمع ،وتتسم بأهنا يف حالة حركة مستمرة وديناميكية دائمة.
فالعملية ما هي إال احلركة الدائمة وليس جمرد التوازن أو االستقرار النسيب( .إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ،املوسوعة
امليسرة للمصطلحات السياسية ( عريب ،إجنليزي ) ،دون سنة.)353 :
ويقصد بالعملية السياسية processus politique

جمموعة ظواهر متتابعة تقوم بينها درجة من الوحدة ،وحتدث إىل حد ما بانتظام ويفرتض احلدوث املتتابع أن
العملية هي فعالية دائمة .والفرق بني العملية والظاهرة هو أن العملية فعالية وظيفية مستمرة ،والظاهرة هي نتيجة هذه
الفعالية ...والغاية من إدخال العملية يف علم السياسة هي إبراز أمهية فعالية الفئة االجتماعية يف السياسة أو يف
الدولة ،فالدولة ليست املؤسسات اليت تتألف منها ولكنها فعالية الفئات االجتماعية اليت تعمل يف هذه
املؤسسات (.حسني ظاهر)274،278 :2533،
فالعمل يشري إىل ذلك النشاط اإلنساين املميز الذي يتضمن عنصر الوعي والتفاعل والديناميكية ،ومن الناحية
السياسية هو ذلك النشاط الذي يسمح مبمارسة السياسة واملسامهة يف صنع واختاذ القرار.
– التحديد االصطالحي لمفهوم العمل السياسي:
يرى سعد إبراهيم جمعةبأن العمل السياسي يعين يف األساس توجيه حركة الجماهير التلقائية إلى حركة
منظمة واعية في اتجاه تحقيقاألهداف القومية التي ترتبط بالمرحلة التي يمر بها المجتمع.مما يستلزم تنظيم هذه
الحركة ،وتعبئة الطاقات وتوظيف القدرات ،وتنمية الموارد البشرية المتاحة في االتجاه الذي يحقق ذلك
الهدف .وعلى أن تتوافر للحركة الجماهيرية المنظمة طابع الشرعية وأن يتم ذلك من خالل تنظيمات سياسية
معترف بها من المجتمع( .جيملي بوبكر ،مرجع سابق.)33 :
ويتفق مع هذا التعريف تعريف عبد اهلل النفيسي للعمل السياسي من خالل توضيح العناصر اليت تشكل

العمل السياسي بقوله:

يتكون مفهوم العمل السياسي من ثالثة عناصر تنظيم  +فكر +مجاهري ،حيث أنه ال يكون جادا ومثمرا إال
من خالل عمل تنظيمي وعمل فكري ويف وسط مجاهري ،وتفاعل هذه املكونات الثالثة ينتج مركب العمل السياسي،
فالعمل السياسي ال ينحصر يف مواجهة القضايا ذات الصبغة السياسية املباشرة كاحلروب واحلركات السياسية
واألحزاب وتأييد منظومة سياسية ضد أخرى ،بل إنه يتضمن كل مبادرة يف اجتاه حل أية مشكلة تعاين منها اجلماهري
اليت هي من صلب العمل السياسي ،فشيوع املرض والفقر وعدم وجود شبكة طرق وختلف الوعي العام كلها مشاكل
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تعاين منها األمة اإلسالمية العربية ،وأية مبادرة يف ختفيض نسبة األمية وكل خطوة لتدريب اجلماهري على املهن
واحلرف واملهارات كلها جهود من عمق العمل السياسي(.عبد اهلل فهد النفيسي)33،35:3483،
ويف حتليله ملفهوم العمل السياسي يؤكد أنه بعد توفر هذه املكونات األساسية تبقى مهمة توجيهها لتقوم
باآليت :حتديد علمي ملشاكل اجلماهري وطرح موضوعي للحلول وقدرة علمية على مناقشة االختيارات املتاحة وقدرة
حركية على تنظيم اجلماهري ( الرأي العام ) وتعبئة القوى وحتريكها لتنفيذ احللول( .املرجع نفسه:نفس الصفحة)
واملالحظ على تعريف كل من سعد إبراهيم جمعة وعبد اهلل النفيسي أهنما يؤكدان على أن عنصر اجلماهري

شرط أساسي حتىيحقق العمل السياسي أهدافه شرط توفر طابع الشرعية على هؤالء اجلماهري حيث يقصد
بالشرعية :Légitimacyتصرف األفراد واملؤسسات السياسية واالجتماعية يف اجملتمع يف إطار القواعد اليت حددهتا
السلطات العامة ،أي القواعد ذات الصفة العامة واإللزامية (.إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ،املوسوعة امليسرة
للمصطلحات السياسية ،مرجع سابق)251 :
ويؤكد يف سياق آخر بقوله العمل السياسي(:(travail politiqueنشاط متخصص يقوم به املمثلون
واحلكام ،ويتضمن بعدا فعليا (قرار) أو بعدا اتصاليا (استعمال الرموز)(.فيليب برو ،3448 ،مرجع سابق)577 :
أما حنة آرنت فتعرفه بأنه :كل يلتزم به الفرد مهما كان فضاء هذا االلتزام أخالقيا أو قضائيا أو سياسيا ،هبذا
املعىن املفتوح للفعل السياس ي يتبني ارتباطه يف حقيقة األمر مبؤسسة تكون حاضرة كفكر وتصور كما ميكن أن يكون
حاضرا كإيديولوجية معينة (.أنيس امللييت)311:2533،
نالحظ أن أرنت يف تعريفها قد اعتربتأن العمل السياسي ال يقتصر على النواحي السياسية بل يتعداه لريتبط
مبؤسسة متلك قاعدة فكرية وايدلوجية شرط توفر االلتزام يف هذا العمل ،كما أهنا نفرق بني الفعل والعمل ،وهذا ما
سيتم التطرق إليه يف اجلانب النظري اخلاص بالعمل السياسي.
ويشار إىل العمل السياسي أو ما اصطلح عليه الفعل السياسي بأنه :يتمثل يف حقيقته جمموعة من املبادئ
والتصورات والرؤى اليت تبىن من خالهلا الظاهرة السياسية.
(املوقع اإللكرتوينhttp//:www.wekipédia.orgيوم25/12/2015علىالساعة18: 13مساءا).
والعمل السياسي باعتباره إحدى األنشطة اإلنسانية هو أرقى أنواع العمل اإلنساين ،ألنه يقوم على االجتهاد
ملصلحة الوطن ،وخيدم النظام السياسي يف مالحظاته ،ويعزز من ممارسة صانعي القرار يف ممارسته لصالحياته اإلجيابية
واحلزبية( .غالب الفرجيات ،التعليم اجلامعي والعمل السياسي) .املوقع اإللكرتوين:
http:// www.al-moharer.net /moh 284/fraijat
يوم20/09/2014:على الساعة 11:36مساءا.
كما يقصد به كذلك بأنه :أسلوب من أساليب التغيري املطروحة على صعيد العمل اإلسالمي املعاصر ،ويراد
به السعي إىل تكوين أحزاب أو املشاركة فيها أو االشرتاك يف الربملان وجمالس الشورى وغريها من املؤسسات السياسية
للدولة ( .مراد بن أمحد القدسي ،العمل السياسي والسياسة العمل ن منرب علماء اليمن ،أنظراملوقع
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اإللكرتوينhttp://www. asskina.com/barman. /14544:يوم 16/10/2014:على الساعة
09: 33صباحا (
فالعمل السياسي يشير إلى :مجيع أنشطة األفراد واملؤسسات اليت تصب يف اجملال السياسي ،واليت هتدف إىل
حتقيق غايات سياسية ،أو اليت تس تخدم األساليب السياسية يف حتقيق غاياهتا .وهو بذلك يكاد يكون مرادفا ملفهوم
النشاط السياسي واملمارسة السياسية ( .جيملي بوبكر ،مرجع سابق)34 :
وال بد من اإلشارة هن أنه هناك نقص واضح -على حد إطالعنا– يف األدبيات النظرية اليت ختص حتليل
مفهوم العمل السياسي بشكل واضح ودقيق.
 -التعريف اإلجرائي للعمل السياسي:

هو ذلك النشاط الفعال الذي يشمل االجتاه السليب أو اإلجيايب للطالب اجلامعي يف جامعة حممد ملني
دباغيننحو العمل السياسي وتصوره الفكري للسياسة يف البالد ،واالخنراط يف األحزاب السياسية ،واملشاركة يف اختيار

احلكام.
 -2المفاهيم الفرعية:
 الجامعة: -التحديد اللغوي لمفهوم الجامعة:

جاءت كلمة جامعة يف اللغة من فعل "مجع جيمع مجعا" تقول:مجع املتفرق أي ضم بعضه إىل بعض ،ومجع اهلل
القلوب أي ألفها ،ومجع القوم ألعدائهم أي حشدوا لقتاهلم .ويف التنزيل العزيز﴿:إن الناس قد مجعوا لكم

فاخشوهم﴾ (سورة آل عمران ،اآلية ،)373ومجع أمره أي عزم عليه(.شعبان عبد اهلادي عطية
وآخرون.)335:2551،
ويف قاموس املنجد يف اللغة واألعالم:اجلامعة مؤنث ،اسم يطلق على املؤسسة الثقافية اليت تشمل على معاهد
التعليم العايل يف أهم فروعه كالكنهوت والفلسفة والطب واحلقوق( ...املنجد يف اللغة واألعالم ،مرجع سابق.)353:
واصطالح جامعةuniversityمأخوذ من كلمة  universitasوتعين االحتاد الذي يضم وجيمع أقوىاألسر
نفوذا يف جمال السياسة يف املدينة من أجل ممارسة السلطة ،وقد استخدمت لتدل على جتمع األساتذة والطالب من
خمتلف البالد والشعوب(.عبد العزيز الغريب صقر.)14:2555،
وقد ورد يف القاموس القانوين الثالثي يف مصطلح جامعة universityباإلجنليزية و بالفرنسية بأهنا جمموعة
من املدارس املسماة كليات اليت تدرس الت عليم العايل وهي تتعلق بوزارة الرتبية الوطنية ،وقد انتشرت يف غالبية املدن
الكبرية وهي تتمتع بالشخصية املعنية( .موريس خنلة ،روحي البعلبكي وآخرون.)331 :2552،
نالحظأن هذا التعريف قد ركز على أن كلمة جامعة مرادفة لكلمة كلية ،وكثريا ما تطلق هذه التسمية
وتسميات من قبيل ،معهد ،أكادميية ،جممع ،الكليات التقنية ...وهو ما حيدث خلطا يف الفهم ،فكل واحدة هلا
معاين خمتلفة عن األخرى ،فمثال كلمة كلية مبعىن collegeمأخوذة من الكلمة الالتينية  collegioوتعين القراءة
معا ،وقد استخدمها الرومان لتدل على جمموعات من احلرفيني والتجار.
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أما كلمة كلية مبعىنfacultyفهي مأخوذة عن الكلمة الالتينية مبعىن القوة،وقد أطلقت أوال على أساتذة
اآلداب،وكان األساتذة آنذاك ال ينتمون إىل جامعة واحدة بل ينتقلون من جامعة ألخرى،مث انضموا يف احتاد واحد
عرف هذا االحتاد باسم الكلية(.عبد العزيز الغريب صقر،مرجع سابق.)53:
وعليه فعظم التعريفات اللغوية تؤكد على أن اجلامعة تدل على اجلمع يف األمور احلسية واملعنوية،واالجتماع بني
األشخاص وتشمل على الكثري من التخصصات.
وقد وردت اجلامعة يف القرآن الكرمي بصيغة املاضي واملضارع واألمر واملصدر واسم الفاعل واملفعول،وعلى سبيل
الذكر قوله تعاىل﴿ :فتولىفرعون فجمع كيده ثم أتى﴾(سورة طه :اآلية ﴿ .)35الذي جمع ماله وعدده﴾ (سورة
اهلمزة،اآلية.)52:
 التحديد االصطالحي لمفهوم الجامعة:تعرف اجلامعة يف االصطالح على أهنا:مؤسسة تعليمية يلتحق هبا الطالب بعد إكمال دراساهتم باملدرسة
الثانوية،وهي أعلى مؤسسة معروفة يف التعليم العايل(.هشام فوزي العبادي وآخرون.)32:2554،
ويقصد هبا أيضا:م ؤسسة لتوفري التعليم العايل يف وحدات خمتلفة،وهتتم بتدريب الوحدات البحثية،كما تضم
مجيع املباين اليت يعطى فيها هذا التعليم.
)Le Grand Dictionnaire Encyclopédique du XXIe siècle, 2001: p1148
وترجع أصل كلمة (جامعة) إىل القرن اخلامس عشر ميالدي،إذا أهنا تشري إىل تكتل من الكيانات املندجمة أو
املتحدة،ومن ضمنها النقابات( .روجر كنج.)33 :2558،
فهذا التعريف اعترب كل تكتل جامعة بغض النظر عن طبيعته ونوعه،فكل جتمع ميكن اعتباره جامعة عن لو
كان ذو صبغة سياسية.
ويعرفها رابح تركي بأهنا:عبارة عن مجاعة من الناس،يبذلون جهدا مشرتكا يف البحث عن احلقيقة،وهبوا أنفسهم
لطلب العلم دراسة وحبثا والسعي الكتساب احلياة الفاضلة لألفراد واجملتمعات،وهذا يعين أن اجلامعة ليست جمرد
التنظيم مؤسسة مادية حتكمها قوانني معقدة بقدر ما هي مجاعة من الناس أهم مساهتم البحث واالستكشاف من
أجل حياة أفضل(.رابح تركي.)73:3445،
نالحظ أن هذا التعريف قد أكد على إحدى الوظائف الرئيسية للجامعة أال وهي وظيفة البحث العلمي،فهي
مؤسسة متكاملة املهام املادية واملعنوية كما تعرف على أهنا مؤسسة ذات طابع علمي ثقايف ومهين تتمتع بالشخصية
املعنوية واالستقالل املايل( .املوقع اإللكرتوين:
مساءا)19: 30 .يوم 2535/33/25على الساعةhttp://www.Univ-alger.dz

ويعرفها فريدريك هاسنتFréderic Huston:بالقول:اجلامعة نظام معقد من السلوك املنظم الذي يهدف
إىل حتقيق مجلة من الوظائف يف إطار النظام االجتماعي القائم.)Alain Beautor, 1981: 77(.
نالحظ أن هذا التعريف قد اعترب اجلامعة ليس جمرد مؤسسة تكوينية غرضها البحث واملعرفة والتكوين بقدر
ماهي نسق اجتماعي معقد يناط إليه العديد من الوظائف ضمن النسق اجملتمعي.
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وهناك من يعتربها مؤسسة اجتماعية تضم جمموعة من األفراد تقوم بنشر املعرفة والعمل على تقدمها من خالل
البحث العلمي وإعداد القوى البشرية ونقل الرتاث الثقايف( .عبد العزيز الغريب صقر،مرجع سابق.)55:
 التعريف اإلجرائي للجامعة:فضاءا لصقل املواهب وإعداد الطالب جيل املستقبل يف خمتلف التخصصات ،من خالل تكوينهم تكوينا
علميا وعمليا وإكساهبم املهارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 -الحزب السياسي:

لتحديد مفهوم احلزب السياسي جيب أوال أن نقدم مفهوم احلزب ،مث مفهوم السياسة لنصل يف األخري

هلذااملفهوم املركب وهو احلزب السياسي.
 التحديد اللغوي لمفهوم الحزب partyوردت كلمة حزب يف اللغة العربية بعدة معان:
يطلق احلزب ويراد به:مجاعة الناس ،واجلمع أحزاب.
واحلزب:نوبة املاء ،وما جيعله الرجل على نفسه من قراءة وصالة.
ويف احلديث طرأ على حزيب من القرآن فكرهت أن أخرج حىت أمته.
واحلزب:الصنف من الناس.
واألحزاب جنود الكفار تألبوا وتظاهروا على حزب النيب ،وهم قريش وغطفان وبنو قريظة ،حزب اهلل :أنصاره
وفياحلديث "اللهم أهزم األحزاب وزلزهلم"(.مراد حممود حيدر.)24،28:2532،
وقد جاء يف معجم لسان العرب البن منظور لفظة حزب مبعىن:مجاعة من الناس ،وكل قوم تشاطرت قلوهبم
وأعماهلم ،فهم أحزاب ،وإن مل يلق بعضهم بعضا(.لسان العرب البن منظور نقال عن:حسن عبد احلميد أمحد
رشوان.)22:2558،
وورد يف خمتار الصحاح:حزب الرجل أصحابه ،واحلرب أيضا يعين الطائفة ويقال حتزبوا مبعىن جتمعوا ،واألحزاب
الطوائف اليت جتتمع على حماربة األنبياء عليهم الصالة والسالم(.ناجي عبد النور ،دون سنة.)23:
ويف الدميقراطيات احلديثة استخدم اللفظ ليدل على التنظيمات الشعبية اليت تعرب عن مصاحل وأراء أعداد كبرية
من الناس ،أو املواطنني ،ففي اللغة اإلجنليزية يشتق مصطلح احلزب  partyمنالفعل partiومن اجلزء  partوالذي
يعين يف الفرنسية  diviserليدل على أن احلزب هو جزء من النظام السياسي الذي يتكون من أجزاء متعددة ،وكان
املصطلح  Partesيف اللغة الفرنسية يقصد به يف البداية اجلماعة املسلحة غري املنظمة واملنفصلة عن اجليش الرمسي،
واليت تعمل كفرقة متطوعة ،مثل حزب الفرسان األملاين املرتزقة يف خدمة فرنسا قدميا ومع مرور الوقت أصبح اللفظ
يعين عصبة مسلحة منظمة عضويا مثل حزب  armagnacsمث أطلق لفظ حزب عل العصبة السياسية قبل أن
يصبح له املفهوم احلايل( .حسني عبد احلميد رشوان ،مرجع سابق.)23:
ويف قاموس الروس يعرف احلزب على أنه "مجاعة من الناس تعتنق وجهة نظر ،وتسعد حنو هدف.
(.)Le petit Larousse Illustré ,2003: 751
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فاحلزب يف اللغة إذن يعين اجلماعة أو الطائفة من الناس تعمل معا للتعبري عن مصاحلها وجيمعها هدف واحد.
أما كلمة سياسي:مأخوذة من سياسة ،والسياسة لغة تفيد القيام بشؤون الرعية واستخدم العرب لفظ السياسة مبعىن
اإلرشاد و اهلداية.
أما السياسة:
عرف معجم ليرت السياسة  3875بقوله "السياسة حكم الدول" وعرفها معجم روبري عام 3432
بقوله":السياسة فن حكم اجملتمعات اإلنسانية" يالحظ أن هذين التعريفني يؤكدان على أن احلكم هو موضوع
السياسة وخيتلفان يف أن التعريف األول يعتربها علم والتعريف الثاين يعتربها فنا يف حني يذهب البعض اآلخر إىل
تعريفها:أن السياسة هي علم الدولة من حيث أن الدولة هي السلطة املنظمة يف اجلماعة القومية"(.موريس دوفرجيه،
املدخل إىل علم السياسة،دون سنة.)58:
وتعرف يف مقام آخر باعتبارها تلك السلوكات البشرية املتمركزة يف هيئات وممارسات حكومية.
والسياسة كما يقول ما كس فيرب "جمموعة من اجلهود اليت تبذل لغرض املشاركة يف السلطة ،أو لغرض التأثري يف
توزيع السلطة إما بني الدول ،أو بني اجلماعات املختلفة اليت جتد مكاهنا داخل الدول .هلذا ال تتفق مع الرأي القائل
بأن إحلاق كلمة (السياسي) باحلزب ناتج عن هدفه السلطوي فقط ،بل إنه يأيت أيضا كنتيجة المتالك احلزب برامج
وأفكار ورؤى حمددة يستطيع من خالهلا إما أن ميارس احلكم وفق ما يراه مناسبا أو أن يسلط طيفا من املؤثرات على
احلكام ،لتغيري مسار بعض القرارات السياسية أو حتفيز إصدارها استنادا ملا يطرحه احلزب من برامج
وسياسات(.صباح صبحي حيدر.)33 :2532،
أما النظرة العلم ية حلنة أرنت للسياسة فكانت يف قوهلا" :السياسة تقوم على واقعة واحدة وهي التعدد
اإلنساين ".
وهي تقصد أن السياسة هي النشاط الوحيد الذي يضع الناس مباشرة جنبا إىل جنب ،فال أحد ممن هو
موجود مبفرده وأن حييا اإلنسان هو أن يوجد يف قلب أشباهه ويف حضن املدينة ( )polisوأن ينقطع عن الناس معناه
املوت .وبالتايل موضوع السياسة ليس اإلنسان بل وجود اإلنسان يف العامل ،والعامل هو املكان املناسب الذي يولد فيه
الفعل السياسي ،والفضاء العام الذي يتقاسم فيه الناس مصاحلهم ومهومهم وتطلعاهتم طاملا هم يعيشون على األرض
ويسكنون الكوكب (.زهري اخلويلدي)352،353 :2533،
كما تعرف بأهنا طريقة ميكننا من خالهلا أن نفهم وننظم شؤوننا االجتماعية ،وهي الوسائل اليت يستطيع من
خالهلا بعض األفراد واجلماعات السيطرة على الوضع أكثر من اآلخرين وهو مفهوم نستخدمه كجزء من النماذج
واألطر الذهنية اليت نفسر من خالهلا أو حناول أن نفهم العامل من حولنا(.إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ،املوسوعة
املسرية للمصطلحات السياسية (عريب ،إجنليزي ،www.kotob Arabia.com،مرجع سابق.)213:
ومن أحدث التعريفات املقدمة للسياسة تعريف راد كليف بروان يف مقدمة كتابة "األنساق السياسية يف إفريقيا"
إذ يرى أن التنظيم السياسي هو "ذلك اجلزء من التنظيم الكلي الذي يهتم حبفظ وتوكيد النظام االجتماعي ضمن
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إطار إقليمي حمدد ،وذلك بفضل املمارسة املنظمة القهر عن طريق اللجوء إىل القوة الفيزيقية( .حممد
السويدي)33:3445،
يالحظ على تعريف راد كليف بروان أنه أطلق على السياسة صبغة التنظيم السياسي ،وجيب حتديد وظيفتها ال
وسيلتها ،وأن ينظر إىل التنظيم السياسي على أنه أكرب من ذلك اجلزء من التنظيم الذي يهتم حبفظ وتوكيد النظام
االجتماعي ضمن إطار إقليمي حمدد ،بفضل املمارسة املنظمة لسلطة القهر( .املرجع نفسه.)33:
أما السياسة مبفهومها العام تعين القيام على شؤون املدينة أو الدولة(.الطاهر بن خرف اهلل.)3 ، 5:2002،
غري أن كلمة سياسة تعين يف الوقت احلاضر ،كل ما يتعلق بالسلطة .ويرى مارسيل بريلو":إن السياسة بالنسبة
للعامة ،تعين أساس احلياة السياسية فالصراع حول السلطة ،إهنا ظاهرة بنفسها أما بالنسبة للناحية العلمية السياسة
هي معرفة الظاهرة ،وتشمل دراسة السياسة نظام الدولة وقانوهنا األساسي ونظام احلكم فيها ،وبالتايل توصف اجلماعة
بأهنا سياسية عندما يكون هدف هذه اجلماعة هو الوصول إىل السلطة والبقاء فيها ،أو االشرتاك فيها"(.ناجي عبد
النور ،مرجع سابق.)27 ، 23 :
 -التحديد االصطالحي لمفهوم الحزب السياسي:

كان احلزب قدميا يعين الفرقة ،أي رأي خمالف للتقاليد السياسية ،االختالف أو املعارضة أو قسم من اجملتمع
ينفصل عن اجملتمع يف بعض تصوراته السياسية ،وهو حاليا أي تنظيم سياسي يسعى للسلطة كي حيقق مبادئه

ال سياسية ،يف إطار املنظومة الدميقراطية ،ألن الدميقراطية يف أبسط صورها تعين تعدد األحزاب فاحلزب هو أداة تنظيم
املمارسة السياسية واملشاركة بني الطبقات احلاكمة والطبقات احملكومة(.إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ،املوسوعة
املسرية للمصطلحات ،السياسية (عريب إجنليزي)،مرجع سابق.)371:
وقد وردت كلمة احلزب يف القرآن الكرمي عشرين مرة ،يف ثالث عشرة سورة ،يف سبع عشرة آية ،وهي من
حيث العموم مل خترج عن معناها اللغوي فمن ذلك قوله تعاىل" :ومن يتول اهلل ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهلل
هم الغالبون":حزب اهلل:جند اهلل وأنصاره ،وقوله تعاىل" :ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده":األحزاب هم

من أهل مكة ومن حتزب معهم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ويف السنة املطهرة جاءت كلمة حزب يف مجلة
من األحاديث الشريفة تدل على ذات املعىن االصطالحي الذي أفاده القرآن الكرمي .كقوله صلى اهلل عليه وسلم "ال

إله إال اهلل وحده ،أعز جنده ،ونصر عبده وغلب األحزاب وحده فال شيء بعده:األحزاب مبعىن قبائل الكفار
الذين حزهبم أبو سفيان وقادهم يف حصار املدينة سنة  5هـ(.مراد حممود حيدر ،مرجع سابق.)32-35:

ويشار إليه يف موضع آخر بأنه:احلزب السياسي:عبارة عن مجاعة منظمة تشرتك يف اجتاهات واحدة متصلة
بالنشاط السياسي .وتتعدد أسباب تكوين األحزاب فقد تنشأ مبجهود فرد أو حوله أو مبناسبة تارخيية ولكنها هتدف
بنوع خاص إىل حتقيق مثل أعلى أو جملرد ممارسة السلطة على خري وجه وتقوم الدميقراطية على نظام تعدد

األحزاب(.أمحد زكي بدوي ،مرجع سابق.)353 :

نالحظ من هذا التعريف أنه يؤكد على تنوع األسباب اليت تؤدي إىل إنشاء احلزب واهلدف منه.
وسنورد بعض االجتهادات اليت حاولت إعطاء تعريفا واضحا للحزب السياسي ومنها:
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يعرف "فريد ريجز" احلزب بأنه "أي تنظيم يعني مرشحني لالنتخابات لدخول اهليئة التشريعية".
أما "جوزيف شيليرنجر" فريى" :أن احلزب هو التنظيم السياسي الذي يشارك بنشاط وفاعلية يف التنافس من
أجل املناصب االنتخابية(.أسامة الغزايل حرب.)37:3445،
لقد اختزل فريد رجيز احلزب يف الفرتة االنتخابية ،حبيث ضيق مفهوم احلزب بأنه يقتصر على الرتشيح
لالنتخابات فقط  .أما جوزيف شلريجنر فقد ضمن يف تعريفه عنصر املنافسة يف احلزب السياسي هبدف الوصول إىل
السلطة.
وفيما يلي نعرض بعض التعريفات اليت أوردها حسني عبد احلميد أمحد رشوان يف كتابه":األحزاب السياسية
ومجاعات املصلحة والضغط" يتضح لنا وجود اجتاهات اختلفت يف تعريف مفهوم األحزاب السياسية ومها االجتاهات
االشرتاكي واالجتاه الليربايل وهي كما يلي:
االتجاه االشتراكي :ينظر إىل احلزب السياسي من منظور الطبقات االجتماعية اليت يعرب هنا ،ويعترب أن احلزب
السياسي هو التنظيم السياسي للطبقة ،مبا هلا من مصاحل حيوية ،وما حيكم عالقاهتا من توجيهات أو موجهات أو
موجهات ايدلوجية ،وما تبتغيه من أهداف تكتيكية مرحلية أو غايات اسرتاتيجية هنائية ،ويهتم هذا االجتاه بالبعد
االجتماعي للحزب ،ويقول أصحابه أن احلزب هو أي طبقة أو طبقات اجتماعية يعرب عنها احلزب يف براجمه ومواقفه
بغض النظر عما إذا كان قادته وأعضائه ينتمون إىل هذه الطبقة أو الطبقات بالفعل.
االتجاه الليبرالي :وهو يؤمن باحلرية الفردية ،ويعتربالفرد فيه هو حجر الزاوية يف اجملتمع والنظام السياسي ،كما

يركز هذا االجتاه على برنامج وأفكار احلزب السياسي،وكان أول من عرب هذا االجتاه الفرنسي بنيامني كونستانت عام
 3833فقد عرف احلزب بأنه":مجاعة من الناس تعتنق مذهبا سياسيا واحدا".
وقد قدم عامل االجتماع الفرنسي "موريس دوفرجيه تعريفا مؤداه:أن احلزب السياسي مجاعة من الناس منظمة
يف بناء معني ،وذات فكر مذهيب وملتزمة بأفكار وبرنامج سياسي حمدد ،تنتمي بشكل عام إىل طبقة بذاهتا ،إما
انتماءا اقتصاديا اجتماعيا مباشرة ،أو انتماء فكريا غري مباشر".
أما "أندريه هوريو" "فقد عرفه" احلزب السياسي تنظيم دائم على مستوى الدولة واملستويات احمللية يسعى
للحصول على مساندة شعبية ،ويهدف إىل الوصول إىل السلطة ،وممارستها ،وذلك من أجل تنفيذ سياسات معينة أما
إميوند بريك فعرفه بأنه:احتاد بني جمموعة من األفراد بغرض العمل لتحقيق الصاحل القومي وفقا ملبادئ خاصة متفقني
عليها مجيعا(.حسني عبد احلميد أمحد رشوان ،مرجع سابق.)27 ، 25:
كما قدم سليمان الطماوي أن احلزب هو "جمموعة متحدة من األفراد ،تعمل خيتلف الوسائل الدميقراطية للفوز
باحلكم ،بقصد تنفيذ برنامج سياسي معني"(.مراد حممود حيدر ،مرجع سابق.)13:

أما حممود خريي عيسى يعتربها:أداة يستعملها الشعب للتعبري عن أمانيه ،ويستطيع من خالهلا أن حيقق هذه

األماين ،وهو يف الوقت نفسه حيقق مصلحة خاصة ،إذا أن جمموعة األفراد اليت ترتكز أمانيها فيما هتدف إىل حتقيق
وزن أكرب هلذه األماين ،وتأمل يف تنفيذها عن طريق العمل املشرتك الذي يتيحه هلا هذا احلزب(.ياسني
بوح.)2535:34،25،
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وقد قدم الكاتبان األمريكيان "ال بالو مباراو فاينز" منهجا جديدا يف تعريف احلزب يرتكز على حتديد عناصر
واضحة يتعني توافرها يف املؤسسة اليت تعترب حزبا سياسيا وقد لقي هذا التعريف قبوال من عدد كبري من الفقهاء يف
العامل.
فاحلزب السياسي هو تنظيم دائم على املستويني القومي واحمللي يسعى للحصول على مساندة شعبية ،هبدف
الوصول إىل السلطة وممارستها ،من أجل تنفيذ سياسة حمددة.
يبني هذا التعريف أنه توجد أربعة شروط يف املؤسسة اليت تعترب حزبا.
 -1استمرارية التنظيم :استمرارية احلزب معيارا لتمييزه عن التنظيمات الوقتية اليت ختتفي باختفاء مؤسسها
مثل:اجلمعية والعصبة...
 -2التنظيم على المستوى المحلي وعلى المستوى القومي:وهذا معيار لتمييزه عن اجلماعات الربملانية اليت
ال توجد على املستوى القومي ،وال متلك تنظيما متكامال على املستوى احمللي ،منتشرا يف كل إقليم الدولة.
 -3الرغبة في ممارسة السلطة:فاهلدف املباشر للحزب هو السيطرة على السلطة لذا تسعى األحزاب إىل

احلصول على أكرب عدد من املقاعد يف ال ربملان .بينما مجاعات الضغط ال هتدف للوصول إىل السلطة بل التأثري على
من ميسكون بالسلطة والضغط عليهم لتحقيق مصاحلها.
 -4البحث عن مساندة شعبية:هتتم األحزاب باحلصول على سند شعيب من خالل االنتخابات أو بطرق

أخرى(.سعاد الشرقاوي ،النظم السياسية يف العامل املعاصر)255،253:2557،
فاألحزاب السياسية هي تنظيمات اجتماعية تضم عددا من األفراد هلم نفس التوجهات االيدلوجية السياسية
تدفعهم للدفاع عن مبادئ يف صورة اجتماعية من خالل تسطري برامج سياسية وخطط تنموية واضحة املعامل وقابلة
للتطبيق يف الواقع اجملتمعي وختدم مصلحة املواطنني بالدرجة األوىل ( .فريوز زرارقة)25 :2531،
أما األستاذ السعيد بو الشعري فريى أن األحزاب السياسية هي تنظيم يتشكل من جمموعة من األفراد تتبىن رؤيا
منسجمة ومتكاملة تعمل يف ظل نظام قائم على نشر أفكارها موضع التنفيذ وهتدف من وراء ذلك إىل كسب ثقة
أكرب عدد من املواطنني على حساب غريها وتتوىل السلطة أو على األقل املشاركة يف قرارهتا(.السعيد بو
الشعري)322:2557،
يف حني املشرع اجلزائري يعرف احلزب السياسي يف املادة الثالثة والرابعة من قانون األحزاب لسنة  2532على
أنه":جتمع مواطنني يتقامسون نفس األفكار وجيتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشرتك حيز التنفيذ للوصول
بوسائل دميقراطية وسلمية إىل ممارسة السلطات واملسؤوليات يف قيادة الشؤون العامة ويؤسس احلزب السياسي ملدة
غري حمددة ،ويتمتع بالشخصية املعنوية واألهلية القانونية واستقاللية التسيري ،ويعتمد يف تنظيم هياكله وتسيريها املبادئ
الدميقراطية( .اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،اجلريدة الرمسية:العدد  2املؤرخ يف  35يناير.)2532 .
وعليه فامللفت للنظر أنه قد تعددت التعاريف املقدمة للحزب السياسي ويرجع هذا التعدد إىل االختالف
التوجهات االيدلوجية وبنية ووظائف األحزاب السياسية باختالف الزمان والبيئة احمليطة هبم.
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وهذا ال ينفي أن للحزب السياسي جمموعة من األهداف يتكون منها كالربنامج السياسي ،حبيث يسعى احلزب
لتجسيدها يف أرض الواقع.
وعليه فمن خالل التعاريف السابقة ،ميكن لنا أن نقدم املفهوم اإلجرائي للحزب السياسي يف ضوء ما هتدف
إليه الدراسة احلالية:
 -التعريف اإلجرائي للحزب السياسي:

نقرا أو حشدا من األفراد يتصف بالصبغة السياسية أي هو تنظيم سياسي يشكله مجاعة من الناس تكون هلم
أهداف ومبادئ يسريون عليها يف تسيري وهيكلة هذا التنظيم باالعتماد على أساليب ووسائل لتنفيذ برناجمهم

السياسي بغية الوصول إىل احلكم وممارسة السلطة.
 -االنتخابEléction:

 التحديد اللغوي لمفهوم االنتخاب:يقال يف اللغة خنب ،أي انتخب الشيء:اختاره ،وانتخب الشيءَ:انتزعهُ ،وأخذ خنبته ،والنخبة:ما اختاره منه،
وخنبة القوم وخنبتهم :خيارهم ،قال األصمعي يقال هم خنبة القوم ،ويقال جاء يف خنب أصحابه أي يف خيارهم،
واالنتخاب:االختيار واالنتقاء ،ومنه النخبة وهم اجلماعة ختتار من الرجال ،فتنتزع منهم(.سعد العبديل.)25:2554
ويقال  Eléctionمبعىن انتخاب ،اختبار ،انتقاء ،اصطفاء(.جروان السابق ،دون سنة.)233 :
و Eléction de domicileمبعىن اختيار املنزل و "يقصد  Electiviéمبعىن قابلية االنتخاب( .سهيل
إدريس ،مرجع سابق.)111:
وقد ورد معىن االنتخاب يف معجم املعاين اجلامع بأن:انتخاب ،اسم واجلمع انتخابات ،واالنتخاب االختيار،
إجراء قانوين ،حيدد ونظامه ووقته ومكانته يف دستور أو الئحة ليختار على مقتضاه شخص أو أكثر لرئاسة جملس أو
ندوة أو لعضويتها ،أو حنو ذلك ،وانتخب فالنا صوت لصاحله ،اختاره بإعطائه صوته يف االنتخاب وانتخب الشعب
ممثليه ،انتخب الشعب نوابه:اختارهم من بني املرشحني على اجلمعية ،وأن تنتخب كاتبا عاما هلا .وانتخب حقه
انتزعه( .معجم املعاين اجلامع :معجم عريب .عريب ،مرجع سابق ،دون صفحة)
واملنتخب:من له حق التصويت يف االنتخابات ،واملنتخب:من أعطي الصوت يف االنتخاب من نال أكثر
األصوات فكان هو املختار(.سعد مظلم العبديل ،مرجع سابق.)23:
كما ورد يف معجم الروس électionمبعىن االنتخاب وهو اسم مؤنث و voteمبعىن التصويت،
ومجعهاانتخابات كالقول باالنتخابات الرئاسية واالنتخابات احملليةLA Rousse , 2006: 139).
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 -التحديد االصطالحي لمفهوم االنتخاب:

يقصد يف املعجم السياسي معىن االنتخاب بأنه اختيار مرشح إىل منصب عام يف الدولة من قبل الناخبني وهو
إجراء قانوين منظم خيتار مبقتضاه شخص لرئاسة أو جملس نيايب أو غريها(.وضاح زيتون ،مرجع سابق.)17:

كما يركز البعض اآلخر على أنه أحد أشكال اإلجراءات اليت تقررها قواعد منظمة وخيتار مبقتضاه بعض أو
مجيع األعضاء شخصا أو عددا من األشخاص لتويل السلطة يف املنظمة  .. .وترى النظم السياسية أن االنتخاب
"حق" يعتمد على أن كل مواطن يعترب صاحب جزء من سيادة الشعب ومن مث له حق االشرتاك يف الشؤون العامة.
وال جيوز أن حيرم من هذا احلق أحد إال عدميي األهلية ومن يف حكمهم(.أمحد زكي بدوي ،مرجع سابق.)324:
ويعتربه عدد آخر بأنه إحدى أشكال املشاركة السياسية بالقول أن االنتخابات بصيغة اجلمع Elections
هي املظهر الرئيسي للمشاركة السياسية من قبل الشعب الختيار ممثليهم يف اجملالس املختلفة عن طريق التصويت،
وهي الطريقة الوحيدة لتنفيذ الدميقراطية الليربالية التمثيلية يف ظل تزايد أعداد السكان وعدم إمكانية تطبيق االجتماع
الكامل ألفراد الشعب(.إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ،املوسوعة املسرية للمصطلحات السياسية(عريب ،إجنليزي)،
مرجع سابق.)54:
كما ورد بأن االنتخاب هو عملية اختيار وتفويض وتعبري عن رأي ميارس املقرتعون ،وهم إما املواطنون الذين
تتوفر فيهم شروط االنتخاب ،أو أعضاء مجعية  .. .فاالنتخاب هنا يطلق على كل يقوم هبا املواطنون املؤهلون
لالقرتاع باختيار من يرونه مناسبا من بني املرشحني ملثيلهم يف منصبا ما.
واالنتخاب يعترب الركيزة األساسية للدميقراطية ،وقد اعتمده اجملتمع األثيين القدمي أساسا للحكم الدميقراطي.
(موريس خنلة ،روحي البعلبكي وآخرون ،مرجع سابق.)253 ،252:
ويعرب دافيد إيستونعن اإلنتخاب بأنه تعبري يطلقه املواطنون عما ينتظرونه من النظام السياسي ،الذي يقوم برتمجة
طموحاهتم وأمانيهم يف شكل قرارات تطبق على احملكومني ،كما يثري النظام السياسي ردود أفعال ترتجم هي األخرى
يف صورة طموحات وأماين جديدة(Jean Marie Cotter et Claude Enerie : 1994, P112).
كما عرفه رميون بودون :Raymond Boudonبأهنإجراء وممارسة يتم بفضلها جتميع االختيارات
الفردية إىل قرار مجاعي ،وميارسه مجيع أفراد اجلماعة ،فيما خيص إدارة الشؤون املشرتكة .وهو مسة األنظمة احلديثة
)(Raymond Boudon, François bourricaud 1982: 139
كما أنه:طريقة لتعيني املضطلعني باألدوار السياسية متنح أعضاء اجملتمع املعين حق اختيار ممثليهم ،ويظهر
االنتخاب يف هذا املنظور على أنه مبدأ للحكم وتقنية للحكم يف وقت واحد.
كمبدأ للحكم  ،يشكل االنتخاب أساس الدميقراطية التمثيلية ،تسليما بأنه ال ميكن للسلطة السياسية أن

تكتسب شرعيتها إال إذا أداها الشعب عرب ممثليه املعنيني بالطريقة السليمة.

وكتقنية للحكم ،االنتخاب هو موضوع للجدل والنقاش ،فطريقة تعيني احلكام تؤثر تأثريا حامسا على نتيجة

االنتخابات فتشكل بذلك رهانا سياسيا بالنسبة إىل الطبقة السياسية.
(Guy Hermet, Bertrand badie et autres, 2555:82 ،(83
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ويستعمل هذا املصطلح أيضا مبعىن ،العملية اليت يتم من خالهلا انتخاب الفرد الذي اخترب عن طريق
التصويت.
)(Le GrandDictionnaire Encyclopédique, du XXIe siècle,ibid: 401
فيما يذهب غالبية فقهاء القانون الدستوري إىل تعريف االنتخاب تعريفات تنصب كلها حول كونه أداة
للتداول على السلطة سلميا وجتسيدا احلق املشاركة يف احلياة السياسية.وذلك بالقول" :إن االنتخاب هو الوسيلة
الوحيدة واألساسية إلسناد السلطة يف النظم الدميقراطية املعاصرة من ناحية ولتحقيق حق املشاركة يف احلياة السياسية
من جانب أفراد الشعب من ناحية أخرى(.سعد مظلوم العبديل ،مرجع سابق.)27:
أم موريس دفرجيه فريى أن االنتخاب هو قاعدة النمط الدميقراطي أي أنه طريقة لتعيني احلكام ،وهي متعارضة
مع الوارثة والتعيني أو االستيالء اليت هي من طرق األوتوقراطية).املوقع اإللكرتوين :منتدى وادي العرب ،االقرتاع أو
االنتخاب.http://www.wadilarab.com،يوم 2015/11/27على الساعة  01: 36مساءا)
واالنتخاب هو العملية الرمسية الختيار شخص لتويل منصب رمسي ،أو قبول أو رفض اقرتاح سياسي بواسطة
التصويت (.املوقع اإللكرتوين http://ar.wikipedia. org/wiki:يوم 2535/33/23على الساعة
32:33مساءا)
واالنتخاب قد يكون مباشرا خيتار فيه الناخبون أعضاء اجمللس النيايب بأنفسهم ،كما قد يكون االنتخاب غري
مباشر وخيتار فيه الناخبون مندوبني يقومون عنهم باختيار أعضاء اجمللس النيايب( .أمحد زكي
بدوي،مرجعسابق.)324:
وانطالقا من التعريفات السابقة نستنتج أن كل تعريف حاول الرتكيز على جانب من جوانب االنتخاب
مهملني جوانب أخرى ،وهو ما جعل صعوبة الوصول إىل تعريف موحد هلذا املفهوم ،ورمبا راجع هذا االختالف إىل
االيدلوجية اليت يتبناها مقدم التعريف واملمارسات الفعلية لالنتخاب.
 -التعريف اإلجرائي لالنتخاب:

هو ذلك االنتقاء الذي ميارسه الطالب اجلامعي أثناء عملية التصويت من خالل التعبري عن اجتاهه أو اإلدالء

بصوته من خالل امل شاركة يف االقرتاع ،أو مقاطعته والغرض منه اختيار القائد الذي يعتقد أنه ممثال فعاال لتسيري شؤون
املواطنني عامة.
المشاركة السياسية:لقد تباينت التعريفات املقدمة للمشاركة بشكل عام ما بني العمومية والتحديد ،وبني الشمول والضيق ،وختتلف
النظرة إليها باختالف الزواية اليت ينظر من خالهلا كل باحث ،وباختالف اجملال الذي يعمل فيه ،والعلم الذي ينتمي
إليه ،والبيئة اليت يوجد فيها ،فرجل السياسة يراها من منظور معني ،يف حني يراها رجل االجتماع من منظور
آخر ... ،وختتلف أيضا مسميات املشاركة ،فهناك من يطلق عليها:املشاركة اجلماهريية mass
،participationوهناك أيضا املشاركة الشعبية  ...public participationواملشاركة السياسية political
(participationطارق حممد عبد الوهاب.)353 ،355 :2555،
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والذي يهمنا يف هذه الدراسة احلالية هو النوع األخري املشاركة السياسية ،وما يلفت النظر أن املفهوم هو
مفه وم مركب يتكون من قسمني مها املشاركة والسياسة فال بد من اإلشارة إىل دالالت املصطلحني حىت يسهل علينا
حتليل وفهم هذا املفهوم املركب وهو املشاركة السياسية على وجه اخلصوص.
 المشاركةparticipation: -التحديد اللغوي للمفهوم المشاركة:

املشاركة لغة تشتق من الفعل "أشرك" مبعىن "أدخل" ويقال "أشركه يف األمر" أي:أدخله فيه وشاركه أي كان
شريكه .ويقابلها يف اللغة اإلجنليزية ( )participationوأصلها ( )participateاليت تعين شارك أو اشرتك أو
قاسم(.جيملي بوبكر.)52:2535 /2554،
وكلمة املشاركة ()participationمشتقة من اسم املفعول للكلمة الالتينية ،participareويتكون هذا
املصطلح الالتيين من جزئني األول وهو ( )parsمبعىن جزء ( )partوالثاين هو ( )comparويعين القيام بـ
"وبالتايل فإن كلمة املشاركة تعين حرفيا ( )to take partأي القيام بدور"(.طارق حممد عبد الوهاب ،مرجع
سابق.)353:
أما يف اللغة الفرنسية فاالختالف بينها وبني اإلجنليزية هو يف النطق فقط حيث أن املشاركة يقابلها
 participationويقصد هبا :حماولة إعطاء دور لألفراد يف عملية اختاذ القرار داخل مجاعة معينة .أو الفعل الذي
من خالله يتم االشرتاك يف نشاط اقتصادي ،اجتماعي أو سياسي(.جيملي بوبكر ،مرجع سابق)53:
وقد ورد يف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية املشاركة participationبأهنا تفاعل الفرد عقليا وانفعاليا
يف موقف اجلماعة بطريقة تشجعه على املسامهة يف حتقيق أهداف اجلماعة واملشاركة يف حتمل املسؤولية .وقد تكون
املشاركة رمسية ( )formalأو خري رمسية (( .)informalأمحد زكي بدوي ،مرجع سابق.)355 :
وعليه ميكن أن نستنتج من هذا االشتقاق اللغوي ملصطلح "مشاركة" بأهنا تشري إىل ذلك القسم الذي يساهم
به الفرد يف إطار اجلماعة ،حبيث تكون هذه املسامهة متتاز بتفاعل الفرد للقيام بدور أو االشرتاك يف نشاط معني
بشرط أن يكون للجماعة أهدافا.
 -التحديد االصطالحي لمفهوم المشاركة:

سنعرض بعض التعريفات اليت تناولت مفهوم املشاركة عموما ،حبيث تنوعت وتعددت أيدولوجيات واضعي
التعريف.
من التعريفات العامة للمشاركة ذلك التعريف الذي يرى بأهنا":تلك العملية اليت يلعب الفرد من خالهلا دورا يف احلياة
السياسية واالجتماعية وتكون لديه الفرصة ألن يشارك يف وضع األهداف العامة ،وانتقاء أفضل الوسائل لتحقيق
وإجناز األهداف(.املوقع اإللكرتوين ،:مفاهيم سياسية :يوم ،2535/54/25على الساعة http: www.
 31:35wikipidia.comمساءا).
كما يرى البعض اآلخر أن املشاركة هي إسهام املواطنني بدرجة أو بأخرى يف تصميم واإلشراف على تنفيذ
سياسات التنمية احمللية سواء جبهودهم الذاتية أو بالتعاون مع األجهزة احلكومة املركزية واحمللية.
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بينما هناك زاوية ضيفة تناولت تعريف املشاركة بالرتكيز على بعد واحد فقط ،واليت ترى أن املشاركة هي حماولة
للتأثري على صانعي القرار ومتخذي القرار يف أي منشأة ومنظمة قائمة(.طارق حممد عبد الوهاب،مرجع
سابق.)357،353:
ولعل من أشهر التعريفات يف أدبيات علم اجتماع العمل ذلك الذي وضعه "كيث ديفيس" حيث يقول "بأن
املشاركة هي االندماج الذهين والعاطفي للشخص يف وضعية مجاعية تشجعه على املسامهة يف حتقيق أهداف اجلماعة
وحتمل املسؤوليات معهم.
واجلدير باإلشارة إىل أن هذا التعريف يشتمل على جمموعة خصائص ومميزات أمهها أن املشاركة هبذا املعىن
حمدود بأي وضع كما تستند إىل ثالثة عناصر متثل جوهر املعاين اليت حتمها املشاركة وهي:
 االندماج العاطفي الذهين للفرد. مسامهته يف حتقيق أهداف اجلماعة. استعداد ه ألقسام واملهام واملسؤوليات.وميثل العنصر األول هو االندماج العاطفي يف صلة الوصل األساسية بني الفرد واجلماعة اليت يعد جزءا منها
وعضوا فيها ،ويف هذا املقام فإن االندماج الذهين يعتمد أساسا على التفكري العقلي للذهن مما يصفي صبغة عقالنية
على اجلماعة ،وهذان الرابطان أساسيان حبيث يصعب تصور وجود مشاركة ذات معىن حقيقي بدوهنا.
أما العنصر الثاين يعرب عن انتماء الفرد واندماجه يف اجلماعة مبسامهته فيها وعنصر املسامهة هذا يضع حدا
فاصال بني املشاركة اإلجيابية اليت ت كون مبنية على اإلسهام الفعال للفرد واندماجه يف اجلماعة من جهة واملشاركة
السلبية واليت يبقى الفرد فيها بعيدا من العمل ويكتفي بإعطاء رأيه بالقبول أو الرفض كما يقرره الفريق.
يف حني العنصر الثالث يؤكد حتقيق بالنسبة للفرد ووعيه وقناعته بإجناز املهام املوكلة إليه ضمن الفريق كما
يتحمل مسؤولياته أيضا يف حتقيق أهداف اجلماعة .وهبذا تصبح املشاركة عبارة عن مسؤولية اجتماعية وأخالقية
ميارسها الفرد عن وعي وعن قناعة تامة(.جيملي بوبكر ،مرجع سابق.)51:
كما يشار إليها على أهنا توفري الفرص ألخذ دور يف النظام الدميقراطي للدولة ،تتاح من خالله الفرص
للمواطنني للتعبري عن أرائهم والتصويت وتشجيع اجتاه سياسيا معينا ،وأن حيشدوا املواطنني قواهم حول قضايا سياسية
خاصة هبم(.فريوز زرارقة ،مرجع سابق)21:
 -التحديد العلمي لمفهوم المشاركة السياسيةpoli tical participation :

تتعدد التعريفات وتتنوع حول املشاركة السياسة ،وذلك راجعا إىل وجهات النظر من قبل أصحاب التعريفات

من الباحثني املتخصصني من خالل الرتكيز على عنصر أو جمموعة عناصر وإمهال جوانب أخرى ،بتأثري البيئة و
االيدلوجية لدى مقدمي التعريف.
تعرف املشاركة السياسية باعتبارها موضوعا حموريا يف علم االجتماع السياسي ،بأهنا" :إسهام أو انشغال
املواطن باملسائل السياسية داخل نطاق جمتمعه سواء أكان هذا االنشغال عن طريق التأييد أو الرفض أو التظاهر وما
إىل ذلك( .امساعيل على سعد.)334:3488،
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وقد أورد طارق حممد عبد الوهاب يف دراسته حول سيكولوجية املشاركة السياسية العديد من التعاريف املقدمة
هلذا املفهوم منها:
تعريف جرينشتني  ) 3475( Greensteinفإنه حيدد جمال تلك األنشطة يف جمال االنتخاب ،حيث
يعرفها:بأهنا األنشطة اليت تأيت يف الفرتة ما بني االنتخاب واآلخر واليت حياول املواطنون من خالهلا التأثري على القرارات
احلكومية اليت تتعلق باملشكالت اليت هتمهم.
أما حمي سليمان فيعرفها بأهنا اجلهود االختيارية أو التطوعية اليت يبذهلا أفراد اجملتمع هبدف التأثري على بناء
القوة يف اجملتمع واإلسهام يف صنع القرارات اخلاصة باجملتمع يف ضوء الطبقي الذي حيتله األفراد يف البناء الطبقي وتتم
هذه ا ملشاركة يف صور متعددة بدءا من االهتمام بأمور اجملتمع واملعرفة السياسية مرورا بالتصويت االنتخايب والرتشيح
للمؤسسات السياسية واالنتماء احلزيب ،واالنتهاء بالعنف السياسي.
يف حني جند تعريف (كسفري)  ) 3473( Kasfirالذي ميتاز بأنه واسع وال يستبعد أي عمل سياسي ويعمم
مفهوم املشاركة السياسية بقوله":املشاركة السياسية تعين باالنشغال بالسياسة"(.طارق حممد عبد الوهاب ،مرجع
سابق.) 354 ،358 :
ويعرفها هنتجتون HUNTIGTONهي أنشطة األفراد اهلادفة إىل التأثري على صنع القرار احلكومي وهي
إما فردية أو مجاعية ،أو مستمرة ،سلبية أو عنيفة"(.جيملي بوبكر ،مرجع سابق.)33:
ويشار إليها أيضا بأهنا جمموع النشاطات اليت يقوم هبا احملكومون وتكون قابلة ألن تعطيهم تأثري عن سري عمل
املنظمة السياسية ويقرتن هذا املعيار بالنظم الدميقراطية اليت يعترب فيها قيمة أساسية مبفهوم املواطنة(.فيليب برو،مرجع
سابق.)353:
كما تعين أيضاتلك األنشطة اإلرادية اليت يقوم هبا املواطنون ،بغاية التأثري بشكل مباشر أو غري مباشر يف
عملية اختيار احلكام أو التأثري يف القرارات أو السياسات اليت يتخذوهنا وتشمل هذه األنشطة :التصويت ومتابعة
األمور السياسية واملشاركة يف احلملة االنتخابية ،االخنراط يف األحزاب والرتشيح للمناصب العامة وتقلد املناصب
السياسية(.السيد عليوة مىن حممود) 5 :2555 ،
وتوصف بأهنا أرقى تعبريا للدميقراطية ألهنا تقوم على مسامهة املواطنني واملواطنات يف جمتمعهم سواء اجملتمع
الصغري أويف بلدهم ككل ،وتندرج املشاركة السياسية يف إطار التغيري السياسي الشعيب واملشاركة من قبل أطراف
اجملتمع رجاله ونساءه(.إميان ببريس،رقم) 3 :3528
ومن خالل استعراض هذه التعريفات السابقة جند أهنا اختلفت يف تناوهلا للمشاركة السياسية من زوايا متباينة،
فمنها من كان يتسم بالشمول واالتساع ألبعاد هذه املشاركة ،والبعض اآلخر ضيق زاوية املفهوم ،وهناك من جتاهل
أشكاال عديدة للمشاركة وإمهال اجلانب النفسي يف صياغة األنشطة اليت يقوم هبا األفراد يف املشاركة السياسية وعليه
تعريفنا اإلجرائي هلا كاآليت:
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 -التعريف اإلجرائي للمشاركة السياسية:

هي تلك املسامهة العلمية العملية ل لفرد واليت متكنه من أن يلعب دورا يف احلياة السياسية مبختلف جوانبها
واالشرتاك يف أنشطتها ،مما يساعده ذلك يف منحه فرصة املشاركة يف صنع األهداف والقرارات العامة للمجتمع.

سابعا :الدراسات السابقة
إن الدراسات السابقة هي مبثابة املسار الذي ينتهجه الباحث االجتماعي يف سبيل تكوين وبلورة مشكلة حبثه،
حيث أن الدراسة احلالية ميكن أن تكون امتدادا مل مت دراسته سابقا ،كما ميكن هلا أن تعتمد على نتائج دراسات
نظرية أو ميدانية سابقة ،وهبذا فهي حلقة وصللتكملة و تطوير البحث العلمي ،إذ تعرف الدراسات السابقة بأهنا''
تلك الدراسات ال يت حترتمالقواعد املنهجية يف البحث العلمي ،وقد يوجد هذا النوع من الدراسات يف اجلزائر أويف
اجملالت أويف البحوثأويف الكتب ...أو يف الرسائل أو يف املذكراتأو يف األطروحات اجلامعية ،شريطة أن يكون للدراسة
موضوع وهدف ونتائج؛ وأما إذا وجدت فرضيات البحث والعينة واملنهج واألدوات فالدراسة تصبح أكثر تفصيال
ودقة (.رشيد زروايت،مرجع سابق)337:
وقد تكون تلك الدراسات مطابقة للدراسات احلالية أو مشاهبة هلا أو دراسات نظرية ،وسنحاول يف هذه
الدراسة انتقاء بعض الدراسات ذات االتصال الوثيق مبوضوعنا.
-1الدراسات العربية:
دراسة بعنوان :دور الطلبة في العمل السياسي للدكتور عبد اهلل النفيسي*وهي عبارة عن كتاب نشرمن

قبل االحتاد الوطين للطلبة الكويت يف انتخابات ديسمرب ،3481حاول الباحث أن يربز يف إطار رؤية اجتماعية
سياسية أمهية ودور الطلبة يف العمل السياسي ،وانعكاس ذلك على إحداث تغيري سياسي يف الوطن العريب ،باإلضافة
إىل العوامل اليت حتول دون فاعلية الطلبة السياسية ،وقد طرح تساؤالت كالتايل:
 هل ميكن للحركة الطالبية يف الوطن العريب أن تتخذ املبادرةيف فرض التغيري السياسي من خالل اخنراطها يف
العمل السياسي؟
 هل يشكل الطلبة فعال نواة منظمة فعالة وحديثة قادرة على االستمرار وحتمل رؤية للمستقبل وتعمل يف وسط
مجاهري لتحقيق هذه الرؤية؟
 هل احلركة الطالبية مؤهلة ألن تلعب دورا يف إحداث ثورة حقيقية يف الوطن العريب؟
كما تضمن هذا الكتاب العناصر اآلتية :جزء خاص بالعمل السياسي مفهومه وعناصره من خالل إبراز
العناصر املكونة هلذا العمل مؤكدا أن العمل السياسي ليس هو التصدي فقط للقضايا ذات الصبغة السياسية املباشرة
كاحلروب واحلركات السياسية واألحزاب وتأييد منظومة سياسية ضد أخرى بقدر ما هو مبادرة يف اجتاه حل أية
مشكلة تعاين منها اجلماهري فالعمل الصحفي أو اإلذاعي على سبيل الذكر يهدف إىل االرتقاء بالوعي العام فهو من
*-عبد اهلل النفيسي ،دور الطلبة في العمل السياسي ،إصدار اهليئة التنفيذية لالحتاد الوطين للطلبة ،الكويت ،مجادى الثانية ،فرباير . 3483
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صلب العمل السياسي ،ومن مثانتقل إىل التأكيد على أنه البد من مقومات تضبط التفاعل بني مقومات العمل
السياسي حمددا إياها يف نقطتني أساسيتني مها :دميقراطية التنظيم ومجاهريية العمل السياسي ،كما حاولت هذه
الدراسة تشخيص األ سباب اليت جتعل احلركة الطالبية كتلة اجتماعية مرشحة إلحداث التغيري الشامل للواقع العريب،
والعوائق اليت متنع جتسيد ذلك .وحاولت إبراز بعض النماذج اليت أكدت على دور الطلبة يف العمل السياسي وكانت
رائدة يف تشجيع احلركة الطالبية إلحداث التغيري على مستوى العامل ،ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة التأكيد
على دور الطلبة يف العمل السياسي والعوائق اليت تواجههم يف ذلك:
 أن الطالب لعبوا دورا فعاال ومهما خالل القرنني األخريين يف إطالق حركات تغيريية عديدة يف العامل
ثورات عام  3818يف أملانيا والنمسا ،وجتربة طلبة السور بون يف فرنسا عامي 3438و3434وأحداث
مايو3438عام يف كل من الواليات املتحدة وفرنسا وإيطاليا والربازيل وإسبانيا .. .وزعزعة حكومة سوكارنو يف
إندونيسيا عام .. . 3433
للجامعة دورا فعاال يف توجيه الطالب سياسيا من الطبقة االجتماعية ،ويالحظ أن املظاهرات السياسية
تصدرا غا لبا عن طالب كليات احلقوق الذين مييلون إىل املشاركة يف الصراع السياسي أكثر من غريهم ،فنسبة عالية
من زعماء األحزاب السياسية يف العامل هم من احلقوقيني ،لكن حاليا طالب كليات العلوم االجتماعية واإلنسانية هم
اآلن يف اجلامعات الغربية نواة أي حترك سياسي.
 أمهية الد ور الذي يلعبه األساتذة اجلامعيون يف التنشئة السياسية للطالب اجلامعيني ،فأفالطون انشأ
األكادميية يف أثينا لتكون مركزا لنقد النظم السياسية والبحث عن النظم األفضل وجورج هيجل الذي تعلم منه طالبه
املنطق الديالتيكي.
الطلبة كحركة طالبية ترتبط حيويتها بنوعية القيادة السياسية اليت يتعامل معها ،فعندما تكون قيادة حركية
وخالقة وسباقة إىل تعهد مشاكل اجملتمع احلقيقية ،فإهنم يفضلون التفرغ للحركة العلمية ال السياسية أما إذا كانت
القيادة سكونية مقلدة فإن الطلبة يف هذه احلالة دائما يعربون عن الضجر يف اجملتمع ويتحولون من احلركة العلمية إىل
احلركة السياسية ،لكن رغمهذه اخلصائص البنيوية يف قطاع الطلبة واليت تساعدهم على االخنراط يف العمل السياسي،
إال أنه هناك عوائق جتعلهم غري فاعلني سياسيا:
 الغالبية العظمى من الطلبة ال هتتم بالقضايا العامة ،حيث أن نسبة الطلبة الذين يشرتكون يف نشاطات
سياسية بشكل منتظم ومستمر ترتاوح بني 1و  % 8باملائة فقط ،فهذه النسبة تعيق اخنراط الطلبة يف عمل سياسي
كبري وعام.
 قسما من الطلبة ال يؤلفون وحدة تسمى حركة ،بل أن الطالب يؤلفون جمموعة من احلركات املتناقضة،
حيث تظهر هذه احلقيقة املوضوعية خالل اإلضرابات ،فاالنقسام يف املطالب يعود إىل انقسام أساسي يف تركيب
احلركة الطالبية وخلفية الطالب واجتاهاهتم.
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 قسما كبريا من الطالب الناشطني يرتبطون بأحزاب وتنظيمات وحركات خارج اجلامعات ،وليس من
خطأ يف هذا فتلك طبيعة الروابط السياسية ،لكن اخلطأ يتولد عندما تكون هذه الروابط على حساب احلركة
الطالبية ووحدهتا وتالمحها.
 النظام الرتبوي نفسه ومضامينه السياسية يعكس التفسخ االجتماعي ويزيد من هوة هذا التفسخ ،وما يتلقاه
الطلبة يف املدارس واجلامعات ال حترر اإلنسان من الواقع اهلزيل بل تعكس هيمنة هذا الواقع على الطالب وجتعله يعلن
والءه وتبعيته لذلك الواقع املضاد إلنسان.
 عدم وجود تراث فكري سياسي جذري يشكل نظرية كلية عامة لتحرك طاليب سياسي مرتبط باألمة
ومعتقداهتا ويضع للطالب نظرية للعالقات الشعبية والعالقات بني القوى السياسية يف اجملتمع الواحد.
 -2الدراسات الجزائرية:
الدراسة األولى:بعنوان":الشباب والمشاركة السياسية"*
وتتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤل اآليت:
 ما هي مظاهر املشاركة السياسية للشباب يف اجلزائر ،وما هي العوامل اليت تؤثر عليها خالل املرحلة الراهنة؟وتفرعت عنه تساؤالت فرعية:
 ما هي درجة االهتمام السياسي للشباب يف اجلزائر يف املرحلة احلالية؟ ما هو مستوى املعرفة السياسية اليت ميتلكها الشباب اجلزائري؟ ما هي طبيعة السلوك االنتخايب للشباب يف اجلزائر؟ ما مدى مشاركة الشباب اجلزائري من خالل النشاط اجلمعوي؟ ما مدى مشاركة الشباب اجلزائري من خالل النشاط احلزيب؟وهتدف هذه الدراسة إىل رصد وحتليل واقع املشاركة السياسية للشباب اجلزائري ،كما يراها هو من خالل
التعرف على مظاهرها من جهة والعوامل اليت تؤثر على درجتها من ناحية أخرى ،ولتحقيق هذا اهلدف اعتمد
الباحث على العينة العشوائية الدورية،)HAPHAZARD(،وهي اليت حتدد فيها جمموعة من األماكن
االسرتاتيجية اليت يرتادها أفراد جمتمع الدراسة لتطبيق االستمارة على من قد يتواجد هبا ،مث خيتار كل من يصادفه
وتطبق عليه ،ووقع االختيار على  1جممعات مت انتقاءها على أساس التباين يف التخصصات وتنوعها ،وتتواجد هبا
أقسام وكليات خمتلفة ،وهذه اجملمعات هي :جممع اجلامعة املركزية ،جممع أمحد محاين (زرزارة سابقا )،املدينة اجلديدة
علي منجلي ،جممع حي الصنوبر ،ومن مث االعتماد على عينة من الشباب اجلامعي بلغ عددهم 255شاب من بني
 37834أي نسبة العينة ،% 3أما جماالت الدراسة فشملت ثالث جماالت :اجملال البشري ومشل كافة الشباب
اجلامعي املسجلني جبامعة قسنطينة خالل املوسم اجلامعي  2535/2554البالغ عددهم ،37834أما جماهلا املكاين
* -بوبكر جيملي ،الشباب والمشاركة السياسية" دراسة ميدانية لعينة من الشباب اجلامعي جبامعة قسنطينة ،رسالة دكتوراه يف علم االجتماع التنمية،
منشورة ،كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ،قسم علم االجتماع ،جامعة قسنطينة. 2535-2554 ،
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فكان يف جامعة منتوري قسنطينة .واستغرقت إلجنازها فرتة زمنيةمتتد من سنة 2553إىل غاية ،2535حيث مت تطبيق
االستبيان خالل الفرتة املمتدة من بداية شهر أفريل  2554إىل غاية هناية جوان.مستخدما يف ذلك املنهج الوصفي
التحليلي ،واألسلوب الكمي ،األسلوب الكيفي واألسلوب التارخيي كإحدى أساليب التحليل ،ومت مجع املعطيات
امليدانية باالعتماد علىاالستبيان كأداة أساسية جلمع البيانات من املبحوثني ،باإلضافة إىل املالحظة واملقابلة كأداتني
مساعدتني الستدراك بعض النقائص .ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة واليت تفيد الدراسة الراهنة:
 إن االهتمام السياسي للشباب هو إحدى صور املشاركة السياسية ،والذي يظهر من خالل مدى مطالعتهمللمواضيع السياسية يف اجلرائد وتفضيلهم الربامج السياسية للقنوات وتناوهلم للمواضيع السياسية يف نقاشاهتم.
 أن األحداث السياسية تفرض نفسها على اهتمامات الشباب ،الرتباطها بواقعهم ومستقبلهم وهذا ماجيعلهم مييلون للمواضيع السياسية يف اجلرائد بنسبة عالية ،وتفضيل القنوات السياسية بشكل نسيب على باقي القنوات
خاصة الرياضية منها ،وعلى العكس من هذا جندهم يستخدمون األنرتنت ألغراض علمية دون األغراض السياسية إذ
حتتل القضايا السياسية البحتة مكانة يف أحاديث الطلبة مع بعضهم البعض.
 من عوامل عدم االهتمام السياسي املقصود لدى الشباب اجلامعي هو اإلحباط والظروف اليت يعيشوهناوالضغوط اليت يتعرضون هلا.
 افتقار كبري لدى الشباب اجلامعي يف املعارف واملعلومات السياسية ،وهم أكثر إدراكا للمعرفة السياسيةالبسيطة ذات الطابع التنظيمي والقانوين من املعرفة السياسية املتعلقة بواقع املمارسة السياسية واالنتخابية.
 أغلبية الشباب ال ميلك بطاقة انتخاب ،وامتالكها ألغراض أخرى غري املشاركة كما أن عدم مشاركتهمومقاطعتهم التصويت عملية مقصودة.
 توصلت الدراسة إىل أن الشباب اجلامعي يرى أن األحزاب السياسية ال تعطي هلم املكانة الالئقة هبم يفالقوائم االنتخابية ،واعتبارهم ورقة راحبة ومنعهم من احتالل املكانة املناسبة ما يساهم يف زيادة درجة الشك والنظرة
السلبية وعدم رغبتهم للرتشح.
 توصلت الدراسة إىل أن عزوف الشباب اجلامعي عن النشاط اجلمعوي راجع لعدة عوامل :ألنه شبيه ولصيقبالعمل السياسي ،واالنشغال بالدراسة هو من أسباب العزوف و عدم املعرفة باجلمعيات وعدم منفعتها ،وترجع ظاهرة
العزوف اجلمعوي إىل عدم جدية اجلمعيات وليس لعدم مشاركة الشباب .حيث أن  21من جمموع الشباب اجلامعي
املبحوث بنسبة  %32من أصل  255شاب صرحوا بانتمائهم إىل مجعية ،و 388من هؤالء الشباب حيتلون مهام
قيادية والستة الباقون يؤدون مهام غري قيادية ،ما يؤكد الدور القيادي للشباب اجلامعي يف املشاركة اجملتمعية .أما عن
أسباب العزوف عن العمل احلزيب فتعود إىل:
 بعض الشباب ليس لديهم ميول حنو كل ما هو سياسي ونقص املعارف واملعلومات يف هذا اجملال – أيضعف ونقص الثقافة السياسية عندهم .-
 -االخنراط يف األحزاب السياسية يسبب املشاكل.
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 الع زوف عن العمل احلزيب ألنه ال يويل أمهية لقضايا الشباب حسبهم وعدم وضوح أهدافه وبراجمه من جهةومن جهة ثانية- .الشباب اجلامعي ينضم إىل التيار الوطين أو التيار اإلسالمي وعدم ميله للتيار العلماين.
توظيف الدراسة:
اهتمت الدراسة اليت قام هبا الدكتور بوبكر جيملي مبوضوع الشباب واملشاركة السياسية ،حيث أهنا ركزت على
مظاهر املشاركة السياسية للشباب يف اجلزائر والعوامل املؤثرة فيها ،فقد بينت أن االهتمام السياسي ميثل إحدى صور
املشاركة السياسية وعزوفهم عن هذا االهتمام يتأثر بالعوامل واإلحباط الذي يلقونه يف اجملتمع ،وأن املشاركة السياسية
للشباب اجلامعي هي متفاوتة الدرجات ،إذ أهنم مييلون الهتمام باألمور السطحية يف السياسة مثلهم مثل املواطن
العادي خصوصا فيما يتعلق بالطابع التنظيمي والقانوين ،مقابل هذا يفتقرون للمعرفة السياسية العميقة اخلاصة بواقع
املمارسة السياسية واالنتخابية .هذا ما أدى إىل عزوف البعض منهم عن االخنراط يف العمل احلزيب .فقد كانت دراسة
ذات رصيد علمي قيم وواسع ،حبيث سامهت يف الكشف عن طبيعة املشاركة السياسية لدى الشباب اجلزائري،
وشخصت العوامل اليت تؤثر يف زيادهتا أو نقصاهنا ،وهبذا كانت دراسة متكاملة فمثلت معظم جوانب املشاركة
السياسية بشكل أكثر حتليال وتدقيق .ولقد كانت هذه الدراسة السابقة سندا علميا استفادت منها الباحثة يف
الدراسة احلالية يف عدة جوانب نذكر البعض منها.
 االستفادة منها يف حتديد املفاهيم خاصة مفهوم العمل السياسي واملشاركة السياسية. أعانتنا يف اجلانب النظري اخلاص بالعمل السياسي واألحزاب السياسية لدى الطلبة اجلزائريني.أما مواطن االختالف فالدراسة احلالية تناولت جزءا كبريا من املشاركة السياسية وهو االخنراط يف األحزاب
السياسية واملشاركة يف االنتخابات.كما أن موضوعها األساسي هو قياس اجتاهاهتم حنو االخنراط يف العمل السياسي
من حيث كونه سلبيا أو إجيابيا ،يف حني الدراسة السابقة كانت أمشل حيث تناولت املشاركة السياسية للشباب يف
اجلزائر ،باإلضافة إىل مدى مشاركة الشباب اجلزائري من خالل العمل اجلمعوي واحلزيب ،وتكمن نقاط التشابه بني
الدراستني احلالية والسابقة يف أن كالمها تعرضا لفئة الشباب اجلامعي ومشاركتهم يف األحزاب السياسية واالنتخابات،
وقد كانت هذه الدراسة مبثابة املنهاج الذي سلكته الباحثة يف دراسة موضوعها نظرا الستفادهتا الواسعة من هذه
الدراسة السابقة.
الدراسة الثانية :بعنوان" :اتجاهات الناخب نحو العملية االنتخابية "*
وهي دراسة ميدانية مقارنة ،هتدف إىل التعرف على أهم العوامل اليت تؤثر يف اجتاهات الناخب ،لالستخالص
أهم امليكانزمات اليت تتحكم يف اجتاهاته االنتخابية ،وهذا ما يسهل حماولة وصف وتفسري هذه الظاهرة السياسية –
االنتخابات  -اليت هتدف إىل استقرار اجملتمع ،وذلك بربطها بالواقع االجتماعي اجلزائري ،ومنه ميكن بناء تصور
* -خالد زعاف": ،اتجاهات الناخب نحو العملية االنتخابية " دراسة ميدانية مقارنة الجتاهات الناخب بني االنتخابات التشريعية ل3447واالنتخابات
التشريعية ل ، 2552مذكرة ماجستري يف علم االجتماع السياسي ،منشورة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علم االجتماع ،جامعة اجلزائر،،سنة
. 2557/2553
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علمي حول اجتاهات الناخب حنو العملية االنتخابية وكيف يتعامل معها ،وهذا من خالل اإلجابة على التساؤالت
اآلتية:
 /3ما هي االجتاهات اليت ميلكها الناخب حنو العملية االنتخابية خاصة التشريعية منها؟
 /2هل لعبت األحزاب السياسية دورا يف تكوين هذه االجتاهات؟
 /3هل أصبح الناخب يشعر بإرهاق انتخايب من جرا ء كل هذه االنتخابات؟
 / 1هل يؤدي الدين دورا يف تكوين ا اجتاهات إجيابية حنو االنتخاب؟ وقد وضع الباحث أربع فرضيات
لإلجابة على تلك التساؤالت:
 -3ميلك الناخب اجتاه سليب حنو العملية االنتخابية ومشاركته يف االنتخاب هي جمرد البحث عن االستقرار
وعودة السلم.
 -2اخلطابات اليت تتبناها األحزاب السياسية جعلت الناخب ميلك اجتاه سليب حنو العملية االنتخابية.
 -3كثرة االنتخابات وقلة نتائجها جعلت الناخب يشعر بنوع من اإلرهاق االنتخايب مما تولد لديه نظرة سلبية
اجتاه االنتخاب.
 -1يساهم الدين يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو العملية االنتخابية لدى املواطن.
وقد اشتمل احملك امليداين هلذه الدراسة على ثالث جماالت:
اجملال البشري :سكان والية اجلزائر العاصمة ،اجملال املكاين (اجلغرايف ):بلديات سكان العاصمة ،أماجماهلا
الزماين :فقد امتدمن  3جويلية  2555إىل  5سبتمرب  2553وعليهاستغرقت املدة الزمنية هلذا البحث  35شهرا.

أما عينة البحث فقد بلغ حجمها  255مبحوث من اجلنسني (ذكر ،أنثى ) ترتاوح أعمارهم ما بني  25إىل

،75أما بالنسبة لعينة البلديات قسمها بالتساوي  55مبحوث لكل بلدية حىت ميكن له مجع أكرب عدد من
االجتاهات واآلراء ،وعليه فنوع العينة يف هذه الدراسة هو عينة احلصصية .كما استخدم الباحث املقارنة التارخيية،
املنهج املقارن ،املنهج الوصفي ،املنهج اإلحصائي ،سالكا يف ذلك عدة طرق جلمع البيانات وهي :املالحظة
باملشاركة ،استمارة باملقابلة .وقد توصلت الدراسة إىل إثبات صحة الفرضيات اليت افرتضها من خالل:
 أن الناخب ميلك اجتاها سلبيا حنو االنتخابات األخرية ،وهذا راجع إىل أهنا مل حتقق أيا من أهدافها خاصةمهمة تكفلها بالنمو االقتصادي باعتبار أن انتخابات  3447كانت مهمتها القضاء على اإلرهاب وعودة السلم.
 توجد عالقة بني االجتاه واجلنس والسن عند املبحوثني ،فاإلناث ميلكن اجتاهات إجيابية حنو العمليةاالنتخابية ،مقارنة بالذكور الذين دائما اجتاههم سليب وال يشاركون إال من أجل االستقرار فقط ،دون الطمع يف
احلصول على فوائد.
 للمستوى التعليمي أثرا على اجتاه الناخب ،وكلما ارتفع املستوى التعليمي كلما كان االجتاه سلبيا حنو ضرورةاملشاركة يف االنتخابات.
 إن انتخابات 2552أقل مصداقية وأكثر سلبا مقارنة مع االنتخابات التشريعية لسنة،3447وأن املشاركةيف االنتخاب كانت ضرورةألجل عودة السلم وهناية اإلرهاب.وهبذه النتائج فقد مت إثبات صحة الفرضية األوىل.
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 كما أثبتت صحة الفرضية الثانية من خالل أن اإلناث حيملن اجتاها سلبيا حنو االخنراط يف األحزابالسياسية أكثر من الذكور ،لكن رغم هذا فالناخب ميلك اجتاه سليب حنو التيار الوطين واإلسالمي ومييل إىل هويته
بانتمائه إليهم ،ألنه يعتربمها إحدى مكونات اهلوية اجلزائرية.
 إن الناخب ميلك وعيا سياسيا فيما يتعلق بنوعية خطابات األحزاب السياسية وتياراهتم لكن رغم هذا يبقىاجتاه الناخب اجتاها سلبيا حنو االخنراط يف األحزاب ،وجنس الذكور أكثر سلبا من جنس اإلناث ،كما أن الشباب
أكثر سلبية من الشيوخ ،فهم دائما مشككني ومكذبني ملصداقية خطابات األحزاب ،فالناخب ال يشعر بفرق بني
خطابات األحزاب ،وال يرى تغيري يف طريقة عمل األحزاب بني انتخابات  3447و2552وهذه األخرية –
انتخابات  -2552مل تأيت جبديد بل جاء ت لتكرس النظام القدمي حاملة نفس اخلطابات ونفس األفكار.
 أما نتائج الفرضية الثالثة واليت مفادها "كثرة االنتخابات وقلة نتائجها جعلت الناخب يشعر بنوع مناإلرهاق االنتخابي مما تولد لديه نظرة سلبية اتجاه االنتخاب " فقد أثبتت صحتها من خالل أن نسبة مرتفعة من
الناخبني يشعرون بالرفض واحلرمان االجتماعي خاصة الفئات الشابة.ما أدى إىل تكوين اجتاها سلبيا حنو املنتخبني
وفئات الفالحني والبطالني أكثر شعورا باحلرمان االجتماعي والرفض مقارنة مع الفئات الوظيفية.
 كما توصلت إىل أن اجلزائر تسري يف طريق اخلطأ ،وأن األمور كارثية وال بد من تدارك األوضاع ،كماأبدتالنتائج أن اجتاه الناخب عن مدى رضاه عن تطور احلركة السياسية اجتاها سلبيا وبنسبة  % 38من الناخبني
ليسوا راضني على تطور احلركة السياسية ،وما يثبت هذا هو فقدان الناخب الثقة يف املؤسسات السياسية واالجتماعية
واجتاههم حنوها بالسلبية.
 يؤكد الناخب أن عدد االنتخابات يف تناقض وأصبحت تأيت يف فرتات زمنية حمددة سلفا وليست فجائية،كما أن اجتاههم حنوها اجتاها إجيابيا فيما خيص املسامهة يف حتسني الوضع العام خاصة األمين منه ،لكن ثلث العينة
تؤكد أهنا وفرت األمن ولكن مل حتسن اجلوانب األخرى ،وتشاؤمهم ملستقبل اجلزائر خاصة يف ظل التسيري احلايل
لألوضاع.
 كما توصلت إلثبات فرضية أن الدين يساهم يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو العملية االنتخابية لدىاملواطن ،حيث للدين دور إجيايب يف تدعيم دور االنتخاب يف حتسني احلياة االقتصادية والسياسية للمجتمع ،فقد تبني
أن نسبة معتربة من الناخبني يرون أن االنتخابات احلرة والنزيهة تساعد على توفري حرية املعتقد من خالل التأكيد على
ذلك من قبل جنس اإلناث وفئة املتزوجني واألرامل.
 كما تبني أيضا أن اجتاه الناخب حنو املواقف الدينية كان اجتاها قويا ،وهو مازال متمسكا بأهم شعائراإلسالم ،وقد ربط بنسبة قوية بني مفهوم االنتخاب والشورى ،واالنتخابات حسبهم هي صورة حديثة للشورى ،كما
أن من أهم املشاريع اليت اختارها الناخب جاء املشروع اإلسالمي يف أول االختيارات مث يليه املشروع الرأمسايل،
وللوظيفة أثرا على اختيار الناخب حيث مييل أصحاب الوظائف احلرة إىل املشروع الرأمسايل ،أما الوظائف األخرى
كالفالح واملوظف مييلون أكثر إىل املشروع اإلسالمي ،موازاة مع هذا تفضل فئة املتقاعدين والبطالني املشروع
االشرتاكي.
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وقد ركزت هذه الدراسة السابقة على اجتاهات الناخب حنو العملية االنتخابية ،وهذا من خالل قيامها بدراسة
مقارنة الجتاهات الناخب بني االنتخابات التشريعية لسنة  3447واالنتخابات التشريعية لسنة  ،2552حيث بينت
فكرة التفاعل احلاصل بني الناخب والعملية االنتخابية ومدى ارتباطهم بقضية تنمية واستقرار الوطن ،وهذا من خالل
استنادها للمقاربتني البنائية الوظيفية لدراسة االنتخاب كونه وظيفة داخل النسق السياسي ،والتفاعلية الرمزية لدراسة
اجتاهات الناخب كعملية نفسية اجتماعية.فتوصلت إىل أن الناخب أصبح ال مييل إىل املشاركة يف االنتخابات حيث
أهنا كانت ال تتعدى  %5،35يف فرتة ما بعد االستقالل لكن ارتفعت لتصل إىل نسب كبرية  %35،17يف
االنتخابات التشريعية لسنة  ، 2552فهذا يؤكد لنا أن الناخب أنه رغم هذا االرتفاع إال أنه مازال ميلك اجتاها سلبيا
حنو األحزاب والنواب حيث أن التفاعل بني الناخب وبني األحزاب والنواب أصبح أكثر سلبية وضعفا بسبب انعدام
الشفافية والنزاهة يف االنتخابات األخرية.وقد قصرت هذه الدراسة من ناحية تركيزها على مدينة اجلزائر العاصمة فقط
إلجراء الدراسة املقارنة ورمبا كان أفضل لو أخذ الباحث عينة من عدة واليات وأجرى عليها البحث خصوصا وأهنا
دراسة مقارنة ،حيث ميكن أن يكون عامل املنطقة اجلغرافية الواحدة أثرا يف تشكيل اجتاهات املواطنني .وهذا كله حىت
يسهل ع ليها تعميم النتائج بشكل أكثر دقة وثباتا ويقينا.وقد استعانت الباحثة هبذه الدراسة من خالل اعتمادها
كدراسة سابقة ،حيث عززت هبا دراستها وسامهت يف إثراء اجلانب النظري بشكل واسع للدراسة احلالية خاصة
الفصل اخلاص باالجتاهات ،كما أهنا أعانتها على صياغة الفرضيات وأسئلة االستبيان وصوال إىل االستناد عليها يف
حتليل النتائج اليت توصلت إليها الباحثة يف الدراسة الراهنة .وتكمن نقاط االختالف بني الدراستني أوال يف عينة
الدراسة فهذه الدراسة احلالية عينتها الطلبة اجلامعيني أما الدراسة السابقة فعينتها البحثية هي الناخب اجلزائري بشكل
عام سواء أكان طالبا أو مواطنا ،باإلضافة إىل اقتصارها على اجتاه الناخب حنو العملية االنتخابية فقط مقارنة مع
الدراسة احلالية اليت مشلت اجتاه الطلبة حنو االخنراط يف العمل السياسي من خالل االخنراط يف األحزاب السياسية
واملشاركة يف االنتخابات.أما مواطن االل تقاء بينهما فكالمها دراستني يف جمال علم االجتماع السياسي وتناوال العملية
االنتخابية بشكل من التفصيل والتحليل.
الدراسة الثالثة:بعنوان":مصادر اختيار العمل السياسي لدي مناضلي األحزاب السياسية " *

هتدف هذه الدراسة امليدانية إىل التحقق من جمموعة من األهداف اليت وضعتها وهذا من خالل:
 -إبراز دور مؤسسات التنشئة السياسية يف تكوين اختيار العمل والتوجه السياسي بكل ما حتمله من معىن

(النضال ،الوالء ،احرتام املبادئ السياسية للحزب).
 إظهار حقيقة استعمال املال السياسي من أجل اعتالء املناصب بدون تكوين سياسي وتنشئةسياسية صحيحة.
* -لطرش عبد المالك" ،مصادر اختيار العمل السياسي لدي مناضلي األحزاب السياسية " ،دراسة ميدانية لعينة من مناضلي حزب جبهة التحرير
الوطين بوالية اجلزائر ،رسالة ماجستري يف علم االجتماع السياسي ،منشورة. 2533 -2535 ،
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 إبراز ظاهرة التجوال السياسي وعالقتها بضعف مؤسسات التنشئة السياسية والقيم. السعي إىل اكتشاف مظاهر الواقع اجلزائري على اختالف مشاربه وتباين ألوانه وأشكاله ،هذا الواقعالذي احتضن جيال شابا وآخر خمضرما ورسم التقاطع بينهما يف ميدان العمل السياسي.
ويتمحور التساؤل الرئيسي للدراسة يف:
ما هو دور ومدى كفاءة مؤسسات التنشئة السياسية يف إعداد وتشكيل السلوك السياسي لدى األفراد
(املناضلني السياسيني)؟ وتفرعت عنه تساؤالت فرعية.
 -3هل االختالف يف طبيعة ونوعية األسرة يؤثر يف التوجه والعمل السياسي للمناضلني؟
 -2هل جلماعة الرفاق دور يف العمل والتوجيه والنضال السياسي؟
 -3هل تأثري وسائل اإلعالم السياسي يساهم يف العمل والتوجه السياسي واإلقبال على املشاركة؟ واعتمدت عينة
قصدية تتمثل يف جمموعة من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطنيوهذاعلى مستوى والية العاصمة من خالل التوجه
إىل أربعة إقامات حلزب اآلفالن  FLNيف كل من البلديات اآلتية:السحاولة ،بئر توتة ،بئر خادم ،بئر مراد
رايس،.ووزعت عليهم استمارة مقابلة وعدد هذه العينة هو  355مبحوث هذا العدد األصلي ،مث تقلصت إىل 335
بسبب رفض  25منهم اإلجابة عن األسئلة .أما المنهج المتبعاملنهج الوصفي التحليلي .ومن أهم النتائج اليت
خلصت إليها الدراسة واليت تفيد الدراسة الراهنة:

 تأكيدها على أن عملية التنشئة السياسية هي إحدى فروع التنشئة االجتماعية ،واليت تشري إىل العملية اليتيكتسب من خالهلا الفرد املعارف والقيم واملعتقدات السياسية ،ما يدفعه إىل العمل السياسي واملشاركة السياسية
والنضال السياسي.
 إبرازها أمهية عملية التنشئة السياسية ،إذا أهنا هتتم باالجتاهات السياسية للفرد وسلوكه ومشاركته السياسيةوالعمل على اكتساب هذا السلوك السليم.
 توصلت إىل أن هناك هيئات وعوامل تؤثر على عملية التنشئة السياسية وتدفعه إىل العمل السياسي كاألسرةومجاعة الرفاق واألصدقاء وكذا وسائل اإلعالم ذات الطبيعة السياسية.
 نوعية وطبيعة األسرة اجلزائرية هلا دورا يف إقبال أبنائها على العمل السياسي وتشكيل االجتاهات والقيم ،وهوما أثبتته اإلجابات اليت قدمها املناضلني السياسيني حلزب جبهة التحرير الوطين الذي يعد حزب ثوري ومرجعية تارخيية
للكثري من رجال السياسة واملؤرخني ،و أكدت على دور وأمهية مجاعة الرفاق واألصدقاء يف التأثري على الدخول
للعمل السياسي واملشاركة السياسية للمناضلني السياسيني حلزب جبهة التحرير الوطين وتعرفوا عليهم يف العمل ومتتد
عالقاهتم ألكثر من  35سنوات هذا ما يدل على أن مجاعة األقران تعترب من مصادر التعلم السياسي حبيث تعمل
على نقل وتعزيز توجيهات سياسية معينة.
 كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أيضا أن لوسائل اإلعالم على اختالف أنواعها (جرائد سياسية وحزبية،برامج تلفزيونية ) اليت تعىن بالسياسة والنشاطات السياسية دورا وتأثريا يف الولوج إىل العمل السياسي واكتساب قيم
وتوجهات سياسية خاصة حبزب جبهة التحرير الوطين خاصة يف عهد احلزب الواحد حيث احتكر وسائل اإلعالم
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اجلماهريية ووظائفها لنشر أفكاره وتوجهاته ،فقد بنيت الدراسة امليدانية أن معظم املناضلني يطالعون جرائد ذات طابع
سياسي ،وجند أيضا أن الربامج املفضلة للمشاهدة بالنسبة ألولئك املناضلني هي اليت تعىن بالسياسة واألحداث
السياسية واملتغريات اليت تطرأ يف اجملتمع عرب وسائل اإلعالم واإلحبار يف فضاء االنرتنت ،وقد كان هذا التأثري على
مستوى عاملي يف صناعة املواقف واآلراء السياسية وهلذا كله جند األنظمة السياسية تسعى لتوجيه وسائل اإلعالم
خلدمتها حىت تضمن اهليمنة على الرأي العام.
توظيف الدراسة:
اهتمت هذه الدراسة السابقة مبوضوع "مصادر اختيار العمل السياسي لدى مناضلي األحزاب السياسية".
مركزة على دور كل من األسرة ونوعها ومجاعة الرفاق وكذا وسائل اإلعالم على االخنراط يف العمل السياسي واألحزاب
السياسية ،فقد بينت أن ملؤسسة األسرة من خالل طبيعتها ونوعها تأثريا على اختيار املناضلني للعمل السياسي،
فمعظم النقاشات األسرية يف أسر املناضلني السياسيني هي نقاشات سياسية ما يؤثر يف التوجه السياسي هلؤالء
املناضلني وهذا راجع إىل انتمائهم إىل أسر ثورية سواء أبناء شهيد أو جماهد و هذا جيعل الدعم والسائدة من طرف
األسرة سواء معنويا أو ماديا أو بالتشجيع أو املال عامال أساسيا إىل التوجه السياسي واالخنراط يف األحزاب واملشاركة
السياسية وهذا يعود إىل أن مجاعة الرفاق لدى املناضلني السياسيني هم من هلم انتماءات ثورية مع بعضهم البعض
ويدفع إىل االقرتاح عليهم االنتماء للحزب والتماثل فيه ،وهذا من خالل تعودهم على الذهاب إىل اللقاءات
والتجمعات السياسية ومتابعة كل ما يتعلق باحلزب عرب خمتلف وسائل اإلعالم ،وعليه فإن هذه الدراسة ذات أمهية
باللغة خاصة يف جمال علم االجتماع السياسي فهي تساهم يف توسيع دائرة البحث لفهم واقع اجملتمع اجلزائري
السياسي ،وما يدل على القيمة الكبرية هلذه الدراسة هي أهنا سامهت يف الكشف عن دور كل من األسرة ونوعها
ومجاعة الرفاق ووسائل اإل عالم يف التنشئة السياسية للفرد ومنه التنشئة االجتماعية بصفة عامة ،فقد كانت دراسة
متكاملة يف أهدافها فأبرزت حقيقة اجتماعية من خالل على أن لكل من األسرة واألصدقاء ووسائل اإلعالم تأثريا
فعال يف تشكيل سلوك املناضلني السياسيني واالخنراط يف األحزاب بشكل أمكنها من تعميم نتائج دراستها على كل
مناضلني األحزاب األخرى".وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسة يف عدة جوانب منها:
 االستفادة منها يف صياغة إشكالية البحث من ناحية األفكار .باإلضافة إىل االستفادة منها يف اجلانبامليداين من خالل االستناد إليها يف صياغة أسئلة االس تبيان واختيار نوع العينة وخصوصا االستعانة منها يف عملية
حتليل النتائج اليت مت التوصل إليها.ومتكن أوجه التشابه بني الدراستني (احلالية والسابقة) يف أهنما دراستان تصنفان
ضمن جمال علم االجتماع السياسي وكالمها درستا العمل السياسي.فيما تظهر أوجه االختالف يف جمال الدراسة
والعينة فالدراسة احلالية جماهلا هو اجلامعة وعينتها هم الطلبة اجلامعيني كما أهنا حمصورة يف شقني مها االخنراط يف
األحزاب السياسية واملشاركة يف االنتخابات أما الدراسة السابقة فمجاهلا هو مناضلي األحزاب السياسية وباألخص
حزب جبهة التحرير الوطين واختالف أهدافها فهي تبحث عن مصادر اختيار املناضلني السياسيني للعمل والنضال
السياسي أما دراستنا فهدفها قياس طبيعة اجتاه الطلبة حنو االخنراط يف العمل السياسي من حيث كونه إجيابيا أو
سلبيا.
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خالصة:
ما ميكن أن نستخلصه من هذا الفصل أن الباحث االجتماعي الناجح هو الذي يتمكن من التحكمواإلحاطة
الشاملة بكل متغريات حبثه ووفقا ملاسطره من أهداف ،وقد حاولت الطالبة يف البحث حتديد اإلشكال الذي تريد
إجراء دراسة ميدانية عليه ،ووضعه يف سياق واضح للقارئ املختص والعادي ،وللتحقق من مدى صدق أو بطالن
الفرضيات اليت قامت بوضعها ،مبينة األسبا ب الذاتية هلا من معاجلة هذا املوضوع ،والفضول العلمي الذي قادها
للقيام بإجراء هذه الدراسة ،مشرية إىل األمهية الكبرية اليت حيظى هبا موضوع الطلبة اجلامعيني والعمل السياسي خاصة
يف إطار علم االجتماع السياسي ،وأوضحت األهداف اليت تصبو لتجسيدها عرب مسار هذا البحث مستعينة مبا
قامت به الدراسات السابقة اليت أعانتها طيلة مسارها البحثي ،واليت تعترب الكاشف الذي يقود الباحث يف مشواره
لتطوير وتوسيع دائرة البحث العلمي يف العلوم االجتماعية.
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الفصل الثاني :ماهية الاتجاهات وطرق قياسها
تمهيد
أوال :تحديد مفهوم الاتجاه.
ثانيا :الاتجاهات وعالقتها ببعض املفاهيم.
 -4عالقة الاتجاهات بامليول.
 -2عالقة الاتجاهات بالقيم
 -3عالقة الاتجاهات باملعتقدات .
 -1عالقة الاتجاهات بالرأي.
 -7عالقة الاتجاهات بالسلوك والسمة والعاطفة والتعصب.
ثالثا:مكونات الاتجاهات ووظائفها.
رابعا :خصائص الاتجاهات وأنواعها.
خامسا :املقاربات النظرية املفسرة لالتجاهات.
سادسا :بعض مقاييس الاتجاهات وطرق قياسها.
خالصة
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تمهيد:
تعد دراسة االجتاهات من الدراسات والبحوث ذات اجملال اخلصب على مجيع املستويات ،حيث نالت أمهية
كبرية يف ميدان علم النف س وعلم االجتماع بصفة عامة وعلم النفس االجتماعي بصفة خاصة ،وإنه ليس من املبالغة
إن قلنا أهنا احملور الرئيسي لعلم النفس االجتماعي ،ملا هلا من دور يف تفسري سلوك األفراد واجلماعات والتنبؤ مبستقبل
سلوك هؤالء اجلماعات ،إذ تساهم يف تكوين وبلورة شخصية األفراد من خالل ما يتلقونه من خربات وجتارب عرب
مراحل التنشئة االجتماعية هلم ،كما أهنا تساهم يف تكوين اجتاهات إجيابية لدى األفراد وتساعدهم على التكيف من
صعوبات القرن احلايل الذي حتول وتطور فيه اجملتمع ،واستلزم على الفرد أن يقوي اجتاهاته حنو ما يؤمن به ويعتقده
صحيحا ،كل هذا ساهم يف جعل االجتاه يكتسي خصوصية واهتمام من الناحية األكادميية و التطبيقية.
وسنحاول التطرق يف هذا الفصل إىل أهم املفاهيم املقدمة هلذا املصطلح ،وارتباطاته ببعض املفاهيم،
وخصائصها ،وكيف يتكون ،واملقاربات النظرية اليت فسرت موضوع االجتاه ،إضافة إىل بعض التقنيات لقياس
االجتاهات.
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أوال:تحديد مفهوم االتجاه
لقد تعددت تعاريفه ،وذلك بتعدد األطر املرجعية اليت ينطلق منها صاحب كل تعريف هلذا املفهوم ،حيث
حظي بأمهية يف جمال علم النفس وعلم النفس االجتماعي وعلم االجتماع وسنحاول سرد بعض األدبيات اليت
سامهت يف حتديد مفهوم االجتاهات.
لقد حظي موضوع االجتاهات بدراسة واسعة يف جمال علم النفس االجتماعي خاصة منذ سنيت -3454
 3435وقد تنوعت تعاريف االجتاهات تنوعا كبريا مع تنوع وتطور ذهنيات الباحثني يف علم املصطلحات،
ولإلشارة فاتساع استخدامه يف علم النفس األجنلوسا كسوين يف حنو  %85من الكتب اليت تستخدمه هي باللغة
اإلجنليزية.
وقد أرجع هربت سبنسر تعدد التعاريف وشيوع هذا االصطالح إىل العوامل اآلـتية:
 إن هذا االصطالح ال ينتمي إىل أي من املدارس السيكولوجية اليت كان يسود بينها النزاع ،كاملدرسة السلوكية،
املدرسة اجلشطالتية ،وعليه فمن الطبيعي أن يتناوله غالبية علماء النفس الذين كانوا خارج هذه املدارس.

 إن هذا االصطالح يساعد املتبين له ،أن يتهرب من مواجهة مشكلة البيئة والوراثة اليت كان اجلدل حوهلا حتميا
طوال العقدين الثالث والرابع من هذا القرن.

 أن هلذا االصطالح قدر من املرونة ،يسمح باستخدامه يف نطاق الفرد وعلى نطاق اجلماعة وقد استخدم فعال يف
كل من هاتني الوجهتني ،مما جعله نقطة التقاء بني علماء النفس وعلماء االجتماع ،تتيح بينهم املناقشة والتعاون
يف البحث.
 الرغبة امللحة لدى علماء النفس بوجه عام ،وخاصة يف أمريكا أن يتمكنوا من استخدام املقاييس يف دراستهم،
فالقياس يف أذهان الكثريين هو الذي جيعل البحث جديرا بأن يسمى حبثا علميا(.عبد اللطيف حممد خليفة
املنعم ،شحاتة حممود،دون سنة.)53 :
ومن بني التعاريف والتحديدات ملفهوم االجتاه ما يلي:
يشري تعريف عامل النفس جوردون ألبورت ( )G.W.Allportلالجتاه بأنه "حالة من االستعدادات العقلية
والنفسية والعصبية ،تتكون لدى الفرد من خالل اخلربة والتجربة اليت مير هبا الفرد ،وتؤثر هذه احلالة تأثريا ملحوظا على
استجابات الفرد أو سلوكه إزاء مجيع األشياء واملواقف اليت تتعلق هبذه احلالة ،فاالجتاه إذن هو حالة استعداد للنشاط
اجلسمي والعقلي تعد الفرد وهتيئه الستجابات معينة".
وهذا هو تعريف ألبورت باإلجنليزية:
Attitude: A mental and neural state of readiness organized

through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the

individual’s response to all objects and. situation with it is related.

(عبد الرمحان عيسوي.)13 :3481،
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يتضح من خالل هذا التعريف أن االجتاه هو حالة مكتسبة ليست فطرية أو وراثية ،كما أنه يؤثر يف سلوك
الفرد ويتكون نتيجة لتفاعل األفراد وخربهتم .وقد حاول ألبورت جوردون أن يفصل بني االجتاه والسلوك فاألول هو
مبثا بة حمركا فعاال لسلوك الشخص وليس سلوكا يف حد ذاته فالسلوك هو التصرف الواقعي الفعلي اجملسد أما االجتاه
فهو االستعداد الذي يساهم يف تكوين هذا التصرف أو السلوك.
كما يشار إىل االجتاه يف موضع آخر بأنه" :هو ميل مؤيد أو مناهض إزاء موضوعات معينة (متيل الجتاه
أشخاص أو الفئات اجتماعية ولألشياء املادية) .ومثال على االجتاهات كأن يكون املرء متجرأ كثريا أو قليال أو أن
يكون استعماريا أو أن يكون استبداديا كثريا أو قليال "( .صالح حممد خميمر ،عبده ميخائيل رزق:3438 ،
.)317

أما ثرستون Thurstoneفيعرفه بقوله :أنه درجة الشعور السليب أو اإلجيايب أو السليب املرتبط ببعض
املوضوعات السيكولوجية.
The degree of positive or negative affect associatedwithapsychological

object.

إن االجتاه ميثل درجة الشعور اإلجيايب أو السليب املتعلقة مبوضوع سيكولوجي معني ،ويقصد ثرستون
باملوضوعات السيكولوجية أي رمز أو نداء أو قضية أو شخص أو مؤسسة أو فكرة ،مما خيتلف فيه الناس ،فاالجتاه ال
يكون إزاء احلقائق الثابتة املقررة ،وإمنا هو دائما اجتاه املوضوعات اجلدلية ،فاألمور الثابتة ال خيتلف فيها الناس ،وال
تصلح ألن تكون موضوعا لالجتاه (كاألرض كروية أو أن الشمس تشرق من املشرق)(.عبد الرمحان عيسوي،مرجع

سابق.)11 :

ويف مقام آخر يشار إىل االجتاه بأنه" :حالة استعداد عقلي انفعايل للسلوك حنو موقف أو شخص أو شيء
بطريقة مطابقة لنموذج معني من االستجابة سبق أن نظمت أو اقرتنت هبذا املثري"
والشكل اآليت يوضح تأثري االجتاه يف حتديد السلوك.
الشكل رقم ()11مخطط يوضح االتجاه وكيفية تأثيره في تحديد السلوك
الخبرة

االتجاهات الحالية
البيئة الحالية

السلوك اإليجابي

املصدر( :شفيق رضوان ،دون سنة.)353 :
يوضح لنا هذا التعريف بأن لعاملي البيئة االجتماعية واخلربة اليت ميتلكها األفراد دورا يف تكوين االجتاهات،
حيث كلما كانت البيئة االجتماعية للفرد واخلربات والتجارب اليت مير هبا مشجعة أو مثبطة كلما ساعدته يف اكتساب
قيم ومفاهيم وعادات وتقاليد ،وتقرتن بعواطفه ووجدانه ومعتقداته ومنه تكوين اجتاها إما عاما أو خاصا وإما سلبا أو
إجيابا.
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وهنا جتدر اإلشارة إىل أن العامل كانرتيل ( )Cantrilقد ميز بني نوعني من االجتاهات ،فريى "أن االجتاهات
العامة  General Attitudesتتميز بأهنا أكثر استمرارا ودميومة وحىت أكثر وزنا وثقال من االجتاهات اخلاصة
 spécifie Attitudesوهي اليت تكون منصبة حنو مجاعة معينة أو موضوعا خاصا دون غريه من
املوضوعات ،واالجتاهات الع امة يعين هبا االجتاهات الثقافية أو اجلمعية اليت يكتسبها الفرد من ثقافة اجملتمع وتبىن
عليها خرباته ومهاراته االجتماعية كالعالقات العنصرية واالجتاهات حنو القومية وغري ذلك.
كما انه ميكن أن تكون االجتاهات إجيابية كما قد تكون سلبية أو قد تكون حمايدة مبعىن عدم االحنياز حنو
اإلجيابية أو السلبية .فاالجتاه اإلجيايب يعرب عنه بالقبول واالستجابة ،واالجتاه السليب يصرح عنه بالرفض والنفور.
واالجتاهات االجتماعية هي اجتاهات سرية أو علنية فيقصد باألوىل -أي االتجاهات السرية -بأهنا" :هي

اليت ال يستطيع إنسان البوح هبا صراحة وعالنية أمام املأل .ألنه يعتربها من املسائل اخلاصة كاإلدمان عن املخدرات،
واملوقف من احلزب احلاكم وغري ذلك وأفضل حل لقياس هذه االجتاهات هو استخدام االستمارة (استبيان) واليت
تسمح للمبحوث ليجيب عن األسئلة الواردة يف االستمارة بدون حرج أو خوف أو خجل  -وهذا ما سنحاول
تطبيقه في هذه الدراسة (الدراسة الحالية) .االنخراط في العمل السياسي . -واملالحظ أن إشكالية االجتاهات
العامة واخلاصة ليست جديدة على أدبيات علم االجتماع ،حيث عرفت يف الرتاث السوسيولوجي كالعالقات

العنصرية ودراسة االجتاهات حنو القوميات والشعوب كاليهود والشعوب السامية والزنوج وغري ذلك( .عزوزبوساحة
.)71 ،73 : 2553/2555،
وأما نيوكومب فقد أكد على عنصر الدافع يف مفهوم االجتاه ،فحسبه االجتاه هو "حالة من االستعداد تثري
الدافع ،ومن مث فإن اجتاه الفرد حنو شيء ما يصبح عبارة عن استعداد للعمل ،واإلدراك ،والتفكري ،والشعور أي
االستعداد لالستجابة أي كان نوعها ،سواء كانت هذه االستجابة سلوكا علميا أو تفكريا أو إدراكا أو جمرد حالة
شعورية ،ولكن االجتاه ليس هو السلوك ذاته ،أو االستجابة ذاهتا ولكنه الدافع الذي يكمن وراء السلوك ...
وتستطيع أن تلمس صفة الثبات يف االجتاه إذا ما قورن حبالة االنفعال  Émotionالذي هو حالة نفسية طارئة
ووقتية( .عبد الرمحان عسيوى ،مرجع سابق.)15 ،11 :
وكذلك هناك من يرى أن االجتاه هو "مفهوم ثابتا نسبيا يعرب عن درجة استجابة الفرد ملوضوع معني استجابة
إما باإلجياب أو الرفض ،نتيجة التفاعل بني جمموعة من العوامل املعرفية والوجدانية واالجتماعية والسلوكية تشكل يف
جمملها خربات الفرد ومعتقداته وسلوكه حنو األشياء واألشخاص احمليطة به".
ويقصد بالثبات النسبي هنا " ليس أنه جامدا يف ثبوته أو متغريا باستمرار من حلظة إىل أخرى ،ولكن الثابت
النسيب لالجتاه يعين إمكانية تغيريه وتعديله وهو أمرا مهم وحيوي يف الدراسات النفسية واالجتماعية.
وكلمة "درجة" يقصد هبا النسبية واالجتاه حيمل يف ثناياه أنه بإمكاننا قياسه وإعطاؤه درجة ،وعبارة "استجابة
الفرد ملوضوع ما إجيابا أو سلبا تعين أن االجتاه ميثل متصال ميد بني طرفني متقابلني مها التأييد التام أو الرفض التام
ملوضوع معني .وميكن التعبري عن هذا املتصل كما يلي:
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الشكل رقم (  ) 12يبين درجات االتجاه على شكل متصل.
التردد

التأييد التام
5

4

3

الموافقة النسبية

المعارضة التامة
2

1

المعارضة النسبية

(املصدر:عبد الرمحان عيسوي ،مرجع سابق)17 :
وبالنظر إىل الشكل السابق والذييظهر االجتاه على هيئة متصل متثل الدرجة  3املعارضة التامة ،والدرجة 5
تدل على املوافقة (التأييد التامة) يف حني متثل الدرجة  3الرتدد يف الرأي وأما الدرجة  2و 1فيعربان عن الوسطية بني
التأييد التام أو املعارضة التامة وبني الرتدد ،فإذا قمنا بتطبيق اختبار ما ،فإنه من الصعب أن نطلب من املستجيب أن
يعرب عن رأيه إزاء عبارة أو موضوع ما بواسطة موافق جدا أو رافضا جدا أو مرتدد ،وإمنا تكون اإلجابة عبارة عن
واحد من اخليارات هي "موافق جدا ،موافق ،مرتدد ،معارض ،معارض جدا".
كما أنه كلما تعددت اخليارات ،وزادت درجات املتصل فإن ذلك يعطي فرصة أكرب لقياس جوانب دقيقة
بطريقة قد يصعب أحيان ا حتديدا ما إذا كانت اإلجابة تقتصر على موافق أو رافض ،لكن هذا التعدد رمبا يكون
السبب األساسي يف عدم دقة النتائج نظرا للحرية واملعاناة اليت جيدها املفحوص يف حتديد اإلجابة أو االختيار الذي
يريده نظرا لعملية التشتت احلادث لديه من جراء التعدد يف االختيار عندما يكون بصدد اإلجابة على تساؤل ما.
كما تشري عبارة "التفاعل" إىل أن العناصر اليت يتكون منها االجتاه وهي ال تعمل منفصلة بعضها عن بعض،
ولكنها تعمل يف تفاعل دينا مي بني بعضها البعض من جهة وبينها وبني املوضوعات األخرى اليت ترتبط من جهة
أخرى.
يف حني عبارة "مجموعة من الجوانب المعرفية والوجدانية والسلوكية" يف التعريف فيقصد هبا العناصر اليت

يتكون منها االجتاه ،فله جانب معريف وهو الذي يكتسب عن طريق البيئة احمليطة بالفرد ودرجة ثقافته وتعليمه وخرباته
واجلانب الثاين هو اجلانب الوجداين (العاطفي) حيث يتأثر االجتاه بالتعزيز والتدعيم النفسي للفرد ،أما اجلانب الثالث
هو السلوكي (النزوعي) وميثل انعكاسا لقيم الفرد واجتاهات وتوقعات اآلخرين.
وهناك من يضيف جانبا رابعا ملكونات االجتاه ،وهو اجلانب االجتماعي حيث يعترب اجلانب السلوكي أهم وأمشل من
هذا اجلانب (االجتماعي) ،فاالجتاه يوجه سلوك الفرد توجيها عقليا (معرفيا) ووجدانيا(شعوريا) ومنه ينشأ اجلانب
االجتماعي من خالل التفاعل بني السلوك العقلي والسلوك العاطفي الداخلي (املوجه شعوريا) من الفرد لنفسه فينتج
التفاعل االجتماعي مع احمليطني والذين تدور حوهلم هلذه املعارض واملشاعر واألفكار (.سهام إبراهيم كامل حممد،
مفهوم االجتاه ، Attitudeمركز دارسات وحبوث املعوقني ،أطفال اخلليج جامعة القاصرة ،دون صفحة ،على املوقع
اإللكرتوين .)pdfwww.gulfkids.com :
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مما سبق ميكن القول أن االجتاه هو إحدى اآلليات الرئيسية لتفسري السلوك اإلنساين والتنبؤ به ،من خالل
مكوناته الثالث (املعرفية ،العاطفية ،السلوكية) .فهو أسلوب منظم يف األفكار والشعور ورد فعل اجتاه األفراد
واملوضوعات ،يتشكل عرب اخلربات اليت مير هبا الفرد ،ميتاز باملرونة واالكتساب ،وهو حالة شعورية مكتسبة بالتقليد
واحملاكاة وبالتفاعل مع البيئة االجتماعية واملادية لألفراد.

ثانيا :االتجاهات وعالقتها ببعض المفاهيم
يعترب مفهوم االجتاهات من املفاهيم املعقدة واملتشابكة ،ذلك أنه يتقاطع مع العديد من املفاهيم كامليل،
القيمة ،السلوك ،الرأي ،حيث ،جند أن بعض التعاريف اليت يقدمها بعض العلماء ملفهوم االجتاه تشرتك مع مفاهيم
أخرى فنجد على سبيل املثال ال احلصر :بورجاردس االجتاه "هو ميل الفرد الذي ينحو(يتجه) سلوكه جتاه بعض
عناصر البيئة أو بعيدا عندها متأثرا يف ذلك باملعايري املوجبة أو السالبة تبعا لقربه من هذه املعايري أو بعده عنها.
(املرجع نفسه :دون صفحة).
نلتمس يف هذا التعريف بأن االجتاه هو امليل ،لذلك نتساءل ما الفرق بني االجتاه ،امليل ،السلوك ،الرأي،
القيمة ....؟ وما عالقته هبذه املفاهيم؟ وما مىت نستعمل مفهوم اجتاه أو ميل .....
 -1عالقة االتجاهات بالميول:

ال بــد قبــل تشــخيص العالقــة بينهمــا أن نســرد إحــدى التعريــف املقدمــة ملفهــوم امليــل وهــذه الــبعض منهــا امليــل هــو "

شــعور لــدى الفــرد والــذي يدفعــه إىل االهتمــام ويكــون عــادة مصــحوبا باالرتيــاح ،وهــو قــوة يشــعر الفــرد هبــا ،وتدفعــه إىل
االهتمام واالنتباه أو تدفعه" إىل التفضيل أيضا ،ويقصد به أيضا :امليل إىل االهتمام بنشاط معني ،حبيث جيـد فيـه الفـرد
دراجته ولذته ويسر ملزاولته ،والتحدث عنه عند أي مناسبة"( .عبد املنعم عبد القادر امليالدي.) 32 :2551 ،
فامليـل هـو نشــاط ذايت وناحيـة انتقاليــة وهـو وثيــق الصـلة باالنتبـاه ،إذا ينتبـه الفــرد عـادة إىل مــا مييـل إليــه ،ويكـون ضــعيفا
كما يكون قويا ،وأحيانا أخرى يتسع ليشمل أشياء كثرية ،وقد يكـون ضـيقا مقتصـرا علـى أشـياء حمـدودة كميـل التلميـذ
ملمارسة نشاط معني( .املرجع نفسه :نفس الصفحة).
وقد ورد تعريفه كذلك بأنه شـعور يصـاحب انتبـاه الفـرد واهتمامـه ملوضـوع مـا ،أو هـو اجتـاه يتميـز برتكيـز االنتبـاه
يف موضوع معني( .وفاء حممد الربعي ،شبل بدران)333 : 2552 ،

وعليه فالفرق بني امليل واالجتاه هو أن امليل استجابات الفرد إزاء موضوع معني من حيث التأييد أو املعارضة ،أي امليل ملا
حنبه أو نفضله ،بينما االجتاه يرتبط مبا نعتقده ،ألن ليس كل ما حنبه نعتقد به والعكس صحيح أي أن االجتاه يعرب عن ا
لعقيدة بينما امليل يعرب عن الشعور( .املوقع اإللكرتوين،www.acofps.com/vb/show,thread.php :
جداول الدورات التدريبية احلضورية داخل وخارج السعودية ،مرجع سابق :نفس التاريخ)
وعليه رغم أنه كثريا ما يستعمل مفهومي االجتاه وامليل للداللة على معىن واحد ،وبالرغم من وجود جوانب مشرتكة
بينهما يتعني علينا إمجال االختالف بينهما يف النقاط اآلتية:
 -امليل دائما يكون إجيابيا ألنه يدل على موقف القبول والرضا ،أما االجتاه فقد يكون إما إجيابيا أو سلبيا.
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 امليل يقرتن عادة بالنشاط الفعلي ،بينما االجتاه يكون على املستوى الفكري ،فاالجتاه حنو السباحة مثال يقودصاحبه إىل حب السباحة وتشجيع اآلخرين ملمارستها.
 هناك صلة وثيقة بني ميل الفرد واستعداداته املوروثة ،لكنها ضعيفة بالنسبة لالجتاه مقارنة مع امليل. ميتاز االجتاه بالعمومية ،عكس امليل الذي يقتصر على النشاط الذي يدفع الفرد حنو موضوع معني ،مقارنة معاالجتاه الذي يشمل حالة التهيؤ للنشاط( .مجال حسني األلوسي.)342 :3488،
–2عالقة االتجاهات بالقيم:
ويقصد بالقيم :)les valeurs( :هي اعتقاد مكتسب ،طويل األمد نسبيا ،بأن منطا معينا من السلوك ،أو غاية
حمببة ذاتيا أو اجتماعيان باملقارنة مع سلوك خمالف أو غاية خمالفة ،فالقيمة إذا تسويغ وتربير لطريقة معينة من
السلوك أو التفكري ،وهي املرئي من الدوافع الداخلية واخلربة (غسان منري سنو.)35 :3447 ،
وقد ربط الباحث الربيطاين أو بنها مي بني مفهومي االجتاهات والقيم ،فاالجتاه حسبه يتكون من جمموع اآلراء
املرتاكمة عرب تاريخ الفرد حنو موضوع أو قضية ما.
وبثبات االجتاه بعد مدة معينة وبرتابط االجتاهات تتكون قيمة من القيم ،ومن جمموع هذه القيم تتكون شخصية
الفرد ،حيث أن حبوث االجتاهات كما يؤكد على ذلك  -مصطفى سويف -قد نشأت يف إطار الدراسات النفسية
يف حني أن حبوث القيم قد بدأت يف إطار الدراسات الفلسفية ،والباحث األملاين سرب ينجر( نظرية أنماط
الشخصية) هو من نقلها (أي القيم) من ميدان الفلسفة إىل جمال علم النفس ،من خالل تضيف الناس إىل أمناط
بناءا على القيم األساسية اليت حتركهم وتدفعهم يف حياهتم اليومية(.مصطفى عشوي.)335 ،324 :3442،
و قد نصت نظرية سرب ينجر "أنماط الشخصية " على تصنيف الناس إىل ستة أمناط للشخصية كما يلي:
 -1النمط النظري :الناس الذين تغلب على تصوراهتم واجتاهاهتم وسلوكهم اجلوانب النظرية كالرغبة يف اكتشاف
احلق ،وحتكم املنطق وخمتلف القيم اجملردة والنظرية.

 -2النمط االقتصادي :تتمثل يف سلوك هذه الفئة من الناس مثل القيم النفعية كالربح واخلسارة.
 -3النمط الجمالي :تتحكم يف سلوك هذا النمط من الناس القيم املرتبطة بالتناسق والتماثل ،وما يرتبط بذلك من
صور وأشكال.

 -4النمط االجتماعي:العالقات االجتماعية وحب الناس أهم القيم اليت تسري سلوك هذا النمط.
 -9النمط السياسي :تتغلب على هذه الفئة قيم حب السلطة والزعامة والقيادة.
 -9النمط الديني :تتحكم فيهم القيم الدينية اليت يؤمن هبا الفرد إميانا قويا وحيكمها يف التمييز بني احلق والباطل
واملعاملة.
أما على املستوى الوضعي فيظهر الفرق بني القيم واالجتاهات هو الفرق بني العام الذي هو (القيمة) واخلاص
(االجتاه) ،فالقيم مبثابة حمددات الجتاهات الفرد ،فهي جتريدات تظهر من خالل تعبري األفراد عن اجتاهاهتم جتاه
موضوعات حمددة فالقيمة غاية مرغوبة عكس االجتاه يشري إىل موضوع حيبه الفرد أو يكرهه فسمة القيم غايات
هنائية وليست وسيلة كاالجتاهات (.عبد احلافظ سالمة.)47 ،43 :2557،
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ومن هنا ميكن توضيح الفرو قات بني االجتاهات والقيم يف اجلدول اآليت:
الجدول( رقم  :)11جدول يوضح أوجه التداخل واالختالف بين القيم واالتجاهات
أوجه االختالف

أوجه التداخل
 كال مها من موجهات السلوك.

 القيم أساس تكوين االجتاهات.

 كالمها (أي القيم واالجتاهات) مكتسبان.

 القيم ثابتة نسبيا واالجتاهات أكثر قابلية للتغيري.

 القيم واالجتاهات قابلة للتعديل والقياس.

 القيم توجه السلوك أكثر من االجتاهات.

 يدخالن يف تشكيل املعتقدات.

 القيم ذات طابع اجتماعي بدرجة أكرب من االجتاهات.

 لكل منهما أبعاد معرفية ووجدانية وسلوكية  .للقيم جانب تفضيلي أما االجتاهات يأخذ حماور السلب
واإلجياب.
المصدر( :عبد احلافظ سالمة ،املرجع نفسه) 47،43 :
-3عالقة االتجاهات بالمعتقدات:
إن االجتاهات واملعتقدات هلا دور كبري يف توجيه السلوك االجتماعي للفرد يف كثري من مواقف احلياة
االجتماعية ،حيث يعرف (كرتش وكرتشفليد) االجتاهات بأهنا" تنظيم مستمر للعمليات االنفعالية واإلدراكية واملعرفية
حول بعض النواحي املوجودة يف اجملال الذي يعيش فيه الفرد ،كما تعرف املعتقدات أيضا على أهنا التنظيم املستمر
للمدركات واملعارف حول هذه النواحي ،وهنا نلمس الفرق بني االجتاهات واملعتقدات ،فاالجتاهات حتمل شحنة
انفعالية ومتتاز بالثبات ،يف حني املعتقدات ال متتاز بالصفة االنفعالية بل تتضمن حقيقة حنو موضوع ما( .أمال أمحد
يعقوب .)375 :3484،
ويرى البعض من العلماء أن املعتقد ميثل التجسيد املعريف لالجتاه وإحدى مكوناته ،لكن البعض اآلخر يؤكد على
ضرورة التمييز بينهما ،كون املعتقد يشري إىل اجلانب املعريف ويتمثل يف درجات من الرتجيح الذايت (االعتقاد يف الصحة
أو الزيف) ،ويشري إىل االجتاه بأنه اجلانب التقوميي أو الوجداين الذي يتضمن حب أو كره جتاه موضوع معني(.املوقع
اإللكرتوين ،thread.phpwww.Acofps.com./vb/show :مرجع سابق :نفس التاريخ).
فاالعتقاد أساس االجتاه إذ يتوقف اجتاه الشخص إجيابا أو سلبا حنو موضوع على ما إذا كان االعتقاد املرتبط
به يكون إجيابا أو سلبا وعلى قوة هذا االعتقاد ،أيضا االجتاه كمقياس يركز على تقدير البعد الوجداين (.وفاء حممد
الربعي ،شبل بدران ،مرجع سابق)337 :
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 -4عالقة االتجاهات بالرأي:

يرى ثرستون أي الرأي يعرب عن االجتاه احلقيقي ،لكن بعض العلماء ال يأخذون هبذا الرأي وميكن وضع متييز
عملي بني االجتاه والرأي كالتايل:
فحسب "دوب" أنه ال جمال للتحدث عن الرأي إال إذا كانت هناك مشكلة قائمة ،فمثال األمريكيون حيبون
القهوة ،وهنا الذوق ال يتحول إىل مشكلة رأي إال إذا حدثت أزمة يف النب ،حيث يتطلب اختاذ قرار باسترياد هذا
الصنف أو عدم استرياده ،ومن ناحية أخرى تنشأ مشكلة رأي مشروع مارشال من حيث أنه كان جيب اختاذ
احتياطات معينة .أي أنه ال يوجد رأي إال إذا كان هناك صراع ومشكلة تتطلب احلل( .صالح حممد خميمر ،عبده
ميخائيل رزق ،مرجع سابق.)353 ،355 :
فالرأي خايل من الشحنة االنفعالية إىل حد ما واملكون الوجداين الذي يتصف به االجتاه ،مقابل هذا يعترب
املكون املعريف عنصرا أساسيا يف الرأي.
وميكن تلخيص الفرق بني االجتاه والرأي كالتايل:
الرأي هو وتنظيم خاص للخربة املعرفية اإلدراكية فقط سواء كانت هذه اخلربة منقولة أو مباشرة ،حيث أن
الرأي العام هو احملصلة النهائية لالجتاهات النفسية واالجتماعية ذات الدرجة العالية (سالبة كانت أو موجبة) ألفراد
مجاعة منظمة متما يزة الرتكيب جتاه مشكلة حمددة ،ففرصة تكوين الرأي العام تزداد بزيادة شدة االجتاهات (بوساحة
عبلة،مرجع سابق.)21:
كما أن االجتاه يف مفهومه يعين االستعداد العقلي لالستجابة أو امليل العام حنو االقرتاب أو االبتعاد عن
موضوع ما ،أما اآلراء فتشري إىل ما نعتقد أنه الصواب ،فاالجتاهات متتاز بالعمومية والشمول يف حني أن اآلراء هي
وسيلة التعبري عن االجتاهات(.عبد الرمحان عيسوي ،مرجع سابق.)17 :
 -9عالقة االتجاه بالسلوك:

كان يعتقد منذ مدة ،أن هناك عالقة مباشرة وقوية بني االجتاه والسلوك ،لكن يف مرحلة  3475اهنارت تلك
القناعات وسبيلها هو األعمال املنشورة عام  3434من قبل ()Wicherالذي خلص إىل "أنه من احملتمل أن
االجتاهات ليست قوية أو ضعيفة االرتباط بالسلوك "...فإذا مل يكن لالجتاه تأثري على السلوك ،فما هي فائدة
البحوث والدراسات حول التغيري؟ وما الفائدة من مفهوم االجتاه؟
وهنا جند ثالث ردود أفعال تبحث يف عالقة االجتاه بالسلوك هي كالتايل:
 ردة الفعل األوىل هي حماولة ختفيف النتيجة اليت توصل إليها ( )Wicherبالبحث يف الدراسات القدمية عنارتباطات بني السلوك واالجتاه.
 ردة فعل الثانية من خالل البحث يف إجراءات القياس اليت تقيم متاثال قويا بني درجة خصوصية الشيء املدروس(االجتاه) وما يؤدي له (السلوك).
 ومتثل ردة الفعل الثالثة يف البحث عن منذ مىت يتنبأ االجتاه بالسلوك أي إجياد الظروف اليت تقوي أو تضعف قوةاالرتباط بينهما.
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حسب نظرية الفعل املتعقلة بأن أفضل مؤشر للسلوك هو "نية" الفعل اليت تعود يف وقت نفسه إىل "اجتاه"
الشخص حنو الفعل و"املعيار الشخصي" املتعلق بذلك الفعل(.بوخريسة بوبكر.)31،33 :2553 ،
مث إن مفهوم االجتاه ميكن أن ينطبق على مسالك واقعية ومسالك يف حالة القوة ،فنجد أن االجتاه الوجداين
ضد الساميني أو السوء ،يتجلى يف موقف حمدد (عراك)ما جيعله واقعيا ،فاالجتاه ليس سلوكا لكنه قد يرتجم إىل
سلوك ،وإما أن يبقى يف حالة كمون ،وهنا تظهر فكرة "القوة" وعلى الرغم من أن مفهوم االجتاه يبقى عندئذ
افرتاضيا ،إال أن نفعه يظهر بتحقق التنبؤات اليت توضع على أساسه( .صالح حممد خميمر ،عبد ميخائيل رزق ،مرجع
سابق.)314 :
فاالجتاه ليس هو السلوك لكنه الدافع الذي ميكن وراء السلوك ،فمثال األمريكي الذي حيمل اجتاها عدوانيا حنو
الزنوج ،يبقى اجتاهه كامنا خفيا ،حىت إن مر على عراك بني رجل أبيض و زجني ،ظهر اجتاهه الكامن باالندفاع حنو
االعتداء على الزجني ،لكن جيب االنتباه إىل أن السلوك الظاهري ال يعرب بالضرورة عن االجتاه احلقيقي للفرد ،فالعوامل
االجتماعية اليت قد جتعل الفرد خيفي اجتاهه احلقيقي إزاء املوضوعات الشائكة ،فمثال رجل السياسة حني خماطبة
مجاعة من النساء حيجم عن الكشف عن اجتاهاته احلقيقية حنو حقوق املرأة السياسية .فالسلوك له دوافع ال شعورية
خفية ،وال يدل داللة قاطعة على شخصية الفرد( .عبد الرمحان عيسوي ،مرجع سابق.)15 :
 -9عالقة االتجاهات بالسمة:
ميز (ستاجنر ) Stagnerبني السمة واالجتاه على أساس أن لالجتاه مرجعا نوعيا حمددا خاصا به ،بينما
السمات ال مرجع هلا .فهي توجيهات مهمة للفرد.
وفرق ألبورت ()G. Allportبينهما -أي بني االجتاه والسمة -قائال :أن االجتاه ذو صلة مبوضوع معني أو
فئة من املوضوعات ،بينما السمات عموميتهادائما تكون أكرب من عمومية االجتاه (.عبد اللطيف حممد خليفة ،عبد
املنعم شحاتة ،مرجع سابق)33:
فالسمة هي خاصية السلوك تتصف باالستمرار وميكن قياسها ومالحظتها فالشخصية حتتوي على أنواع
عديدة من السمات ،حيث يشري جيلفورد إىل أن االجتاهات نوع من هذه السمات املتعلقة باملسائل
االجتماعية.املوقع اإللكرتوين  ،www.acofps.com/vb/show,thread.php :جداول الدورات
التدريبية احلضورية داخل وخارج السعودية،مرجع سابق:نفس التاريخ).
 -1عالقة االتجاهات بالعاطفة:
البد من التمييز بني االجتاه والعاطفة فالعاطفة تتسم بأهنا شخصية ذاتية ،فعاطفة حب األم حنو أبنائها ليست
كاجتاه األم حن و عملها مثال أو حنو القومية العربية ،فاجتاه العرب حنو القومية العربية يتضمن جوانب وجدانية عاطفية
إىل جانب ذلك هناك عوامل معرفية وإدراكية كالتاريخ العريب املشرتك ووحدة اللغة والعادات والتقاليد  ...وكل ما
لديك من معلومات تارخيية وساللية عن العرب ،وكل ما أنت على استعداد لعمله من أجل وطنك وأبناء أمتك ،وكل
ما أنت على استعداد لقبوله عنها.
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وأساس التفرقة بينها أن االجتاه ميتاز بالشمول والعمومية فهو يتضمن جوانب معرفية وعقلية وإدراكية وسلوكية
متنوعة يف حني العاطفة حمصورة يف اجلانب الشعوري الوجداين فقط( .عبد الرمحان عيسوي ،مرجع سابق.)15 :
 -9عالقة االتجاهات بالتعصب :Prejudice
إن التعصب يتضمن اجتاه سليب أو إجيايب ،وهو قضية ال تستند على أساس منطقي وال دليل لصحتها ،حيث
ميتاز التعصب بأنه مشحون بشحنة انفعالية زائدة جتعل التفكري بعيدا عن املوضوعية واملنطق السليم ،فتعصب الفرد
جلماعة ما جيعله يشعر باحلب حنوها والبغض جتاه كل ما عداها من اجلماعات ،وبذلك يؤدي التعصب إىل عزل
اجلماعات املتعارضة وإىل إقامة حدود فاصلة بينها.
ولعل أحسن مثال :أن خصائص قوميتنا العربية أهنا ال تقدم على أساس التعصب أو كره الشعوب األخرى،
وإمنا تقوم على أساس التعاون مع القوميات األخرى واحرتامها( .املرجع نفسه.)13 :

ثالثا :مكونات االتجاهات ووظائفها
من خالل التعاريف اليت ذكرت آنفا يتضح أن االجتاهات هي حصيلة اجتماعية وثقافية نامجة عن ما كل ما
تلقاه الفرد من تنشئة اجتماعية وتفاعل وخربات اكتسبها من البيئة احمليطة به ،وحتت تأثري الظروف اليت مير هبا كل فرد
تبعا لطبيعة اجملتمع الذي يوجد فيه ،ولالجتاه مكونات أو عناصر تؤسسه وهي متمثلة يف أربعة مكونات رئيسة
كاآليت:
 -1-3مكونات االتجاهات:
1-1-3المكون المعرفي  :cognitive componentويتضمن كل املعلومات واخلربات واملعارف اليت
تتصل مبوضوع االجتاه ،واليت انتقلت إىل الفرد عن طريق التلقني أو عن طريق املمارسة املباشرة ،واملعتقدات اليت يعتنقها
الفرد حول موضوع معني ،حيث تشمل هذه املعتقدات بعض األحكام املتعلقة باملثري ،وملؤسسات الرتبية والتنشئة اليت

يتعرض من خالهلا الفرد لتلقي لل خربات املباشرة دورا يف هذا املكون للمعريف لالجتاه ،مثل املعلومات اليت يتلقاها الفرد
عن خصائص شعب من الشعوب .فاملكون املعريف يشمل إذن ما ميلكه الفرد من العمليات إدراكية ومعتقدات وقيم
وأفكار ذات صلة مبوضوع االجتاه ،كما تتجسد يف الرباهني واحلجم اليت تقف وراء متسكه هبذا االحتاد دون غريه أو
رفضه له( .بوساحة عبلة،مرجع سابق.)34 :
ويعترب هذا املكون املرحلة األوىل يف تكوين االجتاه ،وهو كل يؤمن به الفرد من أراء ووجهات نظر حنو موقف
ما اكتسبها من خرباته السابقة مع مثريات هذا املوقف مما يسهم يف إعداده وهتيئته وتأهبه لالستجابة هلا ،وتقوميها يف
املواقف والظروف املتشاهبة بنفس التفكري النمطي املبين على معرفته املسبقة هلا( .سهام إبراهيم كامل حممد ،مرجع
سابق:دون صفحة).
ومادام االجتاه هو عملية تفضيل موضوع على آخر فإن هذه العملية تتطلب بعض العمليات العقلية كالتمييز،
الفهم ،االست دالل ،احلكم لذلك تتضمن اجتاهات الفرد حنو بعض املشكالت االجتماعية كتلوث البيئة أو مكافحة
األمية جانبا عقليا خيتلف مستواه باختالف تعقيد املشكلة(.عبد احلافظ سالمة،مرجع سابق.)32 :
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والشخص الذي يعتنق مذهبا أو مبدأ يتطلب أن يعرف تاريخ ذلك املذهب واألجواء احمليطة به ،ليفهمه فهما
كامال( .عبد املنعم عبد القادر امليالدي ،مرجع سابق.)37:
وقد قسم حممد حسن صاحل وآخرون هذا املكون املعريف كالتايل:
 املدركات واملفاهيم :كل ما يدركه الفرد حسيا ومعنويا. املعتقدات :ويعين هبا جمموعة املفاهيم الراسخة يف عقل الفرد ،فالناحية املعرفية لالجتاه تتكون من معتقدات الفردإزاء موضوع أو شيء معني ،وقد تكون هذه املعتقدات مرغوبة أو غري مرغوبة.
 التوقعات :أي ما ميكن أن يتنبأ به الفرد بالنسبة لآلخرين أو يتوقع حدوثه منهم( .أمحد حممد حسن صاحلوآخرون،دون سنة.)235 :
2-1-3المكون الوجداني (االنفعالي ،العاطفي) Affective Component
ويتمثل يف مشاعر الشخص ورغباته وميوال ته حنو موضوع االجتاه باإلقبال عليه أو النفور منه ورفضه ،أو حبه
أو كرهه( .بوساحة عزوز ،مرجع سابق.)75 :
فاالجتاه يتأثر بالتعزيز والتدعيم النفسي الذي يتمثل يف درجة االنشراح أو االنقباض اليت تعود على الفرد أثناء
تفاعله مع املواقف املختلفة ،وهذه االنفعاالت تشكل الشحنة االنفعالية اليت تصاحب تفكري الفرد النمطي حول
موضوع االجتاه مبا مييزه عن غريه( .سهام إبراهيم كامل حممد ،مرجع سابق :دون صفحة ).
واملكون االنفعايل (الوجداين /العاطفي) هو الصفة املميزة اليت متيز بينه وبني الرأي ،فشحنة االنفعال املصاحبة
لالجتاه هي ذلك اللون الذي بناءا على عمقه ودرجة كثافته يتميز االجتاه القوي عن االجتاه الضعيف ،واالجتاه خيتلف
عن املفاهيم األخرى كالرأي والعقيدة ،وامليل واالهتمام( .بوساحة عبلة ،مرجع سابق.)34 :
فاستجابة الفرد يف هذا املكون تكون استجابة إجيابية أو سلبية ،وهذا يرجع إىل اجلانب االنفعايل لكل إنسان
وأحيانا يكون هذا الشعور غري منطقي ،حيث أن القبول أو الرفض ،واحلب أو الكره قد يكون غري واضحا يف بعض
األحيان ،واالنفعاالت متفاوتة حسب الشدة والكم من موضوع إىل آخر ،إذا ينزع الفرد أن يكون استجابة انفعالية
جتاه شخص أو موقف حيبه أو يكرهه ،يسعده أو يبغضه.
فهو جمموعة الشحنات واالستعدادات النفسية االنفعالية اليت تشمل مشاعر وميول الفرد جتاه موقف معني
بالرفض أو القبول ،وكلما زاد ميله وقويت انفعاالته كان اجتاه قويا إجيابيا حنو ذلك املوقف ،وكلما قلت وتضاءلت
مشاعره حنوه كان اجتاهه ضعيفا سلبيا .
وينطوي هذا اجلانب على النواحي العاطفية والوجدانية اليت تتعلق بالشيء ،مما جيعله مسرورا أو غري مسرور هلذا
فهو يتضمن اإلجابة عن التساؤل التايل ،هل هذا الشيء حمبوب أو مكروه؟ (عبد املنعم عبد القادر امليالدي ،مرجع
سابق.)37 :
-3-1-3المكون السلوكيBehavioral component :

ويتمثل يف استجابة الفرد جتاه موضوع االجتاه بطريقة ما قد تكون سلبية أو إجيابية ،وهذا راجعا لضوابط
التنشئة االجتماعية اليت مر الفرد ،وختتلف هذه املكونات من حيث درجة قوهتا وشدة شيوعها واستقالليتها ،فيمكن
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أن يكون للفرد معلومات وحقائق كافية عن مسألة ما (املكون املعريف) لكنه ال يشعر برغبة أو ميل عاطفي جتاهه
(املكون االنفعايل) تؤدي به إىل اختاذ أي عمل حياهلا (املكون السلوكي) ،وإذا ما كان العكس فنجد أن هناك
إخالص أو تفان وجداين جتاه موضوع ما (امل كون العاطفي) على الرغم من افتقاره للمعلومات الكافية عن املوضوع
(املكون املعريف)( .حسن صديق.)353 : 2532 ،،
فهذا املكون يشمل كل ما يقوم به الفرد من تصرفات وأفعال ،خالل استجابته ملوضوع االجتاه باإلجياب أو
السلب واالبتعاد أو احلياد كأن يكون للفرد معتقدات سلبية عن أعضاء مجعية ما ،فإنه يتجنبهم أو يسلك سلوك
عدواين باللفظ أو االعتداء اجلسدي ،فهذه كلها أفعال وتصرفات يبديها الشخص جتاه من يعتقد أهنم معارضون له
يف االجتاه والقيم واملبادئ .أما يف حالة كانت لديه معتقدات إجيابية فهو يصدر سلوكا كاالبتسام وإظهار إشارات
االحرتام والتقدير ،مما يساعد على التعامل مع أعضاء هذه اجلماعة( .بوساحة عزوز ،مرجع سابق.)73 :
واالجتاه يرتبط بالسلوك ،فهو املنبئ للسلوك املستقبلي للفرد ،فاالجتاهات تنذر بشكل قوي بالسلوك عندما
يكون األفراد لديهم خربات مباشرة ويعربون عن اجتاهاهتم بشكل متكرر ،مما حيدث ثباتا يف االجتاه.
وعليه ميكن القول أن املكون السلوكي لالجتاه هو هناية املطاف أي مرحلة التجسيد فعندما تتكامل جوانب
اإلدراك وأبعاده ويكون الفرد بناءا على ذلك رصيدا من اخلربة واملعرفة واملعلومات اليت تساعد يف تكوين العاطفة،
ويقوم الفرد بالسلوك أو تقدمي االستجابة اليت تتناسب مع هذا االنفعال وهذه اإلدراك( .سهام إبراهيم كامل حممد،
مرجع سابق :دون صفحة).
فاملكون السلوكي هو جمموعة من األمناط واالستعدادات السلوكية اليت تنسق مع املشاعر واالنفعاالت إجيابيا أو
سلبيا وتوجه سلوك الفرد وتدفعه للقيام بسلوك إجيايب حينما تكون له اجتاهات إجيابية حنو بعض املواضيع ،وسلوكا
سلبيا عندما ميلك اجتاهات سلبية حنو موضوع ما.
 -4-1-3المكون اإلدراكي:

جمموعة املثريات اليت تساعد الفرد على إدراك املواقف االجتماعية ،حيث أن هذا اإلدراك قد يكون حسيا
حينما تتشكل االجتاهات حنو املاديات أو ما هو ملموس كرائحة الطعام مثال وقد يكون اجتماعيا حينما تتكون
االجتاهات حنو املثريات االجتماعية واملسائل املعنوية كإدراك الفرد حلسن املعاملة من طرف اآلخرين ،ويكون اجتاهه
يتسم باحملبة واالحرتام واإلعجاب حنوهم( .بوساحة عزوز ،مرجع سابق.)75 :
واجلزء اإلدراكي يرتب ط باملعتقدات اليت يتبناها الفرد جتاه حدث ما وتتكون هذه املعتقدات من األفكار واملعرفة
واملشاهدات واملعلومات الصادرة من األفراد ووسائل اإلعالم ،فهناك من األفراد من يعتمدون على مصادر متنوعة
للمعلومات موثوق هبا لكن البعض اآلخر يعتربها مصدر شك وريبة ،واألفراد يعرضون أنفسهم ملصادر معلومات ذات
طبيعة عامة وأخرى ذات طبيعة خاصة تتماشى مع معتقداهتم ووجهات نظرهم(.املوقع اإللكرتوينhttp//: :
 www.faculty.psc.tanta.ksu.edu.saيوم11/11/2014على الساعة )16: 02pm
يتضح أن هذا املكون هو شبيه وذو صلة باملكون املعريف حيث أن عملية اإلدراك دائما تتطلب وجود معارف
عقلية للحكم عن األشياء وإبداء الرأي فيها .
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وهذا املكون هناك من يصنفه ضمن مكونات االجتاهات والبعض اآلخر حيصرها يف مكونات ثالثة فقط واليت
تتمثل يف :املكون املعريف ،الوجداين و السلوكي.
ولتكوين االجتاهات ثالث مراحل أساسية:
أ -المرحلة اإلدراكية أو المعرفية :فاالجتاه هو ظاهرة إدراكية ففي هذه املرحلة يتعرف الفرد مباشرة على
بعض عناصر البيئة الطبيعية واالجتماعية ،وهكذا يتبلور االجتاه يف نشأته حول أشياء مادية كاملقعد املريح ،ونوع
خاص من األفراد كاإلخوة واألصدقاء ،وحول نوع حمدد من اجلماعات كاألسرة ومجاعة النادي وحول بعض القيم
االجتماعية كالنخوة والشرف
والتضحية(.املوقعاإللكرتوينhttp://www.minshauer.com(:يوم2014/12/11علىالساعة 15 :
.)20pm

ب -مرحلة نمو االتجاه نحو شيء معين( :المرحلة التقيمية)
حيث يستند نشوء االجتاه إىل خليط من املنطق املوضوعي واملشاعر واإلحساسات الذاتية( ،كميل الفرد إىل
تناول أصناف معينة من الطعام).
ج -مرحلة الثبوت أو االستقرار( :المرحلة التقريرية)
إن ثبوت امليل على اختالف أنواعه ودرجاته يستقر ويثبت على شيء ما عندما يتطور إىل اجتاه نفسي،
والثبوت يف هذه املرحلة األخرية يف تكوين االجتاه أي  -مرحلة التقرير أو إصدار احلكم -بالنسبة لعالقة الفرد مع
عنصر من عناصر البيئة فإذا كان موجبا كان االجتاه موجبا كذلك والعكس صحيح( .بوساحة عبلة ،مرجع سابق:
.)25
واملكونات األربعة لالجتاهات (املعريف ،الوجداين،اإلدراكي ،السلوكي) تتأثر مبجموعة من العوامل املختلفة ،ومن
بني هذه العوامل  :العوامل البيئية مثل املدرسة واجملتمع بكل ثقافته (العادات ،التقاليد ،القيم) ،فاالجتاهات نابعة من
الظروف االجتماعية واالقتصادية وكذا السياسية وهي حصيلة عملية التفاعل االجتماعي ،فاملكون املعريف يتأثر
بالرباهني واحلجج اليت يقدمها أهل اخلربة والربامج العلمية والدينية والثقافية اليت تبثها وسائل اإلعالم ،أما املكون
السلوكي فيتأثر بضوابط األنا األعلى والضوابط االقتصادية واالجتماعية( .املرجع نفسه.)23 -25 :
فاالجتاهات هي حصيل ة تأثر الفرد باملثريات العديدة اليت تصدر عن اتصاله بالبيئة وأمناط الثقافة والرتاث
احلضاري لألجيال السابقة والتنشئة االجتماعية اليت يتلقاها الفرد ،لذا فاالجتاهات ميكن اعتبارها مكتسبة وليست
فطرية أو موروثة ،فاملعايري االجتماعية هي اليت حتدد قواعد سلوك الفرد وسط جمموعة األقران والفروق يف الطبقة
االجتماعية  )...وكذلك املعايري الثقافية هي اليت تنظم قواعد وقوانني السلوك واملعايري األخالقية السائدة يف اجملتمع
مسئولة عن خلق درجة من التوحد واالتساق ،ولكن اخلربة املباشرة للفرد تنتج طائفة متنوعة من االجتاهات واآلراء،
فمثال جتارب الطفولة املبكرة ،وقيم األسرة ،ومستوى التحصيل العلمي ،هي عناصر تعمل على خلق االختالفات بني
األفراد ،فآباءنا واألقران واآلخرين من حولنا ،وسائل اإلعالم ومجيع األعراف الثقافية تلعب دورا مهما يف حتديد
االجتاهات اليت حنملها(.سهام إبراهيم كامل حممد ،مرجع سابق :دون صفحة).
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وعليه فإن أي مكون من املكونات السابقة لالجتاهات قد يطغى على باقي املكونات األخرى يف االجتاهات حنو
موضوع ما(.املوقع اإللكرتوين :املوسوعة احلرة: http//www.wikipedaia.comيوم 2535/53/32
على الساعة 31:23مساء ).
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الشكل رقم(:)13مخطط يوضح مكونات االتجاهات والعوامل المؤثرة في تكوينها
مكونات االتجاه
المعرفة

الوجدان (العاطفة)

عمليات إدراكية

السلوك

الموقف الصريح

المشاعر واالنفعاالت

ومعتقدات

واالستجابات التي

ومعلومات وحجج

تتكون لدى األفراد

للتمسك باالتجاه

(عبارات لفظية
عن قبول السلوك
أو رفضه).

عن موضوع االتجاه.

أو رفضه

.

وتتأثر هذه المكونات بثالث عوامل أساسية

األسرة

الخبــــرات المكتســــبة
داخـــــــــــل المحـــــــــــيط

المجتمع

بمــــا يحتويــــه مــــن تقاليــــد
وقــــــيم وعــــــادات وأعــــــراف

األسـري ومجمــوع مــا

وفلســـــــــــــفة المجتمـــــــــــــع،

مــــن قبــــل الوالــــدين

نفســـية الطفـــل وشخصـــيته

يكتســـبه مـــن تنشـــئة
خاصــــــــة المراحــــــــل
األولـــــــــــ لتربيـــــــــــة
الطفل.

ولألســــرة دو ار فــــي هيكلــــة
فــي المجتمــع الــذي يكــون

فيه

.
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الجماعات والتنظيمات

المدرســــــــــــة ،الروضــــــــــــة،
النوادي ،المساجد ومختلف

المؤسســــــات االجتماعيـــــــة
والظـــــــــروف االجتماعيـــــــــة
واالقتصــــــادية والسياســــــية
والتفاعل بين األفراد.

الفصل الثاني ..............................................................................ماهية الاتجاهات وطرق قياسها
من خالل عرض مكونات االجتاه جند أنه يتألف من مكونات أربع هي املكون املعريف ،واملكون الوجداين،
واملكون اإلدراكي واملكون السلوكي.
وإذا ما حاولت الطالبة تطبيق ذلك على اجتاه الطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف العمل السياسي سوف جند
أن:
 املكون املعريف لالجتاه الطلبة حنو االخنراط يف العمل السياسي هو املعلومات واخلربات واملعارف واملواقف اليتيتعرض هلا الطلبة من خالل مؤسسات التن شئة اليت تقوم بإعداده بغض النظر عن نوع هذه املؤسسة واليت هتيئه
وتؤثر يف موقعه من االخنراط يف هذا العمل سواء بإقباله على االخنراط يف األحزاب أو املشاركة يف االنتخابات.
 واملكون السابق (املكون املعريف بدوره يقود إىل تشكيل املكون الوجداين الذي يشمل احلالة الشعورية أو االنفعاليةاليت تبني مدى رغبة وميل الطلبة حنو االخنراط يف العمل السياسي بشقيه أو رفضه وعدم تقبله ألسباب تعود هلم.
 واملكون اإلدراكي الجتاه الطلبة حنو االخنراط يف العمل السياسي يتضمن مجلة املثريات اليت تعزز اجتاه الطلبة حنوممارسة العمل السياسي أو العزوف عنه ،حيث يتأثر ببعض املصادر واألطراف اليت ينتمي إليها.
 وكثمرة للمكونات الثالثة السابقة يتكون املكون السلوكي الجتاه الطلبة حنو االخنراط يف العمل السياسي وهو رغبةوميل الطلبة إىل اختيار هذا العمل واالخنراط فيه ما يدفعهم إىل تكوين سلوك إجيايب عن هذا العمل وهو ميثل
مرحلة القرار النهائية اليت تتجسد بقبول الفعل أي فعل االخنراط أو رفضه وتركه ،أو التزام احلياد باالبتعاد عن
السلب أو اإلجياب.
 فهذا املكون األخري هو حصيلة تطبيقية لتضافر وتكامل املكونات الثالثة اليت تسبقه ،كما انه ميكن يتوفر مكوناواحدا دون املك ونات األخرى وكتوضيح على ذلك .قد تتوافر لديه معلومات وخربات يف جمال العمل السياسي
ولديه إدراك بأهنا تساهم يف تكوين شخصيته إال أنه ينقصه ذلك الدافع الوجداين االنفعايل لعدم االخنراط يف هذا
العمل.
-2-3وظائف االتجاهات:

لالجتاهات وظائف عدة فهي متنح لإلنسان القدرة على التعامل مع املواقف السيكولوجية املتعددة على حنو
مطرد متسق وجيمع ما لديه من خربات متنوعة يف كل واحد منظم .واالجتاهات فضال عن هذه الوظيفة التنظيمية
تعمل على مساعدة الفرد للوصول إىل أهدافه احملددة النوعية ،و أن يدافع عن فكرته من هجمات اآلخرين
وانتقاداهتم(.عبد احلافظ سالمة ،مرجع سابق.)54 :
وهبذا فالوظائف تكون على املستوى الشخصي واالجتماعي ،حبيث متكن الفرد من معاجلة األوضاع احلياتية
املختلفة وفيما يلي أهم هذه الوظائف.
حددها معظم الدارسني يف الوظائف اآلتية:
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1-2-3وظيفة دفاعية:

االجتاه يعكس ناحية عدوان ية عند الفرد نشأت عن إحباط لدوافعه أو يعكس تربيرا نشأ عن إحساس بالفشل
والصراع ومعىن هذا أن حاجة اإلنسان الدفاعية إىل أن يربز تصرفاته وأن جيد كل من يلقي عليه اللوم،هذا كله يؤدي

إىل تكوين بعض االجتاهات (.املرجع نفسه.)33 :
وهذه الوظيفة الدفاعية تتكون عند ما يكون للفرد اجتاه سليب ،وتربيرا للفشل والعجز عن حتقيق األهداف،ما
يكون لديه اجتاه دفاعي ليتخلص الشخص من الصراع الداخلي.
2-2-3وظيفة نفعية:
حيث تساعد على التنبؤ باستجابة الفرد حنو املواقف أو املوضوعات اليت يتعامل معها مبا ميكنه من اختاذ
موقف منها ،كما متارس ت أثريها على سرعة وكفاءة تعلمهم ،وتعيني اجلماعات اليت يرتبطون هبا (اجلماعات املرجعية)
أو املهن والنشاطات اليت خيتاروهنا وأسلوب ومنط احلياة الذي يفضلونه ،وركز الباحثون على ردود األفعال اجلماعات
أكثر من ردود أفعال األفراد ( .بوبكر بوخريسة،مرجع سابق.)33 :
 3-2-3وظيفة تعبيرية:

تعمل االجتاهات على توجيه سلوك الفرد ،حيث متنحه فرصة التغيري بفعالية استجابة ملختلف املثريات البيئية،

وهذا يؤدي إىل حتقيق الفرد لذاته من خالهلا( .خالد زعاف ،مرجع سابق.)52 :
 -4-2-3وظيفة التأقلم (التكيف ،التوافق):

االجتاهات موجهات سلوكية مت كن الفرد من حتقيق أهدافه وإشباع دوافعه يف ضوء املعايري االجتماعية السائدة
يف جمتمعه .كما تساعده على إنشاء عالقات تكيفيه سواء مع األفراد أو اجلماعات داخل جمتمعه وخارجه ،وهذا ما

ميكنه من التكيف مع عناصر البيئة احمليطة به  ...ومنه تتكون لديه اجتاهات إجيابية إذا توفرت له كل ما يشبع
حاجاته ،واجتاهات سلبية إذا تعرض ملا يعوق حتقيق أهدافه.
 -9-2-3وظيفة تنظيمية:
تتجمع االجتاهات واخلربات املتعددة يف كل منتظم ما يؤدي إىل اتساق سلوك األفراد ،وثباهتا نسبيا يف خمتلف
املواقف ،فاالجتاهات تكسب الفرد املعايري واألطر املرجعي ة لتنظيم خرباته ومعلوماته بشكل ميكنه من فهم العامل من
حوله(.عبد احلافظ سالمة،مرجع سابق.)33 ،35 :
-9-2-3وظيفة المعرفة:

تقوم االجتاهات بوظيفة املعرفة ،من خالل ما تكسبه من معارف وخربات ومعلومات ،واليت تنتقل إىل الفرد عن
طريق التلقني واملمارسة املباشرة( .بوساحة عزوز ،مرجع سابق.)81 :

 -1-2-3وظيفة تحقيق الذات:
تتيح االجتاهات الفرصة للفرد للتعبري عن ذاته ،وحتديد هويته ومكانته يف اجملتمع الذي يوجد فيه ،كما تدفعه
لالستجابة بقوة ونشاط وفعالية للمثريات البيئية املختلفة ،وهذا ما حيقق له هدفه يف احلياة وهو حتقيق الذات(.عبد
احلافظ سالمة ،مرجع سابق.)33 :
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فاالجتاهات هلا دورا أساسيا يف حتديد سلوكيات األفراد ،كما تساهم يف حتديد اجلماعات املرجعية اليت ينتمي
إليها الفرد ،كما تؤثر يف زيادة معارفه والسرعة والكفاءة يف التعلم من خالل االحتكاك والتفاعل االجتماعي مع البيئة
احمليطة ب ه ،وكل هذا راجعا للميزة األساسية يف االجتاه وهي أنه ثابت نسبيا أي ميتاز باملرونة ،ويكون عند مستوى
األفراد واجلماعات على حد متساوي.
وميكن تلخيص وظائف االجتاهات كاآليت:
وظائف االتجاهات

وظيفة

وظيفة

وظيفة

وظيفة

وظيفة

نفعية

دفاعية

تعبيرية

التأقلم

تنظيمية

تسااد ع ااا
التنبااااااااااااااااااا
بدسااااااااااات دب
الفااااحع ن اااا
الم قاااااااااااااا
ت عياااااااااااااااع
األهااااااااااااعا
التكي ا م ا
مخت ااااااااااااااا
األ ضااااااااد

االت دهااااد
ميكاااااااادني
عفاااااااااااااد
لتبحياااااااااااااح
الفااااااااااااااااحع
ا ع ا
ت قياااااااااااااا
األهاااااااااعا
صااحا دت
العاخ ياااااا

ت قياااااااااااااا
الفاااحع هاتااا
مااا خااا
حي
من
التعبيح ا
م قفااااااااااااااا
ت يااااااااااا
سااااااااااا ك

تسد ع الفحع
التكي
إشااااااااااااابد
د دتااااااااااااا
ع افع فا
إطاادح البيئ ا
الم يط ب

تساااد ع ااا
تنظي خبحات
ل سااااااااات دب
إل فئد م
األشاااااااخد
أ األفكاااااااادح
بصاااااااااااااااا ح
منتظم

الشكل رقم (  ) 14مخطط يوضح وظائف االتجاهات
)إعداد شخصي )

62

وظيفة

وظيفة تحقيق

المعرفة

الذات

تسد ع
إعحاك ماااااااد
لاااااااااااااااا
اكتسااااااادب
الخبااااااااحا
المعدح

تكسااااااااااب
قااااد فاااا
تكااااااااا ي
شخصاايت
ه يتااااااا
ت قياااااا
أهعاف
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رابعا :خصائص االتجاهات وأنواعها
 -1-4خصائص االتجاهات:

تعترب االجتاهات حمددات موجهة ضابطة منظمة للسلوك االجتماعي ،وتتكون لدى كل فرد فهو عرب مسار

التنشئة االجتماعية ينمي اجتاهاته حنو األفراد ،واجلماعات واملؤسسات ،واملواقف ،واملوضوعات االجتماعية ،وكل ما
يقع يف احمليط البيئي ميكن أن يكون موضوع اجتاه من اجتاهاته ،لذلك جند أن االجتاهات تتميز بعدة خصائص:
 االجتاهات ذات بنية معرفية ،تتضمن مناطق رفض ومناطق قبول ومناطق حياد. االجتاهات ميكن أن تكون قوية على مر الزمن وتقاوم التغيري والتعديل إذا كانت ذات قيمة كبرية يف تكوينمعتقدات الفرد وشخصيته( .حممد سليم .)71 :2557،
 االجتاهات ال تتكون من فراغ ولكنها تتضمن دائما عالقة بني الفرد وموضوع االجتاه حيث أنه يقع بني طرفنيمتقابلني أحدمها موجب واآلخر سالب أي يقع بني التأييد املطلق واملعارضة املطلقة مثال ذلك:فرد قد يؤيد تأييدا
كامال إعطاء املرأة حقوقها السياسية ،مقابل هذا ويعارض املركزية يف اخلدمات( .عبد املنعم عبد القادر
امليالدي،مرجع سابق.)37 :
 االجتاهات ليست موروثة بل متعلمة مكتسبة ،حيث ختضع يف تعلمها واكتساهبا لقوانني التعلم ،حيث يبدأاكتساهبا من الوالدة عن طريق اخلربات املرتاكمة للفرد ،ومن خالل التفاعل النفسي واالجتماعي اليت تساهم يف
تكوين إطاره التصوري أو أحكامه التقوميية وميكن أن يضعف أو يقوى مع تغري اخلربات ،يف إطار البيئة اليت
يعيش فيها الفرد( .بوساحة عبلة ،مرجع سابق.)24 :
 أي أن االجتاهات ختتلف من حيث شدهتا ،فنجد شخصا ما له اجتاها ضعيفا حنو موضوع ما ،لكن يكون قوياحنو موضوعا آخر.
 تعترب االجتاهات أكثر استقرار من أي استجابة ،أي على ثبات نسيب ،وتكتسب يف السنوات األوىل من حياةالفرد ،ويرى بعض املختصني أن الفرتة الالزمة لتكوين معظم اجتاهات الفرد تقع بني  32و 35وتتبلور يف
الثالثني حبيث ال متيل إىل ال تغري بعد هذه السن .وهنا ميكن القول أن االجتاه موجه للسلوك و حيث الفرد على
إصدار استجابات سلوكية حنو أو ضد موضوع االجتاه.
 تتصف عناصر االجتاه أو األجزاء اليت تكونه بالتنوع ،فنجد املكون املعريف يتضمن معارف جزئية متيزه عن موضوعاجتاه آخر ،وتعدد االنفعاالت من تقبل وتفضيل وتقدير ...اخل .لكن قد تسيطر أو هتيمن إحدى مكونات
االجتاه على غريه فنجدها متمركزة وبشكل واضح يف االجتاه املعرب عنه ،كغلبة املضمون االنفعايل على رؤية الفرد
مبوضوع االجتاه( .بوساحة عبلة ،مرجع سابق.)24 :
 كما أن من أبرز خصائص االجتاه انه يتصف بالدميومة النسبية ،فالفرد الذي ميلك اجتاها إجيابيا حنو القيم الدينيةال يتغري سلوكه من موقف إىل آخر .فهو خيتلف عن احلالة االنفعالية الطارئة املتغرية اليت هي حالة نفسية وقتية.
لكن هذا الثبات النسيب ال مينعه من أن يكون دينا مي متغريا ،ولكن التغيري حيدث على املدى الطويل ،فاالجتاه
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يتغري تبعا للمؤثرات اليت يتعرض هلا الفرد عن طريق تفاعله مع البيئة املادية واالجتماعية والثقافية اليت يعيش فيها.
(عبد الرمحن عيسوي،مرجع سابق.)15 :
 -2-4أنواع االتجاهات:
لالجتاهات أنواع عديدة وتصنيفات خمتلفة ،وهذا تبعا لشخصية الفرد وقيمه وثقافته ،والبيئة واجلماعة احمليطة
به ،باإلضافة إىل اهلدف من تكوين االجتاه واألدوار اليت يؤديها ،وسنحاول عرض أهم التصنيفات ألنواع االجتاهات
كاآليت:
يصنف كل من نزار الطالب وكامل الويس االجتاهات إىل:
 -1حسب الهدف:الذي يوجد إليه االجتاه مثل" :االتجاه نحو األشياء" كميل الفرد إىل نوع من املالبس ونفوره
من النوع اآلخر" ،االتجاه نحو األشخاص" قد حيب أحد شخص ما ويكره آخر أيضا قد يتعاطف مع الزنوج أو
يكرههم "اتجاه نحو األفكار" قد مييل حنو الدميقراطية أو ينفر منها" االتجاه نحو فعالية" فقد تستهويه فعالية
رياضية دون األخرى.
 -2حسب النوع أو القوة:ميكن أن يكون االجتاه موجبا أو سالبا أو حمايدا ،وميكن أن يكون قويا أو ضعيفا.
 -3حسب العمومية أو الخصوصية :االجتاه اخلاص ككره شخص من األشخاص واالجتاه العام ككره الناس
مجيعا أو كره حزب من األحزاب (اجتاه خاص) أو كره السياسة ككل (اجتاه عام)( .خالد زعاف ،مرجع سابق:
.)52

جند أن التصنيف قد اعتمد على اهلدف من وراء االجتاه بشكل عام وحسب طبيعة االجتاه من حيث كونه سليب

أو إجيايب ومنه حسب نطاق االجتاه أي مدى اتساعه العام واخلاص.
أما التصنيف اآلخر فنجده يقسم االجتاهات حسب صفة ووظيفة االجتاه إىل اجتاهات:
 -1اجتاهات إجيابية وسلبية ،فالقبول يعرب عنه باإلجيابية والرفض بالسلبية ،كما أن التأييد يعرب عنه باإلجيابية ،بينما
املعارضة بالسلبية.
 -2اجتاهات عامة ونوعية ،ففي حالة الشخص الذي ميتلك اجتاها عاما حنو احرتام السلطة جنده حيرتم سلطة
الوالدين ،وسلطة الدين ،والسل طة السياسية والعسكرية وهكذا ،وهنا جند أن هذا الصنف تتفرع عنه اجتاهات
نوعية ومجاعية وفردية ،سرية وعالنية واجتاهات ضعيفة وقوية.
 -3اجتاهات نوعية ومجاعية :فاالجتاه النوعي يكون منصبا على مجاعة على مجاعة معينة ،أو موضوع حمدد دون
غريه من اجلماعات ،أما االجتاه اجلماعي فيكون عند كثري من الناس كاجتاه العرب حنو حب القومية العربية ،ومقابل
هذا اجلماعي جند االجتاه الفردي كإعجابك بصديق معني أو شخص ما.
باإلضافة إىل هذا جند االجتاه سريا ،أو علنيا ،فاالجتاه السري هو الذي ال يستطيع الفرد أن يعرب عنه عالنية أمام
الناس خبوف و حرج أما االجتاه العلين الظاهر فهو الذي يعلنه الفرد أمام املأل دون حرج أو حتفظ كموقف الشخص
من خوصصة قطاع التعليم.
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 وتقسم أيضا إىل اجتاهات ضعيفة وقوية ،ويتمثل االجتاه الضعيف يف حالة الفرد الذي ميلك استنكار للموقفلكنه ال يثور وال ينفعل ،وذلك لعدم الشعور بشد ة االجتاه أما يف حالة الفرد الذي ميتلك اجتاها قويا حنو الرذيلة
فنجده يثور وينفعل إذا رأى سلوكا منحرفا( .عبد الرمحن عيسوي ،مرجع سابق.)53 ،55 :
وباإلضافة إىل األنواع السابقة فهناك من يضيف نوعا آخر هو االجتاه الضمين واالجتاه الصريح ،فاألول أي
االجتاه الضمين() attitudeimpliciteهو اجتاه ال ميكن اإلحساس به لكنه يظهر يف سلوكيات األفراد مثل:
سلوكيات الطالب داخل القسم مع األستاذ بعدم االنتباه للدرس وإحداث الضوضاء فهي سلوكيات توحي
بان الطالب متذمرون من سلوكيات األستاذ معهم ،ما جعلهم يقومون هبذه السلوكيات فاالجتاه الضمين هو اجتاه
عدم الرضا عن سلوكيات األستاذ لكنه ليس سلوكا عدوانيا ضد األستاذ بل ضمين فقط .أما االجتاه الصريح
() explicit attitudeهو اجتاه معاكس لالجتاه السابق (االجتاه الضمين) فهو اجتاه واضح علين يالحظ يف
سلوكيات األفراد وله رسالة واضحة ميكن مشاهدهتا من خالل السلوك العام لألفراد كاجتاه املناصرين لفريق ما إىل
العنف ،سببه عدم الرضا عن أداء الفريق وغري ذلك .املوقع االلكرتوين :االجتاهات
) http//:www.wikipédia.org/wiki/attitude.(psychologieيوم 2531/57/33على
الساعة  35:53مساءا)
وعليه ما ميكن أن تستخلصه من هذه التصنيفات ألنواع االجتاهات أنه رغم اختالفها تبعا ألطر املرجعية
واأليدلوجية لصاحب التصنيف إال أهنا تتفق فيما بينهما أن االجتاهات مهما كانت طبيعتها متتاز بالثبات النسيب
والتفاعل مع البيئة االجتماعية ألفراد واجلماعات ،فإذن أنواعها هي :اجتاهات سلبية وإجيابية هذا من حيث نوعيتها
وطبيعتها ،أما من حيث شدهتا فتوجد اجتاهات قوية واجتاهات ضعيفة أما من ناحية العمومية واخلصوصية فهناك
اجتاهات عامة و اجتاهات مجاعية واجتاهات خاصة فردية ،أما من جهة مدى وضوحها فهي اجتاهات علنية صرحية
واجتاهات سرية ضمنية.
وميكن تلخيص هذه التصنيفات يف املخطط اآليت:
الشكل رقم ( )50مخـــطط يوضــــح تصنيــف االتجـــاه

عام

الموضوع

خاص

جماعي

األفراد

فردي

علني

الوضوح

سري

قوي

القوة

ضعيف

موجب

الهدف

سالب

املصدر :بوساحة عبلة ،مرجع سابق.)28 :
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خامسا :المقاربات النظرية المفسرة لالتجاهات
منذ بداية القرن العشرين بدأت تتبلور عدة نظريات يف االجتاه خاصة يف علم النفس االجتماعي ،حيث
اهتمت بتفسري عملية تكويناالجتاهات ،من بينها ما يلي:
-1النظرية السلوكية:

تعود إىل العامل الروسي الشهري إيفان بافلوف يف نظريته اإلشراط الكالسيكي ،فقد أكد على دور كل من املثري
الشرطي واملثري الطب يعي يف إحداث السلوكيات اإلجيابية ،وذلك من خالل تعزيز وتدعيم املواقف اإلجيابية اليت تظهر
عند الفرد ،مقابل هذا جند نظرية اإلشراط اإلجرائي للعامل األمريكي سكينر ،مفادها أن اعتماد مبدأ التعزيز يف
سلوكيات الكائن احلي واستجابته يزيد من احتمال تكراراها،
فاالجتاه ات اليت يتم تعزيزها يزيد احتمال حدوثها ،مقارنة مع االجتاهات اليت ال يتم تعزيزها(.عبد احلافظ سالمة،
مرجع سابق.)73 :
وهنا ميكن أن نعطي مثاال يتزامن مع موضوع الدراسة ،فكلما قامت الدولة بتعزيز حظوظ الشباب يف االخنراط
يف األحزاب السياسية وعدم تضيق حدود مشاركتهم السياسية كلما أمكنهم من تكوين اجتاهات إجيابية حنو العمل
السياسي بشكل خاص ومساعدة الدولة بشكل عام.
واملالحظ أن كلتا النظريتني – نظرية اإلشراط الكالسيكي ونظرية اإلشراط اإلجرائي – يؤكدان على دور
التعزيز يف تكوين وتقوية االجتاهات اإلجيابية لدى األفراد واجلماعات .كما يعتمدان على عملية الشرط فإذا حضر
فعل الشرط استلزم حدوث نتيجة ذلك الشرط عن طريق تطبيقها يف سلوكات األفراد .ويف املثال السابق عن الشباب
جند أن قيام الدولة بفعل التعزيز لالخنراط يف األحزاب يؤدي إىل تكوين صورة لدى الشباب بأن الدولة تعطيهم أمهية
وأمان ويبدلوهنا بسلوكيات إجيابية كالعمل على حتقيق األفضل هلا وتشكل صورة حسنة عن األحزاب وأمهية االخنراط
فيها.
-2النظرية المعرفية:
وتقوم على مساعدة الفرد على إعادة تنظيم معلومات حول موضوع االجتاه وإعادة تنظيم البىن املعرفية املرتبطة
به ،يف ضوء املعلومات والبيانات املستجدة حول موضوع االجتاه .وهنا جند النظرية املعرفية تتفرع عنها( .املرجع نفسه:
نفس الصفحة).
 1-2نظرية التوازن المعرفي اليت ميثلها هيدر ( )1958 Heiderفكرهتا األساسية هو أن العناصر املتفاعلة يف
العملية اإلدراكية حتاول أن تكون يف حالة من التوازن ،فهذه النظرية هتتم بالتوازن بني العناصر املدركة حسب املوضوع
"الرتكيب املتوازن" يوجد إذ كانت االجتاهات حنو الوحدة النسبية متشاهبة ،واملوقف يكون متوازنا بالنسبة لالجتاهات
السلبية أو اإلجيابية فمثال "املوقف الذي يكون فيه ممثل فكاهي إذا رشح نفسه للرئيسات ،فإن اجتاهاتك يكون
متوازنا بني العنصرين ،وذلك ألنك حتب املمثل وتقبل ترشحه ،ونفس الشيء إن كنت تكره املمثل وترفض ترشحه،
فاالجتاه دائما متوازنا ،ولكن اخللل حيدث حينما تكون حتب املمثل ولكن تكره ترشحه ،وعليك أن تبحث يف
عمليات عقلية عند سبب عدم قبولك ترشح املمثل ،فإن وجدت سلبيات حق لك أن تكون اجتاها سلبيا حنوه".
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 2-2نظرية التنافر المعرفي بزعامة العامل فستنجر ( )L.Festingerتركز على العالقة بني العناصر املعرفية،

فاألمور اليت يعرفها الفرد حول نفسه ،سلوكه ،حميطه "أمارس الرياضة" "أحب أن مارس الرياضة" ،هي عناصر
معرفية ،والعالق ة بينها تتحدد بفضل ألفاظ تكون متنافرة متسلسلة ،مالئمة ،وحىت نقول بوجود تالءم بني
العنصرين ،البد من وجود عالقة بينهما يف تصور املوضوع ،ويف حالة عدم وجود عالقة بني عنصر معريف وعنصر
معريف آخر فالعالقة تصبح إذن غري مالئمة.
فالعالقة التنافرية تكون عندما يكون لدى الفرد معرفتان يف وقت واحد (فكرتان ،رأيان ،اعتقادان) .دون وجود
توافق بينهما .فالعالقة تنافرية كقول الفرد "أن التدخني يؤدي إىل مرض السرطان" وباملثل "يدخن" فهما عنصران
متنافران ،فهو يدخن بالرغم من أنه يدرك أن التدخني يسبب السرطان ،وكذا األمر ذاته فرد يقوم مبمارسة الرياضة
ورجله اليمىن مصابة" فهذه املقاربة تؤكد على أنه توجد عالقة تنافرية تؤدي إىل حالة إزعاج ،هذا األخري الذي
حياول أن يقلص من التنافر املوجود بينهما ،وتزداد شدة التوتر عند املوضوع كلها ازداد التنافر بني العناصر
املعرفية(.خالد زعاف ،مرجع سابق.)34 ،38 :
 -3النظرية االجتماعية (نظرية التعلم):

فسر ألربت باندورا عملية تكوين االجتاهات تبعا لعملية التعلم باملالحظة ،فعندما نالحظه شخصا معني
يلتمس مدحا على سلوكه ،فاحتمال تكرار السلوك اإلجيايب قويا أما إذا قام بسلوك سليب وقمنا بعقابه دون حتديد له
أسباب العقاب ،فإن تكرار السلوك السليب وتقليده هو احتماال كبري وقوي جدا.
نالحظ أن باندورا قد أكد على دور املكافأة والعقاب اللذين يتلقامها الفرد نتيجة قيامه بذلك االجتاه .ما
يؤدي إىل تكرار أو الفروق عن ذلك السلوك.
ويركز على دور األسرة ومجاعات اللعب ووسائل اإلعالم ،يف تكوين االجتاهات من خالل ما تقدمه من
مواقف اجتماعية ،وقصص ،وتعليم االجتاهات عن طريق القدوة واحملاكاة والتقاليد من أهم االسرتاتيجيات لتكوين
وتغبري وتعديل االجتاهات(.عبد احلافظ سالمة،مرجع سابق .)71 :لذلك جند أنه يقال علموا أوالدكم وهم يلعبون

فالقصص مثال تنمي االجتاه لدى الفرد .
 -4نظريات علم االجتماع:

لقد كانت الدراسات األوىل لالجتاه عند كل من أرسطو و جان جاك روسو ،فقد أرجعوا االجتاه إىل أسباب
اجتماعية ،ولكن يف جمال علم االجتماع كانت النظرية املاركسية أول من طور هذا املفهوم وركز عليه ،فحسب ماركس
أن اإلنسان حقق إنسانيته بفضل العمل ،وحينما يفقد العامل نصيبه من العمل وهي  -ميزة االقتصاد الرأسمالي-
يبتعد عن ماهيته اإلنسانية ،فتصبح اجتاهاته مرتبطة مبوقفه االجتماعي الذي حيتله ،وتصبح األفكار املهيمنة هي أفكار
الطبيعة االجتماعية املسيطرة.
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أما دور كامي فلم يفرق بني االجتاهات والتصورات االجتماعية ،بل اعتربها عنصرا من عناصر الوعي
االجتماعي اخلارجة عن الفرد ،ونتاج اجتماعي ،وإن حدث نفور أو خلل اجتماعي أو نفسي فتعرف باملرحلة
الالمعيارية*.
نالحظ أن كل منهما قد ركز على جانب واحد يف االجتاه فدور كامي قد ركز على التوازن وانعدامه يؤدي إىل
مرض اجتماعي ،كما أنه ما يعاب عليه مل يفرق بني االجتاه والتصور الذي ميكن أن يكون على مستوى الفكري
للفرد عكس االجتاه الذي ميكن أن يتجسد يف أفعال الفرد .أما ماركس فانطلق من منظور صراعي وربطا االجتاه
بالعمل فالعمل هو إحدى مقومات تكوين االجتاه ومنه حتقيق الذات اإلنسانية.
ويف جمال علم النفس االجتماعي ظهر عدة باحثني منهم ،sherif iMasaferالذي قام ببناء نظري فحواه
أن األفراد يلجئون لتفسري وحتليل الواقع بناءا على معايري يرجعون إليها عند ظهور احلادثة اليت تدخل يف حميطهم حىت
ميكن هلم قياسها وفهمها والتحرك حسب الظروف ،فقد حاول تكوين أطر مرجعية جديدة وإنا يف حالة تفاعل مع
اآلخرين فسيكون هذا اإلعداد مجاعي.
فقد أكد شريف على أمهية اجلماعات املرجعية يف تكوين االجتاهات(.خالد زعاف ،مرجع سابق.)13 ،15 :
وخالصة هلذه املقاربات جند أهنا كلها نظريات سامهت يف تطوير وتوسيع دائرة البحث يف االجتاهات كال
حسب األطر األيدلوجية واملرجعية اليت ينتمي إليها فقد أفادت يف حتليل وتفسري طبيعة االجتاهات وأساليب تكوينها
برتكيز كل واحدة منها على جانب معني وهذا ما يعاب عليها إال أهنا تبقى نظريات نسبية إىل حني ظهور دراسات
أخرى تكمل اجلوانب اليت أمهلتها هذه النظريات .

سادسا :بعض مقاييس االتجاهات وطرق قياسها
قبل التطرق إىل أهم مقاييس االجتاهات البد من اإلشارة إىل الشروط الواجب توفرها يف بناء املقاييس وهي:
أ -اختيار عبارات املقياس ،فرتكيب العبارة يف حد ذاهتا يعترب أساسا ضروريا ونعين هبا انتقاء عبارات وتركيبها
بطريقة صحيحة مالئمة لنوعية االجتاه املراد قياسه وتقديره.
ب -حتليل عبارات املقاييس :وهذا من الناحية الكيفية للحكم على صالحية كل عبارة من عبارات املقياس لتقدير
االجتاه املطلوب قياسه والبد من معرفة مدى اتفاق كل عبارة مع اهلدف العام لالختبار) .أنظر املوقع اإللكرتوين
 http//:www.wikipedai.orgمقاييساالجتاه ،يوم  2531/32/31على الساعة  09:30صباحا )
كما أنه جيب أن نتوفر خصائص يف مفردات املقياس فليست كل عبارة أو مجلة أو قضية ميكن استخدامها يف
مقاييس االجتاهات ،ومن بني الشروط أيضا جند صياغة  Editing or wordingمفردات االختبار أو القضايا
اليت يتكون منها االختبار  Statementوتسمى أحيانا وحدات أو فقرات .ltems
نذكر البعض منها على سبيل الذكر ال احلصر:

*الالمعيارية  :أو ما يسميه دوركامي "األنومي" حالة مرضية غري عادية .
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 -1جيب أن تصاغ األسئلة يف صيغة احلاضر  ،présentحىت ال خيلط يف حالة ما إذا كان الشخص غري اجتاهه
عن كما كان عليه يف املاضي .وصياغتها يف احلاضر حتدد أن املطلوب هو معرفة اجتاهه يف الوقت احلاضر -وقت
إجراء البحث.
 -2جيب أن يعرب كل سؤال أو قضية عن فكرة واحدة ،ألن احتواء اجلملة على فكرتني جيعل من الصعب اإلجابة
عليها.
 -3أن تكون مصاغة حبيث تدل املوافقة عليها أو عدم املوافقة عليها على شيء متصل مبوضوع االجتاه.
 -4ينبغي استخدام القضايا اليت يتوقع إجابة أفراد العينة عليها أو حيتمل عدم اإلجابة عليها.
 -9ينبغي أن تكون واضحة ،قصرية ،بسيطة وسهلة.

 -9أن تشار إىل أمناط من السلوك وليس إىل وحدات جزئية فردية منه ،فما هو جزئي ،كأن بسبب احلزن عند
شخص ماما قد يسبب الفرح عند اآلخر( .عبد الرمحن عيسوي ،،مرجع سابق.)73 ،72 :
 -1بعض مقاييس اإلتجاهات :
1 -1مقياس ثورستون scalesThurstone
قام بوضع هذه الطريقة ثرستون Thurstoneوزميل له تشيف  Chaveوذلك لقياس االجتاه حنو الكنيسة
 Attitude Towards Church theمن خاللعدد من العبارات وبينها فواصل أو مسافات متساوية ،ولكل
منها كلمة معربة وضعها بالنسبة للمقياس ككل ،ويتم إعداد املقياس جبمع عددا كبريا من العبارات اليت قد تزيد عن
املائة ،وهذه العبارات تغري عن االجتاه املراد قياسه ،ومنه عرضها على حمكمني ليسرتشد برأيهم على أن العبارات اليت
تدل على الوزن العايل هي اجتاه سليب ،والوزن املنخفض على االجتاه املوجب ،حيث استخدام طريقة املقارنة الزوجية
لتحديد مواقع العبارات األخرى بني هذين الطرفني لكن االستعانة حبكام متحيزين يؤثر يف تكوين املقياس وبنائه،
وعليه فالعبارات ممكن أن متكن أن تكون متساوية يف نظر احملكمني لكن غري متساوية يف الواقع( .أمال أمحد
يعقوب،مرجع سابق.)334 :
ويقصد باملقارنات الزوجية من خالل انتخاب عبارات مالئمة ملوضوع البحث حسب نظرة وتقسيم البحث،
حبيث تكون إحدى عشر(  ) 33درجة يف املقياس ذات قيم عددية خاصة بكل فقرة وهدفه هو قياس اجتاه واحد من
أراء املبحوثني وعليه ميكن تلخيص هذه الطريقة يف:
 مجع عدد كبري من العبارات وعددها  375عبارة متثل درجات متفاوتة يف االجتاه. عرض هذه العبارات على  355حكم مث يطلب منهم أن يضيفوها إىل  33جمموعة متثل سلما متدرجا منالتأييد أو الرفض.
 يطلب من ا حلكام وضع القضايا اليت يعتربوهنا مؤيدة جدا لالجتاه يف اجملموعة األوىل ،ويتم وضع مجيع القضايااليت تعترب بأهنا تلي اجملموعة األوىل يف التأييد واجملموعة األخرية يضع القضايا املعارضة لالجتاه ،واجملموعة السادسة
تعترب حمايدة.
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الشكل رقم ( )12يوضح مقياس ثورستون

1

2

3

5

4

6

7

محايد

مؤيد

8

9

11

11

معارض

املصدر(:خالد زعاف ،مرجع سابق.)18 :
 2 – 1مقياس بوجاردس (مقياس البعد االجتماعي)()Asocial scale
يعترب بورجاردس أول من طبق فكرة املقياس ( )scaleحيث وضعه لقياس االجتاهات عام  ،3425من خالل إجراء
دراسة قصد التعرف على مدى تقبل األمريكيني أو نفورهم من الشعوب األخرى ،فوضع سبع فقرات (عبارات
( )statementأو وحدات( ) ltemsمتثل مقياسا متدرجا وأول عبارة فيه متثل أقصى درجات القبول وآخر عبارة فيه
(السابعة) متثل أقصى الرفض.
واجلدول أسفله يوضح فقرات مقياس بورجاردس
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الجدول رقم ( )12يوضح فقرات مقياس بورجارس
4

رقم العبارة

1

2

3

العبارة

أقبل أن

أقبل

أقبله كجار

9

أرضى به أرضى به من

أتزوج من

انضمام فرد

لي في

كواحد

المواطنين

فرد منهم.

منهم إلى

السكن.

من أبناء

في بلدي.

النادي

مهنتي

الذي أنتمي

في

إليه ليكون

وطني.

9

1

أرضى به كزائر

أقبل بطرده من

لبلدي.

بلدي.

صديقي بعد
ذلك.

املصدر( :عباس حممود عوض)33 :3483 ،
وبلغ عدد أفراد العينة يف مقياس الذي طبقه "بوجاردس"  3725أمريكي وقد توصل إىل أن أدىن درجات
القبول بالزواج من أبناء الشعب تركي مل تتجاوز %3.1من جمموع العينة وأعلى درجات القبول كانت مع الشعب
السويدي بنسبة .%15.3
وما يعاب على املقياس أنه ال يشري إىل احلاالت املتطرفة تطرفا شديدا كالشخص الذي ال يكتفي بطرد
األجنيب من بلده بل يذهب إىل تصفيته جسديا(.املرجع نفسه.)31 :
2 -1مقياس ليكرتscalesLikerkt :
تتميز عن طريقة ثرستون اليت يعاب عليها أنه يتطلب من احلكام جهدا ليحدد وزن كل عبارة ،وكما أهنا ميكن أن
ت قع يف حكام متعصبني متحيزين وهي إذن طريقة متتاز بالصعوبة والتعقيد ،هلذا اقرتح ليكرت طريقة أبسط تقوم على
اختيار عدد من العبارات تتناول االجتاه الذي نريد قياسه ،فيقوم باإلدالء باإلجابات عن كل العبارات باملوافقة أو
املعارضة مثل أوافق جدا ،أوافق مرتدد ،معارضا ،معارض جدا وهبذا حيصل املفحوص على درجات على النحو التايل:
غري موافق إطالقا
غري موافق
غري متأكد
موافق
موافق جدا
3
2
3
1
5
ومن مث جيمع درجات املفحوص على العبارات يف ضوء التقسيم السابق ،ويعرف إىل أي حد ترتبط كل عبارة بالدرجة
الكلية مث حيذف العبارات اليت ال تظهر قدرا كبريا من االتفاق مع الدرجة الكلية للقياس.
فطريقة ليكرت تتيح لنا اختيار عدد أكرب من العبارات اليت هلا ارتباطا عاليا مع االختبار ككل .كما أن طريقة
ليكرت تتيح للباحث أن يقيس درجات من االجتاه لكل عبارة عكس طريقة ثرستون إما أن توافق أو ال توافق( .عبد
احلافظ سالمة ،مرجع سابق.)85 ،74 :
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وملقياس ليكرت نوعني :مقياس ليكرت الثالثي وله ثالث درجات موافق ،ال أدري ،غري موافق ،ومقياس ليكرت
الخماسي يأخذ مخس درجات ( )3 ،2 ،3 ،1 ،5موافق جدا ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق متاما أو
بالعكس حسب خيارات الرأي اليت حيددها الباحث للمستجيب (الذي ميأل استمارة االستبيان) ،ومتثل هذه األرقام
مساحة من املقياس كنسبة مئوية.
للرقم  3تكون  35أقل من .%25
للرقم  2تكون  25أقل من .%15
للرقم  3تكون  15أقل من .%35
للرقم  1تكون  35أقل من .%85
للرقم  5تكون  ،%355 - 85ومنه ميكن احلكم على إجابات عينة الدراسة أما مقياس ليكرت الثالثي:
فإنه إذا كانت إحدى االستجابات هي أحد ثالث اختيارات مثال (موافق ،حمايد ،غري موافق) فإنه عندما تدخل
القيم (األوزان) كما هو موضح يف اجلدول الثاين:
الجدول رقم ( )13يوضح درجات الموافقة وازرانها في مقياس ليكرت الثالثي
درجة املواقفة

الوزن

غري موافق

3

حمايد

2

موافق

3

ومن مث يتم بعد ذلك حساب املتوسط احلسايب املرجح ،مث حيدد االجتاه حسب قيم املتوسط احلسايب ،كما
يلي (:أنظر إىل املوقع اإللكرتوين )blige.comwww.awraq.79 :مقاييس االجتاهات ليكرت :يوم
2531/13/13على الساعة 15:48 ،صباحا )
الجدول رقم ( )14يوضح درجات المتوسط الحسابي ودرجة الموافقة في مقياس ليكرت الثالثي
درجة الموافقة

المتوسط الحسابي
من  3إىل 3.33

غري موافق

من  3.37إىل 2.33

حمايد

من  2.31إىل 3

موافق

وهنا جيب اإلشارة إىل أنه باإلضافة إىل هذه املقاييس توجد مقاييس أخرى كمقياس جتمان ومقياس أدواردز
وكلبارتيك.
ويف هذه الدراسة سنحاول استخدام مقياس ليكرت ألنه أكثر املقاييس استخداما يف علم االجتماع على حد
اطالعها.
وعليه ميكن تلخيص اخلطوات اليت مير هبا مقياس ليكرت كالتايل:
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 انتقاء عدد كبري من العبارات واجلمل بصورة مباشرة هلا عالقة مبوضوع الدراسة. اختزال هذه العبارات واجلمل إىل عدد أصغر شرط أن تكون واضحة ومنتقاة يف املعىن والشدة ومكملة ملفرداتمجل و عبارات املقياس.
 إعطاء هذه العبارات لعينة الدراسة اليت متثل جمتمع البحث ،وجتريبها على عينة اختباريه بوضع عالمة أمام العباراتاملوافقة لرأيهم واجتاهاهم باإلجياب أو السلب( .إحسان حممد احلسن.)333 :3482،
 حتديد مواقف املبحوثني من خالل إبداء ردود أفعاهلم جتاه هذه العبارات باملوافقة أو عدم املوافقة أو احلياد ،وقسمليكرت العبارات إىل مخس فئات هي موافق بشدة ،موافق ،ال رأي يل ،معارض ،معارض بشدة.
 حساب درجة كل مبحوث جبمع درجة استجابته على كل العبارات يف املقياس ،على أن تكون أعلى درجة ()5لالجتاهات االجيابية وأقل وأدىن درجة ( )3لالجتاهات السلبية(.بوساحة عزوز ،مرجع سابق.)353،352 :
وعليه فإنه يف هذه الدراسة سيتم اختيار هذا القياس من خالل االعتماد عليه يف قياس اجتاهات الطلبة
اجلامعيني حنو االخنراط يف العمل السياسي مع إجراء تعديالت لتتناسب مع أهداف هذا البحث وعوامله اإلجرائية.
 -2طرق قياس االتجاهات:
تشير البحوث والدراسات النفسية لوجود طرق عديدة لقياس االتجاهات منها:
 1-2طرق تعتمد على التعبير اللفظي للفرد :وهي أكثر الطرقتقدما العتمادها على االستفتاءات واحلصول على
اإلجابات لعدد كرب من األفراد يف وقت وجيز.

 2 -2طرق تعتمد على المالحظة ،أو المراقبة البصرية السلوك الحركي للفرد:

فعملية مالحظة السلوك احلركي للفرد تتطلب وقتا طويال ،وتستدعي املالحظة يف ظروف خمتلفة كاحلكم على اجتاه
الفرد من خالل املالحظة كذهابه إىل اجلامعة أو تأدية الصالة ،أو مالحظة شخص يرتدد على نوع معني من

املكتبات.
 3 -2طرق تعتمد على قياس التغيرات االنفعالية للفرد :أي دراسة ردود الشخصية االنفعالية على مجموعة
من المؤثرات.
(أنظر إىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.djelfa.infi/vb/showhrad:يوم  2531/54/37على
الساعة  33:15صباحا )
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وتوجد طريقتان لقياس االجتاهات:
 -3الطريقة المباشرة :وهي عبارة عن جمموعة من األسئلة اليت يتم توجيهها للشخص املراد قياس اجتاهاته وهي
تشمل:
أ -إجياد النسبة املئوية لإلجابات املؤيدة واملعارضة ،هذه الطريقة أمهلت لعدم دقتها.

ب -استخدام سالمل االجتاهات :ويوجد نوعان من السالم مها:

 -السالم القبلية:كسلم املسافة االجتماعية لبورجاردس ،وهي سالمل سابقة على التجربة ،ألن الباحث حيدد مسبقا

العبارات اخلاصة بالقبول أو الرفض وهنا قد ال يتفق الرتتيب الذي يقرتحه الباحث مع ترتيب املختربون ومنه أوجد
ثرستون السالمل املسامة بالسالمل النفسية الفيزيائية.
 الساللم النفس فيزيائية:يعمل السلم النفسفيفزيائي على مرحلتني: المرحلة األولى :وضع اختبار على أساس جترييب من خالل إجراء حبث على عينة حمدودة ،مع التحديد بدقة داللةاالجتاهات املتضمنة يف أسئلة السلم عند األشخاص الذين نسأهلم.

 المرحلة الثانية :هي تطبيق السلم بعد ضبطه على جمموعة من األشخاص املقرتح اختبارهم(.سهام إبراهيم كاملحممد ،مرجع سابق.)33 ،35 :
 -2الطرق غير المباشرة:
أ -المقابلة اإلكلينيكية:
ب -دراسة تواريخ الحياة :دراسة التواريخ الذاتية للحياة دراسة مقارنة يوضح بعض االجتاهات.
ت -استخدام التكنيكات االسقاطية :وهي متثل نوعا من اإلدراك الداخلي للموضوع ،حيث قدم بروشاسكي
لطالب أمريكيني صورا مستخرجة من الصحف هبا مشاهد تتضمن صراعات اجتماعية كالبطالة واإلضراب،
وحبيث يكون مدلول املوقف متلبسا ،وكان قد قاس مقدما اجتاهاهتم االجتماعية ،فظهر أن أوصاف الطالب
للصور الواحدة خمتلفة أشد االختالف.
ث -الطريقة القائمة على دراسة سلوك الشخص يف املواقف الواقعية :هدف هذه الطريقة هو استبعاد األخطاء
اليت قد تنشأ من عدم الصراحة عند األشخاص يف إجاباهتم الشفوية(.املرجع نفسه.)37 ،33 :
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خالصة:
ما ميكن استخالصه من هذا الفصل أن االجتاهات هي إحدى اآلليات الرئيسية اليت يكتسبها األفراد خالل
(مسار التنشئة االجتماعية هلم ،وكذلك من خالل ما يتعرض له من جتارب واحتكاك وتفاعل مع البيئة االجتماعية،
وقد تضمن هذا الفصل مسحا أدبيا ملوضوع االجتاهات من خالل عرض مفهومها ووظائفها وأنواعها ،واالجتهادات
النظرية اليت قامت بتحليل موضوع االجتاه وأهم التصنيفات اليت قدمها الباحثني لطرق قياس االجتاهات ،وقد مت
التوصل إىل أن اجتاه األفراد حنو موضوع معني كاجتاههم حنو قضية سياسية أو اجتماعية بالرفض أو القبول ينعكس
على سلوك األفراد ،وطبيعة السلوك (إجيايب ،سليب) وشدته قويا أو ضعيفا ،فكلما كانت شدته مرتفعة كلما جتسد
ذلك يف سلوكه وقد يساهم يف تعزيز االجتاهات وتكوينها مجلة من العوامل كاألسرة و اجملتمع ،مجاعات الرفاق وغري
ذلك ،فقد حاولنا التعرض لبعض العناصر اخلاصة باالجتاهات رغم املوروث النظري الثري والواسع الذي تعرض
ملوضوع االجتاهات.
والفصل اآليت سيتناول مفهوم أساسي يف هذه الدراسة هو اجلامعة و الطالب اجلامعي.
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متهيد
أوال :ماهية اجلامعة – مقاربة سوسيوتارخيية -
- 3اجلامعة املفهوم ،األمهية واألهداف .
 3 -3مفهوم اجلامعة .
 2 -3أمهية اجلامعة وأهدافها.
 -2اجلامعة الوظائف واألركان.
 3-2وظائف اجلامعة .
 2-2أركان اجلامعة.
 -3السياق التارخيي لتطور مؤسسة اجلامعة.
 3-3اجلامعات يف الوطن العريب .
 2-3اجلامعات يف أسيا وأفريقيا.
 3- 3اجلامعات يف الغرب.
 -1اجتاهات التنظري السوسيولوجية يف دراسة مؤسسة اجلامعة.
 3 -1االجتاهات التقليدية لدراسة مؤسسة اجلامعة .
 2-1االجتاهات النظرية املعاصرة لدراسة مؤسسة اجلامعة.
ثانيا :اجلامعة اجلزائرية مسارات التطور ومشكالهتا
– 3نشأة وتطور اجلامعة اجلزائرية .
– 2اخلريطة التنظيمية واإلدارية للجامعة اجلزائرية.
 – 3عوائق ومشكالت تواجه اجلامعة اجلزائرية.
ثالثا :الطالب اجلامعي وخصائصه
 – 3تعريف الطالب اجلامعي .
 – 2خصائص الطالب اجلامعي .
 -3عوائق ومشكالت تواجه الطالب اجلامعي.
خالصة
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تمهيد:
إن اجلامعة كإحدى مؤسسات التعليم يف اجملتمع احلديث ،حتتل أمهية واسعة يف دراسات وحتليالت العديد من
املفكرين ،إذ أهنا مؤسسة اجتماعية تعليمية تعمل على تكوين وتدريب الطاقات البشرية من خالل توفري هلا ما حتتاجه
من آليات ووس ائل وإمكانيات مادية وبيداغوجية ،حبيث يساعدها ذلك يف حتقيق األهداف اليت تصبو اجلامعة ككل
لتحقيقها وإرساء وظائفها بشكل فعال ،ومنه العمل توثيق التواصل بني أفراد اجملتمع ليصل إىل جتسيد النمو
واالزدهار ،كما أن التعليم اجلامعي ميثل قمة اهلرم التعليمي لذلك تصبو اجلزائر كغريها من دول العامل إىل الرفع من
مردودية هذا القطاع عن طريق زيادة عدد اجلامعات والسعي لتوفري خنب وكوادر علمية حملية تشرف على تكوين
أجيال مستقبلية متتاز بالكفاءة النوعية والكون قادرة على االعتماد على مورثها العلمي األكادميي للدفع بعجلة التنمية
يف ال بالد لتواكب التطور العلمي واحلضاري يف البلدان املتقدمة ،فاجلامعة اليوم يف عصر الثورة التكنولوجية واملعلوماتية
أصبحت متثل املقياس الذي تقاس مدى تطور الدول وتقدمها وهذا حبسب نوعية االبتكارات والكفاءات املوجودة
هبا ،ويف هذا الفصل سنحاول تسليط الضوء على هذه املؤسسة من خالل التعرض يف مسار تارخيي سوسيولوجي
لنشأة هذه املؤسسة واألهداف املرجوة منها واألمهية اليت حتتلها يف اجملتمع ،واألركان املؤسسة هلا وغريها من العناصر،
وألن موضوع الدراسة احلالية هو اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف العمل السياسي يف اجلزائر كان لزاما علينا
التعرف على اجلامعة اجلزائرية مساراهتا التطورية واهليكلية والعوائق اليت تعرتضها ،والتعرف على ماهية الطالب اجلامعي
من حيث خصائصه ومشكالته.
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أوال :الجامعة مقاربة سوسيو تاريخية
-1الجامعة المفهوم ،األهمية واألهداف:
 1-1مفهوم الجامعة:
من خالل التفحص الدقيق لتاريخ اجلامعة جنـد أن مفهومهـا مفهومـا مرنـا ،حيـث أنـه يتغـري حبسـب اجملتمـع الـذي
توجد فيه ،بل إهنا ختتلف من عصر إىل عصر آخر وحىت داخل اجملتمع الواحد.
يرى علماء التنظيم الرتبوي أنه ال يوجد تعريفا شامال أو حتديد شخصي وعاملي ملفهـوم اجلامعـة ،حيـث كـل جمتمـع
يشــيد جامعتــه تبعــا ملــا متليــه عليــه مشــاكله وطموحــه وتوجهاتــه السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة ،فهــي عبــارة عــن
مؤسســة للتكــوين ال تضــع أهــدافها مبفردهــا ،بــل تتلقاهــا مــن اجملتمــع الــذي يعــد األســاس الــذي باســتطاعته أن ميــدها
باحلياة واملدلول والواقع ،وبدراسـة متأنيـة ملختلـف الفـروع واألنظمـة حـىت التجريديـة منهـا .فاجلامعـة مؤسسـة ذات طـابع
خاص تطمح لالستقاللية لتجسيد أهدافها يف إنتاج املعرفة ونشرها ( .فضيل دليو ،اهلامشي لوكيا وآخرون) 78 :

كم ــا أن التع ــاريف ال ــيت تق ــدم ملفه ــوم اجلامع ــة ت ــأيت يف غالبه ــا تبع ــا للخلفي ــة األيدلوجي ــة والعقائدي ــة لص ــاحب

التعريف ،وسنحاول عرض بعض النماذج املقدمة من قبل بعض املفكرين ملفهوم اجلامعة كاآليت:
يـرى تـالكوت بارسـونز أهنـا ليسـت مكانـا للتـدريس أو الـذي يطلـق عليـه بـالتعليم العـايل ، High Learning
وإمنا هي أيضا جمموعة متنوعة من الوظائف القيمة وهلا وظائف أخرى مثل وظيفة البحث fonction research
أو ما يسمى بتطوير وتقدم املعرفة( .رابح تركي ،مرجع سابق)73 :
أمــا حســن شــحاتة فيعرفهــا :بأهنــا معقــل الفكــر اإلنســاين يف أرفــع مســتوياته ومصــدر االســتثمار وتنميــة الثــروة البشـرية
وبعث احلضارة العربية والرتاث التارخيي للشعب العريب ،ومراعـاة املسـتوى الرفيـع للرتبيـة اخللقيـة والوطنيـة ،وتوثيـق الـروابط
الثقافية والعلمية مع اهليئات العربية واألجنبية( .حسن شحاتة)33 :2553 ،
يف حــني يعرفهــا عبــد الفتــاح أمحــد جــالل :أهنــا القيــادة الفكريــة والعلميــة يف اجملتمــع مبــا يت ـوافر لــديها مــن ك ـوادر
مؤهلة تأهيال علميا ،وهي بـني اخلـربة ومعقـل الفكـر يف شـىت صـوره وأصـنافه ورائـدة التطـور واإلبـداع ،وصـاحبة املسـؤولية
يف تنمية أهم ثروة بشرية ميتلكها اجملتمع ( .عبد الفتاح أمحد جالل ،دون سنة)23:
واعتربها إبراهيم عصمت مطاوع قمة اهلرم التعليمي ليس جملرد كوهنا آخر مراحل النظام التعليمي ،بل ألهنـا تقـوم
مبهمــة هامــة يف صــياغة الشــباب فكـرا ووجــدانا وفعــال و انتمــاء مــن خرجيــي اجلامعــات وختلــق قيــادات اجملتمــع يف خمتلــف
اجملاالت العلمية والسياسية واإلدارية والثقافية اليت من خالهلا يتابع اجملتمع مسريته(.رياض سرتاك)25 :2551 ،
مقابــل هــذا وصــفها " Ferdinand baissonفردينانــد باســو" بأهنــا :مؤسســة اجتماعيــة ضــرورية هــدفها
ضمان عملية التواصل بني العائلة والدولة من أجل إعداد األجيال اجلديدة ودجمها يف إطار احلياة االجتماعية.
أمـا " "Ramon macia mansoرامـون ماسـيا مانسـو "فإنـه يعـرف اجلامعـة علـى أهنـا مؤسسـة أو جمموعـة مـن
األشــخاص جيمعهــم نظــام ونســق خاصــني ،تســتعمل وســائل وتنســق بــني مهــام خمتلفــة للوصــول بطريقــة مــا إىل معرفــة
عليا (.علي أسعد وطفة ،علي جاسم الشهاب ،دون سنة) 35 :
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أما املشرع اجلزائري فاعتربها " :مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تساهم يف نشـر املعـارف وإعـدادها وتطويرهـا،
وتكوين اإلطارات الالزمة لتنمية الـبالد ( .اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشـعبية ،اجلريـدة الرمسيـة  ،املرسـوم رقـم 83
_  511املؤرخ يف  3483 / 54/ 21م)
وقـد وضــعها حتــت وصــاية الدولــة ويف خدمــة األهــداف السياســية واالقتصــادية والثقافيــة احملــددة مــن طرفهــا (فضــيل
دليو ،اهلامشي لوكيا وآخرون ،مرجع سابق)85 :
وتعــرف اجلامعــة أيضــا علــى أهنــا ختــتص بكــل مــا يتعلــق بــالتعليم العــايل والبحــث العلمــي الــذي تقــوم بــه كلياهتــا
ومعاهـدها مـن خــالل هيئـة التــدريس والطلبـة البــاحثني يف سـبيل خدمـة اجملتمــع واالرتقـاء بــه حضـاريا متوخيــة االرتقـاء بــه
يف ســبيل الفكــر وتقــدم العلــم وتنميــة القــيم اإلنســانية ،وتزويــد الــبالد باملتخصصــني والفنيــني واخلـرباء يف خمتلــف اجملــاالت
وإعـداد اإلنسـان املــزود بأصـول املعرفــة وطرائـق البحــث املتقدمـة ،كمـا ال ميكــن فهـم اجلامعــة احلديثـة مــا مل نسـتطع فهــم
جوانب املعرفة الثالثة.
ألن هذه اجلوانـب الـثالث تـنعكس يف ثـالث وظـائف تؤديهـا اجلامعـة ،فاكتسـاب املعرفـة يشـمل وظيفـة البحـث،
ونقل املعرفة يتمثل يف وظيفة التدريس وتطبيق املعرفة هو اخلدمة العامة ( .مصمودي زين الدين)233:2551،
وحيتوي التعليم العايل يف البلدان العربية على ثالثة أمناط أساسية وهي:
الــنمط األول :املعاهــد املتخصصــة يف خمتلــف امليــادين ،تكتمــل حبصــول الطالــب علــى دبلــوم يؤهلــه للعمــل يف اجملتمــع،
تشمل ختصصات فنية كالصناعية ،التجارية ،إدارية ،وصحية ومعلمني.
الــنمط الثــاني :التعلــيم يف اجلامعــات والكليــات ،وتــدوم فيهــا الدراســة مــن أربــع ســنوات إىل ســت ســنوات تبعــا لطبيعــة

الدراسة أو التخصص،وحيصل فيها الطالب على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يف خمتلف التخصصات.

الــنمط الثالــث :يتضــمن احلصــول علــى شــهادة عليــا تعقــب التعلــيم اجلــامعي ،وينــال الطالــب قــي هــذا الــنمط أي ـ

الدراســات العليا ـ ثــالث أنـواع مــن الشــهادات هــي :الــدبلوم العــايل ،املاجســتري والــدكتوراه (رمــزي أمحـد عبــد احلــي،دون
سنة.)44 :
ومن خالل ما مت عرضه من تعار يف للجامعة ميكن لنا حتديد وتلخيص مفهوم اجلامعة يف الشكل التايل:
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الشكل رقم( :)11مخطط يوضح مفهوم الجامعة كنسق اجتماعي

مؤسسة إنسانية اجتماعية ،بيداغوجية تكوينية ،إدارية

طبيعتها

علمية ،تربوية تنظيمية ،قيادية مالية.

توفير اآلليات والوسائل لتكوين الكوادر والطاقات
البشرية المؤهلة تأهيال علميا قادرا على تحقيق اإلبداع

وظيفتها

والتنمية للمجتمع في مختلف المجاالت.

الجامعة

األساس المتين لتوثيق التواصل بين أفراد المجتمع
وترسيخ المقومات الرئيسية التي يستند إليها أي مجتمع

أهميتها وفائدتها

في سبيل تحقيق التطور والتقدم .على تحقيق اإلبداع
والتنمية للمجتمع في مختلف المجاالت.
تحقيق االستثمار وتجسيد التربية العلمية والخلقية
لالرتقاء بأفرادها وخلق ثروة بشرية ،تجمع بين تنمية

هدفها

القيم اإلنسانية وتطوير البحث والمعرفة لصنع مستقبل
زاهر لمجتمعها.
الحصول على تعليم فعال ومؤثر ورأسمال بشري قادر
على تحقيق النمو المعرفي وتشجيع روح الحوار والنقاش

رسالتها المجتمعية

العلمي للمساهمة في تحقيق احتياجات المجتمع
والتغلب على المشاكل وزرع روح المنافسة وتحقيق
المكاسب.

-إعداد شخصي -
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 2-1أهمية الجامعة وأهدافها:

إن اجلامعــة باعتبارهــا فضــاءا لصــقل املواهــب وإنتــاج الطاقــات البش ـرية املؤهلة،للــدفع بعجلــة التنميــة والتقــدم إىل
األفضل ،كـل هـذا مينحهـا أمهيـة بالغـة ،حبيـث ال حيـي اجملتمـع مـن دون وجودها،واسـتحالة تصـور جمتمـع يف عصـر العوملـة
والتكنولوجيــا يفتقــد ملؤسســات جامعيــة مــع االخــتالف يف املبــىن والتنظــيم لكــن األمهيــة واهلــدف واحــد هــو بنــاء ت ـراث
اجتماعي يشمل :إنسان مؤهـل مـدرب وجمتمـع متطـور ومزدهـر وبتكامـل هـذه الثنائيـة أي :ثنائيـة فـرد وجمتمـع حنقـق أمـة
واحـدة متكاملـة الوحــدات (طاقـات بشـرية واعيــة و مؤهلـة ،نظـام تعليمــي نـاجح وفعـال وصــوال إىل بنـاء جمتمـع متكــامال
حضاريا وعلميا.
كم ــا أن التعل ــيم بص ــفة عام ــة يكتس ــب قيم ــة عظم ــى يف حي ــاة األم ــم وذل ــك التص ــاله بتك ــوين النف ــوس وبن ــاء
العق ــول ،ومقابــل هــذا جنــد أن التعل ــيم اجلــامعي بــدوره يكتســي ه ــو أيضــا تلــك األمهيــة البالغة،فاجلامعــة متث ــل األس ــاس
الرئيســي لتطــوير أي جمتمــع ويف خمتلــف القطاعــات ،فهــي الركيــزة الثابتــة الــيت تســتند عليهــا هنضــة األمــم ،ومــا يــدل علــى
هـذه األمهيـة الـدور الفعـال الـذي قامـت بـه اجلامعـات لتحقيـق قـدرا كبـريا مـن التنميـة والتقـدم علـى الصـعيد العـريب بصـفة
عامـة ،ومـا وصـلت إليـه هــذه األمـم مـن تقـدم نســيب يف العصـر احلـديث ،يرجـع الفضـل فيــه إىل اجلامعـات ومـا بذلتـه مــن
اجلهود الكبرية اليت قامت هبا اإلطارات الفنية اليت مت إعدادها وتأهيلها داخل هذه اجلامعات.
ومع تضـاعف حجـم املعرفـة وازديـاد معـدل منوهـا وتعـاظم أمهيـة ومكانـة اجلامعـة ،إذ يظهـر ذلـك جليـا يف عنايتهـا
بالبحــث العلمــي يف خمتلــف فــروع العل ــم واملعرفــة ،وبــذل اجله ــود إلعــداد الكف ــاءات البش ـرية املتخصصــة علــى القط ــر،
والعمــل علــى نشــر العلــم وحفــظ ال ـرتاث الثقــايف وتوارثــه عــرب األجيــال باالعتمــاد علــى تعلــيم وتــدريب أف ـراد اجملتمــع ال
االقتصار على الكتب والوثائق فقط.
فاجلامعــات اليــوم مل تعــد تقتصــر علــى الدراســات النظريــة وتطــوير العلــم مــن أجــل العلــم والوصــول إىل حقــائق
علميــة ،بــل اتســع نطاقهــا لتشــمل الدراســات التطبيقيــة والفنــون اإلنتاجيــة ،هــذا مــا جيعلهــا تكتســب أمهيــة يف النهــوض
باجملتمع وتطويره يف شىت اجلوانب ،واملشاركة يف حل مشاكله وحتقيق الرفاهية والرخاء ألبناء اجملتمع.
وسبيل حتقيق اجلامعة ألمهيتها هو حاجتها لبناء عالقات طيبة وسليمة مبواقـع العمـل واإلنتـاج يف اجملتمـع ،وخلـق قنـوات
اتصــال فعالــة تســمح مبــرور تيــارات متدفقــة مــن التعــاون بينهمــا حلــل مشــاكل اجملتمــع وحتقيــق أهــداف التقــدم والتنميــة،
واعتمــاد فلســفة تربويــة شــاملة جلميــع مراحــل التعلــيم ،والتســليم حباجــة اجلامعــة الســتقالل ،والعمــل علــى إرســاء عالقــات
علمية سليمة بينها وبني احلكومة لتستطيع حتقيق أهدافها( .عبد العزيز الغريب صقر،مرجع سابق)53،52 :
 3 -1أهداف الجامعة:
كما أنه ال ميكن تصور هذه األمهية البالغة للجامعـة والـدور والتنظـيم الفعـال الـذي تقـوم هبمـا دون وجـود أهـدافا
تسعى لبلوغها ،فتحديد األهداف ووضوحها هو القاعدة الرئيسية لنجاح أي مؤسسة مهما كامت طبيعتهـا ،واهلـدف هـو
تعبريا عن حاجات األفراد ورغباهتم يف الوصول إىل غايات حمددة من خالل تفاعلهم واشرتاكهم يف حتقيقه.
فاألهداف هي النقطة األساس للعمل املتقن البعيد عن العشوائية واالرجتالية ،حيث تسهم يف حتديـد بنيـة النظـام
التعليمــي ومراحلــه وأنواعــه ،كمــا حتــدد وســائل وأســاليب ب ـرامج التعلــيم ورســم صــورة اإلنســان الــيت هتــدف إىل إعــداده
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وتطــويره كمــا أن األهــداف تســاعد األســتاذ علــى تنظــيم املوقــف التعليمــي وترشــده أفضــل األســاليب املســاعدة يف تطــوير
معرفة الطالب واختيار الوسائل واختاذ اخلطوات املوصلة للنتائج املتوقعة ،كمـا تسـهم األهـداف فـي تحديـد اتجاهـات
الطالب ونشاطاته وجهوده ،وتوجيه عملية إعداد رأس المال البشري وفقـا لحاجـات المجتمـع وفلسـفته(.هشـام
مريزق ،فاطمة حسني الفقيه)23 :2558 ،
فاجلامعـة كإحــدى مؤسسـات التعلــيم العـايل هلــا مـن األهــداف مــا جيعلهـا قمــة اهلـرم التعليمــي ،حيـث تنبــع خمتلــف
أهــداف اجلامعــة مــن فلســفتها املســتمدة بــدورها مــن فلســفة اجملتمــع املوجــودة فيــه ،فلكــل جمتمــع فلســفته اخلاصــة الــيت
توجهه يف الفكر والعمل وتبني له األهداف والسياسـات والوظـائف املطلوبـة إذ تقـرتح اخلطـوط اجلديـدة للنمـو التنظيمـي
وحل التناقضات والصراعات اليت ميكن أن تنشأ داخل العملية التعليمية( .سعيد التل وآخرون .)44 :3447،
ومادامــت العمليــة التعليميــة ال تــتم مــن ف ـراغ بــل عليهــا العمــل يف جمتمــع تتــأثر بــه وتــؤثر فيــه ،فمــن الطبيعــي أن
تكـون أهــداف اجلامعـة _ أيــة جامعــة _ نابعـة مــن طبيعــة اجملتمـع الــذي أوجــدت فيـه ،ومــن غــري املمكـن وضــع أهــداف
موحدة لكل اجلامعات ،بسبب أن لكل جمتمع أهـدافا ختدمـه ،فمـا خيـدم جمتمعـا معينـا قـد يـؤثر سـلبا علـى جمتمـع آخـر،
كمــا أن األهــداف تتغــري مــن فــرتة زمنيــة إىل أخــرى .....حيــث أن أهــداف اجلامعــة ت ـرتبط بأيدلوجيــة اجملتمــع ومرحلتــه
التارخيية واحلضـارية وخمتلـف ظروفـه االقتصـادية واالجتماعيـة والسياسـية الـيت هلـا صـلة مبـا يعتنقـه اجملتمـع واألفـراد وباملـدى
املتفاوت ومستوى التفاعل بني هذه العناصر( .عبد العزيز الغريب صقر ،مرجع سابق)53 ،55 :
وحتكم أهداف التعليم العايل أسس عديدة ميكن ذكرها على سبيل املثال ال احلصر كاآليت:
 الشمول :أي إحاطة األهداف بكل اجملاالت اليت يسعى التعليم العايل إىل حتقيقها. التكامل :حيث ال تكون هذه األهداف متعارضة أي متناقضة بل تتكامل وترتابط األهداف مع بعضها البعض. الواقعية :يقصد هبااقرتاب األهداف من الواقع. المستقبلية :أن تكون األهدافمرنة تتوقع للمستقبل وتتنبأ مبا هو آت. القابليــة للتطبيــق :أي تكــون األهــداف قابلــة للتطبيــق علــى ارض الواقــع ال شــعارات نظريــة مثاليــة( .هشــام مريــزق،فاطمة حسني الفقيه ،مرجع سابق)27،23 :
وأهــداف اجلامعــة ال ختــرج عــن نطــاق تــوفري األفضــل للطالــب واجملتمــع ككــل .وفيمــا يــأيت بعــض هــذه األهــداف الــيت
حددهتا جلنة كارنيجي للتعليم العايل:
 إتاحة الفرص التعليمية للطالب وتوفري بيئة تعليمية ملساعدة الطالب على النمو والتكيف. تطوير وتنمية املعرفة وقدرات األفراد يف اجملتمع. تزويد البالد باملختصني والفنيني واخلرباء،وإعـداد اإلنسـان املـزود بأصـول املعرفـة وطـرق البحـث املتقدمـة والقـيم الرفيعـةللمسامهة يف بناء اجملتمع وخدمة اإلنسانية.
 نقد املعرفة عن طريق الدراسات التحليلية الناقدة يف ضوء النظريات احلديثة وفلسـفة اجملتمـع( .حسـن شـحاتة ،مرجـعسابق)33 :

83

الفصل الثالث...............................................................الجامعة والطالب الجامعي املسار والواقع
 إكساب الطالب طرق التفكري العلمي ،من خالل تكـوينهم تكوينـا سـليما وإكسـاهبم مرونـة فكريـة ونظـرة موضـوعيةلألشياء وحبا للعلم مما جيعلهم يقبلون التطور والتجديد.
 إنشـاء مــدارس علميــة ناجحــة تســتفيد مــن البحــوث املقدمــة يف اجلامعــات للتصــدي ملشــكالت اجملتمــع ،والــدفع حبركــةالتنمية لألفضل.
 توثيق الصلة بني اجلامعة واجملتمع ،فاجلامعة هي األمة يف طريق التعليم وعليها تلبية حاجات اجملتمـع والعمـل علـى أنيكون التخصص الدقيق يف الدراسات العليا( .عبد العزيز الغريب صقر ،مرجع سابق)57 ،53 :
 السعي إىل حتقيق التطبيع االجتماعي والثقايف ألفرادها ،مما حيقق هلم التكامل يف شخصياهتم وتنمية الوعي الذي.يساعدهم على حتقيق التوافق مع ذ واهتم ،واحمليطني هبم ومنه املسامهة اإلجيابية يف البناء احلضري للمجتمع
 اإلعـ ــداد لتخصصـ ــات مسـ ــتقبلية تفرضـ ــها تطـ ــورات العلـ ــم ،ومطالـ ــب اجملتمـ ــع املسـ ــتقبلية( .حسـ ــن شـ ــحاتة ،مرجـ ــعسابق)31،33:
وإذا مــا حاولنــا إســقاط هــذه األهــداف علــى اجلامعــة اجلزائريــة جنــد أهن ــا يف الغالــب نفســها الــيت أكــدت عليهــا
النصـوص الــيت تناولــت موضـوع اجلامعــة اجلزائريــة ،وميكـن حتديــد الــبعض مـن هــذه األهــداف الـيت حتــاول اجلامعــة اجلزائريــة
حتقيقها،حيث جند إصالحات  3473للتعليم العايل تؤكد ضرورة ربط التعلـيم العـايل باحلقـائق الوطنيـة ،وضـرورة خدمـة
هذه األهداف للمجتمع( .حلسن بوعبد اهلل ،حممد مقداد )37 :3448 ،كما يأيت:
 إعداد اإلطارات الكفأة القادرة على مواجهة متطلبات اجملتمع الراهنة واملستقبلية الـيت حيتاجهـا االقتصـاد الـوطين ،مـنخــالل وضــع أهــداف واضــحة لعمليــة التكــوين والبحــث باجلامعة،شــرط اشــتماهلا علــى الواقعيــة واقرتاهنــا ببيئــة الطالــب
واألستاذ واملوظف املستمدة من القيم الثقافية واالجتماعية للمجتمع.
 توفري العدالة يف فرص التعليم اجلامعي لكل الطالب الذين أهنوا التعليم الثانوي. دعم وتعزيز عمليات اإلبداع العقلي والفين. تقومي اجملتمع هبدف جتديده عن طريق تنمية الفكر الناقد لدى الطالب ومـنح الفـرص أمـام النـابغني للدراسـات العليـايف التخصصات العلمية.
 تشجيع البحث العلمي الذي يسهم يف التقدم العلمي( .عبد العزيز الغريب صقر ،مرجع سابق)54،58 :كم ــا جن ــد التعل ــيم اجل ــامعي يس ــعى إىل إع ــداد كف ــاءات متخصص ــة يف جم ــاالت املعرف ــة وامله ــن املختلف ــة يف ش ــىت
اجملــاالت العلمي ــة واألدبي ــة والفني ــة واملهني ــة ،.....حي ــث الب ــد للجامع ــة أن ت ــدرك حاج ــة اجملتم ــع ملث ــل ه ــذه الكف ــاءات
والقوى البشرية العاملة يف جماالت املعرفة واملهن املختلفة (سعيد التل وآخرون ،مرجع سابق)331 :
 تطوير االجتاهات واملعارف واملهارات من أجل استمرار التعلم ،وحىت يستطيع اإلنسان أن يعمل بكفاءة وقـادرا علـىاختاذ القرارات السليمة،فعليه بتطوير ما يكتسبه من معارف ومفـاهيم ومهـارات وعـادات وقـيم واجتاهـات ،معتمـدا علـى
قدراته ومهاراته الذاتية ليستمر التعليم.
 تط ــوير االلت ـزام بالدميقراطي ــة :حي ــث تش ــكل الدميقراطي ــة مببادئه ــا وأخالقياهت ـا وممارس ــتها ومؤسس ــاهتا م ــن أساس ــياتوأهداف التعليم يف اجلامعة ،حيث أن دميقراطيـة التعلـيم تقـوم علـى الدميقراطيـة االجتماعيـة الـيت تعمـل علـى تـوفري فـرص
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التعل ــيم املتكافئــة ألصــحاب الق ــدرات واالســتعدادات ،فمكانــة اإلنس ــان االجتماعي ــة واالقتصــادية يف جمتمعنــا املعاص ــر
مرهون ــة بنوعي ــة التعل ــيم ومس ــتواه ،كم ــا تس ــاهم دميقراطي ــة التعل ــيم يف تعزي ــز املس ــاواة والتقلي ــل م ــن الفـ ـوارق االجتماعي ــة
والثقافية بني أفراد اجملتمع ،هذا ما يضمن التفاهم والثقة بني املواطنني ويسحق األحقاد واألضغان.
حيــث أن الدميقراطيــة هــدفا مــن أهــداف اجلامعــة ،فاجلامعــة تعمــل علــى تــوفري الفــرص واملواقــف لتــدريب الطــالب
علــى الســلوك الــدميقراطي ...وحتقيــق لرســالتها متوقفــا علــى توفريهــا املنــاخ الــذي يســمح بــاحلوار والنقــاش والتفكــري احلــر
واالجتهاد وسيادة إرادة اجلامعة ورغبتها ( .املرجع نفسه)313 ،315 :
وعليه ميكن إمجال أهداف التعليم اجلامعي يف خمتلف اجملتمعات يف النقاط التالية:
 خدمة اجملتمع واالرتقاء به حضاريا وترقية الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم اإلنسانية. ضمان التكوين الكمي والنوعي لإلطارات ما يسمح هلا مبواجهة التحديات اليت تواجه الوطن. تكريس مبدأ تكافؤ الفرص جلميع أبناء الوطن الواحد.وال تســتطيع اجلامعــة حتقيــق أهــدافها مبعــزل عمــا يــدور حوهلــا ،فاألهــداف مرتبطــة مبــدى جناعــة ومــرد وديــة أداء اجلامعــة
لوظيفتيهــا ،ورغــم التطــورات الــيت شــهد هتــا اجلامعــة اجلزائريــة ،إال أن هــذه األهــداف بقيــت كمــا هــي ،فقــد أكــد عليهــا
دستور  ،3443ووزير التعليم آنذاك يف قوله:
" األمر ال يتعلق بضرورة إجياد أهداف أو مهام جديدة للتعليم بقدر ما يرتبط بضرورة ضبط وجتديد األهداف
القدمية ،مبا جيعلها أكثر تالئما ومتاشيا مع احمليط االقتصادي واالجتماعي والثقايف ،وإذا اعتربنا األهداف ضرورية لكل
جماالت التسيري يف املؤسسات اجلامعية :فإن جناحها إمنا يتوقف على اإلداريني املكلفني بالسهر على حتقيقها ،وعلى
األساتذة الذين ميثلون القوة األساسية لإلنتاج وعلى الطلبة الذين ميثلون نقطة تطبيق أهداف املؤسسة اجلامعية
فحسنتسيري اجلامعة يؤدي بالضرورة إىل حتقيق كل هذه األهداف يف إطار تنظيم جيد(".املوقع اإللكرتوينhttp//: :
www.wikepidia.comيوم  2531/32/33على الساعة 13: 23مساءا)
وعموما ميكن القول أن معظم هذه األهداف قد أكدت عليها جلنة كارنيجي للتعليم العايل الذي سبق
ذكرها،كما أن هذه األهداف تقوم جل اجلامعات العربية واجلزائرية بالعمل على حتقيق بعضها ،يف حني يبقى البعض
اآلخر أمنيات تطمح إىل جتسيدها ،وهذا مرهونا بالعمل على توفري إمكانيات مادية وخنب قيادية وكفاءة تنظيمية
وحرية أكادميية قادرة على جتاوز الصراعات واإلختالالت الداخلية فيما بينها ،والتفكري يف الشأن اجملتمعي ألفرادها.
ما يضمن هلا جتاوز التحديات والتغلب على املشكالت اليت تعيقها ملواصلة
مسارها اجملتمعي يف التنمية وحماولة املزاوجة بني ما هو نظري أكادميي وما هو واقعي جمتمعي .والشكل التايل يوضح
أهداف اجلامعة:
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الشكل رقم (  )19مخطط يوضح أهداف الجامعة
األهـ ــداف

المدى المتوسط

المدى الطويل

االستجابة الحتياجات

تنشيط التعليم العالي

المجتمع.

والبحث العلمي.

البحث

التعليم

فعالية ذات

فعالية

الفعالية

نوعية.

البحث.

الكليةللنظام.

املصدر(:حلسن بوعبد اهلل وحممد مقداد ،مرجع سابق)22 :

 -2الجامعة الوظائف واألركان:
 1-2وظائف الجامعة:

تعتــرب اجلامعــة مركــز إلشــعاع الفكــري واملعــريف ومنبعــا لتطــوير وتنميــة امللكــات واملهــارات العلميــة واملهنيــة ،إذ أهنــا
القاعـدة الرئيســية للتنميـة الوطنيــة ....فهــي مؤسسـة اجتماعيــة تــؤثر وتتـأثر بــاحمليط الـذي توجــد فيــه ،باعتبارهـا مــن صــنع

هــذا اجملتمــع مــن جهــة وأداتــه يف إنتــاج القيــادات الفنيــة والفكريــة واملهنيــة ،ونشــأت يف العصــر احلــديث حلاجــة اجملتمــع
املعاصــر هلــا هبــدف تــوفري الك ـوادر املؤهلــة إلدارة خمتلــف املؤسســات ،حبيــث ختتلــف رســالتها مــن جمتمــع إىل آخــر وتتغــري
وظائفها بتغري وتطور اجملتمع علميا وتكنولوجيا.حيث كانت تتمحور مهمتهـا ولعصـور عديـدة هـي احملافظـة علـى املعرفـة
ونقلهــا وتوارثهــا جــيال بعــد جيــل ومل يكــن مــن وظائفهــا البحــث العلمــي مبفهومــه احلــديث الــذي يســعى لنمــو املعرفــة
وتطويرها ،حيث مثل هذه الوظائف مل توجد إال يف أوائل القرن التاسع عشر مع إنشاء جامعة هومليت homlite
يف برلني( .فضيل دليو وآخرون ،مرجع سابق)42،43 :

وي ــذهب حمم ــد من ــري مرس ــي إىل الق ــول أن ــه يك ــاد يك ــون هن ــاك ش ــبه إمج ــاع إىل أن الوظ ــائف الرئيس ــية للجامع ــة

املعاصرة تندرج ضمن ثالث عناوين أساسية:
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 -3إعداد القوى البشرية
 -2البحث العلمي
 -3التنشيط الثقايف والفكري العام
-1-1-2وظيفةإعداد القوى البشرية :ارتبطت هذه الوظيفة بالتعليم اجلامعي منذ نشأته يف العصور الوسطى
لإلعداد للمهن املختلفة يف اآلداب والقانون والطب والالهوت ،وبعدها تطورت التخصصات اجلامعية مع تطور
العلوم وإجياد ختصصات جديدة .فف ي القرن التاسع عشر اهتمت باإلعداد ملهنة التدريس ومل يعد هناك جماال للهواة
من املثقفني ،وإىل غاية القرن العشرين مع ظهور منظمات دولية اهتمت اجلامعات بدراسة العالقات السياسية الدولية
واالقتصاديات الدولية ،ومع التطور العلمي أصبحت اجلامعات تتجه حنو التخصص الدقيق الذي تفرضه حاجات
اجملتمع( .حممد منري مرسي)23،22 :2552 ،
ووظيفة إعداد القوى البشرية من القضايا املهمة الواجبة على اجلامعة كوهنا املكلفة بتزويد اإلنسان باملعارف
واملعلومات واملهارات واملبادئ اليت تدعم قدرته على العمل واإلنتاج ،والوسيلة اليت متنح له الطرق العلمية والعملية
واألساليب املتطورة يف األداء األمثل ،كما تعمل على صقل قدراته وتشكيل سلوكه لتكون له فرصة النظر يف مسلكه
الوظيفي واالجتماعي( .عبد العزيز الغريب صقر ،مرجع سابق)35،54 :
كما أنه ميكن اعتبار أن من أهم وظائف اجلامعة يف ظل إعداد القوى البشرية بأهنا مؤسسة إنتاجية نظرا ملا
تنتجه من الكفاءات والعقول املفكرة والقيادات ،واالستثمار يف رأمسال البشري مبا يوفر هلم حتمل املسؤولية يف قيادة
اجملتمع وتنميته .حيث تساهم يف تنمية اقتصاد اجملتمع واستخدام موارده وتنشيط مؤسساته الصناعية مبا توفره من
كفاءات قادرة على تطوير وسائل اإلنتاج.
ومن هنا يتضح أن اجلامعة من أهم ركائز التقدم االقتصادي واالجتماعي وحتقيق الرفاهية والرخاء للمجتمع
الذي ختدمه( .حممد منري مرسي ،مرجع سابق)25 ،21 :
2-1-2وظيفة البحث العلمي :إن البحث العلمي من الركائز األساسية اليت تقوم عليها عملية التعليم اجلامعي
املعاصر،وإحدى الوظائف الثالث له ،فمن طريق البحث العلمي ميكن أن تسهم اجلامعات يف تشخيص املشكالت

االقتصادية و االجتماعية والكشف عنها واقرتاح احللول العلمية املناسبة هلا ،ورسم السياسات االقتصادية واالجتماعية
لتطوير احلياة يف اجملتمعات اليت توجد فيها اجلامعات .ومساندة اجملتمعات اخلارجة عن حدودها القومية اليت هي يف
حاجة إىل خربهتا املتخصصة يف ميدان التنمية( .عبد العزيز الغريب صقر ،مرجع سابق)33 :
وال ميكن ألي جامعة باملعىن احلديث أن تؤدي دورها إذا هي أمهلت البحث العلمي ومل تعطه حقه ،ومن
الواجب أن ميتلك أساتذهتا وطالهبا اجتاهات قوية حنو االهتمام بالبحوث العلمية وتقدمها وتدريب املشتغلني به.
وجناح هذه الوظيفة يستلزم من اجلامعة أن هتيئ املناخ العلمي للبحث مبا يتطلبه من معدات وأجهزة وكتب ومراجع
ومصادر علمية ،وتوفر استخدام كل ذلك بالنسبة لألساتذة والطالب على حد سواء .وهبذا تعمل اجلامعة على
التنمية الذاتية والتدريب الذايت ألعضاء هيئة التدريس والطالب والباحثني الذين تعدهم اجلامعة......
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وجيب أن ترتكز البحوث على املشكالت العاجلة اليت تفرضها مطالب التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ما
جيعل التعليم اجلامعي ينزل من أب راجه العالية ليهتم إىل جانب البحوث العلمية األكادميية بالبحوث امليدانية والتطبيقية
(حممد منري مرسي ،مرجع سابق)28 :
حيث يصبح التعليم اجلامعي منشطا للمؤسسات االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع .ومن الواجب أن تكون البحوث
والدراسات العليا اليت تقام باجلامعات أن تستهدف تنشيط نوعني من البحوث:
أ-البحوث والدراسات األساسية املسماة بالبحوث األكادميية أو النظرية تكون من أجل منو املعرفة وتقدمها.
ب -البحوث والدراسات التطبيقية :تكون بالتنسيق بني اجلامعة وبني املؤسسات الصناعية والتجارية والرتبوية على
املستوى القومي واإلقليمي ( .املرجع نفسه)24 ،28 :
ولتحقق اجلامعة هذه الوظيفة البد هلا من االستقالل الفكري الذي يوفر للباحثني حرية اختيار املوضوعات اليت
يبحثوهنا واملشكالت اليت يعاجلوهنا ووجهات النظر اليت يتعرضون له،حيث أنه دون استقالل إداري الذي يسهل
عليها احلصول على املراجع واألجهزة واملعدات وما يلزم البحث العلمي ،ودون استقالل مايل الذي يوفر للجامعة
موارد مالية تتيح هلا توفري هذا املناخ العلمي من الصعب أن ننجح يف أداء هذه املهمة بنجاح( .عبد العزيز الغريب
صقر ،مرجع سابق)32 :
3-1-2وظيفة التنشيط الثقافي والفكري العام :فاجلامعة مصدرا لإلشعاع الثقايف يف اجملتمع وتسعى للتعرف على
مشكالته وحماولة معاجلتها ،والتنشيط الثقايف والفكري على املستوى اخلارجي وعلى مستوى اجملتمع الطاليب عن طريق
اجلوانب اآلتية:
 تثقيف الطالب :من خالل توجيه الطالب خلقيا ومعنويا وتوجيههم اجتماعيا وفكريا،فدورها هو تربية متكاملةدينيا وخلقيا ،من خالل توفري فرص للشباب ملمارسة الدميقراطية واحلوار البناء والقيام باألنشطة الثقافية و االجتماعية
والعمل على توثيق عالقاهتم مع املنظمات الطالبية اجلامعية يف العامل ،من خالل زيارة شعوب العامل والتعرف عليها.
فالطالب يكتسب من اجلامعة املفاهيم السليمة والسلوك األمثل ،ويعد األساتذة القدوة احلسنة للطالب يف السلوك
اخللقي واالجتماعي.
 -تثقيف المجتمع :هذا من خالل إعداد برناجما ثقافيا للمجتمع تعاجل فيه قضايا اجتماعية،وإعداد برناجما

للمحاضرات خاصة بأفراد اجملتمع ومبساعدة وسائل اإلعالم املختلفة واستضافة العلماء واألساتذة من اجلامعات
األخرى .وتذويب الفوارق الطبقية واحلراك االجتماعي من خالل دورها الرتبوي يف تغيري األصول االجتماعية
للطالب ،وعلى اجلامعة إنشاء مراكز للتعليم املفتوح للطالب غري النظاميني لالكتساب العلم والثقافة واملعاجلة العلمية
ملشكالهتم االجتماعية ،ويستلزم على اجلامعات أن تستجيب لالحتياجات اجملتمع ،مما يسهل عليه تنشيط بيئته
االجتماعية واالرتفاع مبستواه الفكري والثقايف( .حممد منري مرسي ،مرجع سابق)35 ،24 :
والوظائف الثالث للجامعة السابقة الذكر هي وظائف تكمل بعضها البعض حيث أن التدريس الناجح يعتمد
على البحث العلمي ،وكال من التدريس والبحث العلمي يساعدان اجلامعة على أداء دورها الفعال يف تشجيع

88

الفصل الثالث...............................................................الجامعة والطالب الجامعي املسار والواقع
االجتاهات االجتماعية والقيم اإلنسانية ...والرقي باإلنسان واجملتمع ككل( .عبد العزيز الغريب صقر ،مرجع سابق:
)33
وللجامعة وظائف أخرى ميكن إمجاهلا كاآليت:
 املسامهة يف تعديل نظام القيم واالجتاهات مبا يتناسب والطموحات التنموية يف اجملتمع ،وزيادة قدرة التعليم علىتغيري القيم والعادات الغري مقبولة.
 توفري البيئة اليت تساعد الطالب على تنمية معلوماهتم التخصصية والثقافية العامة والكشف عن ميوهلم وقدراهتمالعقلية واجتاهاهتم الروحية واالجتماعية.
 اإلسهام يف إثراء الثقافة احمللية وتنشيطها وتطويرها. حتقيق التعاون العاملي من خالل التعليم والتدريس والتدريب وما تقدمه من معارف ودراسات لطالهبا من خمتلفاألمم.
 جتسيد الدميقراطية الصحيحة :فالتعليم جيرر اإلنسان من قيود العبودية واجلهل ويوفر مبدأ تكافؤ الفرص التعليميةالذي يعترب من أساسيات العدالة االجتماعية( .رمزي أمحد عبد احلي ،مرجع سابق)355 :
 املسامهة يف نشر املعارف وإعدادها وتطويرها ،وتلقني الطالب منافع البحث من خالل العمل على حتسنياملستوى ،وجتديد املعلومات والتكوين الدائم والقيام بنشر الدراسات ونتائج البحث( .عبد اهلل بوخلخال:3447،
)25
وقد أضحت اجلامعات يف الوقت احلاضر تؤدي وظيفة مزدوجة تتمثل يف التعليم وإعداد املتخصصني يف املهن
العالية الذين حيتاجهم اجملتمع ،وهذا لن يتأتى إال بتوفري املناخ املناسب للقيام بالبحث العلمي وتوفري اخلدمات العامة
للمجتمع( .فضيل دليو وآخرون ،مرجع سابق،)42 :ولتقوم اجلامعة بأداء وظائفها عليها أن تتوفر على ثالث عناصر
أساسية :األستاذ ،الطالب ،اهليكل التنظيمي اليت تعد األركان األساسية املكونة هلذه املؤسسة الرتبوية األكادميية.
وسنحاول صياغة الوظائف الثالث املناطة إىل اجلامعة يف اجلدول اآليت:
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الجدولرقم ()19يوضح أهم وظائف الجامعة
تزويد الطالب والباحثني باملعارف واخلربات العلمية والعملية ،وإعدادهم وتدريبهم
الوظيفة العلمية على البحث العلمي الناجح بشقيه(النظري والتطبيقي)ملواجهة التحديات واجتياز
العراقيل للتنمية والتطور العلمي وحتقيق األفضل للمجتمع.
العمل على إرشاد وتوجيه الشباب حنو تطوير معارفهم وخرباهتم ،من خالل
الوظيفة التربوية تشكيل اجتاهاهتم وسلوكهم حنو التخطيط األمثل لتطوير اجملتمع وتعديل سلوكا
البيداغوجية

البناء وتوفري الوسائل الالزمة للمسامهة يف بناء الوطن.

وظ ــائــف
الجامــعة

هتم السلبية بتوفري هلم الفضاء املالئم إلظهار إبداعاهتم وممارسة دميقراطية اجلوار

الوظيفة

االستثمار يف رأس املال البشري من خالل توجيهم بعد التخرج إىل ميدان الشغل

االقتصادية

واملؤسسات اإلنتاجية اليت حتتاج إىل هذه الكفاءات لتطوير وسائل العمل
واإلنتاج وتساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية.
املسامهة يف تعزيز صلتها مبختلف مؤسسات اجملتمع االقتصادية والسياسية ،الثقافية

الوظيفة

واالجتماعية ،الدينية وتوثيقها وذلك توفري املناخ املناسب مبا فيه توفري املعدات

المجتمعية

واألجهزة ،واملراكز العلمية للتدريب على العمل اجلماعي والتواصل بينهما ملعاجلة
املشكالت االجتماعية ،وهذا مبساعدة الكفاءات اجلامعية مما حيقق التنمية
االجتماعية واالرتقاء باملستوى الفكري والثقايف لكافة أفراد اجملتمع.
(إعداد شخصي)

وهذه الوظائف يرتبط جتسيدها على أرض الواقع باألركان الثالث التالية:
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الشكل رقم(  :) 10مخطط يوضح األركان األساسية للجامعة
األستاذ :قاعدة العملية الرتبوية والبيداغوجية يف اجلامعة
أركان الجامعة

واملوجه الرئيسي لعملية البحث العلمي األكادميي.
الطالب :احملور الرئيسي الذي تستهدفه عملية التكوين
والتأطري يف اجلامعة.
الهيكل التنظيمي :اجلهاز املنسق لوظائف اجلامعة وأدوارها
ويعمل على حتقيق اإلنتاجية األكادميية والتنظيمية هلا
وملؤسسات اجملتمع.
(إعداد شخصي)

 2-2أركان الجامعة:

من التعاريف املقدمة للجامعة هي :أهنا عبارة عن مؤسسة أو هيئة يشارك يف تنظيمها وتوجيهها وتصريف
أمورها األساتذة والطالب واإلداريون والسعي من خالل التفاعل هذه األركان ألجل نشر املعرفة وتنميتها ونقدها

وتشجيع الطاقات املبدعة .وهنا جند أنه من بني الفئات أو األركان األساسية ملؤسسة اجلامعة :األستاذ الجامعي،
الطالب،واإلداريون ليضمون اإلداري والتنظيمي ،وكذلك املناهج و املقررات الدراسية ،فاجلامعة جمتمع مصغر يضم

عددا من الفاعلني.

1 -2-2األستاذ (هيئة التدريس):

يعترب أعضاء هيئة التدريس احملور األساسي للجامعة ،والعامل الرئيسي يف جناحها ويف حتقيق األهداف اليت من
أجلها أنشئت ،فال ميكن قيام جامعة بدون أساتذة ينفذون براجمهم األكادميية ،ويتكلفون بأداء وظائفها املختلفة،
حيث يضطلعون بالتدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع( ،فاتح باي.)58 :2535 /2531 ،
فاألستاذ اجلامعي هو حجز الزاوية يف العملية الرتبوية ،وهذا من خالله أنه يعمل على السري احلسن للعملية
البيداغوجية يف اجلامعة ،إذ أن مهمته مل تعد حمصورة يف التدريس ونقل املعرفة وتلقيها بل أصبح موجها ملختلف
النشاطات املساعدة على اكتساب املعرفة واملهارات لدى الطالب وحيظى األستاذ اجلامعي مبهام موكلة إليه على مدار
السنة كالتدريس ،ا إلشراف على مذكرات التخرج أو البحوث أو التدريبات امليدانية ،وكذا حضور االجتماعات
البيداغوجية واإلدارية( .فضيل دليو وآخرون ،مرجع سابق.)43 :
واملسؤولية الرئيسية لألستاذ متتثل يف األداء الكلي لوظائفه اجلامعية كونه أستاذ باحثا وهلذا يتطلب منه:
أ-

أن يكون جاهزا لتأدية مهام وظيفته وحاضرا باجلامعة ألدائها.
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ب -توجيه نشاطات حبثه حنو أعمال من شأهنا إثراء تعليمه واملسامهة يف تقدم أحباثه واملشاركة يف تألقه العلمي
بصفته طارا جامعيا.
ت -املسامهة يف احرتام احلريات األكادميية ألعضاء األسرة اجلامعية والرتحيب باملقابلة النزيهة بني خمتلف وجهات
النظر.
ث -كما ميتنع عن استغالل السلطة اليت متنحها له وظيفته أن يكون لديه تقدير موضوعي قدر اإلمكان ملهارات
الطلبة.

ج -جيب أن يتطابق التعليم والدراسة والبحث مع املعايري األخالقية واملهنية ،حبيث أن هذه املهام تتناىف مع أي
شكل من أشكال الدعامة.
ح -يتعني على األستاذ أن يقدم تعليما ناجعا حسب اإلمكانيات املوضوعة حتت تصرفه من قبل اجلامعة ،يف
إطار من العدل واإلنصاف اجتاه كل الطلبة والطالبات دون متييز والعمل على تشجيع تبادل األفكار بينهم
وإرشادهم وخدمتهم( .املوقع االلكرتوين ،www.univ.guelma :مشروع ميثاق أخالقيات اجلامعة
 2554يوم 2535 /58 /31 :على الساعة  33:55صباحا).
فاألستاذ اجلامعي هو الذي يدرب طالبه على استخدام اآللة العلمية ،ويعمل على مساعدة طالبه لتحقيق
منوهم الذايت الذي يصل إىل أعماق الشخصية وميتد إىل أسلوب احلياة.
إ ذن املؤسسة اجلامعية حتتاج ألداء وظيفتها إىل هيئة التدريس مبختلف فئاهتا ،فهي تصنع اخلربة من خالل
اجلمع بني اهليكل اإلداري والتشريعات ،واللقاءات يف املخابر واملدرجات اليت تتم بني املدرسني الباحثني وطالهبم،
حيث أن هذا التفاعل بني هذه العناصر يؤدي إىل اكتشاف املناهج األمثل الستخدام املعلومات ومتثيلها وإعادة
صياغتها وتطويرها وفق معطيات الواقع الوطين( .فضيل دليو و آخرون ،مرجع سابق.)45 ،41 :
ووفقا ملا سبق على أعضاء هيئة التدريس بدءا من األستاذ اجلامعي أن حيرتموا أفكار وجهود طالبه يف جمال
مادته التخصصية ،أو يف أي م ناقشات حرة تتم بينهم داخل األسر الطالبية أو من خالل الندوات واللقاءات
الثقافية ،كما أنه يتطلب منهم إدراك متطلبات الطالب الفكرية واحتياجاهتم العقلية والنفسية واألخالقية ليسهل عليه
إجياد السبل اليت تساعدهم على تنمية تفكريهم مع االهتمام الدائم بتصحيح كافة األفكار والتوجهات اليت قد تصل
إىل عقوهلم عرب القنوات األخرى لالتصال االجتماعي .وحىت يتاح لألستاذ اجلامعي توفري هذا اجلو العلمي البد من
أنه حيتاج إىل منحه احلرية لتجسيد كل ما مطلوب وهي نوعني جيب أن تعطى هليئة التدريس:
أ-الحرية األكاديمية :هي غياب (أو احلماية من) القيود والضغوط اليت ميكن أن تفرضها السلطات السياسية
أو اإلدارية أو الدينية وغريها من السلطات-خارج الجامعة أو داخلها -اليت تسعى لبث اخلوف والقلق يف نفوس
العاملني يف اجلامعة من أساتذة وباحثني ،حبيث متنعهم من الدراسة أو البحث حبرية يف أي موضوع يثري اهتمامهم أو

مناقشته أو تدريسه أو نشر أية نتائج يتوصلون إليها.
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ب  -الحرية المدنية :تلك احلرية املستمدة من املبادئ األساسية واالجتماعية ،حبيث يتمتع باحلريات املدنية

واحلقوق كمواطن عليه ،وواجبات فوقية دستورية يؤديها وله حقوق حيصل عليها( .وفاء حممد الربعي ،شبل بدران،
مرجع سابق.)353 :
 2 -2- 2الطالب:

يعرف بأنه ذلك الشخص الذي مسحت له كفاءته العلمية باالنتقال من املرحلة الثانوية بشقيها العام والتقين
إىل اجلامعة وفقا لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة أو ديبلوم يؤهله لذلك ،وهو أحد العناصر الفاعلة يف العملية
الرتبوية طيلة التكوين اجلامعي ،وميثل عدد الغالبة يف املؤسسة اجلامعية( .فضيل دليو وآخرون ،مرجع سابق.)45 :
ويتفق الكثري من الباحثني أن حتضري الطلبة يف كل إصالح يعترب ضروري ذلك ألن مشاركتهم يف الربامج العلمية
والعملية تقنية أو تعليمية تساعدهم يف تكوينهم وحتضريهم ملسؤوليات تقنية واقتصادية وسياسية ،حبيث يصبح
يفكرون وحيللون ويقيمون طرق التسيري يف املؤسسة ،لذا عليهم تسيري الطلبة على نظام بيداغوجي مطابقا
حلاجاهتم،ويشجع االتصال على الواقع املربمج وجهاز يدعم املسؤولية واالختيار ومعرفة الطالب لردود أفعاله واجتاهاته
حول كل ما تعلمه ،وكيف مت حتضريه للتعامل مع الواقع االجتماعي كلها عوامل متكنه من مواجهة هذا الواقع( .املوقع
االلكرتوين http://www.wikibidia.org:يوم 312015/01على الساعة .14:00مساءا)
فالطالب بعد خترجه يسعى لتطبيق ما اكت سبه من مهارات ومعارف ليطبقها يف حياته العملية املهنية ،فهو
يعمل على خدمة جمتمعه بفضل ما حصل عليه من رصيد علمي ومعريف ،ولتفعيل هذا الطالب تعمل اجلامعة على:
 -االهتمام بتشجيع األنشطة الطالبية الثقافية واالجتماعية ،مبا حيقق األهداف املنشودة منها ،ومساعدة الطالب

على التعبري على أراءهم وتنمية إمكاناهتم وقدرهتم ،مبا جيعل النشاط الطاليب جزءا أساسيا ال يتجزأ من النشاط

اجلامعي ككل.
 االهتمام بالتنمية الثقافية لطالب اجلامعة ،من خالل مقررات ثقافية عامة هتدف إىل توعيتهم ،بالواقع واملأمولمن جهود التنمية اليت يشهدها اجملتمع.

 -االهتمام بإنشاء القنوات اليت تربط الطالب باألستاذ اجلامعي ،حىت حتقق للطلبة فرص االستفادة من خربات

األستاذة وتوجيهاهتم وإرشاداهتم( .فاتح باي ،مرجع سابق.)55 :
-3 -2- 2الهيكل اإلداري والتنظيمي:

هي تلك املكونات البشرية املتكاملة واملتناسقة النشاطات اإلدارية والتنظيمية ،وفقا للنظام اهليكلي العام
والوظيفي ،اليت تدبر وتسري املؤسسة اجلامعية وتسعى من خالل خمرجاهتا إىل الغايات اليت أنشئت من اجلها( .فضيل
دليو وآخرون ،مرجع سابق.)43 :
وميثل اإلداريون احملور واحملرك لسائر عمليات العمل اإلداري منهجا وأسلوبا وتسهر على السري احلسن ملختلف
األنشطة اإلدارية كالتخطيط والتوجيه والتنسيق و الرقابة ،وفقا للنظام اهليكلي العام والوظيفي الذي يدير تسيري
املؤسسة اجلامعية ....ومن أهم العوامل يف املؤسسة اجلامعية هو تكوين اإلطار اإلداري املتخصص وبناء اهليكل
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التنظيمي بدون اإلخال ل بالوحدة العضوية بني اجلهازين اإلداري التنظيمي والرتبوي اللذان يسامهان معا ولكن بطرق
خمتلفة يف حتسني املردود ورفع اإلنتاجية يف املؤسسة اجلامعية( .بططاش راضية.)15 :2557 /2553 ،
ويف الدولة احلديثة تسعى اجلامعة لدعم جهازها التنظيمي بإداريني يتميزون باخلصائص اآلتية:
أ -اإلملام بشؤون التسيري واملعرفة بطبيعة العمل يف املعاهد والكليات واخلربة الفنية يف كل ما يتعلق باجلوانب املادية
والتنظيمية ،والقدرة على معاجلة املشكالت املادية اليت تعرتض األساتذة والطالب.

ب  -إن اجلامعات أصبحت مكتظة باآلالف من الطالب واملدرسني ،فتجديد اجلهاز اإلداري وتدعيمه وتدريبه
جماال للمبادرة أصبح ضروريا.
ج -أن يعمل اإلداريون اخلاصون بالتعليم العايل ،وفق نظام يصلهم مباشرة باألجهزة األخرى املشرتكة يف العملية
التعليمية( .فضيل دليو وآخرون ،مرجع سابق.)43 :

4-2- 2المناهج والمقررات الدراسية:
تع ترب املناهج واملقررات الدراسية من الركائز الرئيسية حىت حتقق اجلامعة أهدافها ،حيث أنه ما يالحظ وحنن يف
القرن الواحد والعشرين أنه مازالت جامعتنا تعتمد على مناهج ومقررات دراسية تقليدية حتتل فيها الدراسات النظرية
واإلنسانية املرتبة األوىل ،مع ضعف االرتباط بني املناهج والواقع االجتماعي وميكن إمجال هذه االعتمادات يف النقاط
التالية:
أ -مازال األستاذ اجلامعي هو الذي يقوم يف الغالب بوضع الربامج التدريسية وباءها وتطويرها.

ب -مازالت املناهج مستوردة من الدول الغربية وتصبح بذلك غريبة عن اجملتمع وبعيدة عن حاجاته.
ت -فقدان التوازن بني ملناهج الدراسية يف اجملال النظري والتطبيقي.

ث -االعتماد املتزايد على الرتمجة من املراجع األجنبية واملوسوعات العلمية أو لزام الطالب بدراستها بلغتها
األجنبية ،مما يولد يف نفوس الطالب مواقف سلبية قد تسممت بالتبعية والشعور بالعجز.
أما عن طرق التدريس امل ستعملة يف جامعتنا فال زالت احملاضرة والتلقني أهم الطرق املعتمد عليها ،إال أن ما
يعاب عليها أهنا قاصرة وعقيمة لكوهنا بعيدا عن البحث والتطبيق وكذا املوضوعية العلمية يف التعليم والتعلم ،وقد
يبدو استخدمها شائعا كثريا خاصة يف غالبية الكليات النظرية لسهولتها ،كما أهنا الطريقة الوحيدة اليت ألفها الكثريين
من أعضاء هيئة التدريس يف معظم الكليات اجلامعية( .وفاء حممد الربعي ،شل بدران،مرجع سابق.)253 ،252 :
وعليه ال بد على القائمني على العملية التعليمة التكوينية يف اجلامعة أن يعملوا على إحداث تطوير جوهريا يف
طرق التدري س لتتنوع بني اإللقاء واملناقشة واحلوار وإثارة القضايا املتنوعة سواء وطيدة الصلة مبادة التخصص أو
القضايا العامة يف اجملتمع ،وعلى الطالب أن يعملوا جاهدين على عملية البحث العلمي الراقي بني إعداد التقارير،
ومجع املادة العلمية ،والقيام باألحباث املشاركة يف التدريس مع تنوع الوسائل التعليمية املرئية واملسموعة إلحداث
مواقف مثرية تعليميا(.املرجع نفسه.)253 :
وعليه من خالل ما سبق ميكن إمجال العناصر ،املكونة مع إضافة عناصر مل نتناوهلا يف األركان بشيء من
التحليل والتعمق.
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فوفقا ملا قدمه العلماء والباحثون يف التعريفات املقدمة للجامعة ،جند أهنا تتكون من عناصر كثرية وتستلزم
عملية إنشائها لتكون جامعة دراسات وحبوث لتكمل الشروط املطلوبة يف إنشاء جامعة.
فحسب حممد عقيل بن علي املهديل العناصر الرئيسية للجامعة كاآليت:
 .3هيئة التدريس
 .2الطالب
 .3التعليم والتعلم والبحث بناء على املناهج اليت مت وضعها.
 .1املصادر واملراجع.
أما العناصر املكملة تتكون من األمور اآلتية.
 .3اإلداريون
 .2العاملون
 .3اإلدارات اليت تقوم بتنظيم أمور اجلامعة
 .1امليزانية
 .5املباين املتمثلة يف قاعا للمحاضرات واالجتماعات والندوات واإلدارات واملكتبات واملعامل وغريذلك.
(حممد عقيل بن على املهديل ،مرجع سابق.)35 ،31 :
ومنه رغم اختالف التصنيفات إال أهنا اشرتك يف أربع عناصر مها هيئة التدريس ،الطالب ،املناهج واملقررات
الدراسية ،واإلداريني فكلها عناصر تعمل كوحدة عضوية اجتماعية من أجل الرفع من مكانة اجلامعة والبحث العلمي
والسري هبا يف ركب الدول املتقدمة عامليا.
-3السياق التاريخي لتطور مؤسسة الجامعة:
تعد جامعة اليوم االمتداد الطبيعي ملؤسسات التعليم املتخصصة واليت ظلت تتطور على مر السنني كحاضنة
أساسية للمعارف اإلنسانية من حيث اإلنتاج والتطبيق ،وبالرغم من أن اجلامعة كمؤسسة تعليمية إلنتاج املعرفة املعقدة
التنظيم حديثة النشأة نسبيا ،فإن جذورها التارخيية ترجع إىل العديد من احلضارات القدمية يف الصني ،اهلند مصر
وبالد الرافدين وغريها( .فضيل دليو وآخرون ،مرجع سابق.)73 :
إال أن تاريخ ومكان نشأة أوىل اجلامعات مثار جدل بني العلماء ،حيث يف حضارة اليونان القدمية ،اشتهر
معلمون من أمثال سقراط وأرسطو ممن قاموا بتعليم الفلسفة والعلوم ،لكن تعليمهم مل يكن ضمن اإلطار اجلامعي،
فالطلبة يف ذلك الوقت مل يكن حيتاجون النجاح يف امتحان القبول أو االنتظام يف مقررات حمددة ،وال مينحون
شهادات أكادميية ،ومثل ذلك ما حدث يف اهل ند القدمية ،حيث قام العلماء بتعليم اهلنود املعارف الدينية ،لكن
طريقتهم يف التعليم مل تكن تعليما جامعيا مبفهوم العصر احلديث ،وقد كان هلذه النماذج األوىل تأثريا على طبيعة
التعليم العايل ،وتبدأ جذور اجلامعات احلديثة من إنشاء جامعة القرويني (215هـ854 -هـ) وجامعة الزيتونة يف مشال
إفريقيا وجامعة األزهر يف مصر (375هـ 475 -هـ) و هذه هي الثالث جامعات من أقدم جامعات العامل ،وكان أمرا
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طبيعيا بداية تدريس العلوم اإلسالمية حبكم خصوصية اجملتمع ،ولكن تغري األمر فيما بعد لتصبح معظم املعلوم
املعاصرة تدرس فيها( .هشام فوزي العبادي وآخرون،مرجع سابق.)38 :
وسنعتمد تقسيم بداية تاريخ اجلامعات على النحو التايل:
 1 -3الجامعات في الوطن العربيUniversities in the Arabe World
عندما نذكر تأسيس اجلامعات ال بد من أن نتطرق إىل املدرسة املستنصرية يف بغداد يف العهد األموي ،حيث
تكونت من جمموعة االختصاصات العلمية واإلنسانية والدينية وكان هناك قسم خاص للرتمجة فيها ممكن جلميع
اللغات ،وقد وصل العلم يف هذه املرحلة إىل أوجه -فقد أصبح الكتاب يعادل الذهب ويف هذه الفرتة مل يعرف اسم
اجلامعة وكانت هذه املدرسة هي مبثابة اجلامعة وكانت هذه املدرسة هي مبثابة جامعة لكل العلوم ،وحىت بنائها يوحي
بأهنا جامعة متكاملة واستخدم فيها فن العمارة املالئم إلقامة احملاضرات والدروس والتطبيق وكانت هذه املدرسة هي
النواة احلقيقة للجامعات العربية خاصة وقد عهد إليها الكثري من طالب العمل من خمتلف البلدان ،كما أهنا أول
مدرسة ضمت أ ضخم مكتبة عرفت يف ذلك العصر وتناولت العديد من العلوم ،ومت تأسيس جامعة بغداد يف عام
() 3453ومن مث تأسيس جامعة املستنصرية وتليها جامعة املوصل ومن مث جامعة البصرة وتطورت اجلامعات العراقية
حىت وصلت إىل ( ) 37جامعة إضافة إىل الكليات احلكومية واملعاهد والكليات األهلية املتنوعة واليت بلغ عدد
الكليات فيها إىل ( )248كلية وعدد املعاهد إىل ( )81معهدا أما عدد الكليات األهلية فقد وصل ( )33كلية.
(املرجع نفسه.)34 ،38 :
وإذا نظرنا إىل اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة جبد فيها أدلة واضحة تدعو إىل إنشاء املدارس
واملعاهد واجلامعات للتعليم والتعلم وإجراء البحوث يف مجيع التخصصات اليت حيتاجها اإلنسان يف هذه احلياة.
ففي القرآن الكرمي جند آيات كرمية تدعو إىل ذلك منها:
﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق ( )1خلق اإلنسان من علق ()2اقرأ وربك األكرم( )3الذي علم بالقلم ( )4علم
اإلنسان ما لم يعلم (﴾)9سورة العلق اآلية 9-1
﴿وإذ قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾سورة األعراف اآلية 214
﴿قل سيروا في األرض فانظروا كيف بدأ الخلق ﴾سورة العنكبوت اآلية 21

وغري ذلك من اآليات الكرمية اليت تدعو إىل االهتمام بالقراءة والكتابة والبحوث والدراسة يف املوضوعات اليت تتعلق

باإلنسان واحليوانات واألحجار وغريها من املخلوقات اليت خلقها اهلل يف السموات واألرض( .حممد عقيل بن علي
املهديل ،مرجع سابق.)21 ،23 :
أما السنة النبوية الشريفة فهي مليئة باألحاديث اليت تدل على الدعوة املذكورة آنفا منها:
"-1طلب العلم فريضة على كل مؤمن فاغد أيها العبد عالما أو متعلما وال خير فيها بين ذلك" رواه الديلمي.
" - 2تعلموا القرآن واقرءوه"...اخل الرتمذي والنسائي وابن ماجه وابن حيان عن أيب هريرة.
"-3تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا" رواه اخلطيب وابن مردودية عن ابن

عمر.
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وحينما وصل الرسول صلى اهلل عليه وسلم فأول شيء فعله بناء املسجد ليكون مكانا للعبادة املشاورة وتلقي
دروس العلم وغريها،وقد تطورت بعد الرسول صلى اهلل عليه وسلم فكرة اجلامعة يف اخلالفة العباسية بصورة واضحة،
حيث أنه كانت الكتب اليت تدرس على مستوى التعليم العايل يف القرون الوسطى مرتمجة عن اللغة العربية.
فاملدرسة النبوية أكرب مدارس وأعظمها قدرا ،وحنن يف حاجة إىل معرفة هذه املدرسة بالتفصيل والبحث عن
أسرار جناحها يف ختريج الطالب الذي أصبحوا بعد معلمهم سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم أساتذة البشر وقادهتم،
فاجلامعة اإلسالمية خرجت العلماء واملفكرين يف مقدمتهم اخللفاء الراشدين( .املرجع نفسه.)25 ،33 :
 بذور الجامعة الحديثة :جامع القيروان:يعد منتصف القرن اخلامس اهلجري (احلادي عشر امليالدي) فاحتة عصر جديد بالنسبة للنظام التعليم يف تاريخ
اإلسالم ،فقد كان ذلك بداية احتضان الدولة لفكرة التعليم اجلامعي يف مكان واحد :املدرسة واختاذ هذه األخرية
مركزا لنشر الفكر اإلسالمي ...وهلذا وجدنا املسئولني السياسيني يأخذون على عاتقهم هتيئة اهلياكل القاعدية للتعليم
وصرف مرتبات املعلمني والطالب .ولعل أقرب صيغة ملا يعرف اليوم باجلامعة وأقدمها يف التاريخ هو جامع القرويني
يف فاس باملغرب من حيث اهليكلة والتنظيم ونوعية التكوين وقد شرع يف بنائه سنة 215هـ 875 -م لتأيت بعده
املدرسة النظامية يف بغداد اليت شرع يف بنائها عام 157هـ 3531 -م ،وقد تزامنت معها جمموعة من املدارس يف
خم تلف أحناء العامل اإلسالمي ،نسجت جامعات أوروبا على منواهلا يف القرون الوسطى حيث تأسست جامعة بولونيا
يف إيطاليا سنة  3334وجامعة أكسفورد يف بريطانيا سنة 3227م وجامعة السوربون يف باريس بفرنسا سنة
3257م.
والدراسة يف القرويني مل تقتصر على علوم الفقه واحلديث وعلم اللغة واألدب بل كانت تشمل الكثري من املواد
العلمية كالطب والفلك واحلساب واهلندسة وعلم املوسيقى ،وكان ما يقارب املائة ( )355كرسي لألساتذة
املتخصصني "تخصصاتعالية "وكانت القرويني ختضع يف التوجيه الرتبوي لقاضي املدينة الذي كان له احلق يف حتويل

الكراسي العلمي ة ملن رآه كفؤا هلا من األساتذة والعلماء بالتعاون مع اجمللس العملي املتكون من كبار العلماء ،وحتيط
القرويني مدارس علمية تابعة هلا لتدريس الطلبة يف بعض االختصاصات العملية كالطب واهلندسة والفلك وغريها،

وفيها قاعات للمطالعة والدرس ...وهي تشبه املعاهد املتخصصة واألحياء اجلامعية باملفهوم املعاصر( .فضيل دليو
وآخرون ،مرجع سابق.)75 ،71 :
ومن بني اجلامعات احلديثة يف الوطن العريب عام 3458م وهي اجلامعة املصرية ،وكانت أهلية ،مث أنشئت
اجلامعة اجلزائرية عام 3454م ،وإن كان قد صدر مرسوم بتأسيسها عام 3874م ،وأنشئت جامعة اإلسكندرية عام
3412م ،وجامعة عني مشس عام  ، 3455أما جامعة خرطوم فقد كانت نواهتا كلية غوردون اليت أنشئت عام
3452م ومسيت جبامعة اخلرطوم عقب االستقالل عام  ، 3453ويف العام ذاته افتتحت اجلامعة الليبية ،أما اململكة
العربية السعودية فأقدم جامعتها جامعة امللك سعود اليت أنشئت عام 3457م( .هشام فوزي العبادي وآخرون،
مرجع سابق.)34 :
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وهذه اجلامعات يف الوطن العريب يشرف على التدريس فيها أساتذة عرب مؤهلون تأهيال علميا عامليا ،وحترص
وزارات التعليم على متويل اجلامعات بكل ما يلزمها من االعتمادات املالية ،حىت تتمكن من تزويد مكتباهتا ومعاملها
وإجراء التجارب والبحوث وعقد املؤمترات وإصدار الكتب واجملاالت ،واإلنفاق على خمتلف األنشطة الطالبية وبناء
املدن اجلامعية لسكىن الطلبة والطالبات وكذلك لسكىن األساتذة( .املرجع نفسه.)75 :
 2 -3الجامعات في آسيا وإفريقياUniversités in Asia and Africa:

قد درجت اجلامعات يف املستعمرات على الطريقة األوروبية نفسها وتشمل كلكتا ،وبومباي ،عام (3857م) يف
اهلند ،أو تاقوين (3834م) ومدراس يف نيوزيلندا ،وكيب تون ( 3873م) يف جنوب إفريقيا.
ويف الفلبني جامعتان هلما تاريخ طويل ومها سان كارلوس (تأسست يف 3545م) ،وسانت توماس (3333م)،
وحتقق هلا املستوى اجلامعي يف عام 3418م ،وتأسست اجلامعة التقنية يف ماليزيا عام 3425م (وظفرت باملستوى
اجلامعي عام 3472م) ،وتأسست اجلامعة الوطنية يف سنغافورة عام 3485م ويرجع أصلها إىل كلية طب امللك

إدوارد السابع (3455م).
ويف الوقت احلاضر أنش ئت مئات اجلامعات يف مجيع أحناء العامل ،وقد أنشئ معظمها من خالل التوسع يف
األكادمييات اليت كانت قائمة ،لتليب حاجة األعداد املتزايدة من املواطنني للتعليم العايل .ويف املناطق املستعمرة سابقا
يف آسيا وإفريقيا ،قامت بعض الدول اليت حصلت على استقالهلا بعد هناية احلرب العاملية الثانية يف عام 3415م
بإنشاء املدارس لتخدم اجملتمع الذيلم تتح له الفرص فيما مضى للتعليم املتقدم( .املرجع نفسه :نفس الصفحة).
 3-3الجامعات في الغربUniversités in the West :

إن اجلامعات يف أوروبا يف فرتة العصور الوسطى مل تكن مؤسسات متكاملة ،وإمنا منت تدرجييا بوصفها جتميع

املدارس فردية ،حيث أنه يف املرحلة اليت كانت فيها اجلامعات اإلسالمية جتمع بني التعليم الروحي واملادي وتلقن
طالهبا املعارف الدينية والدنيوية ،فاجلامعات األوروبية اضطرت إىل التكيف مع الظروف املغايرة اليت كانت سائدة
آنذاك للتخلص من هي منة الكنيسة اليت تعارض االكتشافات العلمية بعد املدة الطويلة اليت قضتها اجلامعات يف أوروبا
هتتم بالتكوين الديين ،وأصبح األساتذة والطلبة ميارسون نشاطاهتم الثقافية بكل حرية وخارج إطار آية رقابة...
فاجلامعات يف العصور الوسطى كان هلا دورا يف صياغة أفكار اجملتمع وقيادهتا للحركة الثقافية والفكرية ...وبينما
العامل اإلسالمي يتخبط يف متاهات االحنطاط والرتاجع احلضاري ،واصلت اجلامعة يف أوروبا مسريهتا احلضارية بشيء
من التحفظ جتاه االكتشافات العلمية اليت أوجدهتا الثورة الصناعية إىل غاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،
فلم تكن تؤمن بالعلوم التطبيقية الناشئة اليت كانت هتتم هبا املدارس العليا املتخصصة يف فرنسا تعرف " باملدارس
املتعددة التقنيات" " Poly techniquesأو املدارس العالية "Ecoles Normales Supérieurs
خرجت الكثري من األمساء يف عامل االخرتاعات خاصة (.فضيل دليو وآخرون ،مرجع سابق.)75 :
ومن أقدم اجلامعات يف أوروبا هي جامعات بولونيا يف إيطاليا وجامعة باريس يف فرنسا امللقبة بـ "أم
الجامعات" وتعرف اآلن جبامعة السوربون ،ونابويل يف إيطاليا ،وجامعة "مونتبلية" اليت كان غرضها تعليم اللغة العربية
ونشرها وحتولت يف هناية القرن الثالث عشر سنة  3324إىل جامعة الدراسات الطبية وجامعيت "تولوز ،وأورليانز"،
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ويف اجنلرتا جامعة أكسفورد ،جامعة كمربديج يف اسكتلندا ،وجامعة فينا بأملانيا 3335م ،وصوال إىل ظهور جامعات
يف كل من بولندا واجملر والسويد يف منتصف القرن اخلامس عشر( .عبد العزيز الغريب صقر ،مرجع سابق،317 :
.)318
وقد أخذت اجلامعات الغربية نظام "األروقة" يف األزهر فكرة سكن كل جمموعة من نفس البلد ،كما امسوا كل
جمموعة "أمة" ،ولباسهم املميز للمعلمني هو اجللباب ،وكذلك أخذوا عن املسلمني فكرة الفصول الدراسية من تنظيم
اجملموعات يف حلقات دراسية وفكرة "رخصة التدريس" أو "اإلجازات" أو "الشهادات" كما تسمى اليوم( .حممد
عقيل بن علي املهديل ،مرجع سابق.)23 :
وظهرت اجلامعات يف القرن اخلامس العشر بصورة تنظيمات كربى فتحت اجملال لتستقبل الطالب واألساتذة
من مناطق متعددة ،وكانت تدرس العلوم هبا العلوم واآلداب واللغات ،وفتح اجملال للدراسات العليا ،حيث كانت
إحدى السمات اليت متيزت هبا جامعات العصور الوسطى وتشرتك فيها مع اجلامعات احلديثة.
وقد امتازت اجلامعات الغربية يف العصور الوسطى باالزدهار الكبري واالهتمام بالعلم والعلماء وتنوع مصادر
البحث العلمي خارجها حدودها اإلقليمية.
كما كانت ميزة هذه اجلامعات أهنا يغلب عليها الطابع الديين ،حتت إشراف الكنسية بصورة إرادية ،وكل ما
يدرس يف اجلامعة ،منسجما مع غايات الكنيسة هبدف خترج رجال دين مبشرين ،قادرين على الدفاع عنها والوقوف
يف وجه خصومها من أصحاب النزاعات العلمانية.
وبعد ا نقضاء فرتة العصور الوسطى ،شهدت النشأة التطورية للجامعات يف أوروبا ما يعرف "بعصر اإلصالح"
أو "عصر التنوير" وهي الفرتة املمتدة من القرن الثامن عشر ،حيث عرفت مؤسسات التعليم اجلامعي العديد من
التغريات وتأثرت باحلركة الثقافية والفكرية والسياسية اليت عرفتها أوروبا ،ومنو احلركات العلمية واالجتماعية والسياسية
الكربى ،وانتقال السلطة والسيادة العليا يف اجملتمع ،من السلطة الكنسية الدينية إىل السلطة السياسية الدنيوية.
إال أن حركية اجلامعات وتقدمها مل تعرف معدال عايل يف التطور كما كان يف العصور الوسطى ،حبيث مل تتغري
امل ناهج التعليمية اجلامعية بل بقيت على ما كانت عليه يف العصور الوسطى ،ماعدا التغري يف توجيه السياسات
اجلامعية
من الطابع العاملي إىل القومي ،وذلك نتيجة لظهور احلركات القومية يف أوروبا وظهور الدول األوروبية احلديثة ،خاصة
نشرة اإلصالح الربوتستانيت وتغري لغة ال تعظيم يف اجلامعات من اللغة الالتينية إىل حلول اللغات القومية اخلاصة بكل
دولة( .فاتح باي ،مرجع سابق.)18 :
وميكن اختصار مراحل اليت مرت هبا اجلامعة يف أوروبا يف:
المرحلة األولى :كانت تقليدا للمدارس العربية الكربى وعرفت فيها اجلامعة جناحا كبريا يف قيادة احلركة الفكرية

والثقافية للمجتمع.
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المرحلة الثانية :ابتداء من القرن السادس بدأت اجلامعة تدير ظهرها للمجتمع وأمهلت العلوم التجريبية

كالطب ،وختلت عن جماالت املعرفة الصانعة للمستقبل وعجزت عن مواكبة املعارف اجلديدة اليت توسعت بفعل
التنمية االقتصادية واالجتماعية فهمشها اجملتمع.
المرحلة الثالثة :ابتداء من هناية القرن التاسع عشر عرفت اجلامعة انبعاثا جديدا تقلدت فيه من جديد

مكانتها املتميزة يف صياغة أفكار اجملتمع ،ولعبت دورا يف صناعة اإليديولوجية الليربالية ونشر فلسفة التنوير وأنتجت
شرحية ثقافية جديدة سامهت بقسط وفري يف تغيري اجملتمع( .فضيل دليو وآخرون ،مرجع سابق.)78 ،77 :
وعليه فقد اخذ الغربيون أفكار عديدة من املسلمني وطورها وخاصة يف إنشاء املدارس واملعاهد واجلامعات،
واستمروا يف التقدم واملسلمني يف نوم عميق ،واستيقظوا بعد أن تقدم الغربيون يف الدراسات والبحوث ،ومل جيد
املسلمون طريقا ليتقدموا إال طريقهم فتعلموا منهم وتأثروا هبم ،فقد أصبح املسلمون طالب لدى الغربيني بعد أن كانوا
أساتذة هلم( .حممد عقيل بن علي املهديل ،مرجع سابق.)23 :
أما يف العصر احلديث فيؤكد عامل االجتماع تالكوت بارسونز على أن "عملية التوسع الشامل يف جمال التعليم
العايل يف العصر احلديث مل يأت من فراغ بقدر ما جاء نتيجة العديد من مظاهر التغيري الكربى اليت حتدث يف طبيعة
بناء اجملتمعات احلديثة" .فمن بني العوامل الفكرية واالجتماعية اليت كان هلا تأثريا على اجلامعات وتطورها يف العصر
احلديث :حركة التنوير والثورات السياسية ،بدءا بالثورة الفرنسية عام 3784م ،وتأثريها على بقية اجملتمعات األوروبية،
والثورة الصناعية وظهور الرأمسالية وتنامي األفكار االشرتاكية ،باإلضافة إىل التقدم العلمي الذي صاحب العلوم
احلديثة ،فكلها عوامل هلا تأثريا فيما وصلت إليه اجلامعات يف العصر احلديث ،كما ظهرت أدورا جديدة للجامعة فقد
أصبحت مؤسسة من مؤسسات البحث العلمي اليت متد اجملتمع بآخر االخرتاعات واالبتكارات وتسعى حلل
مشكالته يف إطار ما يسمى جبامعة السبق أو التميز ،داللة على سبق اجلامعة ومتيزها باخلروج إىل جمتمعها للتعرف
على احتياجاته وتلبيتها( .فاتح باي ،مرجع سابق.)14 :

وعلى ضوء ما سبق ميكن القول أن املسار التارخيي لتطور مؤسسة اجلامعة مل يكن مسارا ذو منحىن مستمر
وثابت بل كانت يف شكل صريورة اجتماعية حافلة بالعديد من العوامل املؤثرة يف نشأة وتأسيس وتطور هذه املؤسسة

االجتماعية التعليمية ،حيث امتاز هذا املسار بالتغري املستمر على خمتلف األصعدة الدينية ،االجتماعية ،االقتصادية
وصوال إيل الصعيد السياسي حيث أصبحت متتاز اجلامعة يف الوقت الراهن بنوع من االستقالل وبعضا من احلرية
األكادميية.
 -4بعض اتجاهات التنظير السوسيولوجية لدراسة الجامعة:
 1-4االتجاهات التقليدية لدراسة مؤسسة الجامعة:

مل حتظى اجلامعات باهتمامات علماء االجتماع بالقدر الكايف من الدراسة والتحليل ،مقارنة مع ما نالته

املؤسسات االجتماعية األخرى كاملصانع،اإلدارات احلكومية،السجون اهتماما واسعا ومعمقا يف حتليالت هؤالء
العلماء،حيث يكشف لنا حتليل الرتاث العلمي و التارخيي السوسيولوجي لدراسة اجلامعات ومؤسسات التعليم وجود
العديد من العوامل اليت حالت دون إقبال الباحثني من العلوم االجتماعية بوجه عام،إلجراء الدراسات الالزمة
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للمؤسسات األكادميية اجلامعية اليت يشتغلون هبا،حيث تشابكت هذه العوامل بني عوامل سياسية،اقتصادية،اجتماعية
وصوال إىل عوامل دينية،علمية أكادميية،واليت توضح العالقة املتغرية بني اجلامعة والدولة واجملتمع بصفة عامة.وتتجسد
بعض هذه العوامل يف خضوع العديد من اجلامعات للتهديدات املستمرة من قبل السلطة الكنيسة أو السلطة
السياسية يف فرتة العصور الوسطى،فقد وضعت اجلامعات خاصة اجلامعات الغربية لالستقطاب املستمر من قبل كل
من السلطتني (الكنيسة،السلطة السياسية).ونشوء بعض اجلامعات يف دول العامل الثالث حتقيقا ألغراض استعمارية
وسياسية رغم حصول هذه الدول على استقالهلا ظلت جامعتها حتت سيطرة النفوذ االقتصادي والسياسي حلكوماهتا
واستقطاهبا للتكتالت السياسية واحلزبية والتبعية الثقافية اخلارجية.
لكن شهدت العقود األخرية إقباال واسعا حنو دراسة اجلامعات،خصوصا من قبل املهتمني بعلم االجتماع و فروعه
املختلفة،مما أضفى طابعا مميزا على التحليالت السوسيولوجية ورؤيتها الواقعية،لفهم مشكالت و قضايا التعليم
اجلامعي.فظهرت العديد من الدراسات السوسيولوجية املتخصصة بدراسات اجلامعات،وأسهم ذلك يف تطور النظرية
السوسيولوجية اليت اهتمت بقضايا التعليم العايل و مؤسساته اجلامعية( .عبد اهلل حممد عبد الرمحان:3443،
.)45،84
وسنحاول يف هذه الدراسة مقاربة موضوع اجلامعة،من خالل عدد من االجتاهات التنظريية اليت تعرضت هلا أو
ملا له صلة هبا،حيث نعتقد أهنا ذات أمهية ووزن معريف أكادميي للباحثة لتضع موضوعها يف سياق نظري منظم
ومنهج،وسنركز هنا على اجتاهني أحدمها كالسيكي ويشمل االجتاه املاركسي واالجتاه الوظيفي ،والثاين ميثل إسهامات
بعض املعاصرين اليت تبني رؤية معاصرة لبنية و وظيفة اجلامعة.
1-1-4االتجاه الماركسي:
توجد صعوبة يف الوصول إىل كتابات ماركس وأتباعه عن املؤسسة بشكل عام ،وخاصة عن إحدى مؤسسات
اجملتمع أال و هي اجلامعة ،ما أدى إىل التنقيب عن كل ما له ارتباط باجلامعة كالتعليم واملعرفة،فنجد إحدى إسهامات
أو رائد النظرية املاركسية كارل ماركس:Karl Marx
فالنظرية االجتماعية عند كارل ماركس تتمركز على أربعة قضايا:
3ـ التصور املادي للمجتمع و التاريخ.
2ـ الطبقات و الصراع الطبقي.
3ـ االغرتاب.
1ـ نظرية املعرفة.
فهذه األخرية"نظرية املعرفة" واليت تتمثل يف العالقة بني الوجود االجتماعي و الوعي االجتماعي ،حيث يقول
ماركس:
''أن النشاط االجتماعي والعقل االجتماعي يتحدان بشكل واضح بوضعهما اجتماعيين ولذلك فإن
النشاط و العقل ال يخرجان إلى حيز الوجود إال من خالل حقيقة األخيرين،وهما يتحققان حيثما يقوم هذا
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التعبير االجتماعي المباشر على أساس طبيعة النشاط،أو ما يتطابق مع طبيعة العقل حتى حينما أقوم بإعداد
عملي العلمي"...
ولتحليل هذا القول نقول أن عملية تفسري النشاط العقلي واملعرفة يف إطار جديل بينها وبني الواقع ،فماركس يرى أن
النشاط االجتماعي و العقل االجتماعي(الوعي االجتماعي)يتجددان بوصفهما اجتماعيني ،وكل من النشاط أو
التغبري أو العقل(الوعي) يوجدان يف ظل العالقة الواضحة بني األخريين.
ومن خالل التعبري االجتماعي املباشر على أساس طبيعة النشاط،أو ما يتماشى مع الوعي(العقل)من خالل قيامه
بإعداد البحث العلمي(.حممد عودة )323 ،321 :3488،
وقد شغل حيزا كبريا ما مسي باإلصالح الرتبوي يف كتابات املاركسيني،حيث يعرفه بأنه ذلك التغيري الشامل يف
بنية النظام الرتبوي القومي على املستوى الكبري أو مبعىن آخر تلك التغريات الشاملة األساسية يف السياسة التعليمية
اليت تؤدي تغريات يف اجملتمع(.شبل بدران،مجال الدهشان.)35 :2553،
ويبدو أن كال املصطلحني رغم االختالف إال أهنما متشاهبان و يوجد تطابق يف استخدامهما،فاملصطلح يف كثري من
األحيان هو يقوم بعملية التجديد و يدعو التغيري و التحقيق األفضل...إخل.
2-1-4االتجاه الوظيفي:
من بني التحليالت والكتابات السوسيولوجية املبكرة اليت تناولت قضايا التعليم اجلامعي وظاهرة اجلامعة جند
إسهامات رواد علم االجتماع األوائل أمثال:هربرت سبنسر Herbert spencerو روبرت ماكيفر
Robertmaciverو إميل دوركامي Emile Durkheimوماكس فيرب،Max weberوتالكوت
بارسونز Talcot Parsonsوغريهم.
 1-2-1-4هربرت سبنسرHerbert spencer:

متثل فكرة هربرت سبنسر عن املماثلة البيولوجية،من األفكار السوسيولوجية اليت سامهت يف نشأةوتطور علم
االجتماع الرتبوي يف بريطانيا.ورغم االنتقادات اليت وجهت هلذه الفكرة و النزعة التطوريةاالجتماعية Social

،Évolutionnismeإال أهنا ظلت أيـ فكرة املماثلة البيولوجية والنزعة التطوريةاالجتماعيةـ توجه كثريا من الظواهر
والنظم االجتماعية،ومنها النظام التعليمي وكيفية تطوير مفاهيمهوأساليبه املنهجية،ونشأة العديد من املؤسسات
التعليمية و األكادميية(.عبد اهلل حممد عبد الرمحان،مرجع سابق.)43:
ركز سبنسر يف كتاباته على طبيعة اجملتمع الغريب بصفة عامة والربيطاين بشكل خاص،وحتليل كل النظم
االجتماعية املختلفة،ومدى تأثريها على تطوير اجملتمع،فكانت كتاباته تعرب بصورة غري مباشرة عن أمهية املؤسسات
ال علمية واألكادميية واجلامعات ودورها احلقيقي يف اجملتمع.حيث كانت غايته من حتليله للبناءات االجتماعية
ومؤسسات الدولة وأجهزهتا اإلدارية والبريوقراطية والسياسية هو التعرف على العمليات الداخلية يف هذه املؤسسات
وكيفية تطويرها وحتديثها،فاستخدم تصوراته املنهجية املقارنة لدراسة النظم االجتماعية واملؤسسات العامة،وذلك من
خالل التعرف على السريورة التطورية للنظام الرأمسايل الليربايل الغريب واتضحت يف حتليالته املقارنة لنوعية املؤسسات
اليت كانت يف اجملتمعات العسكرية وحتولت إىل اجملتمعات الصناعية احلديثة.وعليه فقد جاءت إسهامات(سبنسر)
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مركزة على أمهية التعليم واملؤسسات التعليمية ودورها يف تطوير اجملتمع الصناعي احلديث،والعالقة التبادلية بني النظام
التعليمي والنظم االجتماعية األخرى،معتمدا يف ذلك على فكرته التطورية وتفسريه لعمليات نشأة اجملتمعات الصناعية
الرأمسالية احلديثة.
وا جلدير بالذكر أن إسهامات سبنسر مل توجه شكل مباشر لدراسة اجلامعات حقيقة،إال أنه يؤكد الباحثني أن
عملية النشأة األوىل للجامعات الربيطانية مل تكن من فراغ،بل جاءت نتيجة التأثر بالنموذج األملاين
للجامعات...،فنشأة وتطور اجلامعات الربيطانية حدثت نتيجة املماثلة باجلامعات األملانية يف القرن التاسع
عشر (.املرجع نفسه.)42 :
2-2-1-4روبرت ماكيفرRobert maciver:

برزت حتليالت(ماكيفر)للجامعة ،من خالل تركيزه على دراسة مشكالت اجلامعات يف العصر احلديث يف ظل
تفسرياته للجامعات واملؤسسات األكادميية ووظيفتها يف اجملتمع.

حيث قام بدراسة وحتليل مشكلة احلرية األكادميية academic freedomوحتديد مكونات قضية احلرية
األكادميية باجلامعات ،فميز بني ثالث أبعاد رئيسية هلا وهي:

أوال :البعد الوظيفي FUNCATIONL DIMENSION
ا لذي يهدف للتعرف على مدى حرية اجلامعات وأعضاء اهليئة األكادميية يف أداء دورهم املهين واألكادميي،
وحتديد خمتلف العمليات التدريسية والبحثية ،لضمان سري العملية األكادميية وقيامها بدورها بشكل فعال وكفئ والبد
من انتقاء أحسن الطرق والوسائل ملمارستها.

ثانيا :البعد األكاديمي PROFESSIONAL ACADEMIC
DIMENSION
يتمثل يف تبيان مدى اهتمام اجلامعة وأعضائها باستمرارية واتصال املعرفة ،كوهنا الوظيفة اليت تأيت من اجملتمع
احمللي ومنه اجملتمع األكرب واحلضارة واجلنس البشري.

ثالثا:البعد النظامي INSTITIONNAL DIMENSION
يركز على حق اجلامعة وهيئتها األكادميية يف ضمان حق املساواة الليربالية لقضية احلرية ،وال يقل هذا احلق أمهية عن
وظائف اجلامعة يف البحث عن املعرفة واستمرارية جتديدها.
من خالل األبعاد الثالثة للحرية األكادميية باجلامعات ،يتضح أن حتليالت (ماكيفر) اتسمت بالواقعية وعمق
تصوراته يف دراسته ملشكلة احلرية األكادميية داخل اجلامعات ،حيث يرجع السبب األساسي الذي جعله يركز على
هذه القضية وجعلها حمور تفكريه عند دراسته ملشاكل اجلامعات ،هو تأكيده على أمهية حقوق اجلامعات وأعضائها
األكادمييني ،وتوفري اجلو العلمي واألكادميي املناسب الذي يزيد من فاعلية اجلامعات وأدائها لوظائفها يف اجملتمع .وبرز
هذا يف تأكيده الدائم على حق األستاذ اجلامعي يف نيل احلرية األكادميية لتحمل مسؤوليته حنو اجملتمع وواجبه
احلضاري يف حتقيق األفضل له ( .املرجع نفسه)43،41 :
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 3 -2-1-4ايميل دوركايم EMILE DURKHEIM:

تعترب حتليالت دوركامي ملشكلة التعليم ،من أهم اإلسهامات السوسيولوجية املهمة ،حيث مل يركز على التعليم
بصفة خاصة بقدر ما ركز على النظام التعليمي ودوره يف تشكيل مكونات عملية التنشئة الفردية individuelle
 socializtionيف اجملتمع ،وحتقيقها لعملية التضامن االجتماعي اليت هي حمور نظريته السوسيولوجية العامة.
كما اهتم بتحليالت مكونات العملية التعليمية  educational processوفلسفتها وأهدافها العامة حنو

اجملتمع أو الفرد ،حيث برز ذلك يف مؤلفه التربية األخالقية  ،moral éducationفقد عاجل فيه مسألة أمهية
التعليم يف اجملتمع معاجلة سوسيولوجية متخصصة ،وأكد على العالقة الرتابطية بني التعليم والدين ،واألخالق واجملتمع.

ووضح العالقة بني املؤسسات التعليمية واجملتمع مركزا على دور املؤسسة يف اجملتمع ،كوهنا تنظيما هاما يشكل السلوك
الفردي ومدى امتثاله للنظام االجتماعي واألخالقي ،ومن بني هذه املؤسسات املدرسة.
فقد حظيت املدرسة باهتمام كبريا يف حتليالت دوركامي ،حيث بني أمهية هذه املؤسسة يف اجملتمع وركز على
بشكل خاصا على بيئة املدرسة  school environmentsودورها يف التعليم األخالقي ،فمثال الطفل عندما
يذهب إىل املدرسة يكون سلوكه مشكال عن طريق األسرة أو ما يسميه دوركامي–الروابط القرابية -وبدخوله للمدرسة

يتأثر هذا السلوك ببيئة ا ملدرسة عن طريق الروابط األخالقية اليت تظهر يف عمليات تنشئته علميا واجتماعيا وأخالقيا
يف املدرسة .فمؤسسة املدرسة من العناصر األساسية اليت تساهم يف تكوين الشخصية الفردية ،وتدعم روح التضامن
االجتماعي من خالل خلق الفعل اجلمعي (collective actionاملرجع نفسه)43 ،45 :
اعتمد دوركامي يف حتليالته السوسيولوجية للعملية التعليمية على املدخل التارخيي املقارن يف دراسته لنشأة وتطور
املنهج الدراسي يف فرنسا ،وأمهية حتديد املقررات الدراسية للطالب ،من خالل عقد مقارنات بني حمتوى املادة العلمية
األكادميية املطبقة يف فرنسا ،مع غريها من الدول األوروبية اليت تعرف تقدما علميا وتعليميا خاصة أملانيا .فالعملية
التعليمية اليت تطبق أملانيا تساهم خلق الفعل اجلمعي الذي يعزز روح التضامن االجتماعي خصوصا يف املراحل األوىل
للتنشئة االجتماعية للفرد ،ومساعدته على االندماج يف احلياة العملية واملهنية بعد خترجه ( .املرجع نفسه)43 :
كشف لنا دوركامي من خالل هذا التحليل واقعية احلياة املدرسية واألكادميية ،وتركيز إسرتاجتيتها على خلق
الوعي اجلمعي بني الطالب ،حيث حاول تعديل وتقييم السياسة التعليمية الفرنسية اليت يف نظره تعمل على خلق
حيلة العزلة االجتماعية ،وقد حث على تغيري اسرتاتيجية السياسة التعليمية يف فرنسا ،لرتكز على العالقات االجتماعية
اليت ختلق روح التضامن االجتماعي وتكون احلياة اجلمعية .وهذه االسرتاتيجية ال تتطلب تشريعات قضائية بقدر ما
حتتاج إىل ترسيخها يف أفكار املشرفني على عمليات اإلصالح التعليمي للدولة وعلى املسئولني رسم سياستها
التعليمية ...كما أكد أن عملية خلق الروح اجلمعية لن تتأتى عن طريق األفراد فقط ،بل من خالل ما تركه اجليل
السابق للجيل احلاضر والذي يستفيد منه اجملتمع ككل.لذلك جنده يعرف الرتبية بقوله " :التربية ليست إعداد
للحياة فحسب بل هي الحياة نفسها ".
ويف مؤلفه "تقسيم العمل في المجتمع" ركز على أمهية التعليم ودوره يف خلق التخصصات العلمية

واألكادميية واملهنية اليت تتطلبها عملية بناء اجملتمع احلديث - ،فاجملتمع احلديث حسبه يعتمد على تقسيم العمل
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والتخصص واخلربات العلمية والتعليمية – وقد بني دوركامي العالقة بني نشأة احلضارات والدول العريقة اليت تركت
أجمادا تارخيية واجتماعية العتمادها على أساليب تقسيم العمل االجتماعي.
يتضح من خالل إسهامات دوركامي أنه مازالت كثريا من املناقشات العلمية اليت تؤكد على أمهية حتليالته للنظام
التعليمي ودوره يف اجملتمع ،والوظائف االجتماعية املتعددة اليت تقوم هبا املؤسسات التعليمية .من خالل اهتمامه
بالعملية التعليمية و حماولته الربط بني التعليم والدين ،واألخالق واجملتمع .ومدى تأثريها يف عملية تنشئة الفرد
اجتماعيا ( .املرجع نفسه )48 ،47:وعليه فقد ركزت حتليالت دوركامي على الوحدات الكربى macro
 sociologieمن خالل تصوراته للنظام التعليمي وعالقته بالبناء االجتماعي األكرب .وهبذا ساهم حتليله للبناء
االجتماعي يف معرفة االختالالت اليت حتدث فيه ،وتصوره لطبيعة اجملتمع املتوازنة اليت تقوم على فكرة التكامل أو
مايسمى بالتوازن االجتماعي، social equilibriamواليت امتدت إىل الكثري من علماء االجتماع املعاصرين
واحملدثني يف دراساهتم حول األنساق االجتماعية.
 4-2-1-4ماكس فيبرMAX WEBER :

لقد تناول فيرب العديد من القضايا اخلاصة مبعاجلته للجامعات ودراسة مشكالت التعليم اجلامعي يف أملانيا،
ومن بني ا لقضايا العلمية واألكادميية اجلامعية اليت طرحها فيرب يف جمال علم االجتماع السياسي جند مشكلة احلرية

األكادميية ومشكلة العالقة بني اجلامعة والدولة ،ودور األستاذ اجلامعي وما يسمى بتسييس اجلامعة
 Politicalization THEوغريها من القضايا.وسنحاول يف هذه الدراسة االقتصار على ما له صلة مبوضوع
الدراسة احلالية.
 مشكلة الحرية األكاديمية :حيث يرى أن هلا ارتباط باملشكالت اليت حتدد طبيعة ووظائف اجلامعة وأدوارهااألساسية يف اجملتمع ،فعاجل هذه القضية وفق منظور سوسيولوجي مقارن من خالل طرح العديد من األسئلة من قبيل:
ما طبيعة اهتمامات أساتذة اجلامعات ؟ وما نوعية التفسريات املطروحة بشأن اهتماماهتم املهنية واألكادميية ،حيث
يؤكد أن قضية احلرية األكادميية ال تكمن يف اختالف اآلراء واملعتقدات السياسية والدينية ألساتذة اجلامعة أو نوعيتها
راديكالية أو حمافظة ،واليت حتد من احلرية األكادميية ،بل جيب الرتكيز على مدى واقعية مشكلة احلرية األكادميية وعلى
األستاذ اجلامعي أن يكون دائما ذو كفاءة وفطرة ،ويفرض أرائه واجتاهاته يف العديد من القضايا دون االقتصار على
تدريس الطالب واالهتمام مبوضوعات التدريس واملسؤولية املهنية واألكادميية.
وهبذا كانت معاجلة فيرب ملشكلة احلرية األكادميية معاجلة شاملة ،ومل تغلب جانبا على آخر بل أكدت على
ضرورة استقالل اجلامعات عن كافة السلطات ومنح حق التعبري وعدم السيطرة على األستاذ اجلامعي وآرائه ،وتوفري
الضمانات لألكادمييني فال وجود حلرية العلم واألستاذية والعملية التدريسية يف ظل العديد من التدخالت يف الكثري
من القضايا ...وهذا ألنه حاول أن يعطي لألساتذة صالحيات لإلدالء بآرائهم وانتقاداهتم للوضع االجتماعي
والسياسي يف اجملتمع يف إطار الشرعية .legitimeوقد تناول فيرب مشكلة احلرية األكادميية يف إطار تصوراته عن
دور اجلامعة وعالقتها بالدولة ككل .فال بد حسب فيرب أن ال تسعى اجلامعات لتكريس موقف عدائي مع الدولة،
ذلك ألهنا ليست بالتنظيمات اليت تقحم نفسها يف مثل هذه املواقف ،ولكن على اجلامعات أن تعلم طالهبا كيفية
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معارفهم ،وتطوير قدراهتم الفكرية مع االهتمام باآلراء الفردية واملعتقدات الشخصية ،فاجلامعة عليها مساعدة الطالب
تأهيلهم للحياة العلمية والعملية املستقبلية ،فهذا من أوىل واجباهتا والعمل على حتقيق األهداف وكيفية مواجهة
الطالب ملشكالت احلياة .كما يؤكد على طبيعة العالقة بني اجلامعة والدولة من خالل أن األساتذة يف اجلامعات
تفرض عليهم قيود جتعلهم حتت اإلجراءات السياسية البوليسية خصوصا يف عهد االمربيالية األملانية ،وهبذا أكد فيرب
أنه من الصعوبة فهم طبيعة النظام التعليمي واحلياة األكادميية وطبيعة اجلامعات األملانية دون ربطها بالظروف
االجتماعية والتارخيية والدينية والسياسية اليت أحاطته هبا.
كما عقد مقارنة بني اجلامعات األملانية واجلامعات األكادميية من منظور سوسيولوجي مقارن ،وما تتميز به
اجلامعات األمريكية واألوروبية من حتديث العملية التعليمية ،وضرورة االقتداء هبا خصوصا يف النواحي األكادميية
واحلرية العلمية وطرق التدريس.
وهبذا جند أن ماكس فيرب،قد أبدى نوعا من التشاؤم من جهة ملا تعانيه اجلامعات األملانية من نقائص مقارنة
مع اجلامعات األمريكية اليت متتاز بوجود االختالفات النوعية هلذه اجلامعات ،ومن جهة ثانية أخذته الغرية األكادميية
والعلمية لإلشادة هبذه اجلامعات واحلث على أن تقتدي اجلامعات األملانية هبا.والتخلي عن البريوقراطية والصراع بني
إدارة اجلامعات التقليدية واحلديثة ( .املرجع نفسه.)353 ،353 :
9 -2-1-4تالكوت بارسونزTALEKOT PRESONS :
ظهرت إسهامات تالكوت بارسونز يف إحدى إسهاماته السوسيولوجية وهو مؤلفه "النسق االجتماعي " the
 ،social systemفقد اهتم بتحليل اجلماعات املهنية  the professional groupsاليت تعمل يف

اجلامعات ،من خالل تركيزه على أمهية التدريس املهين والفين هلذه الفئة األكادميية باعتبار هذا التدريب جوهر املعرفة
الطبيعية واملهنية أو ما أمساه بتطوير الكفاءة املعرفية . cognitive compétence
فتحليالت بارسونز أكدت اهتمامه مبعاجلتها وفقا لنظرية النسق االجتماعي عنده ملعرفة دورها يف اجملتمع
باعتبارها مركبا تنظيميا للمعرفة ،وألهنا تغذي مجيع املؤسسات والتنظيمات األخرى بالكوادر الفنية واملهنية وفهم
أدوارها الوظيفية والبنائية ،ويرتبط بوضعها يف سياقاهتا االجتماعية والثقافية وصلتها باألنساق الفرعية لتحدد وتشكل
النسق االجتماعي األكرب وهو اجملتمع ( .املرجع نفسه)333 :
لقد اهتم بارسونز بدراسة التخصص األكادميي للجامعيني ،من خالل تأكيده على العالقة املتبادلة بني العملية
التعليمية وأنشطة البحث العلمي .كما أنه أثار طبيعة النمو أو التحول البنائي للنمط البريوقراطي يف اجلامعة ،والتفريق
بني اجلامعات والتنظيمات األخرى كالتنظيمات االقتصادية والتنظيمات السياسية .فاجلامعة هي ذلك التنظيم
األكادميي الذي يعترب كمجتمع حملي متماسك ،عليه تأدية وظائفه يف اجملتمع.
وعليه ميكن القول أن إسهامات بارسونز وتصوراته عن سوسيولوجية اجلامعات ،تظهر من خالل تأكيده على
الدور الوظيفي والبنائي للجامعات يف سياق نظريته عن الفعل والنسق االجتماعي .كما أن إسهامات بارسونز من
الصعوبة تصنيفها ضمن كتابات الرواد األوائل لعلم االجتماع لسببني مها:
 -3متيز الرؤية التحليلية لكتابات عن تلك الكتابات الكالسيكية.
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-2معاصرة ومعايشة بارسونز لكثري من املشكالت االجتماعية ،باعتباره من أهم العلماء املعاصرين ،بالرغم من
وفاته يف هناية السبعينات من هذا القرن .وهبذا فتح اجملال أمام إسهامات بعض الرواد املعاصرين حول اجلامعة.
(املرجع نفسه) 75 :
نستخلص من خالل حتليالت كال من االجتاه املاركسي واالجتاه الوظيفي ألمهية ودور إحدى أهم املؤسسات
االجتماعية أال وهي اجلامعة بأهنا عبارة عن نسق اجتماعي متكامل األجزاء يؤثر ويتأثر بالظروف اليت توجد يف
اجملتمعات ،إذ هي إحدى مؤسسات وأدوات التنمية الشاملة للمجتمع ،واهليكل األساسي الذي يؤثر على العديد
من املؤسسات التنموية األخرى يف خمتلف القطاعات االقتصادية والتعليمية والتكنولوجية وحىت السياسية ،وتتباين
أدوات وطرق التأثري وفقا ملا يتوفر هلا من ضمانات تساعد اجلامعة على تكريس أهدافها ووظائفها ،وهذا ما ملسناه
من خالل حتليالت هؤالء الرواد ،إال انه ورغم إسهاماهتم الواسعة خاصة يف اجملال السوسيولوجي إال أنه جند أن
خصائص كل فرتة تارخيية يعيش فيها رائد من الرواد تعكس مدى التأثري الذي يظهر يف كتابات هؤالء الرواد ،ووفقا
ملا رآه عبد الرمحان بن خلدون أن اإلنسان بن بيئته ،وميكن استنباط من هذا أيضا تأثري االجتاه اإليديولوجي لكل
رائد ،فحينا جند التيار املاركسي يقر بالطبيعة التنافسية الصراعية والتغري املستمر يف األبنية والعالقات االجتماعية،
يذهب التيار الوظيفي ليؤكد على أن األهم هلذا النسق هو السعي حلفظ التوازن وتكريس ميكانزمات التكامل ،وعليه
ال ميكن ألي متطلع هلذا الرتاث السوسيولوجي هلذه االجتاهات التقليدية أن ينكر الفضل الكبري هلا ألهنا كانت اإلطار
املرجعي األول للكثري من التيارات السوسيولوجية احلديثة واملوجه األساسي للرواد احملدثني هذا ما سنراه يف إسهامات
الرواد املعاصرين.
 - 2-4االتجاهات النظرية المعاصرة لدراسة مؤسسة الجامعة:
وسنحاول هنا الرتكيز على إسهامات بعض الرواد املعاصرين الذين كانت اهتماماهتم حتليل اجلامعات كوهنا
املؤسسات العلمية األكادميية اليت تناط هبا العديد من الوظائف واألدوار وحتمل من األهداف ما جيعلها ضرورة
اجتماعية يف اجملتمع احلديث ،حيث أنه البد من التأكيد أيضا على أن ما نستعرضه هنا ما هو إال امتداد منطقي
لإلسهامات السوسيولوجية السالفة الذكر اليت اهتمت بدراسة وحتليل مؤسسة اجلامعة وتأثرياهتا املتنوعة ،حيث استعان
بعض احملللني االجتماعني م ن أمثال ايرك أشيب وأمريي وترسيت بتحليالت الرواد األوائل لالستفادة منها يف دراساهتم
النظرية واالمربيقية عن اجلامعات .وهنا سنعرض إسهامات البعض منهم.
 1-2-4ايرك اشبي :إحدى احملللني االجتماعني الذين درسوا طبيعة التصورات االجتماعية والتارخيية لظاهرة
اجلامعات يف اجملتمعات احلديثة أو من خالل تبينه األفكار التصورية لنظرية املماثلة البيولوجية هلربرت سبنسر وحماولته
إلسقاطها يف تفسريه لطبيعة التطورات البنائية اليت حدثت يف املؤسسات التعليمية وخاصة اجلامعات ،حيث أنه
وصف اجلامعة بأهنا ميكانيزم لنقل تراث وأسلوب احلضارة الغربية واالحتفاظ هبا ،وتطور التعليم ،فهي تنمو مثلها مثل
احليوانات والنباتات وتتحدد وتتميز كل جامعة حسب تراثها وبيئتها ،حيث وضح طبيعة النشأة التارخيية التطورية
للجامعات األملانية وحدوث تعديالت عند نقل النماذج اجلامعية من أملانيا إىل بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية
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هذا كله راجعا إىل اختالف البيئة واجملتمع اجلديد هلذه النماذج فحسبه هناك عمليات تقليد وحماكاة من جانب
اجلامعات احلديثة اليت تصعب عليها منافسة اجلامعات التقليدية كجامعي أكسفررد وكمربديح.
كما أشار إىل عمليات تكيف اجلامعات يف الوقت احلايل مع طبيعة التغريات البيئية املستمرة ،فهي
ميكانيزمات لنقل الرتاث الثقايف ومياثلها األنساق الوراثية ،وعلى اجلامعات أن تتكيف مع اجملتمع الذي توجد فيه،
كون أن التكيف يعزز من بقائها .مع احلفاظ على اهلوية واألساس املتكامل ،وغياب التكيف يصعب جتسيد أدوراها
الوظيفية يف اجمل تمع ،فعليها إعداد ميكانيزمات الدفاع ملقاومة القوى اليت هتدد تقدمها وتطورها بصفة دائمة( .املرجع
نفسه.)313 ،315 :
وعليه فقد ركز ايرك أشيب على دراسة اجلامعات الغربية بناء على خربته العلمية واألكادميية يف هذا اجملال منذ
اخلمسينيات كون اجلامعات بناءا عضويا ،وما يعاب عليه هو نظرته البيولوجية البحتة أثناء دراسته وحتليله لبناء وتطورا
اجلامعة ،مغلفا االختالف األساسي هو أن اجلامعة مؤسسة اجتماعية يدخل يف تكوينها العنصر البشري الذي لديه
تصورات واجتاهات وميوالت تتسم بنوعا من التغري النسيب بتبدل الظروف اليت يتواجد فيها.
 2 - 2-4ريموند جوالنجRymond.Jobling :

يؤكد على أن هناك تغريات حديثة حدثت على نظام اجلامعات ،خصوصا يف البيئة اخلارجية لنظام التعليم
اجلامعي أو ما أمساه بالضبط البيئي  ،Environnental pressuresفقد ظهرت أمناط أكادميية وجامعية
جديدة أو ما يسمى باملعاهد التقنية  Poly techniquesومن بني االختالفات اليت متيز اجلامعات عن املعاهد
التقنية ،أن اجلامعات هلا قدرة على احملافظة على استقالهلا أكثر من الثانية (املعاهد التقنية) ،ووصف أن السياسة
احلكومية جتاه مؤسسات التعليم العايل بأهنا سياسة مزودجة  Binary Policyهتدف لتوسيع الضبط االجتماعي
 Social controlيف أيدي احلكومة وهذا الضبط كان من اهتمام دوركامي الذي اعتربه من أهداف العملية
التعليمية احلديثة.
ومن مظاهر التعليم احلايل احلديث حسبه اجلامعات التكنولوجية TechnologicalUniversitaires
اليت تتميز باستقالليتها وحتديد مسؤولياهتا والقيام بالبحوث التطبقية ومنح الدرجات العلمية( .املرجع نفسه،311 :
.)315
 3 - 2-4إميري  F.Emeryوتريست :E. TRISTيف الستينيات ومع تطور نظرية التنظيم ،اختذا

من نظرية النسق العام يف إطار حتليل البيئة اخلارجية ،وعالقتها باجلامعات من خالل عرض أربع أنواع من البيئات.
(املرجع نفسه .)315:
 -1البيئة العشوائية المستقرة Placid Randomized Eniveroment

جمموعة القوى والعوامل اإلجيابية والسلبية اليت تتوفر هبا على اجلامعات ،موزعة بصورة عشوائية يف بيئة تتسم
باالستقرار النسيب.
 -2البيئة المتداخلة المستقرة Placid Clustered Eniveroment
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تتضمن قوى سلبية وإجيابية مستقرة ومتداخلة مع التنظيمات واألنساق اإلجتماعية الفرعية .ختضع لنوعية املنافسة
املوجودة يف البيئة اخلارجية.
 -3البيئة المجددة الموزعة Disturbed Reactive Eniveroment
هي البيئة التنظيمية اليت مياثلها بيئات تنظيمية أخرى ،فاجلامعات تعمل فيما بينها على زيادة التعاون واالتصال مع
وجود عناصر الصراع والتنافس بينهم،والتحالف والتعاون فيما بينها يف ظل التعرض لتهديد خارجي.
 -4البيئة غير المستقرة Turbulent Environnent

تظهر يف الوقت احلايل نتيجة لزيادة معدالت التعقيد والتدخل اليت تزيد من كفاءة التنظيمات للتنبؤ باملشكالت
املتوقعة يف املستقبل ،كما تزيد من القدرات التنظيمية حنو زيادة معدالت الضبط والسيطرة على مجيع عملياهتا
وأنشطتها املتنوعة( .املرجع نفسه.)383:
فمحاولتهم جاءت لدراسة نوعية البيئة التنظيمية احمليطة باجلامعات رغم اعرتافهم بأن هذه األمناط هي أمناط
مثالية ،وهبذا فقد اعتمدوا على مدخل البيئة التنظيمية Organizational Envirnoment approche
لتحليل البيئة اخلارجية وعالقتها باجلامعات ومؤسسات التعليم العايل ،وكيفية تكيف اجلامعات مع هذه البيئة بصفة
دائمة.
وعليه فرغم إسهامات بعض احملدثني كاهتمام باملداخل السوسيولوجية وتوظيفها لدراسة اجلامعات مع إعطاء
نوع من االهتمام للمداخل األخرى يف العلوم االجتماعية ،حيث أن حتليل ودراسة اجلامعات ال ينفرد هبا علم واحد
كما أن إسهامات هؤالء احملدثني رغم معاجلتها للعديد من املشكالت الواقعية واالقرتان الوظيفي للجامعة باجملتمع
ككل ،إال أهنا هذه اإلسهامات ينقصها الطابع التكاملي املتعدد اجلوانب لدراسة طبيعة اجلامعة ودورها يف اجملتمع.

ثانيا :الجامعة الجزائرية مسارات التطور ومشكالتها
-1نشأة وتطور الجامعة الجزائرية:

حرصت اجلزائر غداة االستقالل مباشرة على خوض معركة التعليم والتكوين جبدية من أجل القضاء على

اجلهل واألمية واحلرمان اليت سايرت املرحلة االستعمارية ،هبدف التحكم يف املعارف والعلوم والتكنولوجيا احلديثة يف
مجيع ميادينها النظرية منها أو التطبيقية.
وقد يكون من الصعب حتديد اإلطار الزمين واملكاين لظهور اجلامعة اجلزائرية عرب التاريخ وذلك لقلة البحوث
يف املوضوع ،فإن االعتماد على بعض املعطيات كتاريخ اجلزائر يف القرون الوسطى (القرن احلادي عشر ميالدي)
مكنتنا من التوصل إىل أن جباية الناصرية عاصمة الدولة احلمادية آنذاك كانت منارة إشعاع وعلم بفضل جامعة
سيدي توايت اليت كانت ذات مسعة يف كل البحر األبيض املتوسط نظرا لنوعية التدريس فيها وخاصة علم الرياضيات
رغم هذا فإن الفكرة الشائعة أن فرنسا الكونيالية كانت وراء ظهور النواة األوىل للجامعة يف اجلزائر يف العصر احلديث.
(امساعيل بوخاوة ،فوزي عبد الرزاق.)323 :2551 ،

كما كان يف العهد االستعماري جامعة يف اجلزائر ،وبالضبط يف سنة ( 3454قانون  35ديسمرب)،نتيجة
تطور كانت لبنته األوىل سنة  3874قانون  25ديسمرب) ،حيث تعترب اجلامعة اجلزائرية مبفهومها الغريب من أقدم
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اجلامعات يف الوطن العريب حيث تأسست عام  3877وبقيت وحيدة حىت االستقالل عام  ،3432وقد مرت بعدة
مراحل يف إطاره لسريورة التطور ومسايرة للتحول السياسي واالقتصادي واالجتماعي( .فضيل دليو وآخرون ،مرجع
سابق .)332 :حيث مت إنشاء أربع ( )1مدارس كربى األوىل سنة ( 3857مرسوم  51أوت) إلنشاء املدرسة
التحضريية للطب والصيدلة ،وبعد االستقالل كانت اجلزائر متلك جامعة واحدة هي جامعة اجلزائر اليت كانت نسخة
طبق األصل للجامعة الفرنسية من حيث تسيريها وإدارهتا ،وكذلك من حيث الربامج واللغة والنشاط العلمي،وإطاراهتا
اإلدارية و العلمية للجامعات الفرنسية التقليدية املنضوية على التعليم النظري دون االستجابة ملشاكل اجملتمع اجلزائري
آنذاك ،واليوم حنصي  57مؤسسة للتعليم والتكوين العاليني منها ( )27جامعة باإلضافة إىل اجلامعة االفرتاضية
اجلزائرية اليت هي يف طور االجناز.
حيث بلغ عدد الطلبة للسنة اجلامعية  2551 ،2553أكثر من  317373طالبا (من التدرج وما بعد
التدرج األول) يؤطرون من طرف  23255أستاذ مدرس دائم مبعدل تأطري متوسط يقدر مبدرس واحد لكل 255
طالبا ،وهذا يعين مبعدل  2555طالب ملائة ألف ( )35555ما كان مبجموع عدد سكان يتدرب بـ  35مليون
نسمة( .نور الدين موزايل.)51 :2555 /2551 ،
وقد كان تنظيم اجلامعة الوحيدة يف اجلزائر هو نفسه املوجود يف اجلامعات الفرنسية ،سواء من حيث التنظيم
اهليكلي ،حمتوى الربامج ،اللغة كما سبق الذكر ،حيث استمر هذا املوروث الفرنسي القائم على نظام الكليات إىل ما
بعد االستقالل ،وكان يهدف إىل اجلمع بني عدة ختصصات داخل الكلية الواحدة ،وعرف هذا التنظيم هنايته مع
بداية اإلصالح األول للتعليم العايل يف سنة  ،3473أين مت إلغاء نظام الكليات وحل حمله نظام املعاهد ،القائم على
أساس التخصص الواحد ،وقد جاء هذا اإلصالح جبملة من األهداف واملبادئ ،حيث أعطى مهام وأدوار جديدة
للجامعة اجلزائرية لتكون أكثر ارتباطا بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وإحداث القطيعة مع التنظيم املوروث الذي
كان معدا خلدمة النخبة ،وكان تنظيم وإدارة املؤسسة اجلامعية يف تلك الفرتة خيضع لقانون إنشائها ،غري أهنا ابتداء
من سنة  3483صدر أول مرسوم ،يبني كيفية إدارة وتنظيم اجلامعة اجلزائرية ،وهو املرسوم رقم  511 -83املؤرخ يف
 37ذي احلجة عام  3153املوافق  21ديسمرب  3483املتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة ،حيث أكد
على مبدأ الفصل بني اهلياكل املركزية والالمركزية للجامعة( .املرجع نفسه.)58 :
ويف إطار صريورة التطور ،ومسايرة التحول السياسي واالقتصادي واالجتماعي عكفت اجلزائر املستقلة على
ومر بعدة مراحل ميكن إجيازها كالتايل:
اهتمام بقطاع التعليم العايل،حيث نشأ وتطور هذا القطاع العام ّ

المرحلة األولى :ومتتد من االستقالل سنة  3432إىل سنة  ،3475تاريخ إنشاء أول وزارة متخصصة يف

التعليم العايل والبحث العلمي ،حيث متيزت بفتح جامعات املدن الرئيسية باجلزائر ،بعد ما كانت جامعة اجلزائر
بالعاصمة اجلامعة الوحيدة ،املختصة بتكوين أبناء املعمرين بالدرجة األوىل.
فتحت جامعات كجامعة وهران سنة  ،3433جامعة قسنطينة سنة  3437وغريها وقد كان النظام
البيداغوجي السائد هو املوروث عن الفرنسيني الذي كانت فيه اجلامعة مقسمة إىل كليات وهي:
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
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 كلية احلقوق والعلوم االقتصادية.
 كلية الطب.

 كلية العلوم الدقيقة( .بوفلجة غيات.)73 :2553 ،
كما كانت الكليات مقسمة بدورها إىل عدد من األقسام ،هتتم بتدريس التخصصات املختلفة ،وكانت مراحل
النظام البيداغوجي كما يلي:
 مرحلة الليسانس :وتدوم ثالث سنوات بغالبية التخصصات.
 شهادة الدراسات المعمقة :وتدوم  3سنوات ،يتم فيها الرتكيز على منهجية البحث ،إىل جانب أطروحة
مبسطة لتطبيق ما جاء بالدراسة النظرية.

 شهادة دكتوراه الدرجة الثالثة :وتدوم سنتان على األقل من البحث إىل إجناز أطروحة علمية.
 شهادة دكتوراه دولة  :وتصل مدة حتضريها إىل مخس سنوات من البحث النظري أو التطبيقي حسب

ختصصات الباحثني واهتماماهم .وهذه املرحلة سعت لتوسيع التعليم العايل والتعريب اجلزئي واجلزأرة مع احملافظة على
نظم الدراسة املوروثة.
المرحلة الثانية:وتبتدئ من سنة  3475سنة استحداث وزارة متخصصة للتعليم العايل والبحث العلمي،

تالها مباشرة إصالح التعليم العايل  ،3473ويتمثل هذا اإلصالح يف تقسيم الكليات إىل معاهد مستقلة تضم
األقسام املتجانسة ،واعتماد نظام السداسيات حمل الشهادات السنوية وأجريت تعديالت على مراحل الدراسة
اجلامعية كاآليت:
أ -مرحلة الليسانس :أو تسمى مرحلة التدرج ،ومدهتا أربع سنوات أما الوحدات الدراسية فهي املقاييس
السداسية.
ب  -مرحلة الماجستير :أو مرحلة ما بعد التدرج األوىل ،مدهتا سنتني على األقل ،وتضم جزأين :اجلزء

األول :جمموعة من املقاييس النظرية اخلاصة بالتعمق يف دراسة منهجية البحث ،واجلزء الثاين ،إجناز حبث يقدم يف
صورة أطروحة.
ت  -مرحلة دكتوراه علوم :تسمى مرحلة ما بعد التدرج الثانية ،وتدوم مخس سنوات من البحث العلمي.

فتميزت هذه املرحلة بفتح جمموعة من املراكز اجلامعية يف خمتلف واليات الوطن ملواجهة الطلب املتزايد على التعليم
العايل ،كما مت وضع يف هذه املرحلة اخلريطة اجلامعية ( ) 3481اليت هتدف إىل ختطيط التعليم اجلامعي إىل آفاق سنة
 2555معتمدة على احتياجات االقتصاد الوطين بقطاعاته املختلفة .وقد أفادت هذه اخلريطة اجلامعية وحتضريها يف
إعادة النظر يف الربامج والتخصصات املدروسة ،وتقييم التجارب اليت مرت هبا اجلامعة اجلزائرية( .املرجع نفسه،77 :
.)78
المرحلة الثالثة :وتبتدئ من  3448إىل يومنا هذا ،وتتميز بالتوسع التشريعي واهليكلي واإلصالح اجلزئي،
وقد عرفت هذه املرحلة إجراءات متمثلة يف:
أ -وضع القانون التوجيهي للتعليم العايل ،الذي وافق عليه جملس احلكومة يف سبتمرب .3448
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ب  -قرار بإعادة تنظيم اجلامعة يف صورة كليات.
ت  -إنشاء  3جذوع مشرتكة ،يتم توجيه الطلبة اجلدد إليها.
ث  -إنشاء  3مراكز جامعية يف كل من ورقلة ،األغواط ،أم البواقي ....،سكيكدة ،جيجل وسعيدة ،نتيجة
حتويل املدارس العليا لألساتذة بتلك املدن.
ج  -حتويل املراكز اجلامعية لكل من بسكرة ،جباية ،مستغامن إىل جامعات وإنشاء جامعة بومرداس.

(املرجع نفسه.)78 ،77 :

ويف إطار العوملة ،ووعيا من الدولة اجلزائرية باملهام املنوطة هبا على املستوى الداخلي ومن أجل التطور والتحكم
يف العلم واملعرفة ،وعلى املستوى اخلارجي من أجل ضمان تواجدها ،وبغية تطوير التبادالت الثقافية واحلركية البشرية،
اخنرطت اجلزائر منذ سبتمرب  2551يف السياق العاملي اخلاص بإصالح التعليم العايل ...،فتبعا للمخطط اخلاص
بإصالح النظام الرتبوي املتبىن من طرف جملس الوزراء يف العشرين ( )25من شهر أفريل من سنة  ،2552مت حتديد
إسرتاتيجية على املدى القصري و املتوسط والطويل لتطوير القطاع يف مرحلة  2533 -2551تطويرا عاما وعميقا
تتمثل المرحلة األولى يف وضع هيكلة جديدة للتعليم ذات ثالث أطوار تكوينية ،ليسانس ،ماسرت ،دكتوراه ،أي
هيكلة تستجيب للمعايري الدولية ،مصحوبة بتحيني وتأهيل الربامج التعليمية ،واعتماد تسيري جديد لشأن

البيداغوجي.
وتتمثل اهليكلة التنظيمية لنظام  LMDيف ثالث مراحل تكوينية تتوج بشهادة جامعية كما يلي:
المرحلة األولى :دورة ليسانس وتدرس خالل ستة سداسيات مصادق عليها بـ  385رصيد وهناك نوعني من
الليسانس:
أ -ليسانس أكاديمي :الذي يسمح بالتحضري للماسرت.
ب -ليسانس مهني :لالختصاصات األكثر طلبا يف سوق العمل ،تسمح للطالب بدخول عامل الشغل.
المرحلة الثانية :املاسرت (م .3م )2حمدد بأربع سداسيات بعد الليسانس وبوترية ثالثون رصيدا ،لكل سداسي

وللحصول على املاسرت جيب إذن زيادة  325رصيدا إضافيا إىل الليسانس وهناك نوعني منه.
أ-

ماستر مهني :الذي يعطي الكفاءة للدخول إىل احلياة العلمية.

ب -ماستر البحث (أكاديمي) :الذي يؤشر إىل متابعة الدراسات حنو البحث ويؤدي إىل الدكتوراه.
ت -الدكتوراه :مذكرة حتضر يف فرتة ستة سداسيات على األقل بعد احلصول على ماسرت البحث.

فنظام  LMDيسعى لتلبية احتياجات اجلامعة وحتسني التعليم والتكوين باجلامعة اجلزائرية ،وذلك بتشجيع

العمل الفردي للطالب اجلامعي وتسهيل تنقله وتوجيهه،واقرتاح دورات تدريبية متنوعة ،وتسهيل توظيف الطالب من
خالل انفتاح اجلامعة على احمليط اخلارجي ،وهذا جزءا من األهداف النظرية اليت يطمح هذا النظام إىل جتسيدها يف
الواقع( .فاتح باي ،مرجع سابق.)77 ،73 :
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الشكل رقم ()11مخطط يوضح هيكلة النظام الجديد (ل م د)
شهادةالبكالوريا
شهادة الليسانس
ماستر مهني

شهادة الماستر

ماستر البحث
شهادة الدكتوراه

المصدر :فضيل ديلو وآخرون ،مرجع سابق.761 :
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-2الخريطة التنظيمية*واإلدارية للجامعة الجزائرية:

يوصف اجملتمع املعاصر بأنه جمتمع التنظيمات على خمتلف أشكاهلا ،والتنظيم كما يعرفه علي حممد عبد

الوهاب يعين شيئني وظيفة وشكال:
التنظيم وظيفة :فهو عبارة عن عملية مجع الناس يف منظمة وتقسيم العمل فيما بينهم ،وتوزيع األدوار عليهم حسب
قدارهتم والتنسيق بني جهودهم.

التنظيم شكال :يشري إىل هيكل التنظيم الذي يعين به اجلماعات واإلدارات اليت تعمل هبا الناس والعالقات اليت تنظم
أعماهلم بطريقة متعاونة منقسمة ليصلوا إىل هدف حمدد ،وعليه فاهليكل التنظيمي هو الذي حيدد لكل فرد دور حمدد
والعمل الذي يقوم به ،والعالقات اليت تربط بني خمتلف العناصر املكونة للجامعة وميكن التميز بني نوعني من اهليكل:
 الهيكل األكاديمي :يتمثل يف األجهزة األكادميية ،اجلهة املشرفة على حتقيق املعرفة العليا ،أو ما يسمى بـ ـ ـ "أجهزةالتنظيم األكاديمي".
 الهيكل اإلداري:يتمثل يف األجهزة اإلدارية املكلفة بإدارة الشؤون اإلدارية للجامعة وهي أساس التنظيميف اجلامعة ،وتسمى أيضا بـ "أجهزة التنظيم اإلداري"(.بطاطاش راضية،مرجع سابق.)53 ،55 :
واجلامعة باعتبارها تنظيم اجتماعي ،هلا ما يسمى خبريطة التنظيم اليت حتدد املواقع الرئيسية داخل اجلامعة.
ويرسم لشاغلي تلك املواقع حدودا اختصاصهم واملهام املوكلة إليهم وترسم هلم عالقاهتم مع اآلخرين ،مع وجود
تسلسل هرمي يرتب املسؤوليات ويبين عليها ووفقها مستوى ونوعية الواجبات واجلزاءات يف إطار تكاملي لضمان
حتقيق األهداف النهائية للجامعة( .فضيل دليو وآخرون ،مرجع سابق.)83 :
لكن قبل التطرق إىل اهلياكل التنظيمية البد من اإلشارة إىل بعض املبادئ العامة يف هذا اجملال:
أوال :إن اجلامعة كتنظيم له هدف خاص حيدد طبيعتها اخلاصة ومييزها عن غريها فهي حباجة لتنظيم وهيكلة

مناسبني هلذا اهلدف.

ثانيا :إذا كانت اجلامعة تسمح بتعدد أشكال تنظيمها وطرق هيكلتها ،فإن طبيعة هدفها تضبط هذا التعدد،

فطبيعة اجلامعة تفرض هيكلة هرمية.

ثالثا :إذا كان تسيري اجلامعة يتطلب هيكلة تنظيمية هرمية ،ما يعين استحالة مجع طاقمها البشري يف تصنيف
واحد ،بل تصنيفهم يف فئات خمتلفة نوعيا تبعا لنسبة عالقاهتا هبدف التنظيم( .املرجع نفسه.)83 :
وقد مر تنظيم اجلامعة اجلزائرية مبجموعة من اإلصالحات اجلزئية ،رغبة يف الوصول إىل تنظيم مناسب وفعال،
يليب احلاجات اإلدارية البيداغوجية جلامعة عصرية مسايرة للواقع( .بوفلجة غيات ،مرجع سابق.)43 :
ومن بني التغريات اليت عرفه ا تنظيم اجلامعة اجلزائرية ،جند أن النظام الذي كان سائدا منذ وجود وتأسيس
اجلامعة اجلزائرية سنة  3877هو نظام الكليات اليت مشلت أربع كليات:
أ-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
*الخريطة التنظيمية :هي رسم اهليكل التنظيمي على شكل خمطط ،يوضح فيه حجم هذا اهليكل التنظيمي على شكل خمطط ،يوضح فيه حجم هذا اهليكل
والتبعية ونطاق اإلشراف لكل جزء وعدد املستويات اإلدارية واملناصب املختلفة املوجودة يف هذا اجلامعة.
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ب -كلية احلقوق والعلوم اإلدارية.
ت -كلية العلوم الفيزيائية.
ث -كلية الطب والصيدلة.
لكن ابتداء من عام  3473عملت السلطات الوصية على تغيري نظام الكلية ،وإقامة جامعة تعمل طبقا
ملبادئ متكنها من أن تصبح احملرك األساسي للتنمية االقتصادية املوجهة ،كما كانت عليه يف األنظمة ذات التوجه
االشرتاكي ولكن وبعد جتربة ما يقارب عن عشرين( )25سنة أفرزت عدة مشاكل مرتبطة بالتنظيم اجلديد البديل
لنظام الكليات،لذا فكرت السلطات الوصية وبعض ممثلي أعضاء املنظومة اجلامعية يف العودة لنظام الكليات القدمي،
وقد مت فعال عام  3448مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  253 -48حيث أصبحت اجلامعة تتكون من عدد من
الكليات واليت أوكلت هلا املهام اآلتية:
أ  -التعليم على مستوى التدرج وما بعد التدرج.
ب  -نشاطات البحث العلمي.
ت  -أعمال التكوين املتواصل وحتسني املستوى وجتديد املعارف( .فضيل دليو وآخرون ،مرجع سابق.)335 :
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والشكل اآلتي رقم ( )11يوضح الهيكل التنظيمي للكلية:

عميد الكلية
رؤساء األقسام

رئيس المجلس

ممثلون عن الموظفين
ممثلون عن األساتذة
ممثل عن الطلبة
مديرو وحدات
البحث
مصالح دعم

مسؤول المصالح

البيداغوجيا

اإلدارية

مسؤول المكتبة

املصدر( :فضيل دليو ،اهلامشي لوكيا وآخرون ،املرجع نفسه) 333 :
وقد أكد على نظام الكليات املرسوم التنفيذي رقم  253 -48املعدل للمرسوم رقم  511 -83املتضمن القانون
األساسي النموذجي للجامعة ،حيث أكد على عناصر جديدة ميكن حصرها فيما يلي:
ميكن تصنيف هياكل تعليم اجلامعة إىل ثالث مصاحل:
 مصاحل رئاسة اجلامعة.
 املصاحل العامة.
 الكليات.
-3مصالح رئاسة الجامعة :وتتمثل في رئيس الجامعة ونوابه.
رئيس الجامعة :يطلق عليه يف النصوص القانونية "رئيس الجامعة" وهو مدير وله نواب وعمداء الكليات،
فعميد اجلامعة هو املسئول عنها وميثلهم أمام السلطات الوصية والسلطات احمللية ،ويضم أربع نواب:
أ .نائب العميد املكلف بالقضايا البيداغوجية والتطوير و الرسكلة.

ب .نائب العميد املكلف بالرتقية العلمية والتقنية والعالقات مع اخلارج.
ت .نائب العميد املكلف بالتخطيط والتوجيه واإلعالم.

ث .األمني العام للجامعة.

116

الفصل الثالث...............................................................الجامعة والطالب الجامعي املسار والواقع
 -1المصالح العامة للجامعة :وتتمثل:
أ  -املكتبة اجلامعية.
ب  -مركز التعليم املكثف للغات.
ت  -مركز الطبع والوسائل السمعية البصرية.
ث  -مركز حساب اجلامعة.
-2

مجالس الجامعة :ويضمن مجلسين:
أ  -جملس توجيه اجلامعة

ب  -اجمللس العلمي للجامعة.
 -3مصالح الكليات :وتصنف اجلامعة إىل كليات ،وخيتلف عددها من جامعة إىل أخرى حسب حجمها وعدد
طلبتها واالختصاصات املفتوحة هبا ،وتشمل املصاحل اليت ختدم الكلية واألقسام.
عميد الكلية :املسئول األول عن التسيري اإلداري والبيداغوجي للكلية ويساعده رؤساء األقسام ورؤساء

املصاحل التالية:

 نائب العميد املكلف بالبيداغوجيا. نائب العميد املكلف بالبحث العلمي وما بعد التدرج. املسئول عن املصاحل اإلدارية واملالية. املسئول عن مصاحل الدعم للبيداغوجيا والبحث. املسئول عن مكتبة الكلية.باإلضافة إىل هذه املصاحل يوجد جملسان يساعدان العميد على اختاذ القرارات املهمة يف الكلية مها اجمللس
اإلداري واجمللس العلمي للكلية.
رؤساء األقسام :ويشرفون على األقسام التابعة للكلية تضم:
رئيس القسم.
اللجنة العلمية(.بوفلجة غيات ،مرجع سابق.)43 ،43 :
 - 3عوائق ومشكالت تواجه الجامعة الجزائرية:

نظرا للدور اهلام والفعال الذي تلعبه املؤسسة اجلامعية ،فقد سعت اجلزائر وعلى غرار مثيالهتا من دول العامل

إىل تنمية وتطوير هذه املؤسسة احليوية ،وهذا باالهتمام باجلانبني المادي واملتمثل يف الوسائل والتجهيزات
والبيداغوجي املتمثل يف إعداد الربامج واملناهج ،ولكن رغم االجنازات اليت حققتها اجلامعة اجلزائرية إال أهنا تعاين
العديد من املشاكل واليت تقف كعثرة أمام فعالية هذا القطاع ،خاصة مع التحوالت االجتماعية واالقتصادية والعلمية
والتكنولوجية اليت طرأت على الساحة العاملية ،واليت متثل بدورها أكرب التحديات للمؤسسة اجلامعية ( .حفحوف

فتيحة) 73 ،72 :2554/ 2558 ،
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واملتأمل لواقع اجلامعة اجلزائرية ،جيد أهنا حتت وطأة العديد من العوائق املادية واهليكلية والتنظيمية والرتبوية ميكن
تلخيصها كما يلي:

 1 - 3العوائق السياسية واإلستراتيجية:
إن التعليم العايل يف اجلزائر يعاين من عدم اعتباره ذو أمهية إسرتاتيجية ،وهذا من خالل احنطاطا املكانة
االجتماعية لألستاذ الباحث وتداخل السياسي بالبيداغوجي.
حيث أن املتبع لقضايا اجلامعة يالحظ تداخل الرتبوي بالسياسي ،فمعظم األمور الرتبوية يقررها السياسيون
والنقابات العمالية والطالبية ،ما جيعل الوزير املسئول عن قطاع التعليم العايل عاجزا عن تطبيق الكثري من القرارات
رد السلطات سلبيا ،ومل يقدم شيئا
اليت اختذهتا الوزارة ،فقد تأزم الوضع وأدى إىل شن إضرابات عن العمل ،وفكان ّ
للمضربني ،ما أدى إىل هجرة الباحثني واألساتذة إىل كل من أمريكا وأوروبا دول اخلليج العريب ،مما أفقد اجلزائر شلة
من أكف األساتذة والباحثني هذا يف فرتة التسعينات من القرن العشرين ،إال أهنا بدال من إقامة جلان للبحث عن
أسباب هجرة األدمغة والعمل على حتسني وضعيتهم ،عملت على تكثيف اجتماعات اللجنة الوطنية اجلامعية من
أجل تعويض الذين غادروا اجلامعات اجلزائرية ،وبعد انقضاء عشر سنوات مازالت اجلزائر يف حاجة إىل إعادة هيكلة
جديدة من القاعدة ،للتخلص من فائض عماهلا وطلباهتا ،وحىت بعض األساتذة الذين هم عالة عليها(.بوفلجة
غيات ،مرجع سابق.)83 ،82 :
 2 - 3العوائق المادية :لقد أدى التوسع الكبري يف أعداد الطلبة الغري متماشي مع اإلمكانيات املادية احملدودة
إىل عدة مشاكل أمهها:
 نقص وعدم مناسبة الهياكل والبناءات :فقد أصبحت هلياكل والبناءات املتخصصة للجامعات غري كافية،
ما أدى إىل استعمال هياكل إضافية حولت من نشاطها األصلي إىل التعليم العايل ،كما تعاين نقص املدرجات
وقاعات الدرا سة ومكاتب األساتذة ،ما اضطر طلبة بعض اجلامعات إىل تلقي حماضراهتم واقفني لكثرة عدد الطلبة
وضيق القاعات وقلة الكراسي.
 ضعف المكتبات الجامعية :نقص املراجع العلمية عموما وخاصة باللغة الوطنية ،وهو ما يؤثر سلبا على
أداء اجلامعة ككل.

 نقص الوسائل البيداغوجية :فهناك ضعف يف جتهيز غالبية خمابر اجلامعات يف املواد الكيميائية وقطع غيار
بعض األجهزة العلمية وعدم صيانتها وغريها.

 عدم تعميم استعمال شبكة االتصال االلكرتوين  Internetيف الوقت الذي تعرف فيه املعلوماتية توسعا
كبريا( .املرجع نفسه.)81 ،83 :
3-3العوائق تنظيمية :تتمثل يف:
 عدم االستقرار التنظيمي :فاجلامعة اجلزائرية تعاين من عدم االستقرار اهليكلي ،فقد مرت جبملة من

اإلصالحات ،أمهها إصالح  3473الذي هيكل اجلامعة يف صورة معاهد ،ومنه إصالح  3448املعاكس للذي قبله
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فقد أعاد تنظيم اجلامعة يف صورة كليات ،كما أنشئت أكادمييات التعليم العايل مث ألغيت لعدم فعاليتها وهبذا متيز
التنظيم احلايل للجامعة بعدم جتانس تنظيم الكليات بني جامعة و أخرى ،واحنراف مهام اجملالس العلمية.
 طغيان الدور اإلداري على البيداغوجي ملسئولني :فقد أصبح يقضون أكثر أوقاهتم يف املهام البريوقراطية أكثر من
اهتمامهم باجلانب البيداغوجي وسبل حتسني املستوى التعليمي للطلبة( .املرجع نفسه.)85 :
باإلضافة إىل هذه العوائق توجد مشكالت أخرى تتمثل يف:
أ .ضعف التخطيط في رسم إستراتيجية فعالة لمواجهة التحديات:

فاجلامعة اليوم تعاين من إخفاقات يف حتقيق أهدافها وتواجه صعوبات جلعل التعليم ميتاز باجلودة العالية ،فرمبا
ال تستطيع إىل يومنا هذا التحكم يف وبشكل دقيق يف عملية التخطيط اليت تفرض عليها تبين اسرتاتيجية حمكمة

وواضحة متكنها من حتديد املقاصد واإلجنازات املنتظرة حتديدا شفافا يسمح هلا باالستجابة إىل املتطلبات اآلتية
واملستقبلية اليت يتطلع إليها اجملتمع .....ولتحقيق فعالية يف التعليم اجلامعي البد من االستعانة بالعقول النرية واملبدعة
القادرة على تبين رؤى مستقبلية القرتاح اسرتاتيجية يف التخطيط والتنفيذ تأخذ يف احلسبان كل العوامل واملتغريات
املؤثرة من قريب أو من بعيد يف الفعل الرتبوي.
واجل امعة تبقى قاصرة عن بلوغ أهدافها وحتقيق املأمول إذا بقيت تعتمد على العشوائية املضللة دون االعتماد
على النظرة املدروسة اليت تستعني بالبحث العلمي الذي يكشف خبايا الواقع ويسهم باقرتاحاته الناجعة يف التغلب
على التحديات املتعددة( .حفيظة خمنفر.)374 :2533 /2532 ،
ب .مشكالت الطالب:
بسبب سوء التوجيه أثناء املرحلة الثانوية أو التوجيه اإلجباري يواجه كثري من الطلبة ضياعا للوقت وإهدار
للجهد ويفتقرون للحافز الذي يرغب يف الدراسة فينعكس ذلك على حتصيلهم الدراسي ،وقد تتعرض نسبة كبرية
منهم جراء ذلك إىل الفشل أو التوقف يف منتصف الطريق قبل التخرج النهائي إما ألهنم مل يستطيعوا أن يكملوا
تعليمهم أو ألهنم غريوا الفرع الذي اختاروه يف بداية األمر أو ألهنم يشعرون بقلق جتاه مستقبلهم فينفرون من التعليم
والتعلم ....باإلضافة إىل هذه املشكالت يعاين الطالب مشكلة نقص املراجع الذي تعاين منه املكتبة اجلامعية،
ويواجه كذلك ضعف التحصيل والقلق املخيف من االمتحانات واخلوف من الفشل الدراسي إما لفقد املهارات
الدراسية اخلاصة باستيعاب احملاضرة وإما االستخدام السيئ للمكتبة وحمدودية القراءة أو عدم إتقان اللغات األجنبية،
كلها تكون لديه نظرة سلبية عن الذات تفقده قيمة تقدير العلم والتعلم وتبعده عن الرتكيز يف الدراسة وغريها من
احلاالت.
ت  -عدم التوافق بين ما تنتج الجامعة واحتياجات المجتمع:
إن اجلامعة اليوم تنتج بكثرة وبشكل عفوي وكذلك بدون فائدة ،ومادام كذلك فإن البحث العلميلم جيد بعد
طريقه يف اجملتمع عموما وب اجتاه املؤسسات االقتصادية على وجه الدقة ،هذا التكوين بدون توظيف مرتبط ،قبل أي
حديث عن استيعاب أو عدم استيعابه سوق العمل املتخرجني بطبيعة التكوين ذاته ،والتشتت احلاصل به ،والضعف
يف لغات التدريس والوسائل املادية ،ويف احملتوى ،ويف املناهج املتبعة(تقليدية ووصفية عموما) ،ويف نظام االنتقال ،ويف
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نظام التميز بني التخصصات الذي أدى إىل الفصل التعسفي بني التخصصات يف العلوم اإلنسانية بشكل عام ،وتلك
التخصصات املفتوحة على املهن احلرة (القانون اخلاص ،الصيدلة ،التجارة )...ويف نوعية األساتذة ونظام الرتقيات
اخلاص هبم ،وارتباط نظام التعليم إىل حد معني ،بنظام التعليم العايل الفرنسي (من حيث الشكل خاصة).
فكان من الطبيعي إذن أن يتعثر نظام التعليم العايل يف خلق الكوادر املنتجة املؤهلة ،والقادرة على االشرتاك يف
مواجهة أزمات اجملتمع ،والدفاع عند احلاجة ...والسبب يقتصر فقط -كما يقال عادة -على اآلتني من التعليم
الثانوي ومستواهم الضعيف فهنا ليست قاعدة ،فبعض الطلبة يأتون وهلم تكوين معقول ومتشبعني حبماس للتعليم
والبحث عن املعرفة ولكن عند التحاقهم باجلامعة يصدمون بواقع غري الذي يف أذهاهنم ،ما يسهم يف القضاء على
ذلك التحصيل واحلماس الذي كان لديهم( .املرجع نفسه.)381 :
ث -التالعب باالتحادات الطالبية النقابية:
 ....حترس خمتلف اإلدارات اجلامعية على ضم قياداهتا إىل جانبها بشىت الوسائل حىت تتصرف إىل ما تريد
القيام به هناك بكل حرية ...وقد جند اليوم شبه اتفاق بالنسبة للمالحظني أن مثل هذه املنظمات أصبحت يف
الغالب تؤيد الرداءة وأساليب التسيري غري الشفاف والتالعب مبيزانيات اجلامعات يف أمور بعيدة كل البعد عن رسالة
اجلامعة فتحصل الصفقات التجارية والرشاوي باسم العلم واملعرفة .ويكفي اإلشارة إىل استعمال أموال اخلدمات
االجتماعية باجلامعات إلبراز هذا التالعب بأموال العمال واألساتذة يتورط العديد من العناصر النقابية اليت من
املفروض أن متثلهم أحسن متثيل ،يف حني أن مهمتها األساسية هي الدفاع عن حقوق اجلهات اليت متثلها.
أما االحتادات الطالبية والشبانية فيتم الرتكيز عليها أمال يف توجيهها واستعماهلا عند احلاجة من خالل جعل
القيادات صديقا لإلدارة وشريكا هلا يف التسيري ،وقد تشمل اإلعفاء من احلضور إىل املدرجات ....ولكن هذا ال يعين
أن نعمم هذا الواقع ،فهناك من االحتادات الطالبية والنقابية اليت لعبت دورا يف إدانة العديد من العناصر اإلدارية،
والكشف عن الرداءة املسؤولية عن التسيري والتعليم وما إىل ذلك.
ولو تكن لدينا الشجاعة الكافية لرتك هذه االحتادات تقوم بنشاطها وفقا ملا حيدده القانون اجلامعي والقوانني
الوطنية ألمكن االعتماد عليها -كطرف مساهم إلصالح اجلامعة والبحث العلمي واإلعداد للمستقبل بشكل فعال،
السيما إذا ضمنا انتخابات حرة ونزيهة تؤهلها للمشاركة الفعلية يف هذه العملية وغريها( .املرجع نفسه،381 :
.)385
ح  -باإلضافة إلى فشل السياسة الجامعية في الجزائر:
حيث تدىن مستوى الفاعلني ،راجعا ذلك إىل الرتكيز على اجلانب الكمي بدال من األداء النوعي ،ما نتج عنه
تبعية واخنفاض يف املست وى وضعف التحكم يف املبادئ األوىل للمعارف ،فاملناهج الدراسية وأهدافها ،كان من
املفروض أن ختدم متطلبات التنمية ،ولكن إلمهاهلا هلذه املناهج التعليمية خبصوصيات اجملتمع اجلزائري فإن النتيجة
كانت اضطرابا كميا ونوعيا يف التعليم والتنمية ....لكن ألجل حتقيق إصالح شامل للجامعة اجلزائرية البد من:
 ضرورة ترسيخ فكرة استخدام اجلامعة كوسيلة للتغيري االجتماعي ،أو كأداة لبناء أمناط اجتماعية جديدة
وحياة واعية بالتغيريات اليت حتدث من حوهلا ،وعندما تستخدم هذه األخرية بناءا على اإلدراك جنبا إىل جنب مع
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املؤسسات االجتماعية واالقتصادية األخرى ،اليت وجهت كذلك وارتبطت بالتغيري ،فإهنا ستكون ذات فعالية ملحوظة
يف خلق القدرات االجتماعية ويف أحداث النقلة النوعية للمجتمع.
التنسيق بني متطلبات التنمية من القوى العاملة املاهرة يف خمتلف التخصصات والسياسات التعليمية ،وذلك من
خالل تطوير املناه ج التعليمية والدراسية وتوجيه سياسية القبول يف املعاهد الفنية واجلامعات من أجل حتقيق أهداف
التنمية ،واالبتعاد عن سياسة الرتكيز على اجلانب الكمي ،بتخريج أعداد متزايدة لنوعيات هامشية ،ويف ختصصات ال
حتظى بأولوية وال تنسجم مع متطلبات التنمية وحاجات السوق ،مما يعمل على زيادة نسبة البطالة بني اخلرجيني يف
هذه التخصصات والذين أنفقت عليهم الدولة موارد مالية كبرية كان ميكن استغالهلا يف مرافق حيوية أكثر جدوى.
(عمار عماري .)333 ،333 :2551 ،
وعليه ميكن أن نستخلص أن اجلامعة اجلزائرية تعاين العديد من املشاكل وعلى خمتلف اجملاالت ،سواء من
حيث أداء األساتذة والطلبة ،أو من ناحية تنظيم اجلامعة وهيكلتها ومواردها املادية ،واحمليط االجتماعي واالقتصادي
والسياسي املتأزم كلها عوائق تؤثر على األداء العام والصورة الكلية للجامعة اجلزائرية ،لكن ليس مستحيل أو أمر
مستعصي حماولة معاجلة هذه ا لعوائق شرط توفر إرادة جمتمعية سياسية تتكافل من أجل الرفع من مستوى اجلامعة
اجلزائرية ،لتأخذ هبا يف ركب اجلامعات العاملية املتقدمة.

ثالثا :الطالب الجامعي وخصائصه
-1تعريف الطالب الجامعي:

يعترب مفهوم الطالب اجلامعي من املفاهيم املركزية يف هذه الدراسة ،إذ أنه يندرج ضمن فرتة الشباب لذا من
الواجب اإلشارة إىل األصل قبل الفرع كاآليت:
أ -الشباب لغة:

لفظ شباب من الفعل شب واجلمع شباب "وشبان" و"شبيبة" و"املؤنث" شابة واجلمع شابات وشواب
وشوائب من كان يف سن الشباب وهو من البلوغ إىل الثالثني تقريبا كما حيددها اللغويني( .أمحد حممد موسى،
.)35 :2554
كما ورد يف قاموس la Rousseباللغة الفرنسية أن الشباب يعين:
أ -فرتة من حياة اإلنسان تتوسط مرحلة الطفولة والكهولة.

ب -صفة الشباب يف مرحلة من مراحل حياته ،أي عندما يكون شابا.

ت -مرحلة يتطور فيها اإلنسان يف سلوكياته وحالته ،يكتشف فيها األشياء اجلديدة حوله مادية كانت أو معنوية
(.)Le Petite La Rousse Illustrée: 562Sans écrivains,
فالشباب تعين تلك الفرتة اليت تكون بني مرحلة الطفولة واملراهقة متتاز حبب التطلع واالكتشاف والتساؤل
املستمر عن كل ما حيدث حوله.
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ب -الشباب اصطالحا:

يعترب التحديد الزمين ملرحلة أو فرتة الشباب أمر صعب فيما يتعلق ببداية املرحلة وهنايتها ألسباب أوردها علماء
النفس والصحة النفسية يف النقاط اآلتية.
السبب األول :أن تقسيم منو الكائن البشري إىل مراحل يف الواقع ،أمر اصطالحي فقط ألن واقع احلياة ال ميكن

أن خيضع لتقسيم زمين حمدد خال من التداخل ،ذلك ألن حياة اإلنسان وحدة متصلة ال ميكن جتزئتها إل قطاعات
ومراحل منفصلة عن بعضها .فالطالب اجلامعي ال يبين شخصية منذ دخوله اجلامعة ،بل يبدأها يف حدود العائلة اليت
تعمل على تنشئته دينيا واجتماعيا وأخالقيا ،مث طفال يف مرحلة التعليم األساسي يتلقى أسس التعليم املبدئية،وينتقل
لالختبار يف مرحلة التعليم الثانوي وحماولة إثبات الذات والدخول يف عامل الناضجني ،متأثرا مبن حوله من أفراد عائلته
وأصدقائه ،مث معلميه أو مدربيه يف املراكز الرياضية ،وحماوال يف كافة املراحل أن ينمي قدراته ومواهبه العقلية واالنفعالية
واجلسمانية والروحية يف حدود ما يقدم إليه من مناهج دراسية وثقافات عامة ونشاطات تربوية وتعليمية مقصودة وغري
مقصودة.
السبب الثاني :وجود فروق فردية واضحة بني األفراد يف بدء أية مرحلة من مراحل النمو ويف هنايتها .ومعدل

ودرجة النمو ،وهذه الفروق تعود إىل عوامل بعضها وراثية أو بيئية أو ملا له عالقة بالنمط السياسي واالجتماعي
السائد يف اجملتمع.
السبب الثالث :طول فرتة املراهقة وفرتة الشباب وقصرمها خيتلف باختالفات الثقافات و املناخات ،واملستوى

االقتصادي واحلضاري واالجتماعي الذي يعيش فيه الفرد( .وفاء حممد الربعي ،شبل بدران ،مرجع سابق،354 :
.)335
فالشباب هو مرحلة انتقالية من الطفولة املبكرة إىل الرشد هلا مقوماهتا السوسيولوجية والنفسية واالجتماعية،
وتبدأ مرحلة الشباب بتخطي مرحلة بلوغ احللم أو االكتمال والنضج اجلنسي وحيدث ذلك عند سن اخلامسة أو قبلها
بقليل ،وتغطي مرحلة الشباب مدة عشر سنوات تقريبا ،وتنتهي يف سن اخلامسة والعشرين أو ما حوهلا( .عزت
حجازي.)27 :3445 ،
ففرتة الشباب هي تلك الفرتة اليت تبدأ من ختطي مرحلة الطفولة واالكتمال البيولوجي والنفسي لإلنسان
ويرتقي فيها إىل مرحلة أكثر حيوية يصبح عضوا مؤثرا ومتأثرا باألحداث املوجودة يف الوسط االجتماعي ويشارك
بأدواره املختلفة يف بناء اجملتمع.
وعلى حد قول بيار بورديو أن "التقسيم بني األعمار هو عمل حتكمي .وهنا جند مفارقة باريتو عندما قال بأننا
ال نعلم ماهو العمر الذي تبدأ فيه الشيخوخة كما النعلم أين هي النقطة اليت تبدأ فيها الثورة .وعلى أي حال،
احلدود بني الشباب والشيخوخة هي موضوع صراع يف كل مكان"Pierre Bourdieu,1984143(:
والتحديد املقبول لفرتة الشباب يف مرحلة التعليم اجلامعي هو حتديدها بالفرتة الزمنية اليت جيتاز فيها الفرد
مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد ويتحقق النضج اجلسمي والعقلي واالنفعايل واالجتماعي وتبدأ من بداية البلوغ وظهور
عالماته األولية والثانوية إىل زواجه وحتمله مسؤوليات كرجل راشد ناضج ولو أن هذا التحديد ال يعين نزعة الشباب
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وروحه ينتهيان بانتهاء هذه الفرتة ،بل مها يستمران طيلة حياته( .وفاء حممد الربعي ،شبل بدران ،مرجع سابق:
.)333
ث-الطالب الجامعي:
إن أي تعريف لشيء ما أو أمر ما يتوقف بدرجة كبرية على أبعاد وجود هبذا الشيء أو ذلك والطالب اجلامعي
نستطيع حتيد أبعاد وجوده كالتايل:
 البعد األول:

الطالب اجلامعي كإنسان له عواطف ومشاعر واستعدادات عقلية معينة و ميوالت حتدث وفق احمليط األسري
الذي ينشأ فيه والذي حيدد بعد ذلك مواقفه واجتاهاته حنو كثري من األمور.
 البعد الثاني:
الطالب اجلامعي كعنصر من اجملتمع يتأثر بأوضاعه السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكذا الثقافية ،وهو ما
يساهم يف تكوين الطابع العام لشخصيته.
 البعد الثالث:

هذا البعد يشري إىل احمليط اجلامعي ومدى مسامهته يف حتويل شخصية الطالب من خالل ما يضفيه من
خربات ،ثقافية وكذا تربوية تنشأ عن التفاعل بني الطلبة وكذا األساتذة وبقية الفاعلني يف املؤسسة اجلامعية.
 البعد الرابع:

وهذا البعد يتحدث عن الطالب اجلامعي كشاب بتأثر مبرحلة الشباب ،فالشباب مرحلة انتقالية هلا مقوماهتا
النفسية ،االجتماعية ،البيولوجية والتارخيية سواء أكانت هذه املرحلة االنتقالية هادئة أم عاصفة( .عيمروش جنوى،
.)77 ،73 :2555/2551
من خالل هاته األبعاد ميكن إعطاء تعريف إجرائي للطالب كالتايل:
الطالب اجلامعي هو ذلك الفرد اليت انتقل من املرحلة الثانوية إىل املرحلة اجلامعية ،وقد أثر هذا االنتقال يف
بناء شخصيته من خالل بلوغه االكتمال البيولوجي والنفسي ،كما توسعت خرباته من الناحية العلمية والعقلية وأصبح
ميتاز بنوع من التوازن االنفعايل الوجداين واحتكاكه باألقران وجمتمع اجلامعة من أساتذة ،إداريني ...،كلها بفضل
التفاعل االجتماعي ،وكل هذه اخلصائص البيولوجية والنفسية والوجدانية واالجتماعية تساعده على تبين اجتاهات
وأفكار معينة حول العديد من املوضوعات.
 -2خصائص الطالب الجامعي:
تعترب مرحلة الشباب من أكثر املراحل العمرية حيوية حبيث تزداد فيه طاقة الشباب وجتعلهم ميتازون بعدد من
السمات واخلصائص اليت متيزهم عن باقي الفئات ،حيث ختتلف اآلراء حول مفهوم مرحلة الشباب ،فمنهم من يرى
أهنا مرحلة عمرية حمددة من مراحل العمر بالرغم من أن التحديد الزمين لفرتة الشباب ال يعد أن يكون أمرا تقريبا ،يف
حني يرى البعض اآلخر أن الشباب حالة نفسية مصاحبة متر باإلنسان وتتسم باحليوية والنشاط ،وأكثر مراحل العمر
عرضة للتغري والتطور ،فمن وجهة نظر علماء السكان الشباب من يرتاوح أعمارهم بني اخلامسة عشر إىل سن
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اخلامس والعشرين أو من يقفون بني سن اخلامسة عشر وسن الثالثني"( .نورهان منري حسن فهمي:3444 ،
.)211 ،213
والطالب اجلامعي كإحدى فئات الشباب ميتاز بعدد من اخلصائص اجلسمية والنفسية واالجتماعية كاآليت:
1-2الخصائص الفسيولوجية والجسمية:
تتصف هذه املرحلة بظهور معامل جسمية وفسيولوجية سواء عند اإلناث أو الذكور" فمن الناحية اجلسمية
تتميز باالستمرار يف النمو حنو النضوج الكامل مع التخلص من االختالل يف التوافق العضلي العصيب ،كما أن املناعة
ضد األمراض العضوية اخلطرية تكون يف هذه الفرتة أقوى منها يف املراحل السابقة( .املرجع نفسه.)215 ،211 :
كما تبدو عليه مظاهر النم و اجلسمي يف النمو الغذائي والوظيفي ومنو األعضاء الداخلية واكتمال اجلهاز
العظمي والقوة العضلية ،ويزداد يف الوزن والطول وتتغري العالقات ونسبها بني أجزاء اجلسم املختلفة سواء عند البنني
أو البنات( .أمحد حممد موسى.)37 :2554 ،
أما من الناحية الفسيولوجية فتظهر بعض اخلصائص اجلنسية األولوية والثانوية ويصبح الشباب قادرا على
التناسل ،وتغريات يف الشكل والصوت وتتالشي الرهافة ودقة القسمات املميزة للطفولة وحتل حملها الفظاظة النسبية
الناجتة عن اختالف نسب أعضاء اجلسم وأطرافه( .حممد سيد فهمي.)41 :2558 ،
وتتأثر التغريات والتطورات العامة املميزة للنمو اجلسمي بالعديد من العوامل الوراثية والبيئة منها :انتقال
الصفات الوراثية عرب األجيال ،اإلفرازات الغددية وجنس الفرد ،نوع التغذية ودرجة صحته ،وكذلك تأثري البيئة اليت
يعيش فيها واألحوال النفسية اليت تسيطر عليه ،فالبيئة اجلغرافية يظهر تأثريها يف لون البشرة ونوع الشعر ،تشكل
هيئة الوجوه واملعامل اخلارجية ،أما البيئة واألحوال النفسية فتوثر على منو الغدد وظيفيا ومقدار اإلفرازات واهلرمونات
اليت تفرزها العدد ،هلذا خيتلف الشباب عن بعضهم يف درجة النمو اجلسمي ،ما ينتج عليها تكوين شخصية الفرد
االجتماعية ،وهي مرتبطة بالتغريات الفسيولوجية الداخلية( .وفاء حممد الربعي ،شبل بدران ،مرجع سابق،233 :
.)232
 -2-2الخصائص النفسية واالنفعالية:
تتميز مرحلة الشباب بالتوتر والقلق ويشوهبا الكثري من املشكالت سواء بالنسبة للشباب أو أهله او اجملتمع،
فبعد فرتة طويلة ،نسبيا من النمو اهلادئ غري امللحوظ واالستقرار االنفعايل ،يصبح الفرد غري متزن وغري مستقر ،وال
ميكن التنبؤ باجتاهات تصرفاته ،فهو غري قابل لالنصياع ،متمردا وغري متأكد من حقيقة ذاته ،ويتعامل مع الكبار
بشيء من احلساسية والعناد( .حممد سيد فهمي ،مرجع سابق.)43 ،45 :
كما أنه النمو النفسي يف هذه املرحلة يكون متسم باضطراب نفسي نتيجة اخلصائص اجلنسية اليت تتميز مبا
هذه املرحلة ،فيحتاج إىل إعادة التكيف وحتقيق التوازن بني دوافعه النفسية وبني ما جيب أن يفعله إلشباع هذه
الدوافع( .أمحد حممد موسى ،مرجع سابق.)34 :
وتتعقد العال قة بني القيم احملددة اجتماعيا والشباب ،وتستمر بالنفور والصراع ،وعدم قبول الواقع االجتماعي
يف كثري من األحيان ،ويكافح الشاب لكي حيدد ماهيته وتنتابه مشاعر العزلة وعدم الواقعية والسخط وعدم االرتباط
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بالعامل الظاهري واالجتماعي والشخصي .وهي ناجتة عن اإلحساس النفسي بعدم التوافق بني الذات والعامل ،وترجع
مشاعر القلق والتوتر يف هذه املرحلة اليت يتخطاها بني اإلعداد للدور والقيام به ،وما ينتج عن ذلك من اختيارات قد
تفرض عليه وال تالؤمه أو يطلبها وقد ال تواتيه(.نورهان منري حسن فهمي ،مرجع سابق)214،218 :
كما يغلب على الشبا ب تقلب احلالة املزاجية ،وأخطر أزمة يواجهها يف بداية الشباب ما يعرف بأزمة
الهوية Identité crisisاليت تنشأ من عدم قدرة الشباب على ذاته اجلديدة وتقلبها والتعامل مع هذه األزمة
يتوقد على استمرار نضج الشخص( .حممد سيد فهمي ،مرجع سابق.)43 :
أما الخصائص االنفعالية فمن بينها:
 اهتمامه مبظهره وشعبيته ومستقبله وميله للجنس اآلخر ،وحيس بأمهية اجملتمع الذي يعيش فيه ،حيث يسعى إىل
االشرتاك يف تقدمي اخلدمات العامة اليت حيتاجها اجملتمع ،وامليل إىل اكتشاف البيئة واملخاطرة وهلذا فهو يهوى
الرحالت واملعسكرات أو التنظيمات االجتماعية والرياضية املختلفة(.املرجعنفسه.)44 :

 الرفاهة اليت تعين شدة حساسية الشاب االنفعالية وشدة تأثره بامليزات االنفعالية وذلك نتيجة للتغريات اجلسمية
السريعة اليت مير هبا .يف أول هذه املرحلة.

 الكآبة واالنطواء واحلرية ،حماوال بذلك كتم مشاعره وانفعاالته عن احمليطني به ،حىت ال يثري نقدهم ولومهم.
 التهور واالنطالق ،حيث يندفع الشاب وراء انفعاالته بسلوكيات شديدة التهور والسرعة ،وتبدو عالمة من
عالمات السذاجة يف املواقف العصبية اليت مل يألفها.

 احلدة والعنف حيث يثور ألتفه السباب ،ويلجأ الستخدام العنف وال يستطيع التحكم يف املظاهر اخلارجية
حلالته االنفعالية.
 التقلب والتذبذب ويظهر عندما يقع الشاب يف موقف اختيار ،جنده يف مدى قصري يتقلب يف انفعاالته بني
الغضب واالستسالم ،وبني السخط والرضا واإليثار واألنانية ،وبني التهور واجلنب وهي كلها مظاهر لقلقه وعدم
استقراره النفسي ،وما يصاحبها من تغريات يف النواحي الفسيولوجية( .وفاء حممد الربعي ،شبل بدران ،مرجع سابق:
.)233 ،232
 3-2الخصائص العقلية واالجتماعية:

وتتميز هذه املرحلة من الناحية العقلية بيقظة عقلية كبرية فالشباب حيتاج إىل حرية عقلية ،وهو مييل إىل
املعلومات الدقيقة اليت حيا ول احلصول عليها من املصادر املوثوق هبا ،ويبدأ يف التساؤل والتشكك وبوصوله إىل ما
حيتاجه من معلومات يكون ويشكل فلسفة حياته( .أمحد حممد موسى ،مرجع سابق.)34 :
وهذا ما يوجهه إىل التثقيف إذ يرغب يف القراءة وخاصة اجملالت والصحف اليومية ،واالستماع إىل برامج
اإلذاع ة والقصص املثرية واخليالية ،وبرامج التلفاز ،فهو ميلك القدرة على اختيار ما يتناسب من براجمها مع ما يريده،
كما ميتاز بالقدرة على وضع اخلطط وتنفيذها معتمدا على نفسه مع استعداده لتقبل توجيه اآلخرين( .حممد سيد
فهمي ،مرجع سابق.)355 ،48 :
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والنمو العقلي يف هذه امل رحلة هو نتاج التجارب والتفاعل والنمو السابق يف املراحل األوىل مع املؤثرات املختلفة
احمليطة باألفراد ،فلهذا تتميز هذه املرحلة باالختالف الكبري بني األفراد يف درجات منوهم النفسي والعقلي والبدين.
فمرحلة الشباب تتميز خبصائص مميزة تتشكل أثناءها قيم الشباب ومعتقداته وتتضح شخصيته من خالل
حتديد معظم ميوله واجتاهاته يف احلياة( .نورهان منري حسن فهمي ،مرجع سابق.)255 ،214 :
أما الخصائص االجتماعية للشباب اجلامعي ،متتاز بأهنم مييلون إىل االرتباط بالشباب اآلخر املنتمي إىل

كيانات اجتماعية وثقافية مغايرة هلم ،ومن اخلطأ النظر إىل الشباب بوصفه مرحلة تطورية وارتباطها بأية مجاعة
اجتماعية أو دور أو تنظيم معني ،فالواقع أن فرتة الشباب مرحلة عمرية تزيد من خالهلا أمهية التضامن يف اجلماعات

واملنظمات الشبانية األخرى سواء أكان التضامن حمققا يف مجاعات صغرية أم تنظيمات رمسية( .أمحد حممد موسى،
مرجع سابق.)34 :
كما حيس الشاب يف مرحلة الشباب بذاتيته وال مييل إىل األخذ بالتوجيه إال إذا اقتنع بعد مناقشة غري قصرية،
كما أنه حيتاج إىل تكوين صداقات مع من خيتارهم هو وحيس معهم بالراحة ،واالتصال معهم يشعره بأنه مرغوب فيه
معهم ويوجه عام ،ويتميز سلوكه حن و اجلماعة بالوالء هلا والتضحية يف سبيلها كما ينصرف بعض الشيء عن أسؤته
الزدياد والئه جلماعة اليت يشعر أهنا أداة هامة لتحقيق أغلب رغباته عن طريقها( .حممد سيد فهمي ،مرجع سابق:
.)48
ويتصف الشباب بالقابلية والقدرة الكبرية على التغري والنمو والرغبة يف التحرر ،وأكثر جتاوبا مع مستلزمات
التغري ،وأكثر فئات اجملتمع قدرة على العطاء السخي هبدف حتقيق الذات وإثبات القدرة على حتمل املسؤولية ،ويرى
كولز  colesأن الشباب يواجه الكثري من صور احلراك حىت يصبح مواطنا مندجما يف جمتمعه ،حيث ينتقل من حالة
لالعتماد على الغري إىل حالة االستقالل النسيب فالشباب ينتقلون من مرحلة التعليم إىل سوق العمل ،وينتقلون من
املنزل إىل البيئة اخلارجية وتكوين أسرة مستقلة ،والشباب اجلامعي طموح للتغري وقادر على احلركة والتظاهر ويرغب يف
التميز ،ويواصل النقد ويبحث له عن مكان مناسب على خريطة الدولة( .نورهان منري حسن فهمي ،مرجع سابق:
.)215
وعليه فمرحلة الشباب هي مرحلة متتاز بأهنا فرتة التحول الكربى يف حياة اإلنسان ،إذ هي مرحلة ليست
مفاجئة بقدر ما هي مرحلة انتقالية ذات مراحل متدرجة من مرحلة الطفولة اليت تؤثر فيها من خالل مؤسسات
التنشئة االجتماعية ،ومرحلة البلوغ واملراهقة وصوال إىل النضج املتكامل اجلسمي والنفسي واالجتماعي للشباب .وهلذا
البد من خمتلف النظم املوجودة يف اجملتمع أن تويل عناية واسعة باحتياجات وشؤون الشباب .والتعليم اجلامعي ال
يقتصر على تزويد الطالب باملعارف والتكوين األكادميي بل عليه أن يساهم يف تزويدهم بالقيم واالجتاهات االجيابية
وهذا بالتعاون بني اإلدارة اجلامعية واألسنان السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
-3عوائق ومشكالت تواجه الطالب الجامعي:
إن العوائق واملشكالت اليت تواجه الطلبة ال جيب أن يغفل عنهـا أي باحـث يف موضـوع احليـاة اجلامعيـة والطلبـة،
حيــث لــو ال هــؤالء الطلبــة ملــا وجــدت اجلامعــات ،كمــا أن هــذه مرحلــة انتقــال الطلبــة مــن املدرســة إىل اجلامعــة هــي مــن
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أصــعب الف ـرتات االنتقاليــة يف حيــاهتم ،إذ ينتقلــون مــن فضــاء ميتــاز بنــوع مــن احلصــار والضــغط إىل فضــاء ح ـرا مفتــوح،
وهذا جيعلنا نؤكد أنه يف هذه املرحلة تعرتضه العديد من العوائق من أبرزها ما يأيت ذكره.
ومش ــكالت الش ــباب عدي ــدة فمنه ــا م ــا يتص ــل بص ــحته أو نفس ــيته ،أو م ــا يتص ــل مبوقف ــه يف أس ـرته أو مدرس ــته
وبيئت ــه ،ومنه ــا مش ــكالته االجتماعي ــة والثقافي ــة واملادي ــة ومنه ــا م ــا يتعل ــق بظ ــروف حتص ــيله وعمل ــه ووقت ــه احل ــر ومنه ــا
مشكالت قيادته وتوجيهه والنقص يف ذلك( .حممد سيد فهمي ،مرجع سابق.)358 :
فف ــي اجلان ــب االجتم ــاعي ق ــد يتج ــه الش ــباب نتيج ــة للرتبي ــة اخلاطئ ــة إىل االخنـ ـراط م ــع مجاع ــات الس ــوء ،وه ــذا
االخنـراط يقـوده إىل ظهـور مشـكلة االحنرافـات السـلوكية كالســرقة وارتكـاب اجلـرائم ،والغـش يف االمتحـان وسـوء التكيــف
األسري واالجتماعي ،كما مييل الشباب إىل اجلنس اآلخـر ويـؤثر علـى سـلوكه ونشـاطه ،كمـا أنـه حيـاول أن يؤكـد اعتـزازه
بشخصــيته ويشــعر مبكانتــه ،ويــرغم احمليطــني بــه علــى االع ـرتاف لــه بــذلك( .نورهــان منــري حســن فهمــي ،مرجــع ســابق:
.)235
ومن خيوط النسيج االجتماعي الـيت تفسـخ االرتبـاط بينهـا هـي تشـوه العالقـة بـني الدولـة والفـرد ،مـا أدى إىل أن
تتعــرض قيمــة االنتمــاء الــوطين ألعـراض الضــمور و اهلـزال فك ـرا وفعــال وتوجهــا ،والدولــة هينــا كمؤسســة جمتمعيــة بصــرف
النظــر عــن صــورهتا السياســية واحلزبيــة ،وقــد أبــرزت معطيــات الواقــع أن أخــذ اجملتمــع يتحــول إىل جتمعــات وفئــات يســعى
كـل منهــا إىل الوفـاء حباجاتــه وحـل مشــكالته ،وحتقيـق تطلعاتــه بطرقـه ومؤسســاته اخلاصـة ،بــل وأحيانـا بقوانينــه اخلاصــة.
ومن خالل هذا االضطراب يف هذه العالقة -بني الفرد والدولة.-
وتشــوه مضــامني االحتمــاء واهت ـزاز االق ـرتان بــني احلق ــوق والوجبــات ،وعليــه البــد مــن تصــحيح اخلريطــة املثاليــة
املسطحة اليت ترمسها الكتب املدرسـية واجلامعيـة واألجهـزة اإلعالميـة مـن أجـل تكـوين وعـي ثقـايف رشـيد لـدى الشـباب.
(عمار حامد .)33 ،32 :2553 ،
كما يظهر مترد الشباب وسخريته من بعض النظم القائمة حيث يعصى ويتمرد ويتحدى السلطة القائمة
ويتطور إميانه باملثل العليا بشكل يؤدي يه إىل السخرية الواقعية احمليطة به لبعدها عما يؤمن به ،كما يتجلى التعصب
يف النقد الالذع والنشاط اجلامح ويزداد تعصب ألرائه متأثرا بعوامل كعالقته بالوالدين وأمناط الثقافة والطبقات
االجتماعية اليت ينتمي إليها ،كما يعاين من اخنفاض مستوى الدخل ،وعدم وجود السكن املالئم واملواصالت
واخلدمات الصحية وغريها من األمور اليت تسبب املعاناة واالحنرافات بأشكاهلا املختلفة( .نورهان منري حسن فهمي،
مرجع سابق.)233 ،232 :
أم ــا يف اجلان ــب النفس ــي فالش ــباب اجل ــامعي يع ــاين م ــن صـ ـراعات نفس ــية متباين ــة مث ــل ب ــني احلاج ــة إىل اإلش ــباع
اجلنســي وبــني التقاليــد الدينيــة واالجتماعيــة وصـراع القــيم مثــل الصـراع بــني مــا يعتنقــه الشــباب مــن مبــادئ وقــيم وبــني مــا
ميارســه اآلخ ــرون م ــن حول ــه .وك ــذلك ص ـراع املس ــتقبل واختي ــار العم ــل أو الوظيف ــة هل ــذا يتس ــم مبيل ــه إىل التط ــرف وكث ــرة
االنــدفاع املــتحمس ،والعمــل علــى حتقيــق القبــول لــه مــن مجاعــات األق ـران واالهتمــام بعضــوية اجلماعــات والتجمعــات.
(املرجع نفسه.)257 ،253 :
ويرى عباس حمجوب أن أسباب هذه العوائق لدى الشباب يف عاملنا ترجع إىل اآليت:
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 التناقض بني القيم واجملتمع ،أي بني ما جيب أن يكون وين املمارسة الفعلية. التعليم والثقافة والتخلف العلمي. مشــكلة اجلــنس وصــعوبة التكيــف مــع هــذه املشــكلة ،وعــدم وجــود الرتبيــة اجلنســية الصــحيحة ،وتعــود إىل الغــزواملرتبط باالحتالل واملفهومات املغلوطة عن اجلـنس ووظيفتـه يف احليـاة واملثـريات اخلارجيـة ،والفـراغ الفكـري والعقلـي
والعاطفي وتوفر أسباب االحنراف لدى الشباب ،وعجز منتديات الشباب عن أداء دورها.
 -افتقــاد اهلويــة الذاتيــة وســبب ذلــك البعــد عــن ثقافــة األمــة وتراثهــا وتقاليــدها وعقيــدهتا( .حممــد ســيد فهمــي،

مرجع سابق.)354 ،352 :

وتقوم فكرة افتقاد اهلوية أو االغرتاب ( )Aliénationعلى أساس التميز بني وجـود اإلنسـان وجـوهره ،وعلـى
أن وجــود اإلنســان وجــوهره ،وعلــى أن وجــود اإلنســان بصــورته الــيت ن ـراه عليهــا يف اجملتمــع احلــديث ال يتفــق مــع جــوهره
وحقيقتــه ،وإمنــا هــو ،خيتلــف عنهــا بــل ويتعــارض معهــا .أمــا اإلنســان املغــرتب ) (Alienatedهــو اإلنســان الــذي ال
حيس بفاعليته وأمهيته يف احلياة ،وإمنا يشـعر أن العـامل (الطبيعـة واآلخـرين ،والذات)غريبـة عنـه .ويف نشـاطاته االجتماعيـة
ال حيقق اإلنسان املغرتب ذاته وإمنا يفتقدها( .عزت حجازي ،مرجع سابق.)73 ،72 :
ويرجــع اغـرتاب الشــباب إىل أن شــبكة العالقــات والتنظيمــات االجتماعيــة الــيت يـرتبط هبــا الشــباب ال تقــوم علــى
أســاس موضــوعي يتناســب مــع ظــروفهم واهتمــامهم وإمكانيــاهتم ،حيــث ال يقتص ـر علــى األجهــزة الــيت ال يلعــب فيهــا
الشباب دورا حامسا ،بل ميتد إىل اليت تقوم من أجلهم( .املرجع نفسه.)45 ،41 :
أم ــا م ــن الناحي ــة التعليمي ــة فيع ــاين الش ــباب اجل ــامعي م ــن عوائ ــق عدي ــدة تـ ـرتبط مبج ــال دراس ــته سـ ـواء م ــا يـ ـرتبط
بالشباب أنفسهم أو باملقررات الدراسة أو العملية التعليمية ،فكلها معوقات حنو حتقيق األهداف املنشودة.
-

إن الشباب اجلامعي ال يشعر بأن اجلامعة تقدم به أكثر من جمرد "كـم" مـن املعلومـات دون أن تقـوم بوظيفتهـا

اإلرشادية والتثقيفية اليت تزوده مبا حيتاجه من ثقافة عامة(.نورهان منري حسن فهمي ،مرجع سابق.)235 :
وعدم مالئمة العمليات التعليمية مليول الشباب وحاجاهتم وعجزها عن متابعة ميـول الطـالب ،جيعلهـا تفشـل يف
ترســيخ املعلومــات وفهــم املوضــوعات ومتابعــة القضــايا ،وقصــور دورهــا التق ـوميي يف الكشــف عــن اســتعداداته ومهاراتــه
وقدراتــه .وتشــمل نقــاط الضــعف يف العمليــات التعليميــة ،الكتــاب اجلــامعي واعتمــاده علــى األفكــار النظريــة ،واألســتاذ
اجلامعي وأدائه الرتبوي والتعليمـي ومشـكالته ،التكـدس الطـاليب يف الكليـات مـع تعارضـها الشـديد مـع رغبـات الطـالب
احلقيقة ،وقصور األنشطة الطالبية يف القيام بوظائفها الرتبوية والثقافية( .أمحد حممد موسى ،مرجع سابق)31 ،33 :
وعالقة املدرس بط البه ،حيث أن هليئة التدريس دورا هاما يف توجيه الطالب من خالل مساعدهتم على

التغلب على بعض املشكالت الدراسية وغرض بعض القيم الدينية اليت توجه سلوك الشباب اجلامعي توجيها سليما
بعيدا عن التيارات والثقافات السائدة واليت تؤدي بالشباب إىل االحنرافات .ويقول بروك  Brookأن عدم االتصال
الكايف بني األستاذ والطالب ميكن أن يعترب عامال هاما يف فشل بعض الطالب يف احلصول على مؤهالهتم( .نورهان
منري حسن فهمي ،مرجع سابق.)237 ،233 :

128

الفصل الثالث...............................................................الجامعة والطالب الجامعي املسار والواقع
وكــذلك مشــكلة عــزوف الشــباب عــن املشــاركة السياســية بشــكل خــاص كامتــداد ألزمــة الثقــة بــني املؤسســات
الرمسيــة والشــباب .والــيت خلقــت يف إطــار التناقضــات االجتماعيــة ،رغــم أن صــفحات التــاريخ السياســي واالجتمــاعي
تش ــهد بإس ــهامات الش ــباب ومش ــاركتهم الفعالي ــة يف ص ــنع األح ــداث ،ورغ ــم س ــعي ال ــدول وجهوده ــا يف حتقي ــق ه ــذه
املشاركة من خالل تكـوين منظمـات اجتماعيـة وسياسـية للشـباب .كالتنظيمـات السياسـية واالحتـادات الطالبيـة ،إال أن
هذه التنظيمات حبسب الدراسات احلديثة حول مشاركة الشباب تكون فوقية دائما ،وعالقتها بالشـباب سـطحية ،وقـد
تكــون توجهــات ســلبية مــن الشــباب أحيانــا ،ومتتــاز بتبعيتهــا للعديــد مــن اجلهــات منهــا مــا ي ـرتبط جبهــاز الدولــة ويــرى
الشباب أن هذه التنظيمات تعاين مـن عـدم االسـتقرار ،هلـذا جنـد التنظيمـات الشـبانية تنشـأ وقـد بـدأ معظمهـا ضـعيفا ال
يقوى على االجناز وال جيتذب ،الشباب وال يستثمر جهدهم ،وقد تفرز العديـد مـن املشـكالت لـدى الشـباب كانتشـار
املخدرات اليت تلقى رواجا بني الشباب( .حممد سيد فهمي ،مرجع سابق.)331 :
باإلضــافة إىل هــذا إىل فقــدان األمــن النفســي واخلــوف مــن املســتقبل اجملهــول يف هــذا العــامل الــذي يســوده التــوتر
واحلروب واضطراب القيم والفراغ الروحي وضعف الوازع الديين واخللقي ،وطغيان املادة والقـيم املاديـة يف احليـاة ،وشـعور
الشــباب بــالظلم واالســتغالل وعــدم تكــافؤ الفــرص وكبــت احلريــات الفرديــة واالعتــداء علــى احلريــات األساســية( .نورهــان
منري حسن فهمي ،مرجع سابق.)234 :
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خالصة:
ما ميكن أن نصل إليه من هذا الفصل أن اجلامعة كانت وما زالت مركزا لإلشعاع العلمي واحلضاري وموطنا
إلنتاج النخب واإلطارات األكادميية ،كما أن احلديث عن األهداف والوظائف املنوطة باجلامعة فعنا إىل بذل جهودا
أكثر من طرف الدولة واملسئولني وكذلك من طرف القائمني على العملية التكوينية يف اجلامعة مبا فيها الطلبة
لتجسيدها بشكل أكثر وضوحا وتأثريا على الكفاءة اإلنتاجية ألفرادها ،وقد سعت اجلزائر منذ استقالهلا إىل بناء
جامعة تستطيع طبع التكفل باحتياجات أفرادها وحتقق للبالد التطور والتنمية إال أهنا مل تستطيع إىل يومنا هذا أن
جتاوز العوائق والضعف املوجود يف خمتلف مؤسساهتا والسبب رمبا راجع إىل أهنا مل تعاجل األصل بقدر ما عاجلت الفرع
خاصة من ناحية الصراعات الفكرية واإليديولوجية وحىت السياسية اليت يتخبط فيها جمتمعنا اجلزائري ،وصعوبة إجياد
مناهج تكوينية يتماشى وخصوصية اجملتمع اجلزائري ،كلها هذا كان له انعكاسا سلبيا على القرارات واالسرتاتيجيات
يف اجلامعة ،ضف إىل هذا عدم إعطاء أولوية واهتماما خاصا باحتياجات اإلطارات اليت تكوهنا ومعاجلة املشكل اليت
يتعرضون هلا وإتباع سياسة التهميش ،كل هذا رمبا نعكس على اجتاهات الطالب اجلامعي واخنفاض مستواه ومنه
تراجع مستوى البحث العلمي ،وغياب احملفزات والفضاءات اليت تشجع بصدق العطاء الفكري واإلبداعي هلم ،هلذا
فاجلامعة حباجة إىل إعادة هيكلة جذرية تراعي خصوصيا اجملتمع وخصوصية الطالب اجلزائري املوجود فيها.
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الفصل الرابع :الخلفية النظرية للعمل السياسي ،األحزاب السياسية واالنتخابات

تمهيد

أوال :ماهية العمل السياسي ومستويات المشاركة السياسية
 -1مفهوم العمل السياسي.
 -2أوجه العمل السياسي.

 -3مستويات املشاركة السياسية وأشكاهلا .
 3-3مستويات املشاركة السياسية .
 2-3أشكال املشاركة السياسية.
 -4اجلامعة والعمل السياسي.

3-1صلة اجلامعة بالعمل السياسي .
 2-1طالب اجلامعة والعمل السياسي.

ثانيا :األحزاب السياسية تقسيماتها ووظائفها وأساليب تمويلها.

 -1إطاللة تارخيية على مفهوم األحزاب السياسية وعوامل نشأهتا.
 -2أسس قيام األحزاب السياسية وأساليب متويلها.
 -3دور ووظائف األحزاب السياسية.

 -4تقسيمات األحزاب السياسية وتصنيفات النظم احلزبية.

ثالثا:إطاللة تاريخية لمسيرة األحزاب السياسية في الجزائر.

 -1مسار الحركة الوطنية ()1030-1011

3-3التنظيمات السياسية يف مسرية احلركة الوطنية
 2-3التيارات السياسية البارزة داخل احلركة الوطنية

 -2مسار الحركة الوطنية ()1094-1030
 -3مرحلة الثورة ()1092-1094

 -4سياسة انتهاج الحزب الواحد ()1090-1092
 -9التحول نحو التعددية السياسية ()1090
 -9الخريطة الحزبية في الجزائر وتصنيفاتها.

رابعا :االنتخابات تفسيرها  ،أشكالها و النماذج النظرية المفسرة لها.
 -1طبيعة االنتخاب وشروطه.

 -2أنواع النظم االنتخابية وأشكاهلا.

-3النماذج النظرية املفسرة لالنتخابات.

خامسا:المنظومة االنتخابية في الجزائر بين األحادية والتعددية السياسية.
 -1املنظومة االنتخابية يف ظل نظام احلزب الواحد(.)3488 ،3432

 -2املنظومة االنتخابية بعد فتح اجملال حنو التعددية السياسية(.....3484
خالصة

الفصل الرابع.................................الخلفية النظرية للعمل السياس ي ،ألاحزاب السياسية والانتخابات
تمهيد:
تعترب السياسة من اخلصائص األساسية اليت تالزم اإلنسان ،حيث أنه هو الكائن الوحيد من بني الكائنات
احلية اليت تعمل ضمن تنظيمات وجتمعات بشرية ،فمنذ بداية اإلنسان البدائي وهو يسعى لتنظيم وإصالح شؤونه
بشىت الطرق واألساليب ،وكما يرى ابن خلدون "أن اإلنسان مدين بطبعه " فهو ميارس السياسة يف إطار اجملتمع الذي
يك ون فيه أو هي فن حكم املدينة ،ويعترب العمل السياسي إحدى الطرق اليت ميارس هبا اإلنسان السياسة ويدخل يف
معرتك التنافس ألجل الوصول إىل السلطة واالشتغال هبا من خالل حتديد الطرق والوسائل واألهداف اليت يسري عليها
هذا العمل لتحقيق ما يصبو إليه ،فالعمل السياسي هو ذلك اجلزء من الفكر السياسي الذي حياول من خالله األفراد
تطبيق جمموعة من األفكار على التجمعات البشرية اليت يكونون فيها ،ويف هذا الفصل سيتم عرض بشكل حتليلي
مفصل هلذا اجلزء من خالل التطرق للمفاهيم املعطاة له ،والتعرف على أوجه أو أشكاله املتعددة ،ومن مث تناول
املشاركة السياسية من حيث املستويات واألشكال ،ومبا أن الدراسة احلالية هتدف للتعرف على اجتاه الطلبة اجلامعيني
حنو هذا العمل كان البد من عرض الصلة الرابطة بني طالب اجلامعة والعمل السياسي ،وبعدها يتم االنتقال إىل اجلزء
الثاين من هذا الفصل الذي يتناول إحدى أوجه العمل السياسي وهي األحزاب من خالل إطاللة تارخيية لنشأهتا،
وظائفها ودورها ،واألسس اليت قامت عليها من مث أهم التصنيفات املعطاة للنظم السياسية واحلزبية مث يتم نتعرض يف
شكل حتليلي ملسرية األحزاب السياسية يف اجلزائر لدى احلركة الوطنية مرورا بعهد احلزب الواحد مث التحول حنو
التعددية ،وأخريا التعرف على طبيعة االنتخاب من حيث الشروط القانونية ،األنواع واألشكال ،وخمتلف النماذج
النظرية املفسرة لالنتخابات بشكل عام،ليتم عرض املنظومة االنتخابية يف اجلزائر بشكل أكثر تفصيلي.

133

الفصل الرابع.................................الخلفية النظرية للعمل السياس ي ،ألاحزاب السياسية والانتخابات

أوال :ماهية العمل السياسي ومستويات المشاركة السياسية
-1مفهوم العمل السياسي:
1 -1مفهوم العمل الواجبات العينية والكفائية:

يعترب مفهوم العمل من املفاهيم القرآنية األساسية ،فقد ارتبط يف االستخدام القرآين مبنظومة املفاهيم اإلسالمية

خاصة مفاهيم اإلميان -التقوى -االستخالف -االبتالء -الشكر ،فاهلل جعله شرطا من شروط اإلسالم وسببا يف
احلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة ،كما قرنه مبفهوم اجلزاء ،واعترب أساس التفضيل بني العباد والتفاوت يف املنزلة على
أساس العمل ال على اجلنس والنسب( .هبة رءوف عزت ،دون سنة .)87 :
وأوجد هلل لألفعال اإلنسانية أحكاما يف الشريعة ،فكان احلكم الشرعي يف اصطالح األصوليني هو "خطاب
اهلل املتعلق بأفعال املكلفني طلبا أو ختيريا أو وضعا" ،وأصطلح األصوليني على تسمية احلكم املتعلق بفعل املكلف
على جهة الطلب أو التخيري باحلكم التكليفي ،وعلى تسمية احلكم املتعلق بفعل املكلف على جهة الوضع باحلكم
الوضعي ،ويقصد باحلكم التكليفي طلب فعل من املكلف ،أو كفه عن فعله ،أو ختيريه بني فعل شيء والكف عنه،
وأما احلكم الوضعي يعين به بيان كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا للحكم ،واحلكم التكليفي يقسم إىل مخسة
أقسام :الواجب ،املندوب ،احلرام ،املكروه ،املباح ،فالواجب هو طلب الفعل على وجه اإللزام ،وإذا كان اقتضاؤه
ليس على وجه التحتيم واإللزام كان مندوبا  ،وإذا اقتضى كفا عن فعل فإن كان اقتضاء وليس على وجه اإللزام كان
حراما ،وإن مل يكن على وجه اإللزام كان مكروها ،وإذا خري الشارع املكلف بني الفعل والرتك كان مباحا.

كما أن الواجب بدوره يصنف إىل نوعني :الواجب العيين وهو ما طلب الشارع فعله من فرد من األفراد
املكلفني وال جيزئ قيام مكلف به عن آخر.

والصنف الثاين :الواجب الكفائي هو ما طلب الشارع فعله من جمموع املكلفني ال من كل فرد منهم ،وإذا قام
به بعض املكلفني فقد أدى الواجب وسقط اإلمث واحلرج على الباقي ،وإن مل يقم به أي فرد من املكلفني أمثوا مجيعا
بإمهال الواجب ....
وجند اجلهاد والقضاء والتفقه يف الدين واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإجياد الصناعات هي من أمثلة
الواجب الكفائي الذي يهدف إىل مصلحة عامة لألمة ....
والعمل السياسي يدخل يف إطار الواجبات ،فيكون إما فرض عني كالبيعة العامة والشورى العامة ،أو فرض
كفاية كاجلهاد والواليات العامة( .املرجع نفسه.)90 :
أما حنة آرنت فقد ميزت بني العمل والفعل والكدح واحلرفة حيث أهنا اعتربت احلياة تنقسم إىل قسمني:
الحياة التأملية :أو التفكريية ( حياة النظر))  ، ) vita contemplativaو تتضمن حياة الفكر أو العقلأو لنقل احلياة اليت تشغل بتأمل الوجود و ما هو دائم أو أبدي .

-الحياة النشطة  :أو حياة العمل ( (vita activaوهي احلياة الفعلية اليت تتعلق مبا نزواله ومنارسه مع األشياء او

اآلخرين .
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والحياة النشطة تنقسم بدورها إىل الكدح(  )laborوالعمل( (  workوالفعل(  )actionوهذا التمييز
يهدف إىل حتديد نشاطات اإلنسان وما يقابلها من أوضاع بشرية وما ينتج عنها .
وتقصد آرنت من الكدح (: )laborكل نشاط يتوافق مع العمليات البيولوجية ،أو ما يتطلبه اجلسد

اإلنساين من عمليات النمو والتمثيل الغذائي ،و املتمثل يف االستهالك لدميومة احلياة .

أما العمل ( ) workميثل :النشاط الالطبيعي،الصنائعي يف الوجود اإلنساين .فهو يوفر عاملا من األشياء
املصطنعة ،وذو امد طويل نسبيا يف االستهالك ،فهو يقدم أدوات لتبقى فرتة أطول غري ملتصقة مباشرة.أما الفعل

(  ) actionيشري إىل الفاعلية الوحيدة اليت من شأهنا أن تذهب مباشرة إىل مابني األشخاص،أو مابني اإلنساين،

الذي نقطنه بشكل تعددي أو مجاعي ،وال تتوسطه األشياء واملواد كم هو يف الكدح والعمل  (.زهري خويلدي،مرجع
سابق )34 ،38:
أما تعبري الحرفة الذي ترجم بـ ــ()workفي اللسان اإلنجليزي وب ـ ـ ( )oeuvreفي اللسان الفرنسي،
وميكن ترمجته باألثر والتأليف يف لغة الضاد ،ولكن وقع االختيار على الشغل لقربه من املعىن الذي تقصده آرنت.وهنا
البد من اإلشارة إىل أن الشغل من الـنـاحـيـة االصـطـالحـيـة ال نـجـد له تـعـريـفـا واح ًـدا .فـقـد عـرفـه أو غـيـسـت كـونـت
 Conteبـقـولـه" :هـو الـتـغـيـيـر الـنـّافـع لـلـمـحـيـط الـخـارجـي مـن طـرف اإلنـسـان" وعـرفـه بـرودون Proudhon
بـقـولـه هـو" :الـفـعـل اإلنـسـانـي الـمـسـلـط عـلـى الـمـادة(.املوقع اإللكرتوين
:http://www.wekipedia .orgيوم 12 /0 1/2016على الساعة  12 :23مساءا)
فالحرفة حسب أرنت هي النشاط الذي يطابق ال طبيعية ) (non –naturalitéالوجود اإلنساين
واليت هي منزلة من الفضاء ،فاحلرفة متنح عاملا صناعيا من األشياء خمتلفة بشكل تام عن كل وسط طبيعي .ويف هذا
ال صدد تقول حنة آرنت  ":ملا أصبح اليوم مألوفا هو تعريف العمل على انه نشاط خاضع إىل ضرورات احلياة ويعتين
باحملافظة على احلياة الفردية والنوعية .واحلرفة على أهنا صنع عامل من الرباعات املشيدة بواسطة اإلنسان .الشيء نفسه
أيضا مع تعريف الفعل على أنه الوضع غري القابل لالختزال لكل حياة سياسية خمصوصة"Hannah Arendt, .
) Condition de l’homme moderne :p15نقال  :زهري خويلدي ،مرجع سابق (43 ،45 :
إذن الفعل السياسي عند أرنت هو ما ميارس خارج هذه االهنماكات يف احلياة وصنعها ،إنه ال يتعلق مباديات
العامل وأشيائه بل باألشخاص الذين يسكنون هذا العامل،إنه ما يتعلق باألنوجاد مع اآلخر والتفاعل معه ،إنه احلرية،
وهي بدورها السلطة ....فالفعل والقول كالمها الشرط األساسي للنشاط السياسي ،وذلك بدوره يقوم على مبدأي
املساواة والتميز (.حنة آرنت )25 : 2013 ،واجلدول اآليت يوضح خيوط هذا النسيج يف احلياة النشطة :
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جدول رقم ( )19يوضح خيوط النسيج في الحياة النشطة
احلياة النشطة  /الفاعلة ()vita activa
حيث األنشطة اإلنسانية منقسمة على ما نزاوله وما منارسه يف حياتنا الفعلية .
نشاط عام
عمل

فعل ( (action

نشاط خاص
)(work

ممارسة  /نظام تفاعلي)(praxis
يتجسد يف السلطة حيث احلرية.

كدح)) labor
مزاولة  /نظام صنائعي أو إنتاجي) (poiesis

يتجسد يف العامل حيث السوقومنطق

يتجسد يف مطالب اجلسد واجلنس والصحة وما

الغايات والوسائل

يتعلق بنظام العائلة – قدميا -

يقابله اإلنسان الفاعالحلر(  (freeيقابله اإلنسان الصانعأو املنتج( homo
actor

)faber

يقابله الكادح احليواين ( animal
)laborans

املصدر ( :حنة آرنت ،املرجع نفسه )28 :
وجند أن مفهوم "السياسة" خيتلف بني النظرة الغربية والنظرة اإلسالمية فاألوىل تقرنه دائما مبفاهيم كالشعب،
القانون ،السلطة ،املصلحة العامة والدولة أما النظرة اإلسالمية التوحيدية ترى أن مفهوم السياسة ،هو القيام على
الشيء مبا يصلحه،وإصالح اخللق من خالل توجيههم إىل الطريق املنجي يف الدنيا واآلخرة ،وهنا يرتبط هذا املفهوم،
السياسة -بالتوحيد واالستخالف واملصلحة الشرعية واألمة ،حيث أن تكامل العمل السياسي يكون من خاللالواجب والعدل اللذان مها من املفاهيم املستنبطة من القيم اإلسالمية .ويتميز هذا املفهوم عند استخدامه يف التنظري
والتحليل السياسي مبا يلي:

 -انضباط المفهوم :الرتباطه باملفاهيم الشرعية وأحكام الشريعة وما وضعته من حدود للعمل السياسي وقواعد

لقياس املصاحل عند تعارضها ... ،واقرتانه باملفاهيم اإلسالمية حقق له نوعا من االستقرار واالنضباط ،ما جعله خيتلف
عن مفهوم السياسة الوضعية الرتباطه باملصلحة وفصله بني السياسة واألخالق.
 ربط العمل السياسي بالمسؤولية الفردية :إذ يعترب العمل السياسي واجبا شرعيا على كل الناس،فالعملالسياسي ليس سنة وال نافلة وال تطوعا بل فريضة تتأسس على مفهوم االستخالف الذي يعد مصدر لاللتزامات
االجيابية والسلبية اليت تقع على عاتق املسلم .... ،والعمل السياسي باإلضافة إىل أنه مسؤولية فردية :هو أيضا
مسؤولية مجاعية تضامنية ،فعلى األفراد مساعدة القائمني بفروض الكفايات،وإعانة الدولة اليت يناط هبا القيام ببعض
الفروض كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر،حيث أن واجب األمة هو مراقبة احلكومة والقيام بواجباهتا الكفائية وتوفري
األسباب ألدائها.
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وخيتلف مفهوم الواجب عن مفهوم احلق الذي ميكن التنازل عنه،ما ينتج عدم املشاركة أو مشاركة سياسة
سلبية،أما الواجب مبا حيمله من قيم األمانة واملسؤولية خيتلف عن احلق يف الفلسفة الوضعية،ففي الواقع تظهر مشكلة

ما يطلق عليه بالتعسف السلبي* يف استخدام احلق ،بإعراض األفراد عن املشاركة السياسية يف الكثري من الدول
اإلسالمي ة يف ظل حكومات تعاين من أزمة الشرعية،لذا فمفهوم الواجب ال يعرب عن رؤية إسالمية نظرية بل يصلح
أساسا حركيا تعبويا لنهضة تنموية وحضارية(.هبة رؤوف عزت ،مرجع سابق.)43،92 :
2 -1مفهوم العمل السياسي:

ويشري فيليب برو أن العمل السياسي بقوله :أن كل منظومة حكم،لكي تدوم أبدا،البد لتعبئة دعامات،األمر

ال يفرتض أهنا تُ ْشبع حدا أدىن من التوقعات أو املتطلبات.فقادة النظام الدكتاتوري الربوليتاري (أو نظام احلكم
الطغياين اخلالص وفق النموذج القدمي )،على سبيل املثال ،عليهم على األقل أن يُشبعوا القوى القمعية اليت تستند
عليها سلطتهم،من خالل منح مادية (رواتب مرتفعة ،امتيازات )...وأرباح رمزية (وضع معترب يف اجملتمع،أو قضية
كربى رفيعة القيمة من املمكن تقمصها )يف آن معا .أما يف النظام الدميقراطي الذي يعرف على أنه " حكم من أجل
الشعب " ،فإن العمل السياسي ال يهدف إىل تعبئة الدعامات اليت البد منها ،لكن يتجه مباشرة ،من حيث املبدأ،
وزمر السكان اليت تتألف منها.فالعمل السياسي كله يتجه حنو هذا اهلدف
حنو منح إشباعات لصاحل اجلماعة بأسرهاُ ،
أي تقدمي إشباعات جملموعات حمصورة تقريبا ،أو (و) جملموع املنظومة االجتماعية(.فيليب برو،مرجع سابق)133 :
وإذا ما ح اولنا حتليل مفهوم العمل السياسي من خالل املنظور اإلسالمي جنده يقرتن مبفهوم الواجب ،حيث
أن ممارسته هي من الضروريات األساسية على املواطنني لتحقيق خالفة اهلل يف األرض وتسيري شؤون املسلمني،كما أنه
من الضروريات اليت حث عليها اإلسالم يف إطار ما يتوافق مع ما سنه الشرع،واملالحظ أن املقصود به هو :قيام
جماعة من أهل الخبرة بإدارة شؤون الناس وتسييرها في إطار مراعاة المصلحة العامة للمجتمع،كما نجده
يرتبط بمفهوم الفعل حيث أنه فعال مكلفا يناط إلى األفراد لمساعدة الدولة على أداء وظائفها،وعليه فهو
مسؤولية فردية جماعية تتضافر لتحقيق الحياة المستقرة ألفراد المجتمع(.هبة رؤوف عزت ،مرجع سابق)45 :
كما يقصد بالعمل السياسي" :التنافس السلمي الرمسي والعلين للوصول إىل السلطة عن طريق االنتخابات من
أجل تدبري شؤون األمة ورعاية مصاحلها وحفظ حقوق وحريات األفراد واجلماعات وفقا لربنامج احلزب الفائز،او وفقا
لربنامج مشرتك تضعه األحزاب الفائزة إذ مل حيصل واحد منها على األغلبية"( .عبد اهلل جاب اهلل ،مرجع سابق :
.)353

والعمل السياسي هبذا املعىن منهج من مناهج التغيري،تبىن وسيلة االنتخابات للوصول إىل السلطة ملمارسة
التغيري أو اإلصالح من داخل مؤسساهتا ،هذا املنهج هو اليوم أعلى مثرة من مثار الفكر السياسي والقانوين الغريب
*التعسف يف استخدام احلق ،استعماله هلدف غري مشروع يضر اآلخرين ومنع اآلخرين مبوجب احلق من حتقيق منفعة ال تضر مبصلحة صاحب احلق ،وهي
أشكال مرتبطة للفعل ،أما التعسف السليب مرتبطا يف املمارسة السياسية باالمتناع عن القيام بالوجبات مبا يضر مبجمل املصاحل الشرعية لألمة سواء أكان هذا
الواجب عينيا أم كفائيا.
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الذي أرساه كنظام يف احلكم وتنظيم السلطة،وبيان صالحيات وحقوق احلاكم واحملكومني،وكيفية أداء كل طرف
لصالحياته وضمانات محاية ذلك من التعسفات املختلفة،يطلق على هذه األنظمة اليت تعتمد هذا املنهج باألنظمة
الدميقراطية وتقوم على كون السلطة ملكا للشعب ميارسها عن طريق من خيتارهم من النواب واملمثلني يف
االنتخابات.والشكل األيت يوضح معىن العمل السياسي من خالل هذه النظرة:
الشكل رقم ( )12مخطط يوضح مفهوم العمل السياسي وغاياته
منهجا من مناهج التعبير يكون بفعل سلمي

رسميا علنيا.

ماهيته

العمل
السياسي

السعي لكسب ثقة الشعب.

مهمته

االنتخابات من خالل النواب والممثلين.

وسيلته

والممثلين فيها

الوصوإللىالسلطةومنهتطبيقبرنامجنافعلألمةو

هدفه

الوطنحسبأصحابهممايحققلهمتجسيدالتغيي

وغاياته

رواإلصالحفيالمجتمع.

املصدر :عبد اهلل جاب اهلل ،املرجع نفسه)351 :
وخيلص صاحب هذا التعريف إىل أن العمل السياسي صورة من صور العمل املوضوعة بني يدي األمة ألداء
واجبها املقدس يف اختيار حكامها وممثليها ومراقبتهم وحماسبتهم وعزهلم عند االقتضاء (.املرجع نفسه)355 :
كما أن العمل السياسي ما هو إال انعكاس واضح للظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة يف اجملتمع،
وظروف اجملتمعات تتغاير وفقا للنظم السياسية السائدة فيها ...والعمل السياسي اإلجيايب ال يتم إال من خالل تنظيم
يقوم على إطار نظري وبرنامج عمل واضح حيدد احلقوق والواجبات.فالعمل السياسي يف املقام األول هو حتديد
ملشكالت اجلماهري وتشخيص علمي واضح هلا،مث العمل اجلمعي حلل وعالج هذه املشكالت.ويسبق هذا كله تعبئة
لقوى اجلماهري لدفعها للمشاركة الفعالة يف التغلب على املشكالت اليت تواجهها انطالقا من اإلطار النظري أو
النظرية اليت يتبناها النظام سياسيا(.إمساعيل علي سعد ،مرجع سابق .)324:
وهنا جند أن هذا التعريف يؤكد على أن لكل جمتمع عمل سياسي خاص تبعا لطبيعة وظروف اجملتمع ،ويتوقف
سري وحركية هذا العمل على مدى فهم اجملتمع ملشاكل أفراده وحماولة التكتل واملسامهة يف معاجلتها من األصلمع
تأكيده على شرط تبين النظام السياسي لسندا نظري ملواجهة تلك املشاكل.
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-2أوجه العمل السياسي:
إن العمل السياسييتجه حنو هدف هو :تقدمي إشباعات جملموعات حمصورة تقريبا،وجملموع املنظومة االجتماعية
ككل.... ،وإليضاح ذلك نأيت ببعض الصيغ من منط" :احلكومة ال تفعل شيئا ضد البطالة" ،أو" :أعباء املشاريع
ثقيلة جدا" من خالل هذه الصيغ نكتشف ثالثا أمناط من الرسائل:
 -3املتكلم يقول أنه معين ويوجد من جانبه متاثل،مع اجملموعة اليت تعترب ضحية للبطالة وللضريبة...
 -2املتكلم ميثل وضعا يؤمن بأنه غري طبيعي،أي يستدعي من جانبه أحكام تقدير سلبية.
 -3املتكلم يـُ َعبَـ ْر ،ولو بطريقة ضمنية،عن توقع يراه شرعيا ويستلزم معاجلته.
موازاة مع هذا جند أن التعبري" :البطالة ال حتتمل ،لكن احلكومة تفعل ما تستطيع" جند أن هذا العنصر الذي
يعمل على قلب عدم اإلشباع إىل انتظار عمل ما من السلطات العامة.
ويؤدي تطبيق سياسة تقوم على "إشباعات" إىل تقليص الفجوة بني االدراكات السلبية لوضع معني ،وآمال
التحسني املدركة كآمال شرعية ،ولتنفيذها وجدت إسرتاتيجيتان معا أمام السياسات:
األولى :القيام مباشرة بإثارة تراجع يف اإلدراكات السلبية،وتقدم يف اإلشباع.
الثانية :تسعى للتأثري على متثالت الواقع واملعتقدات اليت تقوم عليها،مما تؤدي إىل تقليص املسافة الفاصلة بني

إدراكات ما هو كائن،وما جيب أن يكون.

وهاتني مها ثنائية النموذج -املثايل :السياسة اإلدارة السياسية الرمزية وكلتامها يرتبطانفي املمارسة بشكل وثيق.
(فيليب برو ،مرجع سابق.)137 ،133 :
 1 -2العمل السياسي بصفته عمال يتناول أوضاعا ملموسة :وله خصائص بارزة:
الخاصية:11
االجتاه إللغاء الفصل بني األقوال واألفعال (األوىل يقال بأهنا عقيمة عكس الثانية تشتهر بأهنا مثمرة) ،فرجال
السياسة عادة خيتتربون يف ممارستهم ملسؤولياهتم أو الختصاصاهتم القانونية هشاشة التمييز.
إن التمايز القوي للمهام احلكومية املرتبط بتكلف سريورات التقرير والتنفيذ على مستوى جمموعة كبرية ،يؤدي
للتقريب بني عدة مستويات من العمليات:

 عمليات فكرية (يف مرحلة تصور العمل).
 عمليات اتصالية (يف مرحلة املفاوضات والتبين ).

 عمليات مادية (يف مرحلة التنفيذ امليداين).
ويظهر تدخل السلطة السياسية بشكل بارز يف املستوى االتصايل.
الخاصية :12

هي وزن االكراهات من كل األنواع ،اليت تقلل من القدرة على التأثري يف امليدان بطريقة جمددة بشكل حمسوس
وخصوصا إذا أردنا حتديد موقعنا يف جمال الظاهرات االجتماعية الكبرية وعلى املدى الطويل ...وتتجلى آثار السياسة
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الشاملة واجملددة بشكل صحيح يف إثارة تدرجييا موجة،اضطرابات يف النظام االجتماعيورفع مستوى األشياء،أما فوائد
"اجلديد" تظهر متأخر،مقابل هذا ال تستغرق تكاليف هتدمي "القدمي" الوقت الكبري( .املرجع نفسه.)138 :
وهنا تؤكد أرنت أن العمل السياسي ليس ردة فعل :هذا يعين أن كل فعل ال يعين بالضرورة ظاهرة سلوكية
نفسية اجتماعية (( Habitus psycho- socialبل أن الفعل السياسي هو سكىن احلرية وهو ما حيدد كل فعل
سياسي،والذي تؤكده أرنت أفق كل فعل سياسي هو طلب احلرية بقوهلا » :البشر أحرار إىل أبعد حد،فكون البشر
أحرار أو يفعلون فذلك هدف واحد «  ...وترى أن هرم الوجود حرية فإنسان فقيم هي الضامن لكل فعل سياسي
مدين .وتفهم احلرية من هذا املنظور على أهنا جتربة مواطنة حيوية وهو ما يرسخ فكرة االنتماء إىل شكل من هوية
اجتماعية أو فكرية أو سياسية  ...فهدف كل فعل سياسي هو اللقاء وااللتقاء فكرا وجتربة وتشاركا يف الشأن العام
فال معىن للفرد خارج صلب هذا الكل وال معىن لسلطة فردية خارج هذا النسيج العام .إذن السلطة هي خاصية
اجملموعة يف تفاعل ووحدة يف األهداف بني األفراد  .وتطلق آرنت على هذا الفعل تسمية "المنشأ" أو " الحاضنة "

وهنا وجب إقصاء ك ل سلوك فردي أو مجاعي يتعارض مع هذه احلريات الطبيعية،وألن احلرية ليست إال هدف
اجملموعة فإهنا تظل قيمة ومطلبا مدنيا يقصي كل إرادة فردية يزعم أفرادها أهنم قادرون على توجيه دفة اجملتمع
املدين .والفعل المجسد لهذه الحرية هو فعل االنتخاب،فالفرد حينما يقوم بواجبه فهو يظل جزءا من حشود تقوم
بالعمل نفسه ،وما يعطي الفعل السياسي داللته ويربر حقيقة وطبيعة كل فعل سياسي على أنه يتوجه إىل
الكلي.فاملشاركة يف الفعل السياسي وإن كانت فردية وفعال ذاتيا فإهنا حتركه يف إطار الكل واجملموعة يتحول إىل أساس
جتربة بامتياز تشرع العالقة بني احلاكم واملواطن على أساس عقد جيذر احلس املدين وجيدد داللة سياسية  (.أنيس
امللييت،مرجع سابق)313،315 :
وهنا ترى أرنت أن الفعل السياسي ليس فعال عفويا عشوائيا،بل هو فعال هادفا وهو عنوان اإلنسان احلر،وهو
أساسا لتحقيق هويته السياسية .
الخاصية :13

تتمث ل يف صعوبة استباق آثار العمل امللموس يف امليدان والسيطرة عليها ايف النهاية،فهنا يكون تقومي

اإلشباعات اليت باستطاعته توليدها أمرا مشكوك فيه .فتدابري النضال ضد البطالة مثال ،تفتح إمكانيات كثرية أمام
أصحاب املشاريع لالستثمار يف شروط مالية مالئمة ،وأمام العاطلني عن العمل للسماح باكتساب التأهيل،لكن
الكثري من الشكوك يثقل على ردود األشخاص املرسلة هلم( .فليب برو ،مرجع سابق.)134 :
وعلى حد تعبري رميون بودون أن كل سياسة عمل ملموس تثري "آثارا بارزة" تنتج عن ردود فعل فردية مضافة،
ينجم عنها نتيجة ال ميكن ألي شخص السيطرة عليها ....وبعبارات االشباعات املقدمة ،يصنف عمل احلكام
امللموس ،املشروع سيسيف ( )Sisypheوصخرته ،إهنا مشكلة الكبت النسيب يف جمتمع االتصال الكثيف وفيها
جماال للمقارنة بني اإلشباعات اليت حصل عليها هؤالء وأولئك مكنة دائما( .املرجع نفسه :نفس الصفحة).
وللكبت النسيب واجهتان:
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الواجهة األولى :أن املزايا ال ميكن إنكارها،اليت قدمت لفئة اجتماعية أو منطقة تثري لدى الفئات واملناطق
األخرى بالشعور بأهنا حمرومة أو منسية بشكل ظامل.
الواجهة الثانية :حتيل إىل االهتمام "بالتمييز" ينظر له أنه االنشغال بعدماالمنحاء وباحلفاظ على املسافة اليت

تعطي القيمة،فالسياسة اإلمجالية للرفع من مستوى األجور األدىن تثري عدم الرضا لدى الفئات اليت "اللحاق هبا"
وتؤدي إلطالق متطلبات جديدة ،فعلى سبيل املثال يف الوظيفة العامة يؤدي حتسني معطى هليئة ما ،إلطالق كتلة من
املطالب املشاهبة ،ويؤدي إىل إثارة تصلب يف التسلسالت اهلرمية القياسية ،تعوضه عند االقتضاء مكافآت غريمرئية.
وعليه فهذه السياسةإمجالية هادفة لتقدمي إشباعات"تنتج دائما "الإشباعات "ما ينشئ عن التفاوت بني اإلجنازات
املادية للسلطات العامة ميكن إنكارها ،وبقاء استياء عام موجه ضدهم( .املرجع نفسه .)175 :
 2 -2العمل السياسي بصفته عمال يتناول تمثالت الواقع:

ال يرتبط جناح العمل السياسي الذي يقوم بعبارات إشباع املوطنني بتدابري مواتية بشكل ملموس فقط،وإما
مبقدار،التمثالت االجيابية اليت ينجح احلكام يف إثارهتا وهذا العمل يرتبط أيضاباألبعاد الرمزية اليت ترتبط بالعمل
امللموس.
فنجد أن اإلطالق الناجح لصواريخ إيريان األوىل يؤكد الرغبة بتأكيد الذات القومية يف الفضاء،وكان افتتاح
ورشة لبناء طريق سريع يشري للجهد واالهتمام لصاحل منطقة معينة،فالنشاط اإلداري يهدف إلنتاج نتائج حامسة يف
امليدان،مما يهدف تشجيع انبثاق هذه التمثالتاالجيابية اليت تُولد اإلشباع،ففي قطاع العمل االجتماعي الذي جيد فيه
إعادة الدمج حدوده امللموسة سريعا،لكنه يكتسب قيمته مع ذلك من خالل الربهان املرئي على التضامن،خاصة
للذين هلم معرفة ُمبهمة بقضايا من هذا النموذج امساه أدملان مواري "قابلية السياسات غري الناجحة للحياة
السياسية (.املرجع نفسه.)173 :
من خالل املثاليني التاليني ميكن ضبط العقبات اليت تواجه القادة السياسني ففي خطاب مشهور مذاع ومتلفز،
ألقاه غداة استالم العراق (بداية آذار  )3443قدم صدام حسني كشف حساب ختامي للحرب،واعتربه اجيابيا
لبالده.معلنا "كم أن النصر حلوا" يف هذا النظام الديكتاتوري ال يستطيع أحد أن حيتج علنا على هذا التفسري،وموازة
مع هذا فالتجربة املباشرة للجنود املسحوقني حتت القنابل ،وسكان املدن احملرومني من اخلدمات األولية بسبب تدمري
البنية التحتية ،متثل كوابح قوية أمام االستيطان الشامل هلذا اإلدراك اإلجيايب للحرب.
أما املثال الثاين :سعى رئيس الواليات املتحدة:جورج بوش يف كانون الثاين ،3442تقدمي رحلته إىل
اليابانكنجاح كبري على الصعيد االقتصادي.ووجد مساندة من القادة اليابانيني لكن املواطنني األمريكني البسطاء مل
يدركوا أثرها الواقعي،من خالل أن الصحافة وأرباب عمل اجملموعات األمريكية الكربى الثالث املصنعة
للسيارات،نددوا باالتفاق املعقود باعتباره غري كاف.
يتضح من خالل هذين املثاليني أن العقبات اليت يصطدم هبا العمل السياسي حول متثالت الواقع،فاملقاومة
قوية عند األفراد الذين خيتربون مباشرة التفاوت بني ما يدركونه،وما هم مدعون إلدراكه،ومن جهة ثانية قوية هذه
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املقاومة ملن يعتربون أن اإلدراكات املتفاوتة تأيت من مصدر شرعي،بشكل خاص يف أنظارهم:ناخبون متعاطفون من
حزب معرض،مواطنون ينظرون لوجهة نظر أحد علماء االقتصاد،أو أحد أصحاب املشاريع كوهنا مالئمة خاصة
للقطاع املتطور له.
إن آليات بناء التمثالت االجيابية للواقع تنجو يف النظام الدميقراطي التعددي من احتكار القادة السياسني
املتواجدين يف الساحة إال أهنم عندما يصطدمون بتوريطات حرية التعبري .وهلذا السبب تسيطر على اجملادالت
والصراعات السياسية املنافسة الدائمة من أجل فرض احلس الشرعي الذي ينبغي إعطاؤه للعمل الذي ينجز (.املرجع
نفسه)173،172:
فالعمل السياسي ليس فعال وهميا  :فحسب أرنت يعد الفعل السياسي هو ما مييز كل سياسي معاصر،حيث
اعتربته املفهوم النواة يف أعماهلا السياسية،فقامت بتحليل مطول ملفهوم ( )vita activaمبعىن املهارات اإلنسانية
اخلالقة واليت تتمحور حول ثالثة أبعاد ،العمل ،واإلبداع والفعل ،فإذا ما كان العمل طاقة منتجة للمنافع االستهالكية
وفضائها يف اجملال االقتصادي فإن اإلبداع كقدرة على البناء جماله الثقايف واالجتماعي،أما الفعل فإن حقل اشتغاله هو
الفضاء السياسي .
وقد ميزت أرنت بني الفعل وإرادة الفعل ،بني الفعل احلقيقي وبني التنظيم للفعل ،وهذه امللكات هي ما وجب
على السياسي أن يتمثلها حىت يستطيع أن مييز بني الفعل السياسي وغاياته العملية وبني العمل كقدرة إنتاجية.وكل
فعل موجه إىل اجلمهور أينما يظهر األفراد كملتزمني مببادئ تنظم حياهتم وواقعهم وهو ما يسعى السياسي إىل جتديده
يف سلوكه ،هذا الفضاء اجلماهريي يعد ضروريا ألنه يشرع الدميقراطية ....فالوحدة اجلماهريية تكتسب داللتها
ومكانتها من الفعل املشرتك الذي يزاوله داخل أمة معينة  (.أنيس امللييت ،مرجع سابق .)313 :
وهنا جند عبد اهلل النفيسي يؤكد أن العمل السياسي يتكون من ثالثة عناصر هي  :عمل تنظيمي وعمل فكري
ويكونان يف وسط مجاهري،حيث تتفاعل هذه املكونات لتكون مركب العمل السياسي،ومنه يتم توجيهها وذلك من
خالل حتديد علمي ملشاكل اجلماهري وطرح موضوعي للحلول وقدرة علمية على مناقشة االختيارات املتاحة وقدرة
حركية على تنظيم اجلماهري وتعبئة القوى وحتريكها لتنفيذ احللول،حيث أن هذه املكونات يصعب االتفاق على
أسبقية إحداها على أخرى ،حيث أن البعض ترتفع عنده القدرة التنظيمية لدرجة تدفعه لالعتقاد بأن التنظيم هو
القضية.والبعض اآلخر تغلب عليه ا لنزعة التجريدية ما جيعله يعتقد بأن املعضلة تكمن أساسا يف الفكر السياسي،
ومنهم من يغلب مركب اجلماهري ويعتربها سيدة املوقف،واحلقيقة أن التنظيم بال فكر وال مجاهري هي إجراءات
جتريدية وفكر بال تنظيم وال مجاهري هي ختمينات ال ترقى ألن تكون واقعية بقدر ما هي افرتاضات وقتية،وعليه استلزم
هنا توفر مقومات ألجل ضبط تفاعل هذه املكونات الثالثة للعمل السياسي،حيث أن تواجد هذه املقومات للتأكد
من توظيف كل من التنظيم والفكر واجلماهري توظيفا سياسيا مدروسا وسليما  (.عبد اهلل النفيسي ،مرجع سابق :
)37،35
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وتشمل هذه املقومات يف نقطتني رئيستني  :ديمقراطية التنظيم وجماهيرية العمل السياسي املزمع القيام
به .فدميقراطية التنظيم يقصد هبا الوصول إىل صيغة تنظيمية دميقراطية تضمن اختيارا دميقراطيا ملستويات التنظيم
واحرتام األقلية لرأي األغلبية،وممارسة النقد والنقد الذايت،ويرتبط كذلك مبفاهيم هتدف إىل حتقيق املصاحل العليا
للجماهري .وتقاس دميقراطية التنظيم أيضا وجناحه سياسيا بقدرة التنظيم على التعبري األمني عن املصاحل احلقيقية
للقواعد العريضة للجماهري وهو ما يسمى بجماهيرية العمل السياسي  ،فمن خالل هذه املقومات ( دميقراطية

التنظيم ،ومجاهريية العمل السياسي ) تتمكن مكونات العمل السياسي من أن تتفاعل وبشكل إجيايب .
أما مسالة حتديد اخلط السياسي للعمل السياسي،فال بد ألي عمل سياسي من خط سياسي تتحد مبوجبه
اإلسرتاجتية واملتمثلة يف عملية حتديد األهداف البعيدة واحليوية،وهي عبارة عن خطة بعيدة املدى وحتديد القوى
االجتماعية املختلفة وموقفها .أما التكتيك يتمثل يف حتديد املهام الالزمة يف كل مرحلة وعملية حتريك القوى املختلفة
يف مرحلة حمددة،وكذلك اخلطط واألشكال التنظيمية الالزمة لكل مرحلة من املراحل تبعا للظروف السائدة وطبيعة
املرحلة ( .املرجع نفسه )34،38 :
فالفعل السياسي جوهر لوحدة وطنية ودعامة لكثرة خالقة،كثرة قادرة على خلق قيم تعايشية،فاألمة السياسية ليست
أمة أساسها االنتماء إىل فضاء اجتماعي وثقايف واقتصادي فحسب،بل إهنا االنتماء إىل إطار أخالقي روحي يكون
حمددا للمواطنة،وخالفا لغريها من املفكرين من أمثال صامويل هنتنغتون ،فآرنت تفصل بني السياسي والثقايف وترى
أهنما ليس وجهني يدفعان للصدام،وتعترب أن لكل تطور ثقايف وجهة ال ترسم ضرورة معامل الفعل السياسي .فكالمها
له تصوره عن العالقات بني الثقافة والسياسة،إذ ليس من الضروري حسبها أن تكون أمة ثقافية مزدهرة ومتقدمة حىت
تكون هلا وجهة سياسية متقدمة  ( .حنة أرنت،مرجع سابق )317 :
كما تؤكد أن الفعل السياسي ليس إستراتجية :فإذا كانت كل عملية إسرتاجتية هتدف إىل حتقيق منافع
وأهداف ،فإنه على العكس من ذلك أرنت ترى أن كل فعل سياسي ال جيعل من الوضعيات االجتماعية مشيئة
وأداتية،بل أن هدفه جعل املسائل ظاهرة،هبذا املعىن تفهم القرارات السياسية والتوجهات السياسية واحلزبية.فكل عملية
يف الفضاء السياسي ال تت طلب نتائج وال حتقق أفعاال والتفكري وفق منطق املنفعة واملصلحة والتشيئة يفقداهنا طابعها
السياسي  ....والسياسة ليس من واجبها إنتاج املساواة بقدر ما تقوم على إظهار تعاطفنا وإعجابنا بفكرة املساواة .
وإن هدف التمييز بني الفعل السياسي يف ظاهره كوسيلة والفعل السياسي كفن هو إقرار بأن السياسي احلقيقي
هو من يكيف قدراته العقلية والنظرية حىت ينظم هبا واقعه االجتماعي من أجل أن تتخذ العدالة طابعها العمليال
كوسيلة وإمنا كقيمة تقصي كل أشكال الطبقية االجتماعية،وحىت ال يتحول الواقع االجتماعي إىل فضاء لديكتاتورية
تطلب العدالة يف خوض الصراع االجتماعي،مثلما قامت به الربوليتاريا،فهي مبقتضى حتقيق مطلب العدالة ميكنها أن
حتطم العدالة ذاهتا كفكرة وكقيمة.وحينما تؤسس لفضاء مجاهريي مدين يطلب احلرية ضمن الفعل السياسي يكون يف
أساسه املواطن فاعال حقيقيا وليس أداة طيعة يف يد السياسي  (.املرجع نفسه)314،317 :
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وعليه ما قدمته أرنت عن أوجه العمل السياسي كان يف سياق فكرها السياسي النابع من تقاليد الفكر الغريب
السياسي ما هو إال حماولة أركيولوجية حفرية ترتصد فيها النسق السياسي وفعل السياسيني،هبدف التأسيس ملنظور
جديد يف عامل السياسة .
 -3مستويات المشاركة السياسية وأشكالها:
 -1-3مستويات المشاركة السياسية:

تعترب املشاركة السياسية من أكثر املفاهيم اليت متتاز بالغموض وتعدد التعاريف املعطاة هلا،حيث برز هذا
املفهوم ألول مرة إبان الثورة الفرنسية ( )3784وما نتج عنها من إعادة ترتيب وصياغة البناء االجتماعي مبختلف
نظمه االجتماعية واالقتصادية والسياسية،وأصبح أصحاب السلطة السياسية حياولون ادماج طبقة الشعب يف بعض

أوجه النشاط السياسي ضمن احلياة السياسية للمجتمع،لذلك ارتبط مفهوم املشاركة السياسية باكتساب قطاع من
اجلماهري لبعض احلقوق السياسية،ويعين ذلك حتديدا املشاركة بعمليات االنتخابات فقط(.مولود زايد
الطيب.)2557:85
عرفها " هنتجتون" و" ويلسون" بأهنا :ذلك النشاط الذي يقوم به املواطن من أجل التأثري على عملية
وقد ّ
صنع القرار السياسي احلكومي ،معىن ذلك أن املشاركة تستهدف تغيري خمرجات النظم السياسية بالصورة اليت تالئم
مطالب األفراد الدين يقدمون على املشاركة السياسية (.املرجع نفسه.)87 :
وللمشاركة السياسية مستويات أو درجات ختتلف حبسب اختالف املصنفني هلا،كما أهنا بصفة عامة ختتلف
حىت يف اجملتمع الواحد وتتباين من نظام إىل آخر فاملشاركة السياسية قد تكون يف قمة اهلرم بتقلد مناصب سياسية
عليا،كما ميكن هلا أن تبقى يف قاعدة اهلرم بالتصويت يف االنتخابات فقط،وسنوضح فيما يلي مستويات املشاركة
السياسية والتقسيمات املعطاة هلا.
من خالل االطالع على األدبيات اخلاصة باملشاركة السياسية والدراسات املختلفة وجدنا أن معظم الدارسني
يقسمون املشاركة السياسية إىل نوعني:
أ .المشاركة السياسية الرسمية:وتتم من خالل أجهزة السلطة ومراكز صنع القرار السياسي ومؤسسات
احلكم واإلدارة واملشاركون يقومون هنا بأداء أدوارهم للحفاظ على مصاحلهم أو حتقيق االستقرار واستمرارية النظام
السياسي املوجودأو حتقيق مطالب أفراد اجملتمع( .إميان بيربس ،مرجع سابق،)35 :فاملعروف أن الرمسني وأصحاب
املناصب هم الذين يقومون هبا من واقع احلفاظ على مصاحلهم من خالل حتقيق الدوام واالستمرار واالستقرار الذي
يهيمنون عليه،وهم يواجهون مصاعب أوصراعات مع ذوي املصاحل اآلخرين من أعضاء اجملتمع،الذين يتكونون عادة
من األحزاب السياسية خارج السلطة ومجاعات الضغط أو املصلحة واألقليات وهكذا( .إمساعيل علي سعد،مرجع
سابق.)373 :
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ب .المشاركة السياسية غير الرسمية :وهي املشاركة يف العملية السياسية من خالل التنظيمات احلزبية
ومجاعات الضغط واملصاحل فضال عن مباشرة حق التصويت،واإلسهام يف احلمالت االنتخابية مبمارسة حق إبداء
الرأي عن طريق وسائل االتصال أو إدخال االجتماعات واملؤمترات العامة( .إميان بيربس ،مرجع سابق.)35 :

فهؤال ء ميثلون أعضاء اجملتمع املشاركني سياسيا بالطريق غري الرمسي ومنه فاملعارضة يف أي نسق سياسي تعترب

مشاركة سياسية غري رمسية( .إمساعيل علي سعد ،مرجع سابق.)383 :
وللمشاركة السياسية أربعة مستوياتوهي على التوايل:
المستوى األول( :األعلى) :ممارسو النشاط السياسي وهم النشطاء يف العمل السياسي،والبد من أن تتوفرفيهم شروط لالنتماء إىل هذه الفئة :عضوية منظمة سياسية،التربع ملنظمة أو مرشح وحضور االجتماعات السياسية
بشكل متكرر،واملشاركة يف احلمالت االنتخابية وتوجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للمجلس النيايب ولذوي املناصب
السياسية( .ناجي عبد النور ،املدخل إىل علم السياسة ،مرجع سابق .)323 :
 المستوى الثاني :المهتمون بالنشاط السياسيويشمل هذا املستوى الذين يصوتون يف االنتخابات ويتعاملون بشكل عام مع ما حيدث يف الساحة السياسية.
 -المستوى الثالث :الهامشيون في العمل السياسي

ويشمل من ال يهتمون باألمور السياسية وال مييلون لالهتمام بالعمل السياسي وال خيصصون أي وقت أو موارد
له وإن كان بعضهم يضطر للمشاركة بدرجة أو بأخرى يف أوقات األزمات أو عندما يشعرون بأن مصاحلهم مهددة أو
ظروف حياهتم معرضة للتدهور( .أمحد سعيد تاج الدين،دون سنة.)32 :
المستوى الرابع :المتطرفون سياسياوهم أولئك الذين يعملون خارج األطر الشرعية القائمة ويلجئون إىل أساليب العنف،والفرد الذي يشعر بعداء
اجتاه اجملتمع بصفة عامة ،أو اجتاه النظام السياسي بصفة خاصة إما أن ينسحب من كل املشاركة وينظم إىل صفوف
املبالني وإما أن يتجه إىل استخدام صور املشاركة تتسم باحلدة والعنف( .ناجي عبد النور ،مرجع سابق.)321 :
وقد حصرها كارل دويتش KARL DUTCHيف ثالثة مستويات حينما أجرى دراسته يف بداية
الستينيات يف ثالث مستويات فقط:
النشطاء يف العمل السياسي،املهتمني بالنشاط السياسي،والذين يشاركون بشكل مومسي يف العمل السياسي أو
اضطراريا.وهذه املستوياتفي احلياة العامة تتباين بتباين الظروف املالئمة لتجسيد املشاركة السياسية وقد تعددت
التقسيمات املصنفة هلا وهي كالتايل على سبيل املثال ال احلصر:
 منوذج "ميلرباث"  Milhrathمثة فئات ثالث ميكن متييزهم -وهم ميثلون مواقف ثالث بالنسبة للمشاركةالسياسية االعتيادية وهم:
أ .الالمبالون :وهم أولئك الذين ال يشاركون،أو الذين انسحبوا من العملية السياسية.
ب .المتفرجون :وهم األشخاص قليلو التفاعل مع العمليات السياسية.
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ت .المنازلون :وهم اإلجيابيون أو املقاتلون يف السياسة.
ويرى أن الشرحية الثانية يشكل أفرادها أغلبية املواطنني،أما الشرحية الثالثة فتمثل النسبة األقل( .مولود زايد الطبيب،
مرجع سابق.)88:
منوذج فريبا ( )Verbaوناي ( )Nieوكيم ( )Kimقاموا بوضع منوذج ملستويات املشاركة السياسية يف
دارستهم ( )Partipcipation and politicalEqualityسنة  3478بصورة أكثر دقة وتعقيدا حبيث
قسموا العينة يف البحث إىل ستة جمموعات وهي كاآليت:
 -3السلبيون كلية :وميثلون نسبة %22وهم ال يكرتثون هنائيا بالقضايا السياسية.
 -2من يكون نشاطهم واهتمامهم منصبا على عملية التصويت يف االنتخاباتفقط وميثلون نسبة .%23
 -3احملليون :وهم األشخاص املولعون بالقضايا احمللية ونسبتهم . %25
 -1حمدودي األفق :أصحاب املصلحة اخلاصة وهم يهتمون بالقضايا اليت هلا عالقة هبم شخصيا وتقدر نسبتهم
بـ .%1
 -5املشاركون يف احلمالت السياسية فقط وال يهتمون بأي نشاط سياسي آخر ونسبتهم .%35
 -3املشاركون الفعالون :وهم األشخاص املشاركون يف اجملاالت السياسية وال يقتصر نشاطهم على جمال حمدد
بعينه ونسبتهم ( .%38طارق حممد عبد الوهاب ،مرجع سابق.)23 :
يالحظ على هذا التصنيف أن أعلى نسبة أعطيت للسلبية التامة حنو النشاط السياسي،وأدىن نسبة للمشاركة
الفعالة يف خمتلف النشاطات كأرقى مستوى للمشاركة.
نموذج الباحثين "ميشيل رش" " "M. rushو"فيليب آلتوف" ""Philip althoff

قام بوضح تدرج يغطي مستويات املشاركة السياسية،حيث يذكر املؤلفان أن هذا التدرج مالئم ملختلف أمناط

األنساق السياسية وتكمن أمهية هذا التدرج يف مشوله وإمكانية تطبيقه على أنساق سياسية خمتلفة،ومنه ميكن أن جند
مستوى على درجة كبرية من األمهية يف نسق ما ،بينما جند يف نسق آخر له األمهية نفسها،أو ذات أمهية أقل أو ال
أمهية له يف نسق آخر وتدرج مستويات املشاركة السياسية هلما هو كاآليت:
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الشكل رقم ( )13هرم يوضح مستويات المشاركة السياسية عند "ميشيل رش" و"فيليب آلتوف"
شاغلي املناصب السياسية واإلدارية
املتطلعني إىل املناصب السياسية أو اإلدارية
األعضاء النشطاء يف التنظيم السياسي
األعضاء غري الفاعلني يف التنظيم السياسي
األعضاء غري الفاعلني على هامش التنظيم السياسي
املشاركني يف املؤمترات العامة
املشاركني يف املناقشات السياسية غري الرمسية
العاملون على حتقيق املصلحة العامة يف السياسات
املصوتون
جمموع الالمبالون
املصدر (:إمساعيل على سعد ،مرجع سابق .)371 :
ويضعان املؤلفني على قمة هذا التدرج للمشاركة السياسية هؤالء الذين يشغلون املناصب السياسية وأولئك
البريوقراطيني على خمتلف املستويات،ومييز املؤلفني بني نوعني من املشاركني على أساس أن هؤالء ميارسون القوة
السياسية الرمسية،ولكن يف الواقع ال ميارسون القوة،والنفوذ ألن القوة ال متكن يف شاغلي املناصب،بالرغم أهنم ذو أمهية
باعتبارهم ميثلون القوة الرمسية.مث يليها املتطلعني إىل شغل املناصب السياسية يف النسق السياسي وهم يضمون خمتلف
أمناط التنظيمات السياسية اهلامشية كاألحزاب السياسية ومجاعات الضغط أو املصلحة ومن خالل هذه التنظيمات
قد يشارك أعضاء اجملتمع يف نشاطات معينة تتضمن الدفاع عن أفكار معينة أو عن موقع،أو حىت عن املصلحة العامة
يف النسق السياسي( .املرجع نفسه.)378 :
والمشاركة السياسية لدى الشبابمستويات عديدة:

كما سبق اإلشارة إليه أن مستويات املشاركة السياسية متعددة،إذا تأمنت أتاحت االنتقال من االخنراط السليب

للشباب يف احلياة العامة إىل دور أكثر فاعلية يف األحزاب واحلياة السياسية .وتعرف والمشاركة السياسية للشباب
على أهنا" :حق الشباب يف التأثري على صانعي القرار واملسامهة يف عملية صنع القرار،ومتكن املشاركة السياسية يف أن
يكون الشباب ممثال وفاعال يف السياسات العامة والعمل احلزيب والنشاط املدين والعملية التشريعية".
وتشري منظمة اليونسيف إىل أن املشاركة هي الوسيلة اليت بواسطتها تبىن الدميقراطية،وهي املعيار الذي جيب أن
تقاس الدميقراطيات على أساسه.وميكن تصنيف املشاركة ضمن فئتني رئيستني:
 مشاركة سلبية :يبقى الشباب من خالهلا على هامش عملية صنع القرار السياسي. مشاركة فاعلة :يؤثر الشباب من خالهلا على صنع القرار السياسي.147
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جدول رقم ( )11يوضح تصنيفات المشاركة السياسية بين المشاركة الفاعلة والمشاركة السلبية
 مستوى املشاركة. قرارات يطلقها الشباب. -قرارات يوجهها الشباب.

المشاركة الفاعلة

 القرارات املشرتكة. استشارة الشباب بعد اطالعهم على املعلومات . تكليف الشباب من دون اطالعهم على املعلومات. -املشاركة الصورية.

المشاركة السلبية

 املشاركة الشكلية. -التالعب حبقوق الشباب.

املصدر( :كارمن جحا.)33: 2533 ،
تعد الشراكة املستوى األعلى من املشاركة اإلجيابية وتعين أن يصبح الشباب جزءا من عملية :حتديد األولويات
السياسية،اختاذ القرارات السياسية،اختيار القيادة السياسية وحماسبتها.
وتقدم هذه الدراسة لكارمن جحا مستويات لقياس املشاركة السياسية وجمموعة من املعايري ميكن من خالل
تقييم مدى مشاركة الشباب واملقارنة بني األحزاب وهذه املستويات هي:
المستوى األول :البيئة الناظمة الحياة السياسية
تتألف البيئة الناظمة للحياة السياسية من األعراف السياسية والقوانني واملمارساتاليت متكن الشباب من املشاركة
يف صنع القرار السياسي ،ومن شأن البيئة الناظمة أن تتيح أو أن حتول دون دخول الشباب بفعالية إىل معرتك احلياة
السياسية والتأثري فيها،ولكي تكون البيئة الناظمة للحياة السياسية مالئمة جيب أن تضمن مبادئ الدميقراطية واحلرية
واملساواة والعدالة بني املواطنني.
 معايير تقييم البيئة الناظمة للحياة السياسية: النظام االنتخايب مدى احلرية والعدالة الدميقراطية اخلاصة بتمثيل الشباب يف القوانني االنتخابية اليت تدعمهااألحزاب.
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 اإلطار القانوين لألحزاب السياسية :توفر القوانني اليت تسهل تأسيس األحزاب وتنظم أدائها وطرق مشاركةالشباب فيها.
 الثقافة السياسية :معرفة الشباب وسلوكهم وقدراهتم فيب صنع القرار السياسي وهي أمور تتأثر بالرتبية املدنيةواإلعالم والسلوك السياسي العام.
المستوى الثاني :النظام الداخلي لألحزاب السياسية
تؤدي األحزاب السياسية دورا أساسيا يف التنشئة السياسية للشباب وإعدادهم لتبوؤ مناصب قيادية يف الشأن
العام .ويعرف احلزب السياسي يف األنظمة الدميقراطية على أنه جمموعة منظمة تضم أفرادا جتمعهم على األقل أراء
وأهداف متشاهبة بشكل عام.وتسعى إىل التأثري على السياسيات العامة.من خالل العمل على إيصال مرشحيها لتويل
مناصب عامة وتشكل األحزاب صلة الوصل بني املؤسسات احلكومية واملواطنني واجملتمع املدين يف جمتمع حروعادل،
وتعترب ضرورية يف أي نظام دميقراطي حديث.
معايير تقييم النظام الداخلي لألحزاب السياسية :على ضوء هذا التعريف السابق للحزب السياسي،تستخدماملعايري التالية لتقييم األنظمة الداخلية لألحزاب السياسية ودورها يف متكني املشاركة الشبانية يف العمل السياسي:

 آليات التأثير على أجندة الحزب:وجود اآلليات الرامية إىل بلورة مطالب األعضاء واملناصرين من الشباب يفبرنامج احلزب السياسي ومستوى شفافيتها.

 تمثيل الشباب داخل األطر القيادية للحزب:إجراء انتخابات داخلية ومتثيل للشباب ضمن األطر القياديةوأجهزة صنع القرار داخل احلزب السياسي.

 التنشئة السياسية تماشيا مع المبادئ الديمقراطية:توفر التوعية السياسية حول املبادئ الدميقراطية املتمثلةباحلرية واملساواة والعدالة والتعددية واحملاسبة وجودة هذه النوعية.

المستوىالثالث :آليات مشاركة الشباب في عملية صنع القرار السياسي :
املشاركة السياسية هي"املشاركة يف عملية صنع القرار"،وهي أيضا عملية التأثري على النشاط السياسيسواء
مباشرة عرب التأثري على صنع السياسات العامة أو تنفيذها،أم بشكل غري مباشر من خالل التأثري على عملية اختيار
األشخاص الذين يضعون هذه السياسات،بإمكان املواطن أن يشارك سياسيا من خالل االنتساب إىل حزب سياسي
أو إىل منظمة مدنية،أو عرب طرح اهلواجس واحلاجات واحلقوق وإيصاهلا إىل السلطة التشريعية،أو بالضغط لتطوير
السياسيات من قبل السلطة التنفيذية وتنفيذها،أو عرب تبوء أدوار سياسية قيادية أو مساءلة املمثلني عنه يف الربملان أو
اللجوء إىل القضاء الختاذ التدابري الالزمة.
 معايير تقييم آليات مشاركة الشباب في عملية صنع القرار: -المشاركة في أعمال الحزب ضمن السلطة التشريعية :توفر قنوات رمسية وغري رمسية تتيح مشاركة الشباب يف

العمل التشريعي داخل احلزب وإمكانية وصول الشباب للوزراء املنتمني إىل احلزب والتأثري عليهم.
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 المشاركة في اختيار المرشحين لتولي المناصب العامة :وجود آليات ضرورية جتيز مشاركة الشباب يف عمليةالرتشح أو اختيار املرشحني وممثلي احلزب يف املناصب العامة وتشمل اختيار النواب والوزراء( .املرجع نفسه،31 :
.)35
2-3أشكال المشاركة السياسية:
لوحظ مما سبق أن مستويات املشاركة السياسيةقد متيزت بالتسلسل اهلرمي من أعلى مستوى إىل أدىن مستوىفي
املشاركة،حيث جند أن تقلد منصب سياسي أو إداري يقع على رأس أوجه املشاركة السياسية مبعىن أنه ميثل أقصى
درجات املشاركة مث يأخذ مستوى املشاركة يف اهلبوطوالتناقص على أن يصل إىل أسفل القاعدة وهو التصويت،هذا من
ناحية املشاركة السياسية اإلجيابية كما تتمثل السلبية السياسية يف الالمباالة مث الشك السياسي خاصة يف قياداته
والنظر إىل العمل السياسي على أنه عمل ردئ وأن الثقة يف رجال السياسة أمر مستحيل والغربة السياسية حيث تعين
شعور الفرد بالغربة عن العماللسياسي واحلكومة وما يدور يف اجملتمع من أنشطة سياسية واقتصادية (حممد السويدي،
مرجع سابق.)333 ،335 :وعليه فبتعدد املستويات تتعدد األشكال وتتنوع وميكن تصنيفها على النحو التايل :يرى
فيليب برو أن املشاركة السياسية ال تقتصر يف الدميقراطيات املعاصرة على النشاط االنتخايب،وإن كان هذا النشاط هو
الذي يلتزم به أكرب عدد من األفراد.فهي تعرب عن نفسها بأشكال أخرى،مندجمة متاما باللعبةالسياسية أو بالعكس
معارضة هلا بشكل غري قابل لالختزال( .فيليبربو ،مرجع سابق.)333 :
 -المشاركة عن طريق التصويت في االنتخابات:

تعترب االنتخابات بالنسبة لكل نظام دميقراطي متثل جانبا بالغ األمهية يف احلياة السياسية،حيث أن فعل
االنتخاب هو فعل ي قوم الشعب مبقتضاه بصورة مباشرة أو غري مباشرة بإسناد السلطة السياسية،والشك بأن عملية
اإلسناد هذه أعقد مما تبدو عليه ملا تطرحه من أسئلة جدية تتعلق هبوية املرشحني،وبطريقة اختيارهم( .جان بياركوت،
جان بيارموين.)35 :3485 ،
وإذا يقرر النظام الدميقراطي أمهية هذا اإلجراء (االنتخاب) فإنه يرفض الفكرة الفاعلة بأن االنتخابات هي
(حق) يستمد مشروعيته من أن كل مواطن يعترب جزء من السيادة (سيادة الشعب) ومن مثة له احلق يف احلياة العامة،
وال جيوز حرمان أحد من هذا احلق ،وجند من بني أنظمة االنتخابات مايلي:
أ.االقتراع العام:وهو نظام ال يقيد مبقتضاه حق االنتخاب بنصاب مايل أو أهلية ما مع جواز تقييده مبا عدا ذلك من
شروط ألن االقرتاع العام ال يعين أن يكون االنتخاب حتما واجبا أو حقا لكل األفراد دون قيد أو شرط.

ب .االقتراع المقيد :يكون مقيدا إذا مل خيول حق االنتخاب ملن تتوفر فيهم شروط مالية أو أهلية ما،ويسمى
باالقرتاع املشروط،كما قد يكون مباشرا،أو غري مباشر،ويتضمن كذلك االستفتاء بأنواعه االستفتاء اإلجباري،
االستفتاء االختياري،واالستفتاء الشعيب،وسنحاول التفصيل بشكل دقيقفي هذه األنظمة يف الفصل اخلاص
باالنتخابات( .شريفة مشاطي.)313 :2535 ،
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االهتمامبالحياة السياسية:ويعد مؤشرا داال على املشاركة السياسية والذي يعترب مستوى أعلى من التصويت يف االنتخابات،حيث ميكن
أن يكون اإلدالء بالصوت لدى املصوتون دون االطالع على اإلعالنات وامللصقات والدعايةاليت يقوم هبا املرشحون،
ومنه فاالهتمام باألمور والقضايا السياسية بالبحث عن اإلعالم واملعلومات حول هذا امليدان وهو مؤشرا إجيايب
للمشاركة السياسية وال سلوك املشارك وذلك ملا يكون الفرد لديه من االطالع الكايف حول األداء السياسي والذي
يكسبه وعيا سياسيا من خالل االهتمام باملعلومات من وسائل اإلعالم سواء املكتوبة واملرئية أو املسموعة هذه
الوسائل االعالمية اليت تكون غالبا ممثلة لتيار سياسي معينا أو مواقف سياسية حول قضايا معينة واليت جتعل
املستهلك هلا يف موقف املتأثر سواء بتكوين نفس االجتاهات أو عكسها أو إمهاهلا طبقا لالستعدادات واملصاحل
املتوخاة من ذلك ( .....لطرش عبد املالك ،مرجع سابق.)32 :
 -المعرفة السياسية:

ويقصد هبا املعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي يف اجملتمع على املستوى احمللي أو القومي مثل أعضاء
اجمللس وأعضاء جملس الشعبوالشورى بالدائرة والشخصيات القومية كالوزراء(.أمحد سعد تاج الدين،مرجع سابق.)33:
 -تكوين الجمعيات واألحزاب واالنضمام إليها:

وقد جاء يف املادة ()25من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أنه "حيق لكل شخص حرية االشرتاك يف

االجتماعات واجلمعيات السلمية،كما حددت املادة ( )22من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية على أنه من
حق كل فرد احلرية يف تكوين اجلمعيات مع اآلخرين،مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمامإليها من أجل محاية
مصاحله( .وزراة العدل.)34 :3442،
أما األحزاب السياسية فهي منظمات ،ثابتة نسبيا ،تعبئ دعامات هبدف املشاركة مباشرة يف ممارسة السلطة
السياسية على املستوى املركزي أو احمللي حىت تسعى لفرض نفسها كممثلة للسكان،أو ملشروع جمتمعي أو لقضية
كربى،حيث أن اختيار املرشحني،والسعي لتأمني انتخاهبم،ودعم عملهم وتنسيقه هي من الوظائف اخلاصة والواضحة
لألحزاب( .فيليب برو ،مرجع سابق.)335:
واإلعالمإحدى أشكال المشاركة السياسية:اإلعالم أحد أنواع املشاركة املؤثرة بشكل غري مباشر،فقراءة

الصحف ومتابعة املادة اخلربية يف الوسائل اإلعالمية متنح األفراد آفاقا واسعة الختاذ القرار باملشاركة،فهو ميارس وظيفة
تأثريية،باإلضافة إىل وظيفته اإلخبارية ،هذا ما جيعله يستطيع جعل األفراد أفراد أكثر ميال للمشاركة السياسية،
ومساعدهتم على اختاذ القرار و تبين القيم اجلديدة،وهذا من خالاللعمل على مضاعفة املعلومات لدى األفراد وزيادة
تدفقها.ويؤدي هذا إىل أن لوسائل اإلعالمالقدرة على تغيري هيكل القوة يف اجملتمع،وتدعيم اهلوية الوطنية وتقوية
اإلحساس باالنتماء والشعور باالعتزاز هبذه اهلوية وضرورة العمل للمحافظة عليها( .شريفة ماشطي ،مرجع
سابق.)357 ،353:
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وقد صنفها فيلي بربو إىل شكلني وهي األشكال االتفاقية للمشاركة السياسية واملتمثلة يف املمارسات املدنية
واملظاهرات ،واألشكال غري االتفاقية املمثلة يف العنف السياسي .وسنوجز هذا التصنيف كالتايل:
1-2-3األشكال االتفاقية للمشاركة السياسية:

يف النظام القدمي كانت األقنية املؤسساتية فيه قليلة للتعبري عن النمو،كان بإمكان املشاركة السياسية أن تأخذ

أشكاال ال تتجه علنا حنو التأثري على السلطة فعلى مستوى النبالء كان العيش يف البالد طريقة للتعبري عن الوالء
لشخص امللك...أما على مستوى اجلماهري الشعبية،فإن املشاركة كانت تكتسي أشكاال أكثر تعرجا ذات طابع
رفضي أحيانا،واحتفاالت دينية مبناسبة حداد سياسي.وإذا إقتصرنا على األساليب املعاصرة للمشاركة السياسية،
فيمكنالتمييز بني فئتني كبريتني:
أ .الممارسات المدنية :سعت حتقيقات متنوعة جاهدة للتعرف على أشكال السلوك الطوعي املقرون مبمارسة

مهنة املواطن يف النظم الدميقراطية،وقياسها وهي كما يلي:
 التسجيل يف القوائم االنتخابية.

 البحث عن اإلعالم السياسي (خاصة الصحافة املكتوبة أو املبثوثة بواسطة الكالم).
 مناقشات مع احلوار.
 االنتساب إىل منظمة تعاجل قضية اجتماعية (نقابية ،مجعية ،جمموعة مصاحل.
 االنتساب إىل حزب.

 حضور اللقاءات واالجتماعات السياسية.
 املشاركة النشطة يف احلمالت االنتخابية.
وبني هذه املمارسات يوجد نوع من التسلسل اهلرمي،حبيث أن اجناز األكثر تشددا منها يتطلب عادة إجناز
األقل تشدد ،فالفرد الذي ينتسب إىل حزب،ينتمي على األرجح إىل منظمة أخرى،ويشارك يف املناقشات السياسية،
ويبحث عن حد أدىن من املعلومات كما ترتبط املمارسات املدنية مبثال أعلى سلوك يعرتف به كأمر مرغوب به بقوة
بالنسبة للنظم الدميقراطية وهو سلوك املواطن الصاحل الذي يظهر مبظهر املواطن النشيط يف كل هذه املستويات .وعليه
فإن قياس املشاركة يعترب اختيارا لرتسيخ النظام السياسي،وإن عدم التسجيل يف القوائم االنتخابية هو ظاهرة مهمة
فهي تعد إحدى خصائص الالمباالة املدنية( .فيليب برو ،مرجع سابق.)338 ،337 :
ب .المظاهرات:
يشري املصطلحإىل تأكيد مجاعي لوجود سياسي،متحرر بشكل أو بآخر من مراقبة سلطة الدولة ،وهي هتدد
سواء كانت عفوية أو منظمة ،األقنية املؤسساتية وهدوء النظام العام.
س كليايف أيامنا احلاضرة ،لكن
وفيهذا السياق يؤكد فيليب برو أنه إذا كان هذا البعد "الربكاين" للمظاهرة مل يْن َ

هناك تبدال عميقا قد جرى مع جميئ الدميقراطية التعددية يف القرن التاسع عشر،حيث متيز عن التمرد العصياين ،فهي
باملعىن احلديث أسلوب التعبري الشرعي عن التوقعات االجتماعية املكونة لشكل من أشكال املشاركة السياسية
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املعرتف هبا .وهي تشهد على اقتحاماجلماهري للحياة السياسية الروتينية،على غرار االنتخاب العام والشامل الذي
يؤسسهواألحزاب اليت توجهه( .املرجع نفسه.)312 :
 2-2-3األشكال غير االتفاقية للمشاركة السياسية:
 العنف السياسي :قد يبدو غريبا النظر إىل هذه الظاهرة من زاوية املشاركة السياسية فاللجوء إىل الطرقالعنيفة يف النظم الدميقراطية على األقل يشكل اعرتافا بالفشل أو الرفض،ومع ذلك فإن استعمال العنف يعد عمليا
وسيلة للولوج إىل الوجود السياسي من خالل فرض النفس كطرف مقابل على خمتلف الفاعلني السياسيني على
املستوى املؤسسايت أي احلكام،وكذلك على األحزاب والقوى االجتماعية األخرى.والعنف مشهور أوليا بأنه غري
شرعي،فتعريف حدوده هو رهانا سياسيا كبريا يف بعض الظروف،وما يشهد على ذلك بوضوح الصلة،الثابتة أوال بني
عنف الدولة والعنف ضد الدولة ،واالستعمال املتواتر،ففي احلالة الرمزية األوىل تلميح :القهر ،اإلكراه املادي،فهو يربز
احلرص على محاية النظام العام ضد مثريي االضطرابات:االستفزاز يثري القمع،والثاين بالعكس يعطي لنفسه عذرا مربئا
يتمثل يف واجب النض ال ضد االستبعاد وعليه فقضية وضع احلدود اليت تفصله عن العمل السلمي صعبة جدا.
(املرجع نفسه.)311 ،313 :
وتنشط مظاهر العنف السياسي يف غياب املمارسات الدميقراطية،من حوار ونقاش وتعبري عن الرأي والرأي اآلخر،
وعندها تظهر يف املمارسات العنيفة يف شكل انقالبات عسكرية تستهدف االستيالء على احلكم بالقوة،ويف
مستويات أقل توجد االحتجاجات كوسيلة للحصول على خمتلف املطالب واملظاهرات والتجمعات تكون عادة يف
األنظمة غري الدميقراطية سلوكاتعنيفة وغري مقبولة تصاحبها أعمال عنف تؤدي إلىخروقات وانتهاكات جملموعة من
احلقوق اإلنسانية وإن كانت ختتلف النظرة للتجمعات واالحتجاجات واإلضرابات ففي األنظمة الدميقراطية هي
وسيلة للتعبري والتبليغ،أما يف األنظمة غري الدميقراطية ما هي إال وسائل عنف تستعمل إلثارة الفوضى واملساس باألمن
واالستقرار العامني( .شريفة ماشطي ،مرجع سابق.)335 :

كما جند آليات مستحدثة للمشاركة السياسية اليت تستهدف تطوير فكر أفراد اجملتمع وتكوين االجتاهات
االجيابية حنو برامج التنمية للوصول إىل سلوكيات ترتجم السياسات،حيث أصبحت مفردات املدوناتbloggs
والفيس بوك faceboohواليوتيوب youtuheمن األلفاظ الشائعة يف جمال العمل السياسي يف الكثري من الدول.
من خالل أن:
 األنرتنت مصدر مهم لدى الشباب للحصول على املعلومات السياسية.

 سعي احلكومات واألحزاب ومؤسسات اجملتمع املدين ومراكز البحث واألفرادإلنشاء مواقع الكرتونية تقدم
معلومات ملستخدمي األنرتنت.

 أداة وفرصة للتعبري عن وجهات نظرهم واحلوار بينهم حول القضايا املختلفة ما يساهم يف احلد من اإلغرتاب
والالمباالة السياسة للشباب.
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 أداة للتعبئة السياسية وتسهيل تنظيم جهود الشباب لتحقيق هدف سياسي معني كتحفيز الشباب لتسجيلفي
قوائم الناخبني أو تنظيم محالت تأخذ شكل التأييد أو االحتجاج على سياسات أو تصرفات معينة.

 املدونات والفيس بوك أداة حلشد الشباب وتوعيتهم للمشاركة يف احلياة السياسية،وجند محلة  2535للمدونني
املصريني على موقع الفيس بوك الستخراج البطاقات االنتخابية وعنوان احلملة "خلي عندك صوت"(.أمحد سعيد
تاج الدين ،مرجع سابق.)33 ،35 :
فاملالحظ أنه قد تعددت أشكاهلا واختلفت مظاهرها وتقسيماهتا وميكن إمجاهلا يف جمموعتني مها:
المجموعة األولى :وهي عبارة عن أنشطة تقليدية أو عادية من أبرز مالحمها التصويت يف االنتخابات واالشرتاك يف
الندوات واالنضمام إىل األحزاب السياسية واملؤمترات،والدخول ضمن مجاعات املصاحل والتقدم يف الرتشيح

للمناصب العامة وتقلد املناصب السياسية،وهنا ال بد من االشارة أن التصويت يكون على رأس هذه األنشطة فهو
موجود يف األنظمة الدميقراطية والغري دميقراطية.
المجموعة الثانية :يقصد هبا األنشطة غري التقليدية واليت يلجأ إليها املواطنون للتعبري عن مطالبهم أو
لالحتجاج على سياسة،احلكومة عند ما تسد أمامهم الطرق وتتفرق هبم السبل ويرون أن دور الدولة بالنسبة هلم
سليب ومن أمثلتها:املظاهرات وختريب املمتلكات والتطرف واحلروب األهلية واالنقالبات وهذه األنشطة توجد غالبا يف
الدول املتخلفة اليت تعاين غياب قنوات التعبري الشرعي كانعدام األحزاب وضعف دور النقابات العمالية  ...إخل.
(املرجع نفسه.)31 ،33 :
فهذا العرض املوجز ملستويات وأشكال املشاركة السياسية يربز ذلك التداخل الكبري بني املستويات والتصنيفات
املقرتحة من قباللباحثني والدراسيني واألشكال اليت تتمظهر فيها املشاركة السياسية ،هذا يسوقنا إىل القول أن تعدد
املصادر واالجتهادات املقدمة ملفهوم املشاركة السياسية انعكست على هذه التصنيفات املقدمة،وعليه فاملشاركة
السياسية هي مسامهة املواطن أو الفرد يف خمتلف األنشطة السياسية املباشرة أو غري املباشرة وعلى خمتلف مستويات
النسق السياسي .
 - 4الجامعة والعمل السياسي :
 1 -4صلة الجامعة بالعمل السياسي:

يهتم املفكرون السياسيون،والسياسيون،وبصورة خاصة احلزبيون منهم ،مبوضوع عالقة اجلامعة بالسياسة،هذا وال
يقل اهتمام هؤالء عن اهتمام أعضاء هيئات التدريس يف اجلامعات وطلبة هذه اجلامعات .وعالوة على ذلك ،فإن

هنالك نسبة غري قليلة من املفكرين على اختالف اختصاصاهتم،ومن املثقفني على اختالف توجهاهتم هتتم مبوضوع
عالقة اجلامعة بالسياسة .ويعود كل هذا االهتمام هبذا املوضوع إىل األمهية اخلاصة لكل من اجلامعة والسياسة يف حياة
اجملتمع

السياسية

وبالتايل

يف

استقراره

وأمنه

وتطوره(.املوقع

اإللكرتوين

:

سعيد

 http://www.addustour.com:2554يوم  25/01/2016على الساعة م12 : 38
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كما تعد السياسة اجملال الذي يشغل العديد من املثقفني،واجلامعة ال خترج عن هذا النطاق إذ أهنا هتتم باملسائل
السياسية إىل درجة أهنا أصبحت فضاءا ملختلف التيارات والقوى،وما من حدث سياسي يكون داخل اجملتمع إال
واهتزت له اجلامعة،كما ال خيفى على الكثري أن الصلة بني اجلامعة والعمل السياسي ليست جديدة،بل قدمية قدم
اجملتمع اإلنساين نفسه،حيث اقرتن تشييد املؤسسات الرتبوية يف احلضارات القدمية بالنظام السياسي،والبد لسياسة
الدولة واجتاهاهتا املختلفة أن جتد أ ثرا هلا يف فضاء اجلامعة،وغري هذا تصبح هذه املؤسسة بعيدة كل البعد عن
األهداف اليت قامت عليها .
كما يظهر التأثري الفعال للجامعة يف الدولة من خالل ما تقدمه ألبنائها،وما تزودهم به من أراء وأفكارا،
حيث متارس اجلامعة عن طريق الرتبية السياسية هتيئة األفراد ملمارسة العمل السياسي،وإمداده باحلد من املواطنة،
ومقومات املواطن الصاحل ما يساهم يف تشكيل الوعي السياسي لديهم ،و يظهر ذلك الدور الفعال للجامعة من
خالل إنتاجها للقيادات مؤهلة لقيادة اجملتمع وحتمل املسؤولية يف خمتلف اجملاالت.
ولقيام اجلامعة بدوره ا الفعال واملؤثر يف التنمية السياسية وإعداد النخب للعمل السياسي عليها مراعاة عدد
من العناصر :
 طبيعة التغريات والتصورات واإلصالحات اليت تطرحها اجلامعة . موقف السلطة من هذه التغريات والتصورات واإلصالحات .لذلك فاستقالل اجلامعة ضرورة ملحة ال ميكن للجامعة إمهاله لتتمكن من ممارسة دورها يف العمل السياسي بشكل
فعال ( .عبد العزيز الغريب صقر ،مرجع سابق ) 31 :
ومشاركة اجلامعة يف العمل السياسي ميكن القول بصورة عامة،أن هنالك اتفاقاً يكاد يكون شامالً بضرورة وأمهية
هذه املشاركة ،أي بضرورة وأمهية مشاركة اجلامعة وأساتذهتا وطلبتها يف هذا العمل.
فاجلامعة إحدى مؤسسات الدولة ،اليت وحبكم رسالتها ووظائفها،ذات موقع خاص ومتميز،وبالتايل فإن
مشاركتها يف العمل السياسي العام يضفي على هذا العمل قيمة ومكانة يستحقه ويتطلبه كذلك ،فإن مشاركة اجلامعة
وأساتذهتا وطلبتها يف العمل السياسي يساهم يف تأدية اجلامعة جلوانب مهمة يف وظيفتها التعليمية،وخاصة فيما يتعلق
بالرتبية السياسية والرتبية الدميقراطية لطلبتها(.املوقع اإللكرتوين  :سعيد التل ،2554 ،مرجع سابق :يوم
 2533/53/25على الساعة  32:15مساءا)
وهناك اجتهادات متباينة حول مشاركة اجلامعة يف العمل السياسي احلزيب .فألساتذة اجلامعة وللمفكرين
السياسيني وللسياسيني آراء خمتلفة كثرية حول مشاركة اجلامعة بالعمل السياسي احلزيب .هذا وميكن إمجال هذه اآلراء
بثالثة اجتهادات (أشكال) رئيسية .أول هذه االجتهادات يقبل مبشاركة اجلامعة بالعمل السياسي احلزيب ويؤكد
بإصرار على أن تكون هذه املشاركة كاملة .وثانيها يرفض مشاركة اجلامعة بالعمل السياسي ويندد هبا ،أما ثالثها فيقبل
مبشاركة اجلامعة يف العمل السياسي احلزيب وذلك وفق شروط حمددة .وميكن تلخيص العالقة بني اجلامعة والعمل
السياسي يف ثالثة أشكال :
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الشكل األول :
وتنخرط فيه اجلامعة بالعمل السياسي املنظم بشكل كلي،حيث يكون للحزب أو األحزاب السياسية املقامة يف اجملتمع
تنظيمات سياسية يف صفوف أعضاء هيئة التدريس وطالب اجلامعات ،وتتجلى إجيابية هذا الشكل يف جعل اجلامعة
على ارتباط دائم بالواقع السياسي الذي ميكن أن تؤثر فيه بشكل إجيايب ،ومن سلبياته اخلوف من أن يكون انشغال
اجلامعة باألنشطة السياسية على حساب العمل األكادميي داخلها (.عبد العزيز الغريب صقر ،مرجع سابق ،31 :
)35
فهذا الشكل يؤكد أمهية وضرورة مشاركة اجلامعة مؤسسة وأساتذة وطلبة يف العمل السياسي احلزيب ،جبميع أشكاله
وأنواعه ،ويف خمتلف نشاطاته وفعالياته ،ودون أية قيود أو شروط ،فهم يقرون حبق أساتذة اجلامعة وطلبتها باالنتساب
لألحزاب السياسية ،كما حيق هلم تويل املسؤوليات فيها ،وحيق هلم أيضاً املشاركة يف مجيع نشاطات احلزب وفعالياته
من اجتماعات وندوات وحماضرات ومظاهرات وانتخابات وغريها(.املوقع اإللكرتوين :سعيد التل ،2554 ،مرجع
سابق :يوم 2535 /53 /25على الساعة12 :40مساءا)
الشكل الثاني :

يظهر هذا الشكل انفصال أو انعدام العالقة بني اجلامعة والعمل السياسي ،حيث ال تتدخل التنظيمات
ا لسياسية يف شؤون اجلامعة .وتظهر سلبية هذا الشكل يف حرمان العمل السياسي املنظم يف اجملتمع من مشاركة أهم
القيادات الفكرية  -أعضاء هيئة التدريس باجلامعة  -وأكثر العناصر فعالية ونشاطا وتأثريا يف هذا العمل وهم -
طالب اجلامعة – (عبد العزيز الغريب صقر ،مرجع سابق . )37،33 :
فهذا االجتهاد يؤكد على عدم مشاركة اجلامعة :مؤسسة وطلبة وجامعة ،يف العمل السياسي احلزيب ،جبميع أشكاله
وأنواعه وبكل نشاطاته وفعاليته ،وحجة أصحاب هذا الشكل أو االجتهاد أن العمل السياسي احلزيب يرتكز على
اخلداع والكذب والدجل والتهريج ،وأنه مدعاة إىل اخلالف واخلصام ،وأنه ال يولد إال احلقد والضغينة ،وال ينشر إال
االنقسام والتمزق ،واجلامعة اليت تؤدي رسالتها وتقوم بوظائفها على أساس العقل واخللق جيب أن تكون بعيدة عن
هذا العمل السياسي احلزيب وبعيدة أيضاً عن مشاكله(املوقع اإللكرتوين :سعيد التل ،2554 ،مرجع سابق :يوم
 25/01/2016على الساعة 12 :40مساءا)
الشكل الثالث:

يتمثل يف وقوف اجلامعة موقف احلياد اإلجيايب جتاه العمل السياسي ،ويقصد باحلياد االجيايب أن تدرس اجلامعة

مبادئ األحزاب وتناقش براجمها وتقيم قدراهتا واجنازاهتا،وبقاءها بعيدة عن نشاطاهتا العلمية ،ومنع أعضاء هيئة
التدريس أو الطالب من االنضمام إىل هذه األحزاب أو املشاركة يف تنظيماهتا( .عبد العزيز الغريب صقر ،مرجع
سابق )35 :
فا ملشاركة يف العمل السياسي احلزيب وفق هذا الشكل تكون مشروطة من خالل اجلمع بني اجيابيات االجتهاد
الداعي إىل مشاركة اجلامعة يف العمل السياسي احلزيب بصورة كاملة وإجيابيات االجتهاد الداعي إىل عدم املشاركة
156

الفصل الرابع.................................الخلفية النظرية للعمل السياس ي ،ألاحزاب السياسية والانتخابات
بصورة كاملة ،وجتنب سلبياهتما .وعليه يقصد به أن تتابع اجلامعة العمل السياسي احلزيب فكرياً جبميع جماالته
ونشاطاته ولكنها ال تشارك فيه بصورة مباشرة .فاجلامعة تدرس أنظمة األحزاب والفلسفات اليت تقوم عليها وحتلل
براجمها وتراقب نشاطاهتا وتقيم أعماهلا بأمانة وجرأة ومسؤولية ولكنها تبقى كمؤسسة وأساتذة وطلبة بعيدة عن
الدخول يف نشاطاته وفعالياته.
ويوفر هذا الشكل اجلو السليم ألعضاء هيئة التدريس القيام مبسؤولياهتم األكادميية وحبوثهم العلمية وتركيز
الطالب على دراساهتم فقط .لكن ما يعاب على هذا الشكل هو حرمان أعضاء هيئة التدريس والطالب من خربة
املمارسة العملية للنشاطات السياسية للمجتمع الذي يعيشون فيه ،باعتبارهم ميثلون القيادة الفكرية اليت يعول عليها
اجملتمع ( .املرجع نفسه)35 :
وإذا م ا حاولنا أن منيز أي من األشكال الثالث هو النمط األفضل لقيام اجلامعة بدورها الفعال يف العمل السياسي
حبيث تؤثر فيه وتتأثر به ،ميكن أن نقول هو إجياد شكل جديد جيمع بني الشكل األول والثاين حيث يكون هناك
برامج ومناهج يقدمها أعضاء هيئة التدريس للطلبة حتثهم على االخنراط يف التنظيمات السياسية املوجودة يف اجملتمع
مبا خيدم مسارهم اجلامعي ويساعد على تنمية الوعي السياسي واملشاركة السياسية الفعالة واهلادفة ،مقابل هذا تطلب
األحزاب السياسية من هيئة التدريس وطالب اجلامعة تزويدها بالكفاءات اليت متتاز باحلنكة السياسية وامليول السياسي
ملساعدهتا على حتسني مشروع التنمية يف اجملتمع.
لكنا جند أن عنصر احلرية األكادميية يف التعليم اجلامعي مفقودة للطرفني ،الطالب حبكم األنظمة والقوانني
املقيدة ،ومراقبة األجهزة ،وعضو هيئة التدريس الذي ال ميكن له أن يعمل كعضو هيئة تدريس أياً كانت مؤهالته ،إال
إذا وافقت األجهزة األمنية على التعيني ،مما يتطلب وبشدة فك االرتباط بني التعيني واملوافقة األمنية ،وخاصة ملن
ينتمون لألحزاب السياسية اليت تعمل يف العلن ،ويف ضوء الدستور والقوانني املرعية ،لكي ميكن لعضو هيئة التدريس
أن ميارس دوره بكل حرية ،وأن يتعامل مع طالبه بكل موضوعية ،بعيداً عن الرعب واخلوف وكتابة
التقارير(.غالبالفرجيات ،التعليم اجلامعي والعمل السياسي ،أنظر إىل املوقع اإللكرتوين:
http //www.al-moharer.net: /moh 284/fraijat
يوم  20/09/2014على الساعة :3911صباحا)
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 2 – 4طالب الجامعة والعمل السياسي :
وهنا عندما نتحدث عن اجلامعة والعمل السياسي ال بد من احلديث عن طالب اجلامعة وارتباطهم بالعمل
السياسي من خالل احلركات الطالبية ،وهذا باعتبارهم أهم مدخالت وخمرجات العملية التعليمية اجلامعية ،واجلدير
بالذكر أن هذه احلركات ليست حديثة النشأة بل متتد جذورها عرب القرون الوسطى ،حيث ميثل احتاد جامعة بولونيا
أهم االحتادات املسيطرة على جامعات العصور الوسطى،فكانت تدار من الناحية العلمية واألكادميية واملالية واإلدارية
من قبل الطالب ،فهم من يشرفون على تعيني األساتذة ويدفعون أجورهم ورواتبهم فقد استمرت لفرتات طويلة،
مقابل هذا جند نقيضها يف جامعة باريس اليت كانت تدار إدارة طبيعية بواسطة األساتذة ،فاحلركات الطالبية هلا تأثريا
كبريا يستمد من قوة الفئة اليت تشرف عليها وهم طالب اجلامعة ،ويوضح لنا الرتاث النظري تطورا احلركات الطالبية
احلالية يتسم باهلدوء النسيب بني خمتلف اجلامعات ،فنجد بعض االحتادات كاالحتادات الطالبية القومية وبشكل خاص
يف جامعات دول أمريكا الالتينية ،اليت كان هلا نفوذا قوي يف إدارة جامعتها يف ،3438كما ساعدت الظروف يف
زيادة فاعلية احلركات الطالبية خاصة بعد فرتات الركود االقتصادي واألزمات االقتصادية يف األسواق املالية األمريكية
عام 3424وخروج أكرب املظاهرات الطالبية من اجلامعات األمريكية يف  ،3431كلها هذا يساهم يف خطورة
االحتادات الطالبية وتعددها وما زاد من قوهتا هو مجلة األحداث السياسية واالجتماعية اليت حدثت يف أواخر
الستينات( )35وبداية السبعينيات ( ) 75كاحلرب الفيتنامية اليت وسعت احلركات الطالبية يف الواليات املتحدة واليت
كانت مصدرا إلظهار النظم السياسية ذات األيديولوجيات املشرتكة خاصة أملانيا الغربية ،بريطانيا وفرنسا واليابان.
فقد سامهت طبيعة الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية وظهور االجتاهات الراديكالية يف توسع القوة
العددية للطالب ،وهبذا أصبحت قوة مؤثرة على العديد من احلكومات واإلدارات اجلامعية ،.....فأصبح للطالب
حق التفاوض واملشاركة ،واالعرتاض عن القرارات األكادميية خاصة مشاركتهم يف احلياة اليومية األكادميية لكن مت
التصدي من قبل اجلامعات هلذه التدخالت اليت هبا االحتادات الطالبية يف احلياة األكادميية يف كل من بريطانيا
والواليات املتحدة وغريها من الدول األوروبية ،وهلذا أصبحت نشاطات هذه االحتادات حمدودة.
وأما احلركات الطالبية يف فرنسا فهي تتميز مبيزة واقعية التعليم اجلامعي ومشكالته وسياساهتا اإلصالحية
ونوعية التغريات اليت كانت سائدة آنذاك (التغريات االجتماعية والطبقية واأليدلوجية والسياسية واالقتصادية)( .عبد
اهلل حممد عبد الرمحان ،مرجع سابق.)258 ،255 :
فأحداث الطالب عام  ، 3438مل تأيت من فراغ بل عكست الواقع الفعلي يف فرنسا اليت يتمثل يف
األيديولوجيات املتصارعة،واليت كانت هلا آثارا عميقة على سياسيات التعليم اجلامعي،ألنه قبل هذا التاريخ كانت
فرنسا تعيش اهلدوء واالستقرار يف مؤسساهتما اجلامعية ،حيث يوصف النظام يف فرنسا قبل أحداث أكتوبر 3438
بالنظام النابليوين ،فقد حدد سياسة التعليم بني نوعني رئيسني مها:
األول :يتمثل يف اجلامعات ،والثاين يف املدارس العليا ( )Grand Ecoleوالتعليم اجلامعي يتضمن أربعة
مبادئ.
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 .3مبدأ عاملية التعليم اجلامعي واالهتمام باألصول العريقة.
 .2مبدأ التسلسل املرمي الذي حيكم العالقات االجتماعية يف نظام التعليم اجلامعي.
 .3مبدأ املركزية.
 .1مبدأ حرية اجلامعة.
فهو نظاما يتسم باهلدوء النسيب ويعكس نوعا من التكامل االجتماعي الذي يركز على الطبقات العليا
الربجوازية فقط.لكن ما لبث أن زال هذا اهلدوء النسيب لثوران الطبقة الدنيا واملتوسطة للمطالبة بالعدالة االجتماعية،
فاستم رار هذا النظام أصبح أمرا مستحيال ،ذلك ألنه مل يعد يتجاوب مع التغريات العاملية واالقتصادية اجلديدة ومل
يعد قادرا على مواكبة االحتياجات الطبقية واالجتماعية اليت مير هبا اجملتمع الفرنسي،وعليه فقد جاءت هذه احلركات
كنتيجة طبيعية للتغريات العاملية واحمللية( .املرجع نفسه.)235 ،254 :
ومن أهم ما أفرزته احلركات الطالبية األوربية واألمريكية بعض القيادات الطالبية البارزة يف عامل الرفض والتمرد
منهم :
 فبيتسر براندت ثار على النظام الدميقراطي األملاين املتأرجح بني الليربالية واالشرتاكية. دانيال بنديت أكثر القادة بروزا يف قيادة الطالب الفرنسيني حتدث عن ضرورة قلب اجملتمع الربجوازي واستعمالالقوة ضد مراكز االستغالل ورفض الدجيولية والشيوعية معا .
 دافيد أرلشتاين أحد قادة احلركة الطالبية يف جامعة لندن يؤكد على أمهية التآخي بني الطالب والعمل يف كلكتاباته ويرفض فكرة الطليعة تقود ،وفضل العمل السياسي العفوي الذي يهيج القاعدة الطالبية والذي يؤدي إىل
املزيد من التحريك العفوي .
 رودي دوتشكيه رفض فكرة االلتحاق والتجنيد العسكري واإللزامي،ألهنا تعطي النظام السياسي املعاصراالعرتاف الشعيب اليت ال جيب أن يتمتع هبا،حيث حرك الطلبة يف أملانيا وصنع حركة طالبية هلا وزهنا السياسي يف
أملانيا .
 جتربة طلبة السوربون عام  3434 ،3438الرائدة يف العامل ،الذين احتلوا اجلامعة واعتصموا هبا وتقدموامبطالبهم التعليمية والسياسية ومن بني مطالبهم :
 استقالل املنظمات الطالبية استقالال تاما عن إدارة اجلامعة .
 متثيل الطالب يف مجيع اللجان اجلامعية املسئولة .
 ختفيض سن االنتخاب إىل  38سنة .
 تعديل املنهج الدراسي جذريا ليتناسب مع حاجات اجملتمع (.عبد اهلل النفيسي ،مرجع سابق )28،27 :
كما أن من أبرز ما حرك الساحة الطالبية على مستوى العامل وعمقت من توغل الطلبة يف العمل السياسي هي
احلرب الفيتنامية ،فالطالب األمريكيون أكثر القوى االجتماعية األمريكية فعالية يف معارضة التدخل العسكري
األمريكي يف الفيتنام ،من خالل إجبار الطالب األمريكيون الرئيس جونسون فتح مفاوضات السالم مع فيتنام
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الشمالية .وهذا بعد أن حشدوا صفوفهم يف انتخابات الرئاسة األولية يف نيوها مبشاير يف مارس  3438ونصروا
خصمه الشيخ يوجيز مكارثي الذي اعتمد اعتمادا سياسياكبريا على الطلبة مما أدى إىل انسحاب جونسون من
الرتشيح للرئاسة  .وهربرت ماركيوز الذي يؤكد أن الطلبة هم مادة وآلة التغيري املطلوب اليوم يف العامل أمجع ،ومنه كان
ماركيوز ملهم احلركة الطالبية العلمية ،وحيرضها على الفعل السياسي من أجل تصحيح مسار احلضارة
الغربية  (.املرجع نفسه )33،24 :
أما احلركات الطالبية يف العامل الثالث فهي ختتلف كثريا عن الدول الغربية نظرا لالختالفات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واألبنية الثقافية بني هذه الدول ،فاهتمامات وقضايا الطالب يف هذه الدول (دول العامل
الثالث) ختتلف عن طالب جامعات الدول املتقدمة ،فالطالب يف العامل الثالث ما زالوا يف مشاكلهم ومهومهم ...
فهم يطالبون باهتمام السلطات احمللية والقومية بقضاياهم وحل مشكالهتم وتوجيه طاقاهتم من أجل االستفادة منهم
يف عمليات التنمية الشاملة.
ومن بني مشاكلهم املطالبة بإشباع احلاجات األساسية كالسكن واملواصالت واخلدمات الصحية ،ومشكالت
تتعلق باجملال التعليمي كاغرتاب املقررات الدراسية عن حياة الطالب األكادميية والعلمية واالجتماعية ،واهلوة بني
الطالب وأساتذهتم على مجيع املراحل التعليمية خاصة اجلامعية ،وعدم شعور والطالب بأمهية ودور اجلامعة ووظيفتها
األساسية لتوجيههم حنو مواجهة حياهتم العملية ،ووجود الفراغ الفكري والعقائدي نظرا لقصور عمليات التنشئة
االجتماعية والدينية والسياسية هلم ،هذا ما يؤثر على ضعف انتماءاهتم القومية والوطنية ،فهذه الفئة تعاين القلق
واحلرية حول مستقبلهم املهين وعدم اهتمام السياسات التعليمية اجلامعية بعمليات اإلعداد والتوجيه املهين واملستقبلي
املالئم للطالب ،وشباب اجلامعات خاصة والشباب عامة يعيش مرحلة متناقضة هبا صراع مستمر بني املفاهيم
والتقاليد القدمية،وبني التصورات واألفكار واملفاهيم احلديثة،اليت تعكسها طبيعة التغريات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية اليت تشهدها الساحة العربية يف الوقت الراهن والتيارات املعادية لألمة العربية واإلسالمية وعموما من بني
احلركات الطالبية اليت ظهرت يف اجل امعات العربية جند احلركات الطالبية يف مصر ،اليت سعت إىل حترير الوطن من
االستعمار ومن سياسيات االستغالل،كما خلقت العديد من القيادات اليت سامهت يف عمليات التحرير واحلفاظ
على املكاسب االجتماعية واملطالبة بالكثري من احلقوق والواجبات ،والتعبري عن وجهات نظرها يف العديد من القضايا
واملشكالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت ظهرت يف سلسلة من األحداث التارخيية والسياسية اليت مرت هبا
البالد خالل الفرتة املاضية( .عبد اهلل حممد عبد الرمحان ،مرجع سابق.)233 ،231 :
كما توجد حركات طالبية نادت بسياسات اإلصالح االجتماعي والتعليمي والسياسي يف العديد من دول
العلم العريب،لكن ميزة احلركات الطالبية العربية بأهنا غري منظمة وال تدوم فرتات طويلة،كما ال تعرب بوضوح عن
الغالبية من فئات طالب اجلامعات،فبعض احلركات الطالبية تقيس طبيعة الوضع االجتماعي والفكري والثقايف
والديين ،الذي يأخ ذ حاالت التعصب والسلوك غري العقالين نتيجة ضعف عناصر االتصال الفكري واحلوار السليم
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بني جيل الشباب من طالب وأساتذة اجلامعات وضعف عناصر االتصال بني املسئولني من القيادات الفكرية والثقافية
اليت توجد يف اجملتمع العريب( .املرجع نفسه.)237 :
إن من املؤشرات املهمة لسالمة عملية الرتبية يف أي جمتمع هو عدم انفصاهلا عن الواقع وتعبريها عن التحوالت
احلاصلة يف اجملتمع،وهذا يظهر جليا يف احلركات الطالبية،من خالل االهتمام الواضح لكل من األكادمييني ورجال
السياسة بأمهية العالقة بني طالب اجلامعة والسلطة من خالل أن:
 طالب اجلامعة هم قوة سياسية هلا احلق الشرعي يف استخدام سلطاهتا يف الصراع الطبقي،وهلا احلق يف التدخل
املباشر يف تنظيم العمل السياسي.

 طالب اجلامعة جزء من شباب اجملتمع ،وهم طليعته املثقفة ،ووقود التغيري والتقدم،فطالب اجلامعة كيان
اجتماعي ال ميثل طبقة معينة بل ميتد إىل مجيع الطبقات.

 يتطلب التكوين العلمي السليم لطالب اجلامعة ،وإعداد الرتبوي الصحيح أن تعمل اجلامعة على بناء شخصيته
وتنمية قدرته على التصرف ،وهذا يستلزم إعطاء هؤالء الطالب الفرصة الكافية للتعبري عن رأيهم واملشاركة بصفة
إجيابية يف تنظيم شؤونه داخل اجلامعة وخارجها( .عبد العزيز الغريب صقر ،مرجع سابق.)321 ،323 :

 كما أن على اجلامعة فسح اجملال الطالب اجلامعة املمارسة واجباهتم واإلشراف على حياهتم مع شيء من
التوجيه واإلرشاد والنصح.
والستكمال هذه الرسالة على اجلامعة اليوم أن تعمل على تزويد طالهبا على اختالف ختصصاهتم وميوهلم بقدر
مناسب من الثقافة السياسية ،كما جيب أن يكون املقصود واضحا ليس لتربير أعمال وتصرفاهتا ،إمنا ألجل تثقيف
األجيال الصاعدة سياسيا وتزويدها بدراسات صادقة عن االجتاهات واملذاهب السياسية السائدة( .املرجع نفسه:
.)323 ،325

ثانيا :األحزاب السياسية تقسيماتها ووظائفها وأساليب تمويلها
 -1إطاللة تاريخية على مفهوم األحزاب السياسية وعوامل نشأتها:
1-1مفهوم الحزب السياسي:
لقد تنوعت التعريفات بني رجال الفكر السياسي والقانوين لألحزاب السياسية ،فمنها من ينطلق من خلفية
ايديوجلية ،ومنها من يقتصر على البناء الشكلي واهليكلي فقط،باإلضافة إىل خلفيات أخرى ،فاحلزب السياسي يواجه
إشكالية وضع تعريف شامل فمثال موريس دوفرجيه وجيوفاين سارتوري مل يقدموا إطالقا تعريفات للحزب السياسي،
وقد سامهت املتغريات الدولية بصورة أساسية يف إبراز التنوع واالختالف احلاصل هلذا املفهوم ،وقبل أن ندرج بعض
التعريفات املقدمة البد أن نفرق بني مصطلحني مها احلزب السياسي ومجاعات الضغط أو املصلحة هل هي مرادفة
ملفهوم احلزب السياسي أم ختتلف عنه؟
ختتلف األحزاب السياسية عن مجاعات املصلحة وكذلك عن النقابات املهنية والعمالية،حيث أن هذه األخرية
تعرب عن رغبات أو اح تياجات أو مطالب قطاعات معينة من السكان ،وهي هيئات هلا اهتمام واحد ،فهي تقوم
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بدور الوسيط بني هذه القطاعات وصانعي القرار السياسي،أما األحزاب فهي بناء يف النسق السياسي متعدد
االهتمامات ،وتقوم بوظيفة جتميع ومتثيل مجاعات املصاحل(.حسني عبد احلميد أمحد رشوان ،مرجع سابق.)23 :
كما أن األحزاب تسعى إىل الدفاع عن مصلحة اجلماعة الوطنية ككل وترتكز على التضامنالعام ،أما مجاعات
الضغط فال هتتم باملصلحة العامة وإمنا تدافع عن مصاحل خاصة،كأن هتتم مبصلحة العمال أو مصلحة أصحاب
األعمال أو مصلحة الزراع ....اخل ( .سعاد الشرقاوي.)33 :2555،
وسنورد يف عرض خمتصر أشهر التعريفات لألحزاب السياسية:
لقد حاول الدكتور النوي اجلمعي يف دراسته حول" :المسألة االجتماعية في برامج األحزاب السياسية" أن

يربز العديد من املسائل اخلاصة بتنوع وثراء الرتاث النظري اخلاص مبوضوع األحزاب السياسية بقوله:

 التنوع والثراء النظري حول مفهوم األحزاب،هو حمصلة حبوث ميدانية أجريت على عينات مشكلة من فئاتاجتماعية أو قيادات حزبية تعرف بالنخب،كما تعدهتا يف دراساهتا للمتعاطفني واملناضلني،ورغم ثراء هذه الدراسات
وإسهاماهتا الكبرية،إال أهنا مل تزيل الكثري من اإلنشغاالت البحثية اليت ميكن حصرها يف املسائل التالية:
 استحالة تعميم نتائج هذه البحوث على مجيع اجملتمعات وعلى األشكال اليت تتخذها األحزاب بنائيا ووظيفيا. ال متنح هذه الدراسات اإلجابات الوافية للعالقة القائمة أو املمكنة لعالقة األحزاب مبشروع بناء الدولةومؤسساهتا ،وعالقات هذه األخرية مبختلف القوى االجتماعية األخرى املشكلة ملفهوم اجملتمع ،وللخصائص اليت
متيزه عن اجملتمع السياسي أين تفضل بعض الدراسات إدراج دراسات األحزاب السياسية،يف حني تذهب دراسات
أخرى ،يف ضوء "مناذج مثالية" تتحدد استنادا للتجارب السياسية الغربية اليت حتكمها رؤى اثنو مركزية*.
 موضوع األحزاب السياسية تتجاذبه العديد من التخصصات،ما جيعل حماولة انفراد أي ختصص يف فهمه مسألةنسبية لذا وجب تناول املفهوم يف ضوء كل األبعاد السياسية و السوسيولوجية والنفسية وحىت األنثروبولوجية منها،
قصد اإلحاطة باملوضوع.
وهي نفسي املالحظة اليت توصل إليها "موريس دوفرجيه" يف مؤلفه األحزاب السياسية الصادر عام 3453

حيث أوضح أنه "رمبا ميكن حتديد الوظائف احلقيقية لألحزاب خالل اخلمسون سنة القادمة (.النوي اجلمعي،
.)21 ،23 :2535/2554
وجند املنظور البنائي الوظيفي ينظر إىل األحزاب بوصفها مؤسسات اجتماعية تضطلع بوظيفة ترقية العمل
السياسي يف اجملتمع من خالل ما تثريه من تفاعالت بني النظام السياسي واجملتمع على اعتبارها وسائط.

*االثنومركزية :نزعة يتقيد هبا الباحثون يف ختصصات عديدة يف العلوم االجتماعية ،حينما يتعاطون مع موضوعات حبثية كاألحزاب أو الدولة ،جتعلهم
حيكمون على جتارب الكثري من اجملتمعات انطالقا من جمتمعاهتم اليت بلغت درجة من التقدم ،أو حيال جمتمعاهتم متأثرين برؤى ثقافوية غريبة جتعل دراساهتم
حاملة لتعميمات الستقراء الشواهد واملربرات األمربيقية جملتمعاهتا ،وينطلقون يف دراساهتم وكأن اجملتمعات تعيش يف نفس التارخيانية.
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مفهوم الحزب من المنظور الوظيفي:عرف "ماركل" األحزاب السياسية انطالقا من جرد أهم وظائفها ،وقد حددها يف أربعة وظائف أساسية
مصرحا أن "األحزاب السياسية تضطلع بوظيفة اختيار املسريين للمناصب احلكومية،كما أنه تتكفل بصياغة وإعداد
برامج سياسية يتم يف ضوئها تكييف املصاحل الفردية لتتقاطع مع مصاحل أكرب عددمن املواطنني،ولتحقيق ذلك وجب
توضيح العالقة بني املواطن واملنتخب.
أما "رميون أرون" فريى أن األحزاب السياسية تكمن أدوارها الرئيسية يف حث األفراد على دخول املعرتك
السياسي ضد أطراف أخرى ،لذا فاألحزاب جيب أن تعمل على إقناع أكرب عدد ممكن من املواطنني لتبليغ مطالبهم
للسلطة.
ويقول "دانيال لويس سالر" بأن األحزاب السياسية هي تلك الوسائط بني اجملتمع والسلطة تقرتح مشاريع

سياسية تتخذ شكل املقرتحات الدقيقة ،اليت حتدد بصفة آلية وظيفة السلطة السياسية( .املرجع نفسه)28،23 :

كما عرف بول مارابيتو " "Paul Marapitoاألحزاب" :بأهنا مجعيات متارس العمل السياسي ولكنها
تربز خصوصيات معينة".
وقد ورد يف قوانني األحزاب السياسية يف اجلزائر تعريفها يف القانون الصادر بتاريخ  3مارس  3447يف مادته
الثانية بقوهلا "يهدف احلزب السياسي إىل املشاركة يف احلياة السياسية بوسائل دميقراطية وسلمية من خالل مجع
مواطنني جزائريني حول برنامج سياسي دون ابتغاء هدف يدر رحبا"(.علي زغدود.)33 ،35 :2557 ،
وعلى حد تعبري األستاذ اهلواري عدي "تسعى إلقناع السلطة بتواجدها أكثر من سعيها إلقناع الرأي العام،
كما أهنا ال متتلك برامج سياسية أو اجتماعية وال تصورات اقتصادية بل تقوم أنشطتها على خطاب سياسي
شعبوي" .اهلواري عديAddi lahourai, 2006 :11). ،نقال عن :النوي اجلمعي ،مرجع سابق)24 :
كما يشري جورج بريدو إىل أن احلزب السياسي هو :ذلك التجمع لألفراد واجلماعات اليت تتقاسم وتدافع عن
معتقدات وأفكار سياسية تشكل قاعدة لعملهم السياسي،جللب أكرب عدد ممكن من األفراد بغرض الوصول إىل
السلطة.
فهذا التعريف يركز على معيار املشروع السياسي الذي مييز احلزب السياسي وقد وضع األستاذ فرانسوا بوريال
""François Borellaثالثة عناصر البد من توفرها يف كل حزب سياسي وهي:
 جمموعة منظمة من األفراد قادرة على التعبري عن مطالبهم. -وجود اقرتاحات متس سياسة احلكومة.

 -وجود نشاط يهدف إىل السيطرة على السلطة وممارستها( .ناجي عبد النور.)333 : 2557،

وقد ورد يف مقال حول احلاكيمية السياسية  la Gouvernementalisationيف العامل الغريب لبيار

باديال " "Pierre Robert Baduelأن" :األحزاب تستعمل مدونات العمل السياسيألحزاب اجملتمعات
الغربية يف الفعل السياسي،غري أن خطابتها وبراجمها ترفض شرعية تعدد وتنوع اجملتمع ثقافيا وسياسيا ،وتلجأ
163

الفصل الرابع.................................الخلفية النظرية للعمل السياس ي ،ألاحزاب السياسية والانتخابات
للخطابااليدلوجي الذي حيدد وظائف طوباوية ختفي املصاحل الشخصية وجتعل من العمل السياسي إال وسيلة لتقاسم
االمتيازات( .اجلمعي النوي ،مرجع سابق.)24 :وجند هنا أن االيدلوجية هي احملرك األساسي للعمل السياسي وحمددا

لطبيعة التنافس والصراعات السياسية.
-مفهوم األحزاب من منظور بنائي:

تؤكد الدراسات يف هذا الصدد أن بنيات األحزاب تؤثر سلبا أو إجيابا على العمل السياسي لألحزاب ،حيث
كلما كان احلزب منظم وتتضح بداخله توزيع الوظائف وامتالكه ملؤسسات فرعية تتكفل كل منها بوظيفة حمددة،
تسهل من االتصال داخل احلزب وتساعد على استقراره وتسهم يف جتانسه ،لكن األحزاب ضعيفة التنظيم تكون
عرضة لالهتزازات واالنقسامات الداخلية اليت ترهن استمرارها كتنظيمات وتؤثر على عملية التفكري واألداء سياسي
بداخلها من هذا املنظور جند التعريفات التالية:

أكد "ميشال أفريل" عند تعاطيه مع املفهوم الفيربي يف األحزاب على قضية بنائية جوهرية مفادها أن

األحزاب كتنظيمات ال تؤدي وظائفها إال إذا توفر شرطان أساسيان:
 ال تنجح األحزاب وال تستمر،إال إذا مت تقسيم العمل بداخلها وتكييف األهداف وجعلها منسجمة مع تطلعاتخمتلف أعضائها.
 السعي الدائم إىل إبراز أمهية احلزب وإمكانية جناحه بغرض جتنيب املناضل واملنخرط واملتعاطف طرح التساؤالتحول جدوى أمهية االنضمام لألحزاب.
يف حني يعترب دانيال غاكسي "  "Daniel Gaxieاألحزاب مبثابة مؤسسات تعمل مبوجب العرض
السياسي،طاملا أن األ فراد داخل احلزب يتطلعون إىل حتقيق فوائد سياسيةكالوصول إىل مناصب سياسية أو احلصول
على مناصب عمل أو مكانه اجتماعية(.املرجع نفسه.)32 :
فاألحزاب إذن كمؤسسات تعمل على ترقية الثقافة السياسية وتنمي االندماجية السياسية للفرد طاملا أن
اجملتمع يف األصل هو جمتمع سياسي.
ويف هذا الصدد يرى روبرت ماكيفر أن "احلزب السياسي هو عبارة عن هيئة منظمة تسعى إىل مساندة بعض
املبادئ أو تدعيمها ،أو هيئة سياسية حتاول من خالل القنوات والوسائل الدستورية الشرعية أن يكون هلا دور مؤثر
وفعال يف النشاط احلكومي وبناءا على ذلك ،فإنه بدون التنظيم احلزيب لن يتحقق وجود جمموعة املبادئ املتكاملة ولن
يتحقق تطور السياسة بصورة منظمة "...

 احلزب عند ماكس فيرب :األحزاب مؤسسات هدفها السلطة وتصبح السياسة مبثابة الربح بالنسبة لالقتصاد ....غري أن هذه األحزاب بوصفها تنظيمات،
جندها خاضعة ومسيطر عليها من قبل إدارهتا ،مما جيعل من املناضلني أدوات يف خدمة الزعيم يف اللعبة السياسية( .حممد السويدي،مرجع سابق .)84:
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مفهوم الحزب السياسي من منظور عربي:جند لدى الفقهاء العرب وعلماء السياسة اجتهادات خمتلفة،حول اإلتيان بتعريف شامل وجامع لألحزاب
السياسية إال أهنم اختلفوا من حيث الشكل واملوضوع ونورد البعض من هذه التعاريف كاآليت:
يعرف الدكتور رمزي طه الشاعر احلزب السياسي بأنه "مجاعة من الناس هلم نظامهم اخلاص وأهدافهم
ومبادئهم اليت يلتفون حوهلا ويتمسكون هبا ويدافعون عنها ويرمون إىل حتقيق مبادئهم وأهدافهم عن طريق الوصول إىل
السلطة أو االشرتاك فيها.
أما إيهاب زكي سالم فريكز يف تعريفه للحزب على الوظائف فيعرف احلزب السياسي بأنه" جمموعة منظمة
هتدف إىل املشاركة يف وظائف املؤسسات للوصول إىل السلطة وجعل أفكارها ومصاحلها الشخصية متميزة( .ناجي
عبد النور ،مرجع سابق.)315 :
ويقول الدكتور ابراهيم أبو الفار أن "احلزب هو مجاعة منظمة يشرتكون يف جمموعة من املبادئ واملصاحل

وتسعى اجلماعة الوصول للسلطة هبدف املشاركة يف احلكم وحتقيق هذه املصاحل واملبادئ املختلفة".

ما يالحظ على التعريفات السابقة رغم اختالفها حول مفهوم احلزب السياسي إال أهنا تشرتك فيما بينها بأن
من أهم أهداف األحزاب الرئيسية هو بلوغ السلطة أو املشاركة يف تويل احلكم والسلطة يف اجملتمع.
 2 -1عوامل نشأة األحزاب السياسية:
قبل التعرف إىل السريورة التارخيية لنشأة األحزاب السياسية ال بد أن نعرض الدوافع (العوامل) اليت أدت إىل
بروز هذا التنظيم سياسي منها:
 اختالف أفراد اجملتمع فيما بينهم وتباين فئاهتم من حيث املصاحل االقتصادية واالجتماعية.
 االختالف والتمايز يف املبادئ واألفكار والتقاليد والتمايز الديين والعنصري.
 التعسف والظلم االجتماعي ،واالستبداد بالسلطة واحتكار االمتيازات وحصرها يف فئة حمدودة العدد.
 عدم مراعاة املصاحل واالهتمامات العريضة للمواطنني.كل هذا يؤدي إىل نشأة األحزاب السياسية اليت هتدف إىل
تغيري نظام احلكم القائم(.حممد السويدي ،مرجع سابق.)43 :
 ظهور األيدلوجيات الدميقراطية،اليت سامهت يف قيام الربملانات واتساع حق االقرتاع ،حبيث أصبح احلزب ميثل أداة
ملواجهة النظم الدكتاتورية واألوتوقراطية.
 عامل تنموي مرتبط بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت نتجت عنها عمليات التحديث والتحضر يف
اجملتمع وانعكاساهتا السياسية.

 تعرض النظام السياسي للعديد من األزماتكأزمة املشاركة يف العملية السياسية وأزمة الشرعية،وأزمة التكامل القومي
يف الدولة ( .....ناجي عبد النور ،مرجع سابق.)31 :
ويف البداية استخدم لفظ األحزاب لوصف تلك اجلماعات اليت وجدت يف اجلمهوريات الرومانية القدمية،كما أطلقت
على الفرسان يف عهد النهضة يف إيطاليا وأطلقت اللفظة كذلك على أعضاء اجلمعيات الثورية واللجان االنتخابية يف
165

الفصل الرابع.................................الخلفية النظرية للعمل السياس ي ،ألاحزاب السياسية والانتخابات
امللكيات الدستورية ،ولقد لعبت احلكومات املتسلطة دورا هاما يف عملية التنمية االقتصادية ،مما أعاق املشاركة
السياسية اجلماهريية ،خاصة ومع زيادة التقدم التكنولوجي ،ومنو وسائل االتصال اجلماهريي  ...ما زاد الرغبة يف
مشاركة اجلماه ري يف النواحي السياسية ،مما أشعر احلكومة املتسلطة يف زيادة نفوذها،بقيام أول حكومة حزبية له داللة
خاصة على مقدرة األفراد ملمارسة السلطة السياسية ملهارهتم فيها( .حسني عبد احلميد أمحد رشوان ،مرجع سابق:
.)13
ويرجع بعض املفكرين السياسيني النشأة التارخيية لألحزاب إىل سنة ( )3832يف بريطانيا،غري أن موريس
دوفرجيه يف كتابه املشهور عن األحزاب السياسية يرجع هذه النشأة إىل سنة ( ،)3855ولكن قبل هذا التاريخ كانت
هناك بعض اجلمعيات واجلماعات القائمة يف إيطاليا يف عصر النهضة -كما سبق الذكر -باإلضافة إىل وجود أندية
يتلقى فيها أعضاء اجلمعيات الثورية،وكذلك اجملالس اليت تقدم باإلعداد لالنتخابات وفقا المتيازات امللكية،وهي
مجعيات وأندية تشبه إىل حد كبري التنظيمات الشعبية اليت هتتم باجتاهات الرأي العام ومدى تأثريه يف الدميقراطية
احلديثة.
كما ظهرت أيضا يف بريطانيا مبوجب الئحة اإلصالح ( )Reforme billسنة  ،3832وكانت أول
حكومة حزبية قد تكونت برئاسة "بت الثاين" يف عهد جورج الثالث"(.حممد السويدي،مرجع سابق.)4 ،3 :
ويقول دوفرجيه أنه حىت عام  3455نشأ عدد من األحزاب السياسية يف إطار الربملان وهذا ما يطابق الصورة
القدمية لتكوين األحزاب .أما يف الدميقراطيات احلديثة فقد ارتبطت نشأة األحزاب السياسية بتطور النظام الدميقراطي،
فلقد كان التوسع التدرجي ي الذي حدث يف حق االقرتاع أي حق املواطن يف التصويت عامال أساسيا يف ظهور
األحزاب السياسية ،وبات تكوين األحزاب السياسية خارج الربملان أمرا ضروريا( .حسني عبد احلميد أمحد رشوان،
مرجع سابق.)12 :
ولقد حددت كثري من الدساتري يف الدول العربية شروط إنشاء األحزاب السياسية ومنها اليت شددت على
حرية إنشائها واشرتطت شروط خمتلفة،كما جاء يف دستور اجلزائر الصادر سنة  3443يف مادته  12اليت أضافت
شروط للمادة  15من دستور  3484حيث نصت "أن حق إنشاء األحزاب السياسية معرتف به ومضمون وال ميكن
التذرع هبذا احلق لضرب احلريات األساسية والقيم واملكونات السياسية للهوية والوحدة الوطنية وأمن الرتاب الوطين
وسالمته واستقالل البالد وسيادة الشعب ،وكذا الطابع الدميقراطي واجلمهوري للدولة"( .علي زغدود ،مرجع سابق:
.)38
يتضح لنا أن السريورة التارخيية لألحزاب السياسية ارتبطت باالنتخابات أي اللجان االنتخابية والعمل الربملاين،
ويصطلح عليها النشأة الداخلية لألحزاب ،وأحزابا أخرى قد نشأت خارج هذا النطاق ويطلق عليها بعض الباحثني
بالنشأة اخلارجية لألحزاب وسنتطرق هلاتني النشأتني (الداخلية واخلارجية) فيما يلي:
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أ .األحزاب ذات النشأة الداخلية:
يقصد هبا تلك األحزاب السياسية اليت ظهرت تدرجييا من خالل أنشطة اهليئة التشريعية نفسها ،وعندما بدأ
األخذ باالنتخابات كوسيلة لتشكيل اجملالس النيابية،والتوسع يف إدالء املواطنني بأصواهتم يف االنتخابات يف العامل
العريب.
كما أشار دوفرجيه إىل أن ظهور األحزاب يرتبط بتطور الربملانات القومية ،ومنو حجم االنتخابات واألحزاب،
حيث أنه يف  -أغلب بالد أوروبا،نشأت األحزاب من خالل نشوء عالقة عملية ومتصلة بني اللجان االنتخابية،
وبني اجلماعات الربملانية.لكن رمبا ال يكون هذا الرتتيب موجود يف الواقع إذ تقوم اللجان االنتخابية قبل اجلماعات
الربملانية -كما قد يكون العكس ،وقد ميثل املذهب السياسي ،أو جمموعة اآلراء واألفكار جلماعة ما دافعا قويا
لتكوين اجلماعات الربملانية ،تكون بداية مكونة من مجاعات حملية لتتطور وتأخذ بأيدلوجية معينة(.حسني عبد احلميد
أمحد رشوان ،مرجع سابق.)11 ،13 :
أما اللجان االنتخابية ،فقد تكونت بقصد تعريف الناخبني باملرشحني وتوجيه الناخبني حنو مرشح معني ،فقد
ارتبطت فكرة اللجان االنتخابية بتقرير مبدأ االقرتاع العام ،وبالتفاعل واالتصال بني اجلماعات الربملانية واللجان
االنتخابية واالرتباط بني التنظيمني لتكوين احلزب السياسي (.املرجع نفسه.)11 :
ب  -األحزاب ذات النشأة الخارجية:
ويقصد هبا تلك األحزاب اليت تقوم خارج إطار الربملان أو اجلماعة الربملانية ،غري أن الشكل النهائي يأخذ
وضعه النهائي بتأثري مؤسسة سابقة عليه يف الوجود ،ومتارس نشاطها السياسي خارج الربملان وخارج نطاق العمليات
االنتخابية ،وهلذا نالحظ تعدد اجلماعات واالحتادات أو النقابات أو اجلمعيات ذات النشاط النوعي أو اجلماهريي،
وهي أنواع من التنظيمات اليت تؤدي أو تسهم يف نشأة األحزاب السياسية  ...ففي فرنسا مثال قامت منظمة
الشباب املسيحي الكاثوليكي سنة  3415بفروعها املختلفة (شباب الطلبة املسيحيون ،شباب العمال املسيحيون،
شباب الفالحني املسيحيون) بتقدمي القادة للحزب.
واملالحظ أن األحزاب ذات النشأة الداخلية تبدأ من القمة ،يف حني األحزاب ذات النشأة اخلارجية تبدأ من
القاعدة ،فهذا النوع من األحزاب نشأ وفقا لقاعدة سابقة وثابتة ،هلذا يتسم هذا النوع من األحزاب السياسية بأنه
أكثر تنظيما من النوع األول (األحزاب ذات النشأة الداخلية)(.حممد السويدي ،مرجع سابق.)43 ،45 :

-2أسس قيام األحزاب السياسية وأساليب تمويلها:
 1-2أسس قيام األحزاب السياسية:
بعد التطرق ملختلف التعاريف املقدمة للحزب السياسي والعوامل اليت أدت إىل بروزها يف حقبة تارخيية تعرض
نشأهتا ،ميكن لنا حتديد األسس اليت يستند إليها قيام أي حزب سياسي وتتلخص فيما يلي:
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 وجود مجموعة من الناس ينضمون بصورة طوعية أو اختيارية إلى الحزب ،يؤمنون مببادئه ويعملون على نشرهاوالدفاع عنها ،ويالحظ أن عدد األعضاء ال يؤثر يف تكوين احلزب من حيث القلة أو الكثرة ،وإن كانت الكثرة
العددية تعطيه كسبا ماديا ومعنويا ما ميكنه من الوصول إىل السلطة وممارسة الضغط على النظام السياسي.
وحدة المبادئ ،فكل حزب سياسي ينبغي أن يكون لديه منهج ميثل املبادئ اليت يؤمن هبا ويعمل جاهدا من أجلالدعوة هلا ونشرها والدفاع عنها ،ولإليديولوجية دورا مهما يف جذب الناس ،إذ ال بد ملن يريد االنضمام إىل احلزب أو
ملن يريد تأييد نظام السياسي معني أ ن يكون على دارية كاملة باملبادئ اليت يقوم عليها منذ البداية ،وال يتم االنضمام
إليه إال بعد اقتناع كامل مببادئه األساسية ،ليتسىن للعضو العمل على نشرها والدفاع عنها.
وحدة التنظيم  :فمن الضروري أن خيضع احلزب السياسي لتنظيم دقيق حيكم أعضاءه ،لذلك ينبغي أن يكوناحلزب قادرا على التصدي لكل حاالت اهلجوم والتنافس اليت يتعرض هلا من اآلخرين.
 -وحدة القيادة :املعروف أن كل حزب ناجح قيادة ناجحة ،قادرة على توجيه أعضائه الوجهة السليمة ،اليت أنشئ

من أجلها ،ولكي يكون احلزب منظما تنظيما جيدا ال بد له من قيادة قادرة على توجيهه ،وهلذا فالقيادة تعترب
ضرورية ألمنهمتها تنظيم وتوزيع السلطة داخل اجلماعة احلزبية.
 الوصول إلى السلطة :فكل حزب يتطلع إىل مركز السلطة ،ألن هذه السلطة متده باملساعدة والقوة يف حتقيقبراجمه ومبادئه اليت نادى هبا ،ووعد الشعب بتحقيقها ،وهلذا فوصول أي حزب سياسي إىل مركز السلطة ومباشرة

شؤون احلكم ،وهذا يعترب الدليل القاطع على مدى قدرته للوفاء والتزاماته وتعهداته النظرية اليت آمن هبا ونادى هبا
لتحقيقها ،وهو بعيد عن السلطة (.املرجع نفسه.)43 ،42 :
2 -2أساليب تمويل األحزاب السياسية :توجد فئات عديدة تقوم بتمويل األحزاب السياسية وهي:
 اشتراكات األعضاء :وهي الفئة األكثر شرعية ،ومن الناحية الدميقراطية متثل تعلق املواطنني بالتعبري عن أرائهم
السياسية ،والواقع أن الوزن النسيب هلذه االشرتاكات يكون يف أغلب األحيان معدل اشرتاك منخفض إىل حد ما يف
األحزاب اجلماهريية،كما يضاف إىل هذه الفئة االقتطاعات اليت تأخذها األحزاب من أجور وتعويضات املنتخبني،

حبيث تكون مرتفعة جدا يف األحزاب الشيوعية ،ومتفاوتة يف األحزاب األخرى.
 تبرعات األفراد والمشاريع :إن مبدأ حرية األحزاب يف العمل مينع استبعاد مصدر الدخل هذا ،لكن مبدأ
املساواة يف التنافس ال سياسي جيرب على إيالء انتباه خاص للتفاوتات اخلطرية اليت ميكن أن تنجم عنها .حبيث
تتدخل اعتبارات الشفافية السياسية وأمن الدولة اجلماعية من التالعبات اخلارجية املمكنة ،وإجراء التمييز بني املنح

اليت يقدمها األشخاص الطبيعيني واالعتباريون فاألوىل تقبل بطواعية ودون تردد أكثر من الثانية .فمثال التشريع
الفرنسي ينص على حتديد سقف املنح /55 /ألف فرنك للشخص الطبيعي الواحد ،و /555 /ألف فرنك
للشخص االعتباري (قانون  35كانون الثاين .)3445
 التمويالت الخفية :تشكل الدفعات نقدا أو يف حسابات موجودة يف اخلارج،وكذلك املنح املغفلة من االسم،
وهي ممارسات شائعة تتجه التشريعات احلديثة حلظرها باسم شفافية حسابات األحزاب،باإلضافة إىل أساليب متويل
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أخرى كوضع املقرات،وأجهزة السكريتاريا،وفئات أخرى كفواتري األعمال الومهية أو املبالغ يف قيمتها،ودورات التأهيل
املهين اليت تنظمها مجعيات قريبة من احلزب وفواتري الطابعة ونفقات الدعاية االنتخابية والعموالت املقرتحة مبناسبة
عقد الصفقات العامة وغريها( .فيليب برو،مرجع سابق.)342 ،343 :
 المساعدات العامة :متنح الدولة مساعدة للمرشحني بشكل مسامهات جمانية،كما متنح تسهيالت للمجموعات
الربملانية ،حبيث تشكل هذه األش كال من الدعم مساعدة غري مباشرة لألحزاب ،وتقسم جمموع املساعدات العامة
إىل:
 تعويض جماين للنفقات االنتخابية (بناء ا على مستندات وفواتري). التسهيالت املمنوحة للمجموعات الربملانية (االستفادة من املكاتب،اإلعفاءات الربيدية،تعويضات مللحقنيبرملانيني ،أوقات بث جمانية يف حمطات اإلذاعة والتلفزيون خاصة يف الفرتات االنتخابية وغريها من التسهيالت).
 املساعدة املباشرة األحزاب :ومينحها قانون  3488و 3445لألحزاب و اجملموعات املمثلة يف الربملان بنسبةعدد املنتخبني من جهة أوىل ،ولألحزاب واجملموعات اليت قدمت مرشحني يف عدد معني من الدوائر االنتخابية.
(املرجع نفسه.)341 ،343 :

 -3دور ووظائف األحزاب السياسية:
 1 -3دور األحزاب السياسية:

تقوم األحزاب السياسية بدور كبري يف عملية التنشئة من خالل غرس قيم ومفاهيم ومعتقدات سياسية معينة
لدى الفرد ،هبدف توجيه األفراد وجهة سياسية معينة تتفق مع توجيهات هذه األحزاب،ويتجلى دور األحزاب من
خالل ما تقدمه من معلومات وما متارسه من تأثريات على اآلراء والقيم واالجتاهات السلوكية للجماهري ،باستعمال ما
متلكه من وسائل االتصال باجلماهري ،سواء أكانت وسائل مجاهريية كالراديو والتلفزيون والصحف واجملاالت
والكتيبات ،وغريها أم وسائل اتصال مباشر كالندوات واملؤمترات واحملاضرات واالجتماعات واملناقشات واملقابالت اليت
ينظمها احلزب من أجل الوصول إىل أكرب قطاع ممكن من اجلماهري (هناء حسين حممد النابلسي،73 :2554 ،
.)72
وختتلف أدوار األحزاب السياسية حسب النظام احلزيب القائم ومنها كذلك:
 العمل على توفري قنوات للمشاركة الشعبية للوصول هبا إىل درجة من الرقي والتنظيم الفاعل ،بشكل يسهل

لألفراد طرح أفكار واختيار البدائل للتفاعل السياسي ،والعمل على سد الفراغ الناشب عن إحساس اهليئة الناخبة
باحلاجة لالتصال مع اهليئة احلاكمة.
 احلصول ع لى تأييد اجلماعات واألفراد ،لتسهيل هدف احلزب املركزي الذي هو الوصول إىل السلطة واالستيالء
على حكم بالوسائل السلمية ،وتقوم األحزاب باختيار مرشحني هلا يف االنتخابات لتمثيلها وحتقيق مبادئ حمددة،
وتشريع ما تريده من قوانني ،ألن األفراد ال ميكنهم مبفردهم القيام هبذا العمل ومنه العمل على تنظيم إرادة قطاعات
من الشعب وبلورهتا (.املوقع اإللكرتوين :األحزاب السياسية (نشأهتا ،مهامها ،تصنيفها ،ووظائفها)
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( http://www.eaddla.org/nashat.20/sias.doc.يوم  2535/53/58على الساعة 31:35
مساءا).
وجيب اإلشارة إىل أن دور األحزاب السياسية خيتلف حسب نوعيتها فإذا كانت حاكمة أي يف السلطة أو
بعيدة عنها ،فحينما تكون يف السلطة تظهر بأهنا تبذل جهودها وتعمل على حتقيق املصاحل االجتماعية للجماهري
الشعبية وبقدر ما حتققه من إجنازات ،وتلبية رغباهتم بقدر ما تتمكن من البقاء يف السلطة ،حيث تقوم األحزاب
اليت تتوىل احلكم بالتأييد ملشاريع احلكم بالتأكيد ملشاريع احلكومة ومنع سقوطها وتلعب دورا مكمال لنشاط
احلكومة ،م ن خالل توعية املواطنني بالقضايا اليت ختدم مصاحلهم أو بتنشيط األعمال والتعبئة إلجناح برنامج
احلكومة الذي هو نفس برنامج احلزب والعمل على إضفاء الشرعية على أعمال احلكومة وجلب التأييد الشعيب،
أما إن كانت األحزاب السياسية ليست يف السلطة وال متارس احلكم فدورها يقتصر على املعارضة ومراقبة أعمال
األحزاب أو احلزب الذي ميا رس السلطة بواسطة احلكومة وكشف أخطائه وانتقاد تصرفاته السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وحماسبتها ،ومساءلتها سياسيا أمام اهليئة اليت تتكلف باملراقبة والعمل على تشجيع املواطنني على
املمارسة السياسية واإلدالء بآرائهم واالنضمام إىل احلزب املعارض وتأييده لكسب أنصار مؤيدين لكي يصل عند
إجراء االنتخابات من خالل أصواهتم إىل السلطة واملشاركة فيها.
وكل األحزاب السياسية سواء يف األنظمة الرأمسالية أو الشيوعية أو اإلسالمية دورها الرئيسي هو محاية املواطن
من طغيان السلطة احلاكمة ومنع استبدادها ومنع قيام حكومة األقلية ،وتويل احلكم أو املشاركة فيه أو يف املعارضة
اليت ختدم مصاحل الفرد املواطن( .علي زغدود،مرجع سابق.)25 ،34 :
وفيما خيص هدف األحزاب السياسية فهي تتعدد بتعدد األحزاب نفسها ،فكل حزب أهدافا حمددة يف
برناجمه ولوائحه ،وقد تكون هذه األهداف سياسية أو اجتماعية أو ثقافية ،يفرض من خالهلا توجهاته ورأيه حول
القضايا املطروحة ،وميكن أن تكون هذه األهداف استجابة ملطلب فئات معينة من أفراد الشعب( .املرجع نفسه:
.)25
2 -3وظائف األحزاب السياسيةFonction of parties :
تعترب مسألة دراسة وحتليل وظائف األحزاب السياسية وحتديدها على املستوى الضيق أمرا صعب بسبب الطابع
املرن الذي متتاز به األحزاب بشكل أساسي نظرا الختالف طبيعة األحزاب والبيئة والظروف احمليطة هبا ،كما من
أسس تقييم األحزاب السياسية ،هو مدى قيامها بتحقيق الوظائف املنوطة باحلزب.
ولكن قبل التطرق للوظائف األساسية لألحزاب البد من األخذ بعني االعتبارات بعض املالحظات اخلاصة
بتلك الوظائف حيث:
تتأثر وظائف األحزاب السياسية باحمليط االجتماعي والسياسي اليت تتواجد فيه ،وكذلك بأنواع األحزاب القائمة هبايف تلك اجملتمعات.
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يتفق بعض الفقهاء على أن لألحزاب السياسية وظيفة واحدة يتوق كل حزب إىل حتقيقها ،وهي أن يتوىل مقاليداحلكم يف البالد .أما الوظائف األخرى اليت تباشرها األحزاب السياسية املعارضة فتعترب بالنسبة هلذه األحزاب الوسائل
اليت متكنها من حتقيق تلك الوظيفة األساسية.
تعكس كل وظيفة يف حد ذاهتا ضرورة لوجود األحزاب السياسية يف اجملتمعات السياسية(.حسني عبد احلميد أمحدرشوان ،مرجع سابق .)357:
إن وظائف األحزاب السياسية يف الدول املتقدمة ختتلف عن مثيالهتا يف الدول النامية (العامل الثالث) ،فالعاملالثالث ميتاز بظاهرة التخلف ،وتنبثق عن البعد السياسي هلذه الظاهرة أخطر املشاكل ،وهي ظاهرة عدم االستقرار
السياسي ،وهلذا السبب فإهنا تتطلب أحزابا سياسية،توكل إليها مهام معينة تتوافق مع ما تعانيه تلك الدول وكوسائل
للمعاجلة .فعملية اإلمناء السياسي تتطلب أحزاب سياسية منظمة تعمل على وضع اسرتاتيجيات التنمية والتخطيط
لتطوير جمتمعات البلدان النامية.
ختتلف وظ ائف السياسية باختالف املواقع الذي تتمركز فيه ،ذلك أن األحزاب احلاكمة تسعى إلضفاء املشروعيةعلى الربامج واألفكار اليت حيملها احلزب  ...أما األحزاب املعارضة تسعى إىل كشف مساوئ وأخطاء احلزب
احلاكم وجتسيدها ومراقبة أعمال احلكومة وطرح أفكار وبرامج بديلة( .صباح صبحي حيدر،مرجع سابق،13 :
.)17
1-2-3وظيفة التعليم السياسي :إن دور احلزب السياسي ال يتوقف عند حلظة االنتخابات ،بل على األحزاب
أن تقوم بتحضري املقرتعني ملمارسة مسؤولياهتم ،مقرتحة عليهم العديد من املفاهيم للعالقات السياسية ،واألحزاب
ال تبين عالقات سياسية فقط مع مقرت عيها بل جيب أن تكون مع الذين مل يصبحوا بعد من مناصري احلزب .كما
هو احلال لدى الكثري من الشباب اليت تسعىاألحزاب السياسية جلذهبم إليها( .عبد احلليم السيد الزيات:2552 ،
.)37
2 - 2-3وظيفة التعبئة :تعين التعبئة حشد الدعم والتأييد لسياسات النظام السياسي ،من قبل املواطنني وتعترب

وظيفة التعبئة بطبيعتها وظيفة أحادية االجتاه ،أي أهنا تتم من قبل النظام السياسي للمواطنني ،وليس العكس

واألحزاب تلعب دور الوسيط( .مراد حممود حيدر،مرجع سابق ،)354 :حيث تسعى األحزاب للتعبئة لفرض
نفسها كممثلة للسكان أو ملشروع جمتمعي وهلذا عليها أن تعمل جلعل الناس يشاطروهنا صحة نظراهتا ،وإلقناعهم
بقيمة أهدافها أو برناجمها ،حبيث تدخل يف تنافس مع بعضها البعض  ...وتصطدم مبنافسة أشكال أخرى من
املنظمات النقابية ،والدينية والثقافية  ...اخل(.فيليب برو ،مرجع سابق.)355 :
كما أن وظيفة تعبئة ا لدعم هتدف ملواجهة املعركة االنتخابية يف أفضل الشروط ،ومتتلك األحزاب القوية التنظيم
أوراق خاصة للنجاح ،فهي تضع حتت تصرف مرشحيها قوة جهازها،ويعين هذا األمر موارد مالية مستقلة عن
اإلعانات املالية االستثنائية اليت جتمع احلملة .كما يعين بشكل خاصرتويض النشاطات الدعائية الذي تكتسب
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بالتجربة :توزيع املنشورات والصحف ،إلصاق امللصقات ،تنظيم زيارات منزلية للناجحني ،االستدالل على خمتلف
اجملموعات املستهدفة يف داخل الدائرة االنتخابية( .املرجع نفسه.)377 :
3 - 2-3وظيفة تفعيل الحياة السياسية:تشكل األحزاب السياسية األداة اليت تساعد األفراد الذين ينتمون إليها
على التعبري عن اجتاهاهتم وتصوراهتم وميوهلم السياسية ،ولذلك فهي إحدى العوامل اليت تعمل على تفعيل احلياة

السياسية وتوسيع نطاق املشاركة اجلماهريية وحتفيز سلوك أعضاء اجملتمع سياسيا .حيث يرى جورج بردو أن احلزب
"هو األداة اليت ال غىن عنها يف ممارسة الفرد تأثريا ملموسا يف إدارة الشؤون العامة ،فاإلنسان املفرد ... ،سيبدو
عاجزا إذ مل يستطيع أن ينسق جهوده مع أولئك الذين يفكرون على شاكلته" .دون التنازل عن امليول والرؤى
الشخصية مع االشرتاك مع اجلماعة باألفكار والتصورات السياسية للحزب( .صباح صبحي حيدر ،مرجع سابق:
.)55
4-2-3وظيفة المشاركة السياسية :تساهم األحزاب السياسية يف تشجيع التجمع اإلنساين بكل صوره لتحقيق
أهداف مشرتكة مثل :التجمع اإلنساين ،وتدريب املواطنني على العمل السياسي ،تشجيع املشاركة السياسية يف

شؤون بالدهم وزيادة الشعور بشرعية احلكومة من خالل عمليات احلمالت واحلوار ومنو الشعور بالتكامل الوطين،
مما يعمل على شعور األفراد باألمن السياسي وحيقق توفر الشجاعة يف إبداء الرأي يف املسائل العامة ،ومن األنشطة
اليت متارسها األحزاب السياسية وختص املشاركة السياسية هي:
 أنشطة تقليدية كالتصويت ،حضور الندوات واملشاركة يف احلمالت االنتخابية باملال أو الدعاية ،االشرتاك يفعضوية األحزاب السياسية....
 أنشطة غري تقليدية ومتثل األنشطة القانونية كتقدمي الشكاوي واألنشطة غري قانونية مثل االغتيال ،والثورة. فاألحزاب السياسية هي من أهم األدوات اليت متكن املوطنني من املشاركة يف احلياة السياسية ...والرغبة يف امليلإىل املشاركة السياسية يزداد مع التحضر ومنو وسائل االتصال اجلماهريي وانتشار التعليم (.حسني عبد احلميد أمحد
رشوان ،مرجع سابق.)334 ،338 :
9 - 2-3وظيفة القيام بالترشيحات وخوض المعارك االنتخابية:
 ... .يتوىل احلزب على الصعيد الداخلي تعيني أو انتخاب جهازه اإلداري الذي يعد مبثابة الواجهة أمام الناخبني
إلقرار تصويتهم وبالتايل فإنه يعترب أحد أهم الشروط األولية لنجاح احلزب يف االنتخابات ،أما على الصعيد اخلارجي
فاألحزاب السياسية تلعب دورا بارزا يف انتقاء املرشحني العتالء املراكز القيادية واملناصب احلكومية داخل سلطات
الدولة ،وتأيت أمهية هذا النوع من الرتشيح يف كونه يؤطر مدى جناح احلزب السياسي يف تويل تلك املناصب وبالتايل
حيدد قابليته على البقاء يف السلطة( .صباح صبحي حيدر ،مرجع سابق.)18 :
وانتقاء املرشحني لالنتخابات احمللية والوطنية،هو دخوهلا يف املعركة لتمييزها عن جمموعات املصاحل ،وقد حيصل
استثنائيا أن تدافع بعض اجملموعات أمام الناخبني عن مصاحل خاصة .وهذا ما حصل يف فرنسا يف عامي 3484
و 3441عندما قدمت منظمات الصيادين مرشحني لالنتخابات األوروبية ... .ويبقى املسعى معزوال إذا ما تعلق
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األمر بانتظام عن استياء دائم بطريقة استعراضية بشكل خاص ،أما إذا تعلق األمر بتغيري دائم باإلسرتاتيجية فهنا
حتول املنظمة إىل حزب حقيقي ،وهذا ما حدث يف عام  3453بالنسبة جملموعات الدفاع عن التجار احلرفيني اليت
حتولت إىل "احتاد الدفاع عن التجار احلرفيني  UDCAبقادة بيار بوجاد( .فيليب برو ،مرجع سابق.)373 :

وبعد قيام األحزاب السياسية بعملية الرتشيحات ،تشرع يف خوض املعارك االنتخابية عن طريق الدعم املادي واملعنوي

هلؤالء املرشحني ،فاملرشح الذي خيوض االنتخابات على أساس شخصي قلما يفوز فيها ،وهلذا احلملة االنتخابية تعترب
عند أغلب األحزاب السياسية أبرز مظهر من مظاهر نشاطها اليت تستثري هبا اهتمام اجلماهري باالنتخابات وحتفز
املواطنني على اإلدالء بأصواهتم(.صباح صبحي حيدر ،مرجع سابق.)14 ،18 :
9-2-3الوظيفة التنموية :وتشمل يف قيام األحزاب بإنعاش احلياة السياسية يف اجملتمع ،ما يدعم العملية
الدميقراطية ،واالجتاه حنو اإلصالح السياسي والتحول الدميقراطي يف النظم السياسية املقيدة ،وقد طرحت العديد من
األدبيات املتخصصة يف دراسة األحزاب السياسية ،مسألة وجود األحزاب ،وكيف أهنا تلعب دورا فاعال يف عملية
التداول السلمي من خالل االنتخابات ،وأيضا دورها يف إنعاش مؤسسات اجملتمع املدين ممثال يف مؤسسات عديدة
كالنقابات املهنية والعمالية ،وتقدمي اخلدمات بشكل مباشر للمواطنني من خالل املسامهة يف حل مشكالهتم ناهيك
عن قيام األحزاب بدور مؤثر يف التفاعل السياسي داخل الربملانات خاصة يف عملييت التشريع والرقابة( .مراد حممود
حيدر ،مرجع سابق.)333 :
ومما سبق بيانه أن حتقيق الوظائف السالفة الذكر مقرونا مبكانة احلزب يف النظام السياسي ودرجة نفوذه بني املواطنني
وقدرته على التعبئة ومستوى التطور االجتماعي والسياسي واالقتصادي يف بلد ما.كما أن وظائف األحزاب السياسية
متعددة وقد مت اإلشارة إىل بعض منها على سبيل الذكر ال احلصر واألحزاب ال تكتشف يف غالب األحيان عن
وظائفها وأهدافها حىت ال تكون هلا انعكاسات سلبية على قناعات األفراد ومواقفهم إزاء احلزب ،ولتجنب تأثريها
على نتائج االنتخابات اخلاصة باحلزب.
وعليه فاألحزاب السياسية هي آالت انتخابية حيث أن اإلستحقاقات االنتخابية تفعل احلياة الداخلية للحزب.

 -4تقسيمات األحزاب السياسية وتصنيفات النظم الحزبية:
 -1-4تقسيمات األحزاب السياسية:

البد قبل التعرض ألهم التقسيمات لألحزاب السياسية ،أن نضع حدودا فاصلة بني تصنيف األحزاب وبني

تضيف النظم احلزبية ،ففي األول ينظر إىل األحزاب من الداخل ،أي حسب املعيار املستعمل (احلجم أو التنظيم أو
االيديولوجية أودرجة املرونة أو الدميقراطية ،)....يف حني تصنيف النظم احلزبية ينظر إىل األحزاب من اخلارج ويقصد
هبا هيكل هذا النظام املتكون من عدد من األحزاب وإىل التفاعالت بني هذه الوحدات حسب املعيار املستخدم
(عدد األحزاب املشكلة للنظام أو درجة النظام فيما بينها)(.ياسني ربوح،مرجع سابق .)15 :
ولقد تعددت أشكال األحزاب السياسية ،واختلف العلماء يف تصنيفاهتم لتلك األشكال فنجد منها:
 .3تصنيف الفقيه الفرنسي موريس دوفرجيه الذي قسمها إىل ثالث أمناط:
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 نظام احلزب الواحد.-

نظام احلزبني.
نظام تعدد األحزاب.
أحزاب اإلطارات (الكوادر).
األحزاب اجلماهريية.

 .2تصنيف على أساس حجم األحزاب :أحزاب كبرية ،أحزاب صغرية.
 .3تصنيف حسب ايدلوجية احلزب إىل :أحزاب اليمني وأحزاب اليسار.وهي تقوم على اإلميان بأديولوجية معينة
وتعمل على وضعها موضع التنفيذ كاألحزاب الليربالية أو األحزاب الشيوعية ،ويقابل هذا النوع أحزاب الربامج واليت
تعمل مرتبطة بأيدلوجية جمتمعها مع غريها من األحزاب(.حسن عيد احلميد أمحد رشوان ،مرجع سابق.)55 :
 .1طرح بعض الفقهاء األمريكيني معيار التنافس ،فقد قدم سارتوري تصنيفا ثنائيا للنظم احلزبية هو:
 النظم التنافسية. النظم الغري التنافسية. .5واقرتاح عامل السياسة الفرنسي (جون شارلو) استبدال التصنيف التقليدي الذي وضعه (موريس دوفرجيه) بتصنيف
يأخذ بعني االعتبار ،ليس االيدلوجية والتنظيم الظاهري للحزب ،ولكن أهداف احلزب وإسرتاتيجيته،ما جيعلنا منيز
بني :
 أحزاب األعيان :احلزب يتألف من شخصيات مرموقة يف احلياة االجتماعية هلا ثروة تسمح هلا بتمويل املعركة
االنتخابية ملرشحي احلزب.
 أحزاب المناضلين :تقوم بإعطاء اهتمام أكرب للمنتسبني يف صفوفها ،والذين يدفعون اشرتاكا ،ويبذلون نشاط
شخصيا ملصلحة احلزب ،ملواصلة عمله وهم (أعضاء املناضلني) ميارسون تأثريا كبريا يف جناح احلزب واختاذ قراراته.
 أحزاب التجمع :هتتم بالناخبني املواطنني الذين يقرتعون للحزب ويناصرونه يف معاركه االنتخابية(.حممد
السويدي ،مرجع سابق.)351 ،353 :

وجند أنواعا أخرى لتقسيمات األحزاب السياسية تصنف تبعا ألهداف وطبيعة احلزب ،من بينها:
 أحزاب إيديولوجية أو أحزاب البرامج  :هي تلك األحزاب اليت تتمسك مببادئ أو إيديولوجيات وأفكار حمددة
ومميزة ،ويعد التمسك هبا وما ينتج عنها من برامج أهم شروط عضوية احلزب ،مثل األحزاب االشرتاكية.

 أحزاب براغماتية  :يتصف هذا النوع بوجود تنظيم حزيب له برنامج يتصف باملرونة مع متغريات الواقع ،مبعىن
إمكانية تغيري هذا الربنامج أو تغيري اخلط العام للحزب ،وفقا لتطور الظروف.
 أحزاب األشخاص :ترتبط بالزعيم الذي ينشئ احلزب ويقوده وحيدد مساره ويغريه دون خشية من نقص الوالء
لدى بعض األعضاء له ،وهذا االنتماء للزعيم مرده قدرته الكارزميية أو الطابع القبلي الذي ميثله الزعيم .وتظهر تلك
األحزاب يف بعض بلدان الشرق األوسط وأمريكا الالتينية ( .....مراد حممود حيدر ،مرجع سابق.)13 :
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ميكن القول أن التصنيفات اليت مت عرضها مل تتفق على إجياد شكل موحد لألحزاب السياسية،حيث جند أن
هناك معايري عديدة لكل تصنيف مقدم:
االيدلوجية اخلاصة بكل حزب ،معيار اهليكلة التنظيمية للحزب ،معيار اشرتاك املواطنني يف احلزب ،طبيعة
احلزب وأهدافه،معيار التنافس.وكل هذا التعدد راجعا إىل اختالفات يف األنظمة السياسية املتنوعة واملعيار األخري الذي
هو التنافس سنعتمده يف تصنيفات النظم احلزبية.
 -2-4تصنيفات النظم الحزبية:

بالرغم من شيوع مصطلح النظام احلزيب يف الدراسات السياسية إال أن البعض يف كثري من األحيان جيعلونه
مرادفا للحزب السياسي ،فهذا األخري هو جزء من النظام احلزيب الذي ميثل الكل ،أي اإلطار واهليكل الذي يتكون
من حزب واحد أو حزبني أو جمموعة من أحزاب املتفاعلة فيما بينها ،أو بينها وبني احلكومة ...،فالنظم احلزبية يقصد
هبا النظم اليت يتمتع مواطنوها حبرية تكوين األحزاب ،أما األنظمة اليت حترم املواطنني من حرية تكوين األحزاب سواء
كان ذلك بنص دستوري أو بنص قانوين ،أو املنع يفهم من سياق نظام احلكم ،كما هو موجود يف دول العامل الثالث
كاجلماهريية الليبية والعربية السعودية فهي نظم غري حزبية( .ياسني ربوح ،مرجع سابق.)11 :
وتتعدد التصنيفات للنظم احلزبية ،ولعل أكثرها شيوعا هي:
النظم احلزبية التنافسية والنظم احلزبية الالتنافسية وفيما يأيت تفصيل هلذين النوعني.
 1 - 2-4النظم الحزبية التنافسية:
إن النظم التنافسية تتدرج يف درجة التنافس املسموح هبا لألحزاب ويف ومدى احلرية املرتوكة لتكوين األحزاب،
ويف نوع العالقات املتبادلة بني األحزاب ،ولذلك حيسن القيام بعملية تصنيف داخلية بالنسبة للنظم التنافسية اليت
تعتمد على درجة التنافس املتاحة لألحزاب ،وعلى هذا األساس ترتب األحزاب التنافسية يف شكل منحىن تنازيل
يتدرج فيه التنافس من أعلى إىل األسفل( .سعاد الشرقاوي ،مرجع سابق .)15:
 1 -1 - 2-4نظم تعدد األحزاب:

يتسم هذا النظام بوجود عدة أحزاب متفاوتة يف تأثريها ،مما يؤدي إىل استقطاب حزيب ينعكس على الرأي العام.

(مراد حممود حيدر ،مرجع سابق،)358 :حبيث يوجد يف دولة ما أكثر من حزبني تتنافس فيما بينها على استمالة
املواطنني الكتساب عضويتها من أكرب عدد منهم وجلب املناصرين واملؤيدين إىل صفوفها وتتنافس فيما بينها من أجل
الوصول إىل احلكم واملشاركة مع غريها من األحزاب لتنفيذ برناجمها ،واجلزائر قد أخذت هبذا النمط من تعدد األحزاب
أو كما يسميها البعض التعددية احلزبية السياسية املفتوحة( .علي زغدود ،مرجع سابق.)23 :
ويوجد نوعان من النمط التعددي منط تعدد األحزاب الكامل أو التام ،ومنط التعدد املعتدل هذا األخري الذي
يعترب مرحلة وسطى بني نظام تعدد األحزاب التام ونظام احلزبني السياسيني( .سعاد الشروقاي،مرجع سابق)11 :
وجند تقسيم سارتوري قد أقر بنمط النظم التعددية املعتدلة ،ويتضح التقسيم الرباعي الذي قدمه جيوفاين سارتوري يف
كتابه عن "األحزاب والنظم احلزبية" للنظم التنافسية ،وطبقا هلذا التقسيم الرباعي أقر بأنه توجد داخل النظم
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التنافسية :نظم تعددية مستقطبة أو متطرفة ونظم تعددية معتدلة أو حمدودة ونظم الثنائية احلزبية مث أخريا نظم احلزب
الغالب.
 نظم تعددية مستقطبة أو متطرفة :يتميز بوجود أحزاب مناقضة للنظام ،إن هذا احلزب املعارض ليس بالضرورة
ثوري بل يعمل وفقا للنظام وقواعده.

 نظم التعدية المعتدلة :تلك النظم اليت يقع النظام احلزيب فيها بني نظام الثنائية احلزبية من جهة ،ونظام التعدية
املستقطبة من جهة أخرى أي النظم اليت تشتمل على عدد من األحزاب بني ثالثة ومخسة أحزاب.

 نظم الثنائية الحزبية  :موجودة يف بريطانيا والواليات املتحدة ونيوزيالندا .يتسم بوجود حزبني يف موقع ميكنهما من
التنافس للحصول على األغلبية املطلقة للمقاعد ،ورغبة احلزب الذي ينجح يف أن حيكم مبفرده( .سعاد الشرقاوي،
األحزاب السياسية يف العامل الثالث.)322 :،
 نظم الحزب الغالب :يقوم على وجود نظام تعددي يضم حزبا كبريا ،وأحزابا أخرى أصغر تتمتع حبق منافسته
بصورة قانونية ومشروعة ،حىت وإن كانت هذه املنافسة حمدودة الفاعلية .باإلضافة إىل نوعني آخرين مها:

 الحزب المهيمن :التحالف الذي يسيطر عليه احلزب الكبري على احلكم لفرتة زمنية طويلة يف ظل نظام تعدد
حزيب يسمح بوجود أحزاب أخرى.

 الحزب المسيطر :هو الذي يسيطر على احلياة السياسية يف بلد ما وذلك باستمرار حصوله على أغلبية كبرية من
األصوات يف االنتخابات العامة مقارنة مع األحزاب األخرى( .ناجي عبد النور ،املدخل إىل علم السياسة ،مرجع
سابق.)351 :
وعليه يتضح لنا أن رغم وجود نظام تعدد حزيب ،فال يعين وجود تنافس بني األحزاب ،خاصة يف ظل األنظمة
التعددية ا لسياسية املقيدة ،كما أن نظام الثنائية احلزبية قد وصفه ساتوري ضمن نظم تعدد األحزاب وهناك البعض
اآلخر من خيرجه خارج هذا النوع ،كما أن النوع األخري يف تصنيف سارتوري -احلزب الغالب -جنده مفهوم كثريا ما
خيتلط من ناحية املفهوم مع احلزب املسيطر ،واحلزب املهيمن وعليه فالتعدد هو سالح ذو حدين له طابعه إجيايب
جيعل األنظمة غري مستقرة وال متماسكة ،بل فوضوية.
2 -1 - 2-4نظام الحزبين (الثنائية الحزبية):

يذهب الفقهاء إىل اعتبار نظام احلزبني السياسيني نظاما تفرضه الطبيعة وحيتمه التاريخ ويف هذا املقام يقول
موريس دوفرجيه " أن نظام احلزبيني السياسيني يبدو نظاما طبيعيا نقصد بذلك أن الشعوب دائما تكون أمام االختيار
بني سياستني فكل سياسة حتتم االختيار بني حلني ( ...سعاد شرقاوي ،األحزاب السياسية أمهيتها ،نشأهتا ،نشاطها،
مرجع سابق.)15 :
فهو ذلك النظام احلزيب الذي يتناوب فيه حزبان مبفردمها على احلكم لفرتة طويلة من الزمن،وأن يشاركهما
حزب ثالث ،ويف حالة فقد أحدمها شعبيته حيل حزب آخر حمله ،حبيث يتضاءل أمله يف احلصول على األغلبية مرة
أخرى يف املدى القريب.
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واألحزاب الصغرية اليت توجد يف ظل نظام احلزبني تكون غالبا ذات مبادئ وأفكار واضحة ما جيعلها متمايزة
عن بعضها وعن األحزاب الكبرية يف سياساهتا وأهدافها ،وهذه األخرية –األحزاب الكبرية -هي أحزاب مساومة
وليست أحزاب عقائدية ألهنا ال تعتمد يف نشاطها وفوزها يف االنتخابات على مساندة فئة أو طبقة بل تعمل على
االعتدال يف براجمها وسياساهتا ،ونظام احلزبني له تصنيفات عديدة نظام احلزبني اجلامد ،نظام احلزبني املرن ،ونظام
احلزبني التام ،ونظام احلزبني الناقص باإلضافة إىل نظام احلزبني املتوازن ونظام احلزبني الغري متوازن ( ...ياسني ربوح،
مرجع سابق)17 ،13 :
2-2-4النظم الغير التنافسية:
 نظام الحزب الواحد:النظام احل زيب غري التنافسي هو ذلك النظام الذي تنتفي فيه إمكانية التنافس بني األحزاب رمسيا أو فعليا إما
لوجود حزب واحد فقط وال يسمح بوجود حزب آخر أو لوجود حزب واحد ويسمح شكليا بوجود أحزاب أخرى
ولكنها ليس هلا إمكانية املنافسة احلقيقية (.املرجع نفسه)55 :
ونظام احلزب الواحد يقتضي وجود حزب واحد حيتكر العمل السياسي يف الدولة لوحده ويكون عادة هو
املسيطر على شؤون احلكم مبفرده وال يسمح جلماعات أو أحزاب سياسية أخرى بالتواجد وممارسة العمل السياسي أو
املشاركة يف احلكم(.علي زغدود ،مرجع سابق)23 :
وقد اكتسب تصنيف احلزب الواحد أمهيته منذ الثورة البلشفية يف روسيا عام 3437م ،حيث أقامت تلك
الثورة حزبا ملهما للعمال ليس فقط يف االحتاد السوفييت بل يف كل ربوع أوروبا الشرقية فيما بعد ،وظهر يف دول العامل
الثالث كمفهوم موحد لفئات اجملتمع املختلفة ،هبدف احلد من الصراع االجتماعي(.مراد حممود حيدر،مرجع سابق:

.)354

ويتميز هذا احلزب بالشمولية واملركزية الشديدة والطاعة الكاملة ،وتصدر معظم قراراته من القمة ،وتلتزم هبا
القاعدة ،وال أثر للمنظمات الربملانية عمليا يف ظل نظام احلزب الواحد ،وهي ال هتتم باالنتخاب كثريا ،إذا تعتمد على
الثورة والعنف أكثر من ال تطور السلمي ...ويقبل احلزب الواحد االيديولوجية الشيوعية اليت نشرها ماركس واجنلز ،فهو
يضم صفوة الطبقة العاملة وطليعتها ،ويقوم بتثقيف أعضائه سياسيا ،فكريا ،جسديا عرب كافة تنظيماته األساسية
املساعدة كمنظمات الشباب ،والنقابات ...وقيادات احلزب هي اليت تضع القرارات السياسية ،وتضطلع مبهمة تنفيذ
هذه السياسات مبراقبة موظفي احلكومة والبريوقراطيني واجلماهري(.حسني عبد احلميد أمحد رشوان ،مرجع سابق،57 :
 ،)54وقد كان هذا النوع من النظم سائدا يف اجلزائر فرتة االستقالل 3432حىت  3484وبعد أحداث أكتوبر مت
التخلي عنه لتبدأ عهدا جديدا وهو عهد التعددية السياسية.

ثالثا:إطاللة تاريخية لمسيرة األحزاب السياسية في الجزائر
كان للحرب العاملية األوىل تأثري ملموس يف تفتح الذهنية الوطنية اجلزائرية وترقية مستوى الشعب السياسي،
حيث يوجد عامالن مهمان هلما دورا كبريا يف استعادة الشعب اجلزائري ثقته،وتطور رؤيته السياسية مها:
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العامل األول:كان ذاتيا،حيث برز عندما طلبت فرنسا مساعدة الشعب اجلزائري يف حرهبا ضد األملان،
وقدمت الوعود على لسان بعض املسئولني بتحسني وضع اجلزائر بعد احلرب،ومن خالل هذا متكنوا من االطالع على
الوضع السياسي والفكري يف اخلارج،وتأثر البعض منهم (املغرتبني) باألفكار الليربالية اليت كانت سائدة يف فرنسا،
ومعرفة أخبار املشرق العريب الثورية كل هذا جعلهم معبئني بالثقة الذاتية وهذا ما وجد يف حزب الشعب اجلزائري اليت
من بينها حق الشعوب املستعمرة يف تقرير مصريها.
العامل الثاني :عامال خارجيا متثل يف مبادئ ولسون األربعة عشرة،ويف بعض األحداث العربية والعاملية اليت

كان هلا تأثري يف يقظة الشعب من ذلك حترير بالد البلقان،وقيام الثورة الشيوعية يف روسيا،النهضة السياسية يف
مصر( ...أمحد اخلطيب.)53،52: 3483 ،
ويرتبط ظهور األحزاب السياسية يف األنظمة السياسية بأمرين األول يرتبط بوجود أزمة مر هبا اجملتمع ،وتتطلب
تنظيم األفراد سياسيا ملواجهة تلك األزمة مع طرح احللول ،والثاين يرتبط باإلحساس بأنه ميكن التصدي لألزمة وحلها
عن طريق العمل اجلماعي،وقد توفر هذين األمرين يف اجملتمع اجلزائري من خالل تعرضها ألبشع أنواع االستغالل... ،
فمثال على املستوى السياسي كانت سياسة التمييز العنصري مرفوضة من قبل النخبة الوطنية،فالسياسة االستعمارية قد
أوجدت شروط نشأة احلركة الوطنية وتطورها وحولت مطالبها من إصالحات اقتصادية واجتماعية إىل املطالبة
باالستقالل الكامل  ...فالفكر السياسي ال تنظيمي اجلزائري كان موجودا قبل االحتالل  ...والتأثر كان من خالل
األحزاب وطرق تنظيمها وأساليب نشاطها ووضع برامج سياسية ،فبعد احلزب العاملية األوىل والعاملني اليت مت ذكرمها
سابقا شجع على بداية ظهور األحزاب السياسية بشكل بارز ومتطور برباجمها السياسية ومطالبها الوطنية( .ناجي
عبد النور ،مرجع سابق.)57 ،53 :
وقد تعددت مواقف وأراء الباحثني خبصوص نشأة احلركة الوطنية اجلزائرية ،فاملؤرخني جيمعون تقريبا على إرجاع
نشأة احلركة الوطنية اجلزائرية إىل بداية القرن التاسع عشر سواء األجانب منهم أو اجلزائريني ومن هؤالء "جون كلود
فانين" الذي يرى أن احلركة بدأت تظهر يف شكلها احلديث مع هناية القرن املاضي ،يف حني يزعم "شارل روبير

آجيرون" أن النزعة القومية اجلزائرية بدأت تظهر خالل الثالثينات ،وتقريبا نفس الرأي عند "روجي لوتو رونو" الذي
كتب أن اجلزائر مل تأت إىل احلياة السياسية العصرية إال حوايل سنة  3433ألسباب منها :أهنا جتهل الشعور الوطين
لكوهنا بدون تقاليد،حيث ال وجود لدولة جزائرية قبل األتراك ،مث إن دولة األتراك مل تكن دولتهم.
أما املؤرخون اجلزائريون فكثريا ما يعتربون سنة  3434كبداية لنشأة احلركة الوطنية اجلزائرية أخذا بعني االعتبار
لنشاط األمري خالد،حيث يراه حمفوظ قداش وحممد العلوي تعبريا أوليا عن الوطنية اجلزائرية( .أمني شريط:3448 ،
.)2 ،3
وقبل التطرق إىل تقسيم األحزاب السياسية ،البد من اإلشارة أن األستاذ اهلواري عدي يرى أن أحزاب احلركة
الوطنية ال ميكن اعتبارها أحزابا ،وذلك لكوهنم ينطلقون من فكرة متثيل كل اجلزائريني،...لكن احلزب مثلما هو
متعارف عليه هو تعبري سياسي جلماعة اجتماعية معينة تعرب عن املصاحل االقتصادية واالجتماعية وطنيا وفق تصورات
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خمتلفة ...وينظم احلياة االجتماعية والتنافس،حول املشاريع السياسية املختلفة من أجل الوصول إىل السلطة.وحماولة
إسقاط مفهوم احلزب كما يف التعريف السابق على أحزاب احلركة الوطنية،يفقد معناه بكونه ال يتماثل ومشروطيات
احلزب احلداثي ،لكنه جيد مربراته التفسريية يف سعيهم لتمثيل كل اجلزائريني آنذاك .نذكر منها ما يأيت:
 طبيعة النظام الكولونيايل الذي عمق من التفاوت االجتماعي بني اجلزائريني والفرنسيني (قانون األهايل)،

عدم السماح لكل اجلزائريني باالنتخاب وغريها من املمارسات التميزية األخرى.

 كل األحزاب طالبت باالستقالل أو شاركت يف جتسيده كوهنا محلت وتقامست اإليديولوجية الوطنية

والسياسية املستمدة من املعاناة اليت أملتها طبيعة وممارسات االستعمار الكولونيايل( .النوي اجلمعي ،مرجع سابق:
.)315 ،334
كما يرجع البعض اآلخر من أمثال مصطفى األشرف أن نشأة احلركة الوطنية إىل تاريخ تأسيس مجعية جنم
مشال إفريقيا مثل حممد حريب الذي يعترب زعيم هذه احلركة ،ومصايل احلاج "مؤسس الوطنية الجزائرية" .وعليه فقد
كانت نشأة جنم مشال إفريقيا بداية ظهور الوطنية اجلزائرية اليت جتلت بشكل واضح خالل سنة ( .3433أمني

شريط ،مرجع سابق.)2 :
إن التطورات السياسية والفكرية اليت عرفها العامل العريب ،ودرجة الوعي الوطين الذي بدأ ينمو يف شكل
تنظيمات سياسي ة متعددة ذات طابع إصالحي ،نادت بتغبري أساليب القهر اليت تعاملت هبا اإلدارة االستعمارية مع
أهل البالد فطالبت بإدخال جمموعة من اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية ،وقد تأسست هذه التنظيمات بعد
فشل املقاومة املسلحة ،إال أن هناك تنظيم ظهر بد الغزو مباشرة ،ويعترب أول حزب سياسي نظمه اجلزائريني كان
بزعامة محدان خوجةعام( .3835ناجي عبد النور ،مرجع سابق .)53 :وجند هذه احلركات (التنظيمات) كالتايل:
 -1مسار الحركة الوطنية ()1030 -1011
 1-1التنظيمات السياسية في مسيرة الحركة الوطنية :
 1-1-1لجنة المغاربة:

تشكل هذا التنظيم مباشرة بعد اتفاق  5جويلية  3835الذي وقعه "الداي حسني" باسم حكومته مع قائد

احلملة الفرنسية الكونت "دوبر مونت"  Duber montوتزعم هذا التنظيم املفكر السياسي "حمدان خوجة"

وهو عبارة عن جتمع يضم أعيان وجتار وعلماء مدينة اجلزائر العاصمة ،ميلكون وعيا بدورهم السياسي والوطين ،ونادوا

باملعارضة املفتوحة ورفعوا الشكاوي إىل السلطات الفرنسية داخل اجلزائر ويف فرنسا (.املرجع نفسه.)52 ،53 :
وناضلوا من أجل الدفاع عن اجلزائر للتفاوض مع السلطات الفرنسية للمطالبة بأن "حيكم الشعب اجلزائري
نفسه بنفسه وإعادة القومية اجلزائرية من جديد وإقامة حكومة حرة ،وحترير دستور يتفق وتقاليدهم وعاداهتم"(.أبو
القاسم سعد اهلل.)313: 3442،
كما قسم أبو القاسم سعد اهلل احلركات السياسية يف اجلزائر إىل نوعني :تيار احملافظون ،تيار النخبة.
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 2-1-1التيار المحافظ (المحافظون) :تشكل عام 1011
ويتكون من العائ الت اإلقطاعية القدمية ،وهم يف الغالب من رجال الدين ،ومن احملاربني القدماء ،وزعماء الطرق
الصوفية ،واملرابطني وبعض االقطاعني حيث مل يكن تنظيما معينا ،وإن كانت نشاطاهتم وأفكارهم واضحة ،فقد
طالبوا باملساواة يف التمثيل النيايب ويف الضرائب ،ودعوا إىل االندماج يف اجلامعة اإلسالمية اليت كانت يتزعم الدعوة
إليها السلطان عبد احلميد الثاين العثماين ،وعارضوا التجنس والتجنيد اإلجباري ،وطالبوا بإلغاء قانون "األهايل"
والعودة إىل نظام القضاء اإلسالمي ،واحرتام التقاليد اجلزائرية ،ومن أشهر العلماء واملثقفني :عبد القادر اجملاوي ،سعيد
بن زكري ،ابن مساية ،مولود ابن املوهوب( .أمحد اخلطيب،حزب الشعب اجلزائري،مرجع سابق .)55 :ومل يكن
للمحافظني برنامج خاص هبم ألهنم مل يكونوا ميلكون زمام املبادرة بل أهنم يعملون وفقا ملا يطلبه منهم الفرنسيون
ومسي أحيانا حزب اإلقطاعيني أو بين وي ،وي كما أطلقها عليهم األمري خالد اهلامشي ذلك ألهنم كانوا يردون على
كل مطلب للسلطة يف اجملالس االنتخابية وغريها بعبارة "نعم ،نعم" حيث أهنم اختريوا لوالئهم املطلق لفرنسا
وجهلهم بأحوال العامل ،وعدم اهتمامهم باملشاكل احمللية ،وال يعترب حزبا سياسيا ،فهم مل يعاملوا ككيان سياسي.

(أبو القاسم سعد اهلل،مرجع سابق .)243 ،284 :وكانت النخبة على نقيض سياسي واجتماعي يف أغلب املواقف
مع احملافظني.
3-1-1النخبة :وتركزت مطالب النخبة على املساواة يف احلقوق السياسية مع الفرنسيني ،وإلغاء قانون األهايل،
وإدماج اجلزائر بفرنسا ،حبيث اشرتط بعض هم إلمتام الدمج عدم التخلي عن األحوال الشخصية اإلسالمية بينما
تساهل البعض اآلخر يف ذلك ما أدى إىل انقسام النخبة(.أمحد اخلطيب ،مرجع سابق .)53 :ومن أبرز رواد هذه
احلركة ابن التهامي ولد عيسى ،وقد مت تشكيلها يف سنة .3457
وهنا جتدر اإلشارة إىل أن هناك العديد من التصنيفات اليت صنفت نشأة األحزاب السياسية يف اجلزائر نذكر
البعض منها:
أ -تقسيم أوغسطين بيرنار كما يلي:

 احلزب احملافظ :املكون من العائالت اإلقطاعية. احلزب الليربايل :يقوده مجاعة النخبة االندماجية. -احلزب الوطين :يسيطر عليه مجاعة النخبة املنادون باملساواة مع فرنسا.

ب  -تقسيم الكاتب االنجليزي وورثام:سنة  3422أقر بوجود حزبني سياسيني جزائريني:
 احلزب األول :حزب الفتيان اجلزائريني املعتدلني. احلزب الثاين :احلزب اجلديد وهو حسبه حزب وطين.وقد أفرزت االنتخابات البلدية يف ديسمرب  3434انقسام النخبة إىل اندماجيني ومعادين لالندماج أو ما
يطلق عليه حزب اإلصالح حتت قيادة األمري خالد .وعلى حد رأي الكاتب االجنليزي ورثام أن حزب اإلصالح كان
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حتت قيادة إقطاعيني جزائريني أغنياء ،وأعضاء الطبقة الوسطى املثقفة (....أبو القاسم سعد اهلل ،مرجع سابق:
.)243 ،284
 4-1 -1حركة الشباب الجزائريين( les jeunes Algérienحزب الفتاة)

ظهرت هذه احلركة عام  3432كجماعة ضغط سياسي على يد جمموعة من الشباب اجلزائري ،هلم تكوين

ثقايف فرنسي ،وشغلوا مناصب يف ميدان الرتمجة والتعليم والسياسة ،كان لديهم إطالع سياسي ملناقشة مسائل الرأي
العام ،وتبنت احلركة وسائل وطرق شرعية سياسية سلمية( .ناجي عبد النور ،مرجع سابق،)53 :ومل يكونوا هؤالء
الشبان اجلزائريني يف بداية الظهور منتظمني يف حزب سياسي واضح،وقد أطلق عليهم عام  3453اسم حزب
"الشباب التركي" وكانوا هم والنخبة من حلمة اجتماعية واحدة هي الطبقة الوسطى ،وقد متيز الشبان اجلزائريني
بنشاطات اجتماعية وثقافية ،كما أنشئوا النوادي واجلمعيات قبيل احلرب العاملية األوىل مثل :مجعية الرشيدية ونادي
صاحل باي ،أما نشاطهم اإلعالمي والثقايف فظهر من خالل إصدارهم جرائد مثل املصباح ،اهلالل ،كوكب إفريقيا ...
ومتثلت مطالب هذه احلركة يف حق املشاركة يف االنتخاب ،واملساواة بني اجلزائريني واألوروبيني ومتثيلهم يف
الربملان الفرنسي وغريها( .أمحد اخلطيب ،مرجع سابق.)53 ،55 :
ومل تأت احلركة باجلديد ،بل أهنا جددت املطالب االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت كانت تنادي هبا
النخبة.
9-1-1الحزب اإلصالحي( :الحركة اإلصالحية السياسية):

تأسس هذا احلزب سنة  3434بقيادة األمري خالد حفيد األمري عبد القادر ،حيث برز يف اجملال السياسي

كواجهة سياسية والعقل املفكر حلركة الشباب اجلزائري ،حيث أطلق عليه الكاتب االجنليزي وورثام بأنه "حزب وطني
قطعا" وضم إقطاعيني جزائريني أغنياء الطبقة الوسطى املثقفة واحملامني واألطباء وبعض املوظفني يف اإلدارة الفرنسية

،وقد تبعه اجلماهري ذلك أن نداءه كان موجه إىل الطبقات اجلزائرية ويعمل خلدمة مصاحلها الوطنية واالقتصادية
والسياسية( .أبو القاسم سعد اهلل ،مرجع سابق.)243 :
ظهرت هذه احلركة نتيجة إلصالحات قانون فيفري *3434املقدم لإلدارة الفرنسية ،ولكن لعدم استجابتها
ملطالبهم اإلصالحية انقسمت حركة الشبان اجلزائريني إىل اجتاهني:
األول :ينادي بالتجنس مع التخلي عن نظام األحوال الشخصية اإلسالمية.

*قانون فيفري  :1010إصالحات معلنة مبوجب القانون الصادر بتاريخ  1و 3فيفري  3434ومن بني بنوده:
 يشرتط القانون على األهايل اجلزائريني  l’indigèneلكي حيصل على اجلنسية الفرنسية أن يتقدموا بطلب يعلنون فيه رغبتهم بالتخلي عن أحواهلمالشخصية اإلسالمية.
 منح حق التمثيل لألهايل اجلزائريني يف اجملالس االستشارية يف اجلزائر بأعضاء منتخبني وقد طالب اجلزائريني السلطات الفرنسية بتخفيض الضرائب ،وإلغاءقانون األهايل وزيادة فعالية التمثيل النيايب
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الثاني :ينادي حبق املواطنة والتمثيل يف الربملان مع بقاء نظام األحوال الشخصية تأثرا بإرادة اجلماهري يف احلفاظ على
معتقداهتا ومقومات شخصيتها اإلسالمية( .أمني شريط،مرجع سابق،)7 :أي انقسموا إىل اندماجيني ومعادين
لالندماج هذا األخري الذي عرب عنه األمري خالد أحسن تعبري وانتصاره يف انتخابات ديسمرب  3434اليت كشفت
حقيقة الرأي العام اجلزائري الذي كان ضد االندماج وفاز األمري خالد حبصوله على  415صوتا ،مقابل  315صوت
فقط للدكتور ابن التهامي ،وهبذا أظهر حزب اإلصالح أو احلركة اإلصالحية ذات الطابع السياسي برئاسة األمري
خالداجلزائري ،وقد كتب ورثام قائل" :أن الجزائريين قد برهنوا على أنهم مناورون شجعان في صناديق
االنتخابات وأنهم متخصصون في فن الديماغوجية"(.أبو القاسم سعد اهلل ،مرجع سابق.)243 ،245 :
ولقد جاء هذا الربنامج على مرحلتني األوىل يف إطار مجعية اإلخوة اجلزائرية ،أو كما يسميه البعض حزب
اإلخاء اجلزائري La fraternité Algérien ،أسسه األمري خالد اجلزائري يف جانفي عام  3422عوضا عن
حزب الشبان اجلزائري حيث كان هدفهم ليس فقط املطالبة باإلصالحات االجتماعية واملادية واالقتصادية والسياسية
للشعب اجلزائري وإمنا جيب أن يكونوا نضاليني أي هلم برنامج سياسي( .أمحد اخلطيب ،مرجع سابق .)78 :وضرورة
تنظيم الشعب وتوحيده ،واملطالبة حبق متثيل اجلزائريني يف الربملان الفرنسي ،ورفع نسبة املسلمني املنتخبة إىل اخلمسني
واملساواة أمام القانون ،ونشر التعليم وإدماج اجلزائريني دون شرط(.أمني شريط ،مرجع سابق.)7 :
وقد اكتمل الربنامج يف املرحلة الثانية من خالل الرسالة اليت بعث هبا األمري خالد إىل الرئيس الفرنسي آنذاك
"هرييو" يف جويلية  3427أكد فيها على املطالب اآلتية:
 مساواة التمثيل النيايب يف الربملان الفرنسي بني اجلزائريني واألوروبيني. إلغاء القوانني واإلجراءات االستثنائية اخلاصة باجلزائريني . إبطال الرقابة اإلدارية. التمتع بنفس احلقوق والواجبات مع األوروبيني يف اخلدمة العسكرية. حرية الصحافة واجلمعيات وإقامة الشعائر الدينية. فصل الدين عن الدولة( .ناجي عبد النور ،مرجع سابق.)55 :ولذا كان األمري خالد ينظر إىل املسألة اجلزائرية يف إطار القومية العربية اإلسالمية ككل ،فربناجمه مستوحى من
القرآن الكرمي والسنة النبوية ،واهتم مبسألة اخلالفة اإلسالمية ،وتصوره حلل مشكلة السلطة وكيفية تنظيمها .... ،إال
أن خمتلف التشكيالت السياسية ،رغم انتمائها لألمري خالد وأخذ كل منها من برناجمه املتنوع ،إال أهنا اختلفت عنه
خبصوص موضوع تنظيم السلطة اليت سنتناوهلا يف عرضنا لالجتاهات أو التيارات اليت ظهرت فيها خمتلف األحزاب
السياسية( .أمني شريط ،مرجع سابق.)8 :
 9-1 -1الحزب الليبرالي:

وقد ترأسه الدكتور بن التهامي الذي انشق عن حركة انقسام النخبة إىل قسمني :النخبة الداعية إىل االندماج ،وكان

هذا احلزب يدعى "فيدرالية املسلمني اجلزائريني املنتخبني" وتأسس يف  33سبتمرب  3427باجلزائر العاصمة ،ومل يكن
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هناك منظمة رمسية متثل مصاحل هذه اجلماعة يف الفرتة ما بني  3434إىل  3427بل كانت هناك مجاعة النخبة من
الذين اختارهتم اإلدارة الفرنسية ،ومتثل برنامج هذا احلزب يف التعاون مع فرنسا وتأييد االندماج بالثقافة الفرنسية عن
طريق التجنيس اجلماعي،وخسر هذا احلزب انتخابات سنة  3434بسبب موقفهم املوايل للفرنسيني.
وأصدر الدكتور ابن التهامي جريدة التقدم ،وسنحت هلم سنة  3423فرصة الربوز من جديد حينما نفي
األمري خالد وب عض الزعماء من حزبه ،وبذلك ألغوا مجيع قائمة اإلصالحيني لصاحل الليرباليني ،وقد ضم الليرباليون
أيضا بعض املثفقني مثل :الزنايت ،بلحاج ،الفاسي وفرحات عباس.
وقد كان برنامج احلزب الليربايل برنامج معتدال يف مطالبه السياسية واالجتماعية وغلب عليه طابع
املساواة (.أبو القاسم سعد اهلل ،مرجع سابق)351 ،353 :
 1-1 -1الفيدرالية الشيوعية الجزائرية:

ظهرت يف عام  3421يف الوقت الذي كان الصراع فيه دائرا بني الشيوعيني وهم أغلبهم فرنسيون وبني
السلطة بسبب تأييد احلزب الشيوعي لثورة "عبد الكرمي اخلطايب "يف الريف املغريب ،ولقد ادعى الشيوعيون أن الوسيلة

األفضل ملساندة احلركات االستقاللية لن تكون بالتخلي عن املستعمرة بل بالعمل من أجل احلزب الشيوعي،
ومبضاعفة الدعوة لالشرتاك يف العمل النقايب والتعاون( .ناجي عبد النور ،مرجع سابق.)53 :
هكذا كانت هذه احلركات أو التنظيمات اليت برزت يف شكل اجتاهات لكل منها مطالبها السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،إال أن املالحظ رغم اختالف التوجهات وكيفية التعبري عنها إال أهنا هتدف إىل املناداة
باالستقالل الكامل ألجل حترير الشعب اجلزائري من السيطرة االستعمارية.
وقد متخض عن هذه التشكيالت أو عرب مسرية النضال السياسي ثالث اجتاهات( تيارات) سياسية بارزة.
 التيار االستقاليل الوطين. التيار اإلصالحي الديين. التيار اإلصالحي االندماجي.ويف احلقيقة يعود أصل هذه التيارات إىل مطلع القرن العشرين،حيث يعود بالضبط إىل بداية احتالل فرنسا
للجزائر سنة  3835مع املقاومة السياسية واملدنية لالستعمار ،وهذا وفقا ملا يذهب إليه أبو القاسم سعد اهلل يف كتابه
احلركة الوطنية اجلزائرية ،فهو يؤكد على أن بداية االحتالل أفرزت ثالث تيارات هي احلزب الوطين اهلادف إىل توحيد
الصفوف وحترير الوطن ،احلزب العثماين املوايل للسلطان ،واحلزب الفرنسي الذي ارتبطت مصاحله مبصاحل فرنسا.كما
سبق احلديث عنه(.أبو القاسم سعد اهلل ،مرجع سابق.)332:
وقد تعددت الصور واألشكال التصنيفية لألحزاب كتيارات سياسية لدى املؤرخني والباحثني ،ولذلك طبقا
لطبيعة الدراسات واملنطلقات الفكرية واإليديولوجية للباحثني كما حتكمت فيها أيضا املصادر التارخيية اليت اعتمدت
الكتابات الفرنسية واملواثيق الرمسية للدولة الكولونيالية وتقاريرها أو الدراسات اجلزائرية اليت اعتمدت شهادات الذين
عاشوا فرتات متقطعة من الفرتات التارخيية ملسار احلركة الوطنية  ...إال أنه رغم بروز ثالث تيارات إال أهنا عملت
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كلها وفق مبدأ سياسي متثل يف السعي حنو تنشئة سياسية وتعبوية للمجموعة اجلزائرية( .النوي اجلمعي ،مرجع سابق:
.)334 ،338
 2-1التيارات السياسية البارزة داخل الحركة الوطنية:
 1-2-1التيار االستقاللي الوطني:هو التيار الذي يفضل املواجهة مع االستعمار الفرنسي ويسلك أسلوب االهتام

والتحدي أكثر من أسلوب احلوار ،وقد مثله جنم مشال إفريقيا الذي حتول فيما بعد إىل حزب الشعب اجلزائري ومن مث
إىل حزب (حركة) انتصار للحريات الدميقراطية .وهو تيار استقاليل منذ بدايته(.أمني شريط ،مرجع سابق.)3 :
 1–1-2-1نجم شمال إفريقيا:

بدأ جنم مشال إفريقيا كجمعية تعمل للدفاع عن مصاحل مهاجري املغرب العريب يف سنة  ،3421ومل يظهر إىل

الوجود رمسيا إال يف مارس  ، 3423تزعمه يف بداية األمر احلاج علي عبد القادر ،كما ترأسه شرفيا األمري خالد الذي
أدى دورا كبريا يف نشأته عن طريق توعيته وجتنيد العمال املهاجرين باحملاضرات واخلطب.
وابتداء من جوان  3423ترأسه مصايل احلاج الذي ط بع هذا التيار حىت بداية الثورة،بشخصيته القوية وامساتته يف
النضال ،فتميز تارخيه بصراع عنيف مع السلطات الفرنسية وقضى معظم حياته النضالية يف السجن أو املنفى وكذلك
كثري من قادة النجم الذي حل يف نوفمرب  ،3424فأعيد تشكيله حتت اسم "جنم مشال إفريقيا اجمليد" الذي حل
بدوره يف سنة  3435لكن شكل مرة أخرى حتت اسم "االحتاد الوطين ملسلمي مشال إفريقيا"(.أمني شريط ،مرجع
سابق.)4 :
واجلدير بالذكر أن مصايل احلاج قد أسس يف أوائل سنة  3425مجعية دينية حتت اسم األخوة اإلسالمية مع
مجاعة من اجلزائريني،حيث هتدف إىل تكوين مسلمي الشمال اإلفريقي اجتماعيا وسياسيا وجعلهم يتكيفون مع البيئة
اجلديدة لفرنسا والظروف السياسية املتعلقة حبياهتم،وقد كانت هذه اجلمعية بذرة إنشاء حركة سياسية فتأسست حركة
جنم مشال إفريقيا يف  25جوان ( .3423إدريس خضري،دون سنة.)338 ،333 :
وقد عرض النجم برناجمه ومطالبه يف مؤمتر بروكسل املنعقد يف  35و 35فرباير  3427وحضره ممثالن عن
حركة جنم مشال إفريقيا مها :مصايل احلاج األمني العام للحركة ،والشاذيل خري اهلل من تونس.
كما جلأ زعماء النجم إىل النشاطات السرية وهذا من خالل إجياد "جريدة األمة" سنة ، 3435ويف سنة
 3432أعادوا تكوين احلزب حتت اسم جديد هو "جنم إفريقيا الشمالية اجمليد"( .أبو القاسم سعد اهلل ،مرجع سابق:
.)383
وقد اكتمل برنامج جنم مشال إفريقيا بشكل هنائي يف ماي  3433على اثر مجعية عامة تقررت فيها عدم
إمكانية ازدواجية االنتماء إىل النجم وإىل احلزب الشيوعي الفرنسي،وهلذا أصبح النجم حزبا سياسيا بصفة فعلية،
حيث كان من الناحية القانونية جمرد مجعية ،كما أنه أصبح تنظيما سياسيا جزائريا بعد التحاق املهاجرين املغاربة
والتونسيني بأحزاهبم الوطنية منذ  3435وتضمن الربنامج اجلديد األفكار الرئيسية التالية:
 انتخاب جملس تأسيس عن طريق االقرتاع العام.184
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 تطبيق مبدأ االقرتاع العام على كل املستويات وقابلية كل سكان اجلزائر للرتشح لكل اجملالس وممارسةحق االنتخاب.
 تكوين جيش وطين وحكومة وطنية ثورية. -اللغة العربية هي اللغة الرمسية( .ناجي عبد النور ،مرجع سابق.)54 :

 2-1-2-1حزب الشعب الجزائري:

بعد هناية الصراع بني السلطات الفرنسية والنجم أدى إىل حله يف  23يناير  3437وقد عوضه مصايل احلاج
وقادة النجم بتأسيس حزب الشعب اجلزائري يف  33مارس سنة  3437حتت رئاسة مصايل احلاج ،وقد بقيت
مبادئ النجم وفل سفته سائدة عند املناضلني وحافظوا على التنظيم اهليكلي لكن يف هذه املرحلة مع وجود أوضاع
جديدة اقتضت تقييما جديدا وخطة تتناسب واألوضاع اجلديدة واملعطيات السياسية العاملية(.إدريس خضري ،مرجع
سابق.)353 ،355 :
وقد رفض النجم فكرة اإلحلاق والتمثيل الربملاين ومشروع بلوم فيوليت من خالل خطاب ألقاه مصايل احلاج
أمام جتمع مجاهريي ضخم نظمه املؤمتر اإلسالمي يف  2أوت  3433باجلزائر ،وقد مر هذا احلزب يف تارخيه
مبرحلتني أساسيتني:
 املرحلة الشرعية :متيزت بسياسة انتخابية معتدلة ذات طابع إصالحي. املرحلة السرية :مل يبقى عاجزا بعد حله لنجم مشال افريقيا ومل جيعله يتشتت ،بل استمر يف نشاطه ودعمتنظيمه وصفوفه وازداد قوة وفعالية خالل فرتة احلرب وبعدها ،والنضال ألجل إقناع اجلماهري حبتمية حتقيق االستقالل
كغاية يف حد ذاهتا ،كما حاول حزب الشعب اجلزائري أن يظهر مبظهر املعرب واملرتجم احلقيقي والفعلي الوحيد إلرادة
كل الشعب اجلزائري مبختلف فئاته وشرائحه بعكس النجم الذي كان ذا طبيعة بروليتارية.
وهبذا بدا يظهر امليل إىل الوحدوية السياسية واستصغار القوى السياسية األخرى ،وهو اجتاه استمر يف التطور
تدرجييا إىل أن أصبح أحد اخلصائص ،بل اخلاصية الرئيسية يف الشعبوية اليت ميزت الفكر السياسي والدستوري
اجلزائري خالل كامل مراحل تطوره( .أمني شريط ،مرجع سابق.)35 ،31 :
2-2 -1التيار اإلصالحي الديني:
1-2- 2 -1جمعية العلماء المسلمين:
مجعية العلماء املسلمني تعترب حمصلة الفكر القومي العريب واإلسالمي املرافق للنهضة العربية اإلسالمية ،حيث
أهنا عبارة عن خنبة باللغة العربية وخاصة الذين نالوا قسطا من العلم يف اجلامعات كجامعة القرويني وجامعة الزيتونة
وجامع األزهر( .إدريس خضري ،مرجع سابق.)351 :
وتعود فكرة إنشائها مبدئيا إىل عبد احلميد بن باديس الذي نادى بتكوين "حزب ديني محض" منذ نوفمرب

 3425بعد إنشائه جمللة "املنتقد" سنة  3421ويرجع السبب يف إنشائها بشكل مباشر هو احتفال فرنسا بالذكرى
املئوية لالحتالل وما صاحبه ذلك من مظاهر اإلهانة للمقومات اإلسالمية كطمس املساجد وإنكار لألمة اجلزائرية
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وتارخيها وانتمائها العريب اإلسالمي ،وقد أعلنت اجلمعية طابعها غري السياسي حيث نصت املادة الثالثة من قانوهنا
األساسي على امتناعها عن آية ممارسة سياسية(.أمني شريط ،مرجع سابق.)25 ،21:
ويف رواية اإلبراهيمي أن ابن باديس أخربه خبطته يف خلق مجعية للعلماء يف قسنطينة حتت اسم "مجعية اإلخاء
العلمي" هدفها توحيد جهود العلماء اجلزائريني وطالهبم( .أبو القاسم سعد اهلل ،مرجع سابق.)387 :
وتأسست مجعية العلماء املسلمني يف  55ماي  3433مببادرة نادي الرتقي حبضور  72من علماء اجلزائر
املشهود هلم بالعلم واإلصالح من بينهم العريب التبسي والطيب العقيب ومبارك امليلي وغريهم من العلماء واتفقوا على
تعيني الشيخ عبد احلميد بن باديس رئيسا للجمعية والبشري اإلبراهيمي نائبا له .وهبذا كانت تسعى هذه اجلمعية
الفكرية ذات الطابع الديين وذات النهج اإلصالحي إىل إحياء الدين وتطهريه من البدع واخلرافات وحماربة الطرقية
واإلحلاد والتبشري وبعث دراسة القرآن وإحياء الروح القومية واهلوية الوطنية اليت سعى االستعمار إىل طمسها( .إدريس
خضري ،مرجع سابق.)351 :
وهبذا أدرك الشيخ عبد احلميد بن باديس بعد استقرائه لتاريخ اجلزائر احلديث أن الشعب اجلزائري يواجه قوة

كبرية ال يستطيع أن يقاومها باملعارك والقتال فحسب ،بل جيب أن تتهيأ األمة من جديد عرب إعادة تكوينها الثقايف
والقومي والنهوض هنضة علمية إلزالة االحنرافات يف اجملتمع وتناقضاته ،من خالل انتهاج املسلك اإلصالحي الثقايف
كونه الوسيلة املثلى لتجنيد الرأي العام ضد االيدولوجيا االستعمارية(.ناجي عبد النور،مرجع سابق .)33 :ومتثل
برنامج هذه اجلمعية على املستوى االجتماعي والثقايف والسياسي والتعليمي يف الركائز اآلتية:

 إنشاء وتأسيس املدارس العربية احلرة. إنشاء النوادي القافية واجملالت األدبية كالشهاب والبصائر حماربة األمراض واخلرافات. الدعوة إىل القومية العربية واجلامعة اإلسالمية. رفض التجنيس ودمج اجلزائر يف فرنسا. مبدأها الرئيسي الذي علمته لطالهبا وأتباعها هو "اجلزائر وطين و اإلسالم ديين والعربية لغيت".(أبو القاسم سعد اهلل ،مرجع سابق.)343 :
وهبذا شكلت مطالبها برناجما دينيا وثقافيا وسياسيا ،رمي هبا إىل أحضان العمل السياسي النشط ،وأصبحت
تشكل بعثا فاعال للروح الوطنية اجلزائرية ومنه عمال سياسيا أشد فعالية وأثرا من غريه ،وأعظم خطرا على الوجود
الفرنسي لكن رغم الطابع اإلصالحي الديين للجمعية إال أهنا تصرفت كحزب سياسي بأمت معىن الكلمة عندما دعت
إىل عقد املؤمتر اإلسالمي مث شارك ت فيه ،ورافق ابن باديس قادة التشكيالت األخرى يف الوفد الذي أرسل لعرض
امليثاق ،حيث طالبت اجلمعية بتطبيق مشروع" ،بلوم ،فيوليت" ملنح حق املواطنة لفئة من اجلزائريني .وقد تضمن
ميثاق املطالب املنبثق عن املؤمتر ،برناجما إصالحيا مطوال يف خمتلف اجملاالت ،وما يهم اجلمعية هو إحلاق اجلزائر
بفرنسا ،وفصل الدين عن الدولة واحلفاظ على احلالة الشخصية اإلسالمية(.أمني شريط ،مرجع سابق.)25 :
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وعليه ميكن القول أنه رغم االختالف الفكرية واأليدلوجية بني أعضاء اجلمعية وتعارضها مع مواقعهم
ونشاطاهتم السياسية ،إال أن مجعية علماء املسلمني القت ترحيبا من قبل األهايل ذلك أهنا مست معاناة الشعب
اجلزائري والفراغ الروحي والفكري الذي يعيشونه يف ظل احلرب،وهذا كان عكس بقية أحزاب احلركة الوطنية كنجم
مشال إفريقيا اللذين كانوا خياطبون األقلية مهملني عامة الشعب الذي يفتقر للتعليم والثقافة وغري واعي سياسيا.
 3-2-1التيار اإلصالحي االندماجي:
يعترب هذا التيار امتداد طبيعي حلركة الشبان اجلزائريني،حيث بدأت تظهر بوادر هذا التيار يف بداية القرن
العشرين على يد جمموعة من اجلزائريني املتشبعني بالثقافة الفرنسية،وهم نتاج جهاز التعليم الفرنسي والفكر الالئكي
واجلمهوري مبعناه السياسي والدستوري،فكانوا معلمني وأطباء وصيادلة وحمامون ينتمون إىل الطبقة الوسطى املتوسطة
اليت ارتبطت باملهن احلرة أو بالعمل يف الوظائف البريوقراطية املدنية أو العسكرية الفرنسية،بدأ تأثري هذه الطبقة اليت
حتمل أفكارا عربية وتؤمن بقيم فرنسية على اخلريطة السياسية أثناء إثارة قضية التجنيد اإلجباري ((.)3432ناجي
عبد النور ،مرجع سابق .)33 :وبعكس الشبان أنشأؤا النواب املسلمون أو املنتخبون كما يسموهنم "كونفدرالية
املنتخبني اجلزائريني املسلمني" ،وذلك ألن هذه احلركة متيزت بالتصميم على العمل يف إطار الشرعية الفرنسية عن
طريق االنتخابات ألهنا (االنتخابات) تعين بالنسبة هلم ،ضمان مراكزهم اخلاصة عن طريق ضمان حلقة من الزبائن
الدائمني يطالبون هلم ببعض االمتيازات  .....وكان على رأس هذا التيار فرحات عباس املعرب عن لسان النواب
وحقيقة هذا التيار من خالل كتابته مقاال صحفيا سنة  3433بعنوان" :فرنسا هي أنا" ،وحينما أدرك فرحات عباس
دور وأمهية اجلماهري قام يف سنة  3437بإنشاء حزب سياسي مجاهريي يتجاوز من خالله شكل النضال عن طريق
اجلمعيات ،وهدفه الدفاع عن فكرة إدماج اجلزائر يف فرنسا فأوجده فعليا يف جويلية 3438حتت اسم "االحتاد
الشعيب اجلزائري للكفاح من أجل حقوق اإلنسان واملواطن"ويشكل ظهور هذا احلزب نقطة حتول مهمة يف تفكري
االندماجني ،وعلى رأسهم فرحات عباس الذي دعا إىل ضرورة حصول اجلزائر على "دستور دميقراطي إنساين" وصرح
أن ارتباط اجلزائر باجلمهورية الفرنسية ال يعين االمتزاج فيها بل جيب احلفاظ على معامل شخصياهتا اخلاصة.
وبرز هذا التحول بعد احلزب العاملية الثانية حينما بدأت تظهر معامل الفيدرالية اليت دعى إليها فرحات عباس
واالحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري الذي جاء كتعبري عن رغبة هذا التيار يف االستقالل بعد أحداث  8ماي .3415
(أمني شريط ،مرجع سابق ،)22 ،23 :ومل يقدم هذا التيار شيئا مميزا للجزائر فيما خيص تنظيم السلطة لكن
معتقداهتم الفكرية الليربالية وتعلقهم بالدستور واملبادئ الفرنسية واإلميان الشديد بفرنسا عصر النور ومبادئ ،3784
سيكون له تأثري مهم يف التطور الدستوري باجلزائر سواء قبل الثورة أو أثنائها أو بعدها.

 4-2-1الحزب الشيوعي الجزائري:

ظهر احلزب الشيوعي اجلزائري بصفة رمسية يف أكتوبر  ،3433إال أن احلركة الشيوعية يف اجلزائر أقدم من ذلك
بكثري ،حيث جتلت بشكل منظم يف إطار احلزب الشيوعي الذي أنشئ سنة ( .3425املرجع نفسه.)37 :
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ونتيجة لالنتقادات اليت تعرض هلا احلزب الشيوعي الفرنسي ومشكلته املذهبية خبصوص موفقه من االستعمار
الفرنسي يف املغرب العريب ،وتراجعه عن مساندة املستعمرات بعد التحالف الفرنسي السوفيايت سنة  3435ضد
الفاشية والنازية ،ورفضه تأييد حزب جنم مشال إفريقيا يف دعوته إىل االستقالل ،مما حتم على جنم مشال إفريقيا إىل
قطع عالقاته مع احلزب الشيوعي الفرنسي وجلأ إىل تأسيس فرع له يف اجلزائر وقد القى الشيوعيني معارضة من احلزب
الشيوعي الفرنسي رغم موافقة الكومنرتن على ذلك ،وقد شرع يف دعوة اجلزائريني لالنضمام إىل صفوفه( .ناجي عبد
النور ،مرجع سابق.)33 :
أنشئ احلزب الشيوعي اجلزائري الذي هو يف األصل امتداد للحزب الفرنسي رغم استقالله ظاهريا وشكليا
ومنعه من حتقيق استقالل موضوعي ،وكان من الناحية اخلفية خاضعا إىل اإلسرتاتيجية الشيوعية العاملية واحلزب
الفرنسي خاصة ،فهو جمرد صدى للحزب الشيوعي الفرنسي،تضمنت سياسته يف الدعوة إىل االحتاد واالنضمام إىل
فرنسا من أجل مواجهة العدو املشرتك اخلارجي ،أي النازية والفاشية ،حيث كان أيضا عضوا يف املؤمتر اإلسالمي من
أجل إحلاق اجلزائر بفرنسا ،وعضوا يف اجلبهة الشعبية احلاكمة بفرنسا آنذاك ،فربناجمه متثل يف الدعوة إىل االندماج
واالمتزاج بفرنسا واملطالبة بربط مصري الشعب اجلزائري مبصري الشعب الفرنسي ،فقد بين سياساته على فكرة أن
"اجلزائر أمة يف طور التكوين" ،باإلضافة إىل املطالب االقتصادية واالجتماعية التقليدية املعروفة عند األمري خالد
والتشكيالت األخرى( .أمني شريط ،مرجع سابق.)34 ،38 :
وميكن حتليل أيديولوجية احلزب وتصوراته السياسية من خالل مشروع القانون األساسي للجزائر الذي قدمه
عام  ، 3417حيث اقرتح احتاد اجلزائر مع فرنسا وتطبيق املساواة بني اجلزائريني واألوروبيني وحرية العبادة ...
فأيدلوجية احلزب الشيوعي اجلزائري تدافع عن مصا حل فرنسا وحتميها باجلزائر ،ومطالبه اإلصالحية ما هي إال
إصالحات شكلية بعيدة عن املطلب الرئيسي الذي هو االستقالل وحترير اجلزائر والشعب اجلزائري من استغالل
فرنسا( .ناجي عبد النور ،مرجع سابق.)31 :
املالحظ على هذا احلزب أنه مل يأت جبديد ملفت لالنتباه بل حاول جتسيد األفكار الشيوعية والسوفيتية
بشكل خاص ،فهو مل يؤمن بأن اجلزائر تسعى لتكوين دولة مستقلة من كافة اجلوانب ال مقاطعة تابعة للجمهورية
الفرنسية ،كما أن نظرته املزدوجة للمجتمع اجلزائري بأنه ذو صنفني حضريني و ريفيني ،وما هم إال خليط من 25
عرقا حيتاجون إىل نضوج مبساعدة اجلمهورية الفرنسية ،جعله مل يعطي اهتماما ملشاكل الشعب اجلزائري ومعاناته
واملطالبة باالستقالل.
 -2مسار الحركة الوطنية (:)1094 -1030
كانت احلركة الوطنية خالل  3412 -3415تفتقر إىل القيادة فقد مات ابن باديس الذي كان حمل تقدير
اجلميع ،ودخول مصايل احل اج إىل السجن ونفيه،مث فقد الناس الثقة يف ابن جلول الذي كان غامضا ومذبذبا خالل
الثالثينات وتطوع فرحات عباس يف اجليش الفرنسي وهو مل يكن قد صعد إىل منصة املسؤولية ،ومن مث مل يكن
معروفا على املستوى الوطين ،وكان معروفا شخصيا ولكنه مل يدخل امتحان القيادة ،ولذلك كان اجلزائريني يف حاجة
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إىل من يقودهم ويعرب عن رغباهتم حيث كان هناك نوع من الفراغ السياسي واالجتماعي حيث مل تكن يف هذه الفرتة
مجعيات وال أحزاب وال قادة ألن معظمهم قد مات أو تعرض للنفي ،وانعدام اجلرائد واجملالت ،وهبذا بدأت اجلزائر
تدخل يف مرحلة جديدة من حياهتا السياسية خالل احلرب العاملية الثانية.
املوقع اإللكرتوين 40.net/shonthred.php. http://www.forum.educ :
يوم  2535/53/33على الساعة  31:35مساءا)
خالل احلرب العاملية الثانية كان فرحات عباس أهم رجل سياسي جزائري نشط ،حيث أنه باإلضافة إىل التقرير
الذي أرسله إىل املاريشال بيتان يف أفريل  3413حول األوضاع اليت عاشتها وتعيشها اجلزائر املسلمة مطالبا القيام
ببعض اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية واإلدارية ،لكن مل يكن له أي أثر ،فاتفق مع جمموعة من النواب يف 25
ديسمرب  3412باملطا لبة بعقد ندوة وطنية لوضع نظام أساسي لتحديد املركز السياسي واالقتصادي واالجتماعي
للجزائريني ،ويف ظل هذه التطورات والصراع الدويل كان ذلك متهيدا مليالد "بيان الشعب اجلزائري" وميالد "جتمع"
أصدقاء البيان ومنه إنشاء "االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري"( .أمني شريط ،مرجع سابق.)12:
1-2بيان  11فيفري  - 1043بيان الشعب -
هو ميثاق احلركة الوطنية من أجل جتاوز اإلدارة االستعمارية،كما يعرب عن زيادة انتشار الوعي الوطين وبداية املبادرة
الوطنية ،فقد قررت الطبقة السياسية يف اجلزائر ضرورة وضع برنامج سياسي يطرح مشكلة النظام املقبل ،وقام فرحات
عباس بتحريره بعد االتفاق مع قادة التشكيالت السياسية على خطوطه العريضة يف  35فيفري  ،3413وقدم منه
نسخا إىل احلاكم العام الفرنسي آنذاك مارشال بيتان واجلنرال ديغول واحللفاء ،وهبذا عرب هذا البيان بشكل واضح عن
عمق الوعي الوطين لدى احلركة الوط نية وإدراك التطورات السياسية احلاصلة يف العامل أثناء احلرب العاملية الثانية
وتضمن إصالحات سياسية من بينها( :تطور احلركة الوطنية اجلزائرية  )3451 _3438املوقع االلكرتوين:

 http //:ar.wikipedia.org/index.php14/12/2015يوم 2535/ 53/32

 منح اجلزائر دستورا خاصا هبا يضمن : احلرية واملساواة بني مجيع سكاهنا بدون متييز يف العرق أو الدين. حرية الصحافة وحق إنشاء اجلمعيات. حرية العبادة وتطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة. مشاركة اجلزائريني املسلمني احلالية والفعلية يف حكومة بلدهم( .ناجي عبد النور ،مرجع سابق.)35 : إدانة االستعمار وإهنائه. تطبيق حق الشعوب يف تقرير املصري. تسريح كل املعتقلني السياسيني. -االعرتاف بالغة العربية كلغة رمسية والتعليم اجملاين واإللزامي للجنسني(.أمني شريط ،مرجع سابق.)11 :
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وبعد ردود أفعال الوايل الفرنسي واجلنرال ديغول واحللفاء ،قام فرحات عباس بإنشاء "حركة أصدقاء أحباب
البيان واحلرية" يف  31مارس  3411ضمت العناصر اليت أعدت البيان والنواب واملثقفني والعلماء وحزب الشعب
ملواجهة املناورات الفرنسية الرافضة لإلصالحات السياسية يف بيان  ،3413ومنه حتولت إىل حركة أو التجمع إىل قوة
سياسية بعد انضمام الطلبة والكشافة إليها .مع هيمنة التيار الثوري ألعضاء حزب الشعب اجلزائري ،وتضمنت
مطالبهم سن وإقرار دستور جزائري دميقراطي مجهوري ،وإنشاء برملان جزائري وتشكيل حكومة جزائرية ذات سيادة
ختتار طواعية ال قصرا( .ناجي عبد النور ،مرجع سابق.)33 :
 2-2االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري:

لقد شكل أصدقاء أحباب البيان واحلرية لقاءا أساسيا حول احلد األدىن من املطالب على غرار ما حدث

يف املؤمتر اإلسالمي ،3433وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وحدوث جمازر  8ماي  3415يف العديد من املدن
اجلزائرية،مل تسمح هذه األوضاع من بروز أي عمل سياسي يذكر،لكن بعد صدور قانون العفو املقدم يف عام
 ، 3413الذي كان هدفه احتواء التطورات السياسية اليت قد تكون كرد فعل قوي جراء ارتكاب اإلدارة االستعمارية
جملازر يف حق األهايل ،عادت احلركة الوطنية بتياراهتا السياسية للواجهة وذلك بغرض املشاركة يف االنتخابات اليت تعتزم
اإلدارة الكولونيالية إجراءها يف ( .3418اجلمعي النوي ،مرجع سابق.)354 :
وهبذا دعى فرحات عباس يف  37أفريل  3413إىل تأسيس االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري ،والذي جاء
كتعبري عن رغبة التيار اإلصالحي اإلدماجي يف االستقالل خاصة بعد أحداث  8ماي  ،3415وقد أسسه بعد
اإلفراج عنه يف  33مارس  ، 3413وقد ركز االحتاد الدميقراطي على حمتوى البيان اجلزائري ،وأكد أنه يعمل على
حتقيق املساواة واحلرية وأنه يرفض اإلدماج دون قطع الصلة بفرنسا .
وقد حدد زعيم هذا احلزب فرحات عباس السياسة اجلديدة بقوله :ال اندماج ال أسياد ال انفصال" حيث قدم
نوابه يف  4أوت  3413مشروع دستور اجلمهورية اجلزائرية للمجلس التأسيسي الفرنسي تضمن تأسيس مجهورية
ذات حكم ذايت هلا مؤسساهتا السياسية (.السلطة التشريعية ،التنفيذية ،القضائية).
واملالحظ ملسار هذا احلزب جيد أنه يسري يف نفس اخلط األيدلوجي الذي سار عليه الشباب والنواب املنتخبني،
كما أن تأثرهم بالقيم اليت نادت هبا الثورة الفرنسية كاملساواة ،احلرية ،األخوة ،انعكس على املمارسات السياسية
داخل هذا االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري ،وقدم فرحات عباس استقالته من رئاسة اجلمعية التأسيسية اجلزائرية
بسبب رفضه لشكل تنظيم السلطة يف دستور  3433خاصة مسألة احلزب الواحد ودسرتة هذا احلزب( .أمني شريط،
مرجع سابق.)51 :
 3-2جمعية العلماء المسلمين :عادت بعد احلرب العاملية الثانية وبعد أحداث  58ماي  3415إىل نشاطها
الدين والثقايف والتعليمي بعد مشاركتها يف صياغة (بيان  3فيفري  )3413ومسامهتها يف تأسيس جبهة "أحباب
البيان واحلرية سنة  ، 3411ظهرت اجلمعية برئاسة جديدة ترسها "الشيخ البشري اإلبراهيمي" الذي بعث مبذكرة إىل
جلنة اإلصالحات اإلسالمية اليت أنشأهتا السلطات الفرنسية للنظر يف مطالب البيان تدعو فيها اجلمعية إىل إنشاء
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حكومة جزائرية تكون مستقلة أمام برملان جزائري وإنشاء املواطنة اجلزائرية فاحنصرت يف صبغة دينية مساندة لالحتاد
الدميقراطي إىل غاية أكتوبر  3455حيث دعت إىل استقالل ذايت حمدود ومن أهم اجنازاهتا إنشاء معهد ابن باديس
بقسنطينة ( .3417املرجع نفسه.)55 :
 4-2حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية:لقد كان حزب الشعب اجلزائري احلزب الوحيد الذي كان حمضورا
عن العمل السياسي لكن بعد إطالق سراح مصايل احلاج تقرر املشاركة حتت اسم حركة انتصار احلريات الدميقراطية.
وهي التسمية اجلديدة حلزب الشعب حيث عقد أول مؤمتر سري له يف فيفري  3417لوضع برناجمه اجلديد ،وقد وقع
خالفا شديد بني دعاة السرية واإلعداد للكفاح املسلح ،وبني مواصلة النشاط السري العلين واملشاركة يف االنتخابات
التشريعية لسنة  ، 3417ولتفادي اخلالف ،أقر املؤمتر على النهجني أي النشاط السياسي العلين أما جناحه السري،
فيكلف بالتحضري للعمل املسلح ويبقى تابعا للتسمية القدمية (حزب الشعب) (.من تبلور الوعي الوطين إىل الثورة
التحريرية ،املوقع االلكرتوين :يوم  2535/53/37على الساعة .http://www.onefd.edu 32:31
ولقد كان حزب الشعب هو احلزب الوحيد الذي عرف بعد احلرب العاملية الثانية وبالتحديد من هناية
األربعينات للقرن العشرين ( ،)3417والتأكيد على ضرورة التفكري يف العمل املزدوج(أي االستمرار يف العمل
السياسي كحزب مطليب ويف ذات الوقت التحضري للعمل املسلح ،وهم ما مت جتسيده ميدانيا يف ظهور املنظمة السرية
عام  3417من قبل الناشطني ،les activistesوجسدت يف اللجنة الثورية للوحدة والعمل ،وبعدها جبهة التحرير
الوطين يف عام ( .)3451النوي اجلمعي ،مرجع سابق.)354:
وقد تعرضت هذه احلركة إىل أزمة "أزمة حركة انتصار احلريات" الدميقراطية" حينما انعقد املؤمتر الثاين يف أفريل
 ، 3453أشرف على اجللسة "أمحد مزغنة" لغياب مصايل احلاج وقد أعدت اللجنة املركزية تقريرا يتضمن حتليال
معمقا لواقع احلزب وألساليب عمله وقيادته ،حيث احتلت مسألة الدميقراطية ورفض تقديس الزعيم ،وكان تنامي
التيار الرافض لتمركز السلطات يف يد "مصايل احلاج" .باعتباره املصدر الوحيد للقرار يف تنظيم وتسيري احلزب .أما
اللجنة املركزية طالبت بدميقراطية التسيري وخضوع األقلية لألغلبية .وأمام معارضة مصايل احلاج" هلذا الطرح نظم مؤمتر
يف بلجيكا يف جويلية  3451وقرر عن طريقه فصل أعضاء اللجنة املركزية الذين عارضوه ،وطالب بالتفويض املطلق
يف تسيري احلزب .وكرد فعل على ذلك نظمت اللجنة املركزية مؤمترا استثنائيا باجلزائر خالل شهر أوت  ،3451نتج
عنه عزل مصايل احلاج ومساعديه من مناصبهم ،ومنه انقسم احلزب بشكل رمسي إىل تيارين متصارعني :تيار "مصايل
احلاج" يسموهنم املصاليني نسبة إليه وتيار املركزيني نسبة إىل اللجنة املركزية،وهبدف التوفيق بني التيارين ظهر تيار ثالث
يتجاوزهم على حد سواء حيث حصر اهتمامه يف ضرورة املبادرة بقيام عمل ثوري عسكري وفوري ،وضم هذا التيار
شبابا اكتسبوا جتربة من العمل السري داخل املنظمة اخلاصة شبه العسكرية ،وسارع بإنشاء اللجنة الثورية للوحدة
والعمل .يف  23فيفري  3451هدفها حل اخلالفات داخل احلركة من أجل انتصار احلريات الدميقراطية قبل الشروع
يف أي عمل مسلح ،واجتمعت شخصيات سياسية من القدامى يف املنظمة السرية فيما يسمى اجتماع  22واتفقوا
على الشروع يف الثورة املسلحة وإعطاء اسم جد يد للتنظيم يتضمن مصطلح جبهة ،وهبذا كان هذا االجتماع النواة
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األوىل جلبهة التحرير الوطين( .ناجي عبد النور ،مرجع سابق،)71 ،73 :لكن رغم هذا الصراع يف حركة انتصار
احلريات الدميقراطية ،وتأثرها بالفكر اجلمهوري الفرنسي ونظامه ،إال أهنا دائما كانت تسعى عرب مسارها من حزب
جنم مشال إفريقيا ،حزب الشعب اجلزائري ووصوال إىل حركة انتصار احلريات الدميقراطية فهذه التشكيلة السياسية منذ
وجودها يف  3423وهي تكافح من أجل رفض االستعمار بشكل صريح والسعي لتأسيس مؤسسات سياسية جزائرية
مستقلة عن اجلمهورية الفرنسية ،هذا ما جعلها تلقى تأييدا من اجلماهري والسبيل لتحقيق طموحاهتم يف الرغبة يف
االستقالل رغم العيوب واالنتقادات املوجهة هلا.
ما ميكن أن خنلص إليه من خالل هذا العرض املوجز عن مسار األحزاب ونشأهتا لدى احلركة الوطنية اجلزائرية،
يكشف لنا أن أحزاب احلركة الوطنية محلت مشاريع وتصورات اختلفت يف العديد من املسائل املرتبطة بطبيعة املشروع
السياسي ،ليس من حيث اهلدف الذي ظل ضمنيا واحد وهو احلد من معاناة الشعب اجلزائري واحلفاظ وحدته
ومكوناته الثقافية إىل حد املطالبة باالستقالل .وهذا ما جعلها تنصهر هذه األحزاب يف حزب واحد جبهة التحرير
الوطين  3451لكن االختالف ظل قائما حول إسرتاجتية العمل السياسي لتجسيد املشروع السياسي لكل حزب،
حيث برزت اسرتاجتيني أساسيتني أدت إىل بروز تيارين أساسني :التيار اإلصالحي واملتمثل يف مجعية لعلماء املسلمني،
وفيدرالية املنتخبني املسلمني ،والتيار الراديكايل الذي جتسد يف حركة انتصار احلريات الدميقراطية كوريث لنجم مشال
إفريقيا وحزب الشعب( .النوي اجلمعي ،مرجع سابق.)335 :
كما أن أحزاب احلركة الوطنية اجلزائرية قد توفرت فيها بعض شروط تأسيس احلزب السياسي ،حيث جند أن
شرط استمرارية التنظيم ،حيث املالحظ هلذه األحزاب أن حزب حركة انتصار احلريات الدميقراطية مثال قد عرف
استمرارية منذ نشأته فبدأ مع األمري خالد مرورا بنجم مشال إفريقيا وحزب الشعب اجلزائري وصوال حركة انتصار
احلريات الدميقراطية ،ومنه مث تكتله يف جبهة واجدة رغم االختالفات وهي جبهة التحرير الوطين وبذلك فهو مل يكن
وقتيا فرغم نفي ب عض أعضائه إال أن تأثري أفكار احلزب بصفة عامة بقيت تؤثر على باقي أعضائه فنجد أنه رغم حل
جنم مشال إفريقيا إال أنه مت تأسيس حزب الشعب اجلزائري ومنه حركة انتصار احلريات الدميقراطية كامتدادات له.
ورغبتهم يف الوصول إىل السلطة وممارستهم من خالل االشرتاك يف االنتخابات ،والالفت لالنتباه أن األحزاب رغم
اختالفها ظلت تعتمد احلوار السياسي فيما بينها وتتأثر ببعضها البعض ،مبعىن أهنا وصلت إىل درجة من التحكم في
آليات العمل السياسي ،أي عدم تفويت أية فرصة لتمرير مشاريعها واحلفاظ على صورهتا التمثيلية أمام اجملتمع،

وذلك رغم اختالفاهتا العميقة حول مسأليت التعامل مع االستعمار كاالندماجية واالستقالل.
ورغم أن أحزاب احلركة الوطنية قد عرفت نوعا من التعددية احلزبية على اختالف أيدلوجيتها إال أن ما يعاب
على أصحاهبا خاصة املتأثرين بالفكر اجلمهوري الفرنسي أهنم حاولوا أن ينقلوا ما تعلموه يف املدارس الفرنسية من
ثقافة وتعليم على البيئة اجلزائرية ،غافلني خاصية أن لكل بيئة نظاما خاصا هبا وثقافة خاصة وظروفا ختتلف من جمتمع
إىل جمتمع ،ورمبا هذا ما جند له صدى يف أفكار بعض أعضاء النخبة املتشبعني بالثقافة الفرنسية ،والذين كانوا نتاج
للتعليم الفرنسي ا لالئكي واجلمهوري ،فهذا فرحات عباس يقول" :لن أموت دفاعا عن الوطن اجلزائري ألن هذا
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الوطن غري موجود ومل أستطع أن أكتشفه وقد سألت التاريخ وسألت األحياء واألموات ،وزرت املقابر فلم حيدثين
أحد عن هذا املوطن(.أمني شريط ،مرجع سابق .)23 :وهذا راجع ألنه مل يعش حقا معاناة الشعب اجلزائري الغري
متعلم.
 -3مرحلة الثورة (: )1092 _1094
 -الصيغة التاريخية والسياسية لحزب جبهة التحرير الوطني (:)1092 _1094

ترجع اجلذور البعيدة حلزب جبهة التحرير الوطين إىل بداية القرن العشرين حيث اختذت أشكاال متعددة أمهها
حركة انتصار احلريات الدميقراطية سنة  3413على يد مصايل احلاج بعد حل حزب الشعب اجلزائري والذي سبقه
حزب جنم مشال إفريقيا يف  ،3423وقد ساعدت مجلة من املؤثرات البيئية اخلارجية منها على الصعيد الدويل حيث

خرجت فرنسا ضعيفة من احلرب العاملية الثانية سياسيا وعسكريا وبروز منظمات دولية عملت على مساندة احلركات
التحريرية ،أما املؤثرات اخلارجية فتتمثل يف فشل املقاومة السياسية يف حتقيق أهدافها الوطنية إضافة إىل الصراعات اليت
كانت بني تياراهتا وقادهتا( .ناجي عبد النور،مرجع سابق .)73 ،75 :أما السبب املباشر الذي أدى إىل تأسيس
جبهة التحرير الوطين ،في كمن يف الصراع العنيف الذي شهدته حركة انتصار احلريات الدميقراطية ،وقد جنم عنها أزمة
انقسام حزب حركة انتصار احلريات الدميقراطية إىل ثالث تيارات :املصاليون ،واملركزين ،وتيار ثالث ميثلون اللجنة
الثورية للوحدة والعمل يف  23مارس  3451وعليه كانت هذه األزمة على إثر انعقاد املؤمتر الثاين يف أفريل 3453
أشرف عليه أمحد مزغنة يف "ظل غياب مصايل احلاج" ،ويف النصف الثاين من شهر جوان  3451اجتمع اثنان
وعشرين شخصية سياسية ممن كانوا مناضلني قدامى يف املنظمة اخلاصة ،وحبثوا إمكانية الشروع يف الكفاح املسلح،
وقد انبثقت عنها جلنة م كونة من ستة أعضاء قرروا حتديد تاريخ اندالع الثورة يف األول من شهر نوفمرب 3451
حيث يعترب اجتماع لـ  22النواة األوىل جلبهة التحرير الوطين حيث مت االتفاق على الشروع يف الثورة املسلحة وإعطاء
اسم جديد للتنظيم يتضمن مصطلح جبهة ألن مجيع اجلزائريني مهما كان انتمائهم السياسي يستطيعون االنضمام
إليها .وأن األحزاب األخرى جيب أن حتمل نفسها( .املرجع نفسه.)71 ،72:
وباالستناد إىل بيان أول نوفمرب  3451انطلقت جبهة التحرير الوطين لتقود الثورة إىل التحرر من االحتالل
الفرنسي ملنظمة ثورية جديدة هدفها القطيعة مع الوضع السياسي الذي كان سائدا ،والتحول مباشرة إىل الكفاح
املسلح قصد حترير اجلزائر ،ومتثلت أيدلوجية جبهة التحرير الوطين وطنية شعبية ،وكانت جبهة التحرير الوطين عبارة
حزب وطين نادى كل اجلزائريني من خمتلف االجتاهات السياسية والشرائح االجتماعية للمشاركة يف الثورة التحريرية
مستندة على اإلسالم باعتباره دين أغلبية اجملتمع (.إمساعيل قرية وآخرون )2552:353،وقد جنم عن انعقاد مؤمتر
الصومام  3453ثالثة مبادئ أساسية :أولوية الداخل على اخلارج ،أولوية السياسي على العسكري ،اختاذ القرار
مجاعيا وخباصة املصريية منها(.ناجي عبد النور ،مرجع سابق )71 :
كما جنم عن مؤمتر الصومام على الصعيد التنظيمي مؤسستني مها :اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية الذي ضم
 37عضوا وهو مبثابة سلطة تشريعية ،حيث عكس الطابع املفتوح واملتنوع جلبهة التحرير الوطين وجلنة التنسيق والتنفيذ
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وهي اجلهاز التنفيذي للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية تقود وتوجه مجيع فروع الثورة سياسيا وعسكريا دبلوماسيا ،ومنه
مت تشكيل احلكومة املؤقتة يف  3458 /54 /34خالفا للجنة التنسيق والتنفيذ اليت كانت مبثابة السلطة املنفذة
لقرارات اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية وقد متثلت تركيبة احلكومة املؤقتة يف ضمنها كل األحزاب والتيارات اليت انصهرت
يف جبهة التحرير الوطين .وكانت بقيادة الزعيم السابق لالحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري فرحات عباس(.املرجع
نفسه.)85 ،74 :
وقد طرح مؤمتر الصومام قضية جديدة أثارت جدل كبري وهي أولوية الداخل على اخلارج ،وأولوية السياسي
على العسكري،وبإفراز مؤسسات دستورية تطورت تارخييا لتنشأ احلكومة املؤقتة ،فإن مسألة السلطة بقيت مطروحة
والصراع قائم بني القادة العسكريني والسياسيني ورغم احملاوالت القانونية اليت أرادت أن تفصل بني الدولة والسلطة من
جهة ،واحلزب واجليش من جهة ثانية قصد توفري الظروف املالئمة لربوز السلطة سلطة مدنية ،فإن الواقع السياسي
أكد عدم حصول ذلك ،حيث ظل اخللط بني هذه التنظيمات يف حني ان السلطة احلقيقية كانت بيد اجليش ،وظل
الصراع بني قادة جبهة التحرير الوطين قائم حول مسألة النهج الذي ينبغي إتباعه بعد االستقالل ؟؟؟ يف اجتماع
اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية الذي انتهى دون اتفاق على كيفية تنظيم السلطة يف  ،3432/53/35ويف جويلية
 3432أعلن املكتب السياسي أهليته لقيادة البالد وإعادة تنظيم اجلبهة وجيش التحرير وبناء الدولة وإقراره إعادة
تنظيم اجليش وفصل السلطة السياسية عن السلطة العسكرية وقد جنم عنه عنف مادي فيما يسمى أزمة صيف
 (. 3432توازي خالد،)85 ،82 :2553/ 2555 ،ويرجعسبب أزمة صيف  3432إىل الصراع على السلطة
بني قادة أعضاء اجمللس الوطين للثورة يف مؤمتر طرابلس حول كيفية تشكيل مكتب سياسي جلبهة التحرير الوطين،
وكانت األزمة بني أعضاء احلكومة املؤقتة برئاسة السيد "يوسف بن خدة" وبني هيئة األركان بقيادة "هواري بومدين
"وحسم اخلالف لصاحل السيد "أمحد بن بلة "مبساندة هيئة األركان  (.حسني مرزود )35 :2532/2533،
كما أن جذورها األوىل ترجع للتناقضات الداخلية يف أحزاب احلركة الوطنية بسبب االختالف والتباين يف
أساليب التف كري والتنظيم واملعارضة.كما تضرب حيثيات هذه األزمة إىل أزمة التيار االستقاليل أزمة حركة انتصار
احلريات الدميقراطية والصراع بني املصاليني واملركزيني ومتخض عنه تيار ثالث :اللجنة الثورية للوحدة والعمل اليت تبنت
العمل املسلح.
حيث ظهرت هذه األزمة السياسية على مستوى هياكل اجلبهة السياسية والعسكرية يف مؤمتر اجمللس الوطين
للثورة اجلزائرية املنعقد يف طرابلس يف أواخر ماي وبداية جوان  3432على أساس برنامج سياسي ومؤسسايت ملا بعد
االستقالل ...ورغم املصادقة على برنامج طرابلس إال أن الصراع اشتد بني احلكومة املؤقتة وقيادة األركان حول من
يظفر بالسلطة التنفيذية للدولة اجلزائرية.
فحسب ناجي عبد النور أن أزمة  3432هي أزمة سلطة شرعية ألن كل طرف من أطراف الصراع كان يرى
يف شخصية الشرعية ،فاالجتاه الذي يؤمن باخليار العسكري لطرد االستعمار حسب "عدي اهلوراي" مل يكن له
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مشروعا سياسيا وطرحوا أنفسهم على أساس أهنم أصحاب الشرعية يف ممارسة السلطة( .ناجي عبد النور ،مرجع
سابق.)83 :
 -4سياسة انتهاج الحزب الواحد من  :1090 -1092هيمنة جبهة التحرير الوطين

لقد أقر اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية يف سنة ( )3432حتويل جبهة التحرير الوطين إىل حزب وطين بغرض

التخلص من النعرات احلزبية ،ونص يف برنامج طرابلس على األحادية احلزبية ،وبعد االستقالل مباشرة وخمافة من
الفراغ التشريعي صدر قانون حتت رقم  357 /32مؤرخ يف  3432 /32 /33مضمونه سريان التشريع الفرنسي إىل
غاية  3432 /32 /33إال ما يتعارض مع السيادة الوطنية ،مبعىن أن النصوص السارية املفعول آنذاك تسمح
بتشكيل األحزاب السياسية اليت كانت موجودة حىت قبل االستقالل كجمعية العلماء املسلمني ،احلزب الشيوعي،
ولوضع حد لذلك وللمحافظة على جبهة التحرير الوطين كحزب طالئعي ووحيد لقيادة احلياة السياسية يف اجلزائر،
على أساس أهنا فجرت الثورة وقادهتا إىل االستقالل ،صدر مرسوما حتت رقم  247 /33مؤرخ يف  31أوت
 3433تضمن منع إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي( .أمحد سويقات،323 :2553 ،يوم
 2535/35/35على الساعة  33:32مساءا)http:revues.univ.ouargla dz/php
كما نص دستور  3433يف مادته " 23جبهة التحرير الوطين هي حزب الطليعة الواحد يف اجلزائر" وهو األمر
الذي أكده ميثاق اجلزائر  3431الذي اعترب مبدأ احلزب الواحد قرارا تارخييا لكونه مستجيب لإلرادة العميقة
للجماهري الكادحة يف احملافظة على مكاسب حرب التحرير وضمان مواصلة الثورة(.ناجي عبد النور،مرجع سابق:
.)83
أما املادة  21لدستور 35سبتمرب  3433نصت على أن جبهة التحرير الوطين حتدد سياسة األمة وتوجه
عمل الدولة وتراقب عمل اجمللس الوطين واحلكومة  ...كما أن بيان االنقالب الذي حدث يف  34جوان 3435
تبىن ما جاء يف برنامج طرابلس وميثاق اجلزائر،وهذا يدل على أن تشكيل اجلمعيات أو األحزاب ذات الصبغة
السياسية ممنوع عرب كامل الرتاب الوطين( .أمحد سويقات،مرجع سابق.)322 ،
وأكد دستور  3473على مبدأ األحادية احلزبية كذلك مميزا مكانة حزب جبهة التحرير الوطين كقائد
للمجتمع باالستناد إىل الشرعية التارخيية يف النضال ضد املستعمر( .حسني مرزود،مرجع سابق  )24:وبقيت األمور
على حاهلا حيث بقي حزب جبهة التحرير الوطين هو الذي يوجه السياسة العامة للبالد ويعمل جاهدا على التعبئة
العامة هلا .إال أنه مع بداية الثمانينات شهد املناخ السياسي نوعا من االنتعاش وبدأت بعض التيارات تظهر للوجود
وتزامنت مع انت هاج سياسة اقتصادية من أهم معاملها إعادة هيكلة املؤسسات االقتصادية االشرتاكية وظهور شعارات
جديدة من بينها من أجل حياة أفضل( .أمحد سويقات ،مرجع سابق.)321 :
ولقد عمل النظام السياسي الذي أقيم عشية االستقالل على جتاهل االختالفات املوجودة يف اجملتمع اجلزائري
ونف ي الصراع السياسي ،مما أدى إىل ظهور أحزاب سياسية معارضة متارس نشاطها يف السرية ومتثلت يف جبهة القوى
االشرتاكية بقيادة "آيت أمحد" الذي عارض نظام احلزب األحادي وسعى إىل إقامة نظام برملاين يعتمد التعددية
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احلزبية ،واحلزب الشيوعي وكذلك احلزب الثوري االشرتاكي الذي أسسه "حممد بوضياف" الذي طالب حبل اجلبهة
وفتح اجملال للتعددية احلزبية( .ناجي عبد النور،مرجع سابق.)87 :
ويقول عبد احلميد مهري أن هناك جمموعة من املؤثرات اليت جعلت جبهة التحرير الوطين احلزب الواحد بعد
االستقالل أوهلا املد القومي العريب الناصري الذي كان يؤمن بأن احلزب والتنظيم هو الطريق الواحد املؤدي إىل التنمية
ومقاومة االمربيالية ،واملؤثر الثاين هو التأثري اليساري املاركسي الذي يدعو إىل حزب واحد ،أما العامل الثالث متثل يف
التأثري اإلسالمي الذي يرى أن التعددية السياسية مرادف للفتنة وهي نقيض التوجه اإلسالمي الذي ال يأخذ
باحلسبان إال حزب واحد هو حزب باهلل( .الطاهر سعود.)235 :2535 /2554 ،
ويرى علي زغدود أن حزب جبهة التحرير الوطين كان قائدا للبالد مبفرده ملدة جتاوزت  28سنة ،وبعد استعادة
اجلزائر سيادهتا وحريتها سنة  3432كان احلزب الوحيد يف البالد ،هذا ما مكنه من التغلغل يف أوساط الشعب وكان
كل شيء يصدر بامسه وعلى حسابه(.علي زغدود ،مرجع سابق.)28 :

ورغم بقاء جبهة التحرير الوطين وحيدة ومسيطرة على الساحة السياسية إال أن ظهور هذه األحزاب

واملنظمات السياسية مل مينعها دستور  3432الذي ينص على حضر كل جتمع أو تشكيلة ذات طابع سياسي من
املناداة مبطالبها اليت من بينها :وضع حد لألحادية احلزبية ،وانتخاب برملان ،ومتكني الشعب اجلزائري من تقرير أموره
بكل سيادة( .إمساعيل قرية وآخرون.)355 :2552 ،

فباإلضافة إىل األحزاب اليت ذكرت سابقا( .جبهة القوى االشرتاكية ،حزب الطليعة االشرتاكية ،احلزب

الشيوعي ،حزب الثورة االشرتاكي) ،جند أيضا اجلمعيات مثل :مجعية القيم سنة  3433برئاسة السيد "اهلامشي
تيجاين" وحلت سنة  ،3433مجاعة املوحدين تأسست سنة  3433بقيادة السيد "حمفوظ حنناح" ،اإلخوان احملليني
بقيادة السيد "عبد اهلل جاب اهلل" ومجاعة اجلزأرة بقيادة السيد" بوجلخة حممد التيجاين" ،املنظمة االشرتاكية للعمال
يف السبعينات وبداية الثمانينات ،احلركة من أجل الدميقراطية يف اجلزائر بقيادة السيد "أمحد بن بلة" بعد إطالق
سراحه(.املرجع نفسه.)355 :
وقد بني األستاذ عبد الناصر جايب النهج الذي انتهجته اجلزائر بعد االستقالل ،فدشنت اجلزائر مرحلة ما بعد
االستقالل بفرض األحادية احلزبية القريبة من النمط السائد يف بعض التجارب العربية (مصر الناصرية ،وجتربة البعث)،
ويف دول املعسكر االشرتاكي ،حبيث مل يكن واردا متاما لدى النخب املسيطرة ،داخل مؤسسات الثورة ،تقليد التجربة
الفرنسية الليربالية يف ميدان تنظيم األحزاب أو التعددية ،لكن يف املقابل قلدت بشكل شبه كامل منوذج
الدولة اليعقوبية الفرنسية ،بكل املركزية اليت عرفت هبا ،فقد فرضت األحادية احلزبية اليت احتل فيها احلزب رغم
ذلكموقعا ثانويا جدا داخل مؤسسات الدولة األخرى اليت سيطرت فيها األجهزة األمنية والعسكرية يف الواقع ،لترتك
لإلدارة حق التسيري العلين والشكلي يف مواجهة اجملتمع ،بواسطة احلكومة واجلهاز اإلداري مبختلف مستوياته( .عبد
الناصر جايب ،املمارسة الدميقراطية داخل األحزاب بني إرث املاضي وحتديات املستقبل .)345 :2535
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وميكن القول أن فرتة احلزب الواحد ( )3435 _3433شهدت سيطرة كاملة من طرف الرئيس" أمحد بن
بلة" الذي حسم اخلالف لصاحله يف األزمة  3432بني أعضاء احلكومة املؤقتة برئاسة السيد "يوسف بن خدة" وبني
هيئة األركان بقيادة العقيد "هواري بومدين" وقد جلأ الرئيس أمحد بن بلة إىل مبدأ سيادة احلزب الواحد ،ممثال يف
شخصه باإلطاحة بكل من يعارضه يف احلكم( .إمساعيل قرية وآخرون ،مرجع سابق.)353 :
وبعد أن مت اعتماد دستور  3433دون مشاركة وال مناقشة وبعد ( )33يوم أعلن السيد "أمحد بن بلة "احلالة
االستثنائية مركزا السلطات بيده وإنفراده باحلكم واختاذ القرارات املصريية  (،حسني مرزود،مرجع سابق،35 :
)33وقد قام السيد "أمحد بن بلة" بتجميد العمل بالدستور يف  3432 /35 /23حبجة املخاطر الداخلية واخلارجية
اليت هتدد اجلزائر الفتية ،وأصدر تبعا لذلك مرسوما يوم  3433/58/31مينع مبوجبه إنشاء اجلمعيات ذات الطابع
السياسي(.املرجع نفسه )355:
واستمر حكم بن بلة إىل أن تدخل اجليش علنا يف  34يونيو  3435بزعامة العقيد هواري بومدين الذي
تعهد باسم جملس الثورة على تصحيح األوضاع داخل احلزب ،بالعمل على حتويله إىل حزب ديناميكي .ومن أهم
اإلصالحات اليت متت يف هذه الفرتة هي حتويل املكتب السياسي إىل األمانة التنفيذية اليت شرعت يف وضع برنامج
إصالحي شامل "حلزب جبهة التحرير" حتت شعار العودة إىل املنابع اليت كرستها الثورة يف املاضي ...ولكن كانت
الركيزة األساسية للنظام القائم مل يكن حزب "جبهة التحرير" بل "جيش التحرير والوطين"(.املرجع نفسه:
،)353واجته بومدين خالل فرتة حكمه إىل إضفاء طابع الشرعية الدستورية على نظام احلكم ،من خالل التصويت
على امليثاق الوطين يف جوان  3473الذي يعكس املشروع السياسي واأليدلوجي للدولة ،وأكد هذا امليثاق على
وحدودية احلزب الذي يتوىل توجيه ومراقبة سياسة البالد ،وتبعية املنظمات اجلماهريية جلبهة التحرير الوطين وسيطرهتا،
فاهلدف من تأسيس هذه املنظمات هو إعادة إنتاج النظام وتأييد توجهاته وأفكاره.حيث جاء يف امليثاق:
املنظمات اجلماهريية بإشراف ومراقبة احلزب تعترب مدرسة للرتبية واالنضباط الوطين ،ولتلقني الدميقراطية االشرتاكية
ويتحتم أن يتوىل مناضلون يف احلزب املسؤولية داخل هذه املنظمات(...ناجي عبد النور ،مرجع سابق.)42 :
وقد تلى هذا امليثاق  3473دستور  22نوفمرب  3473الذي مبوجبه عاد النظام اجلزائري إىل املمارسة
الدستورية حيث أعطى هذا الدستور وظائف وليس سلطات اعتمد فيها على توزيع السلطة وهي :الوظيفة التنفيذية،
الوظيفة التشريعية ،الوظيفة السياسية ،الوظيفة القضائية والوظيفة التأسيسية ،ووظيفة املراقبة وبوفاة الرئيسي هواري
بومدين وتويل اجليش السلطة ظهر صراع على السلطة ظاهريا بني عضوين جمللس الثورة سابقا مها حممد الصاحل حيياوي
وعبد العزيز بوتفليقة حيث كان كل منهما ميثل تيارا سياسيا داخل حزب جبهة التحرير الوطين ،فاألول ذو توجه
اشرتاكي وقريب من اإلسالميني والثاين كان توجهه مييل إىل الليربالية( .السعيد بو الشعري.)35 :2533 ،،
ومع هناية شهر كانون الثاين /يناير  ،3484انعقد مؤمتر استثنائي ملناقشة اختيار خليفة الرئيس هواري
بومدين ،وتشكيل جلنة قيادية للحزب ،وعلى إثر ذلك متت تزكية مرشح اجليش ،الشاذيل بن جديد ملنصيب رئيس
اجلمهورية واألمانة العامة للحزب ،الذي أصبح يتمتع حبضور معترب يف خمتلف اجملاالت ،ومبا أمده من هياكل حزبية
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قاعدية ومركزية ،حيث أصبح ميلك وألول مرة جهازا تنظيميا وسياسيا مكتمل األركان .وظهرت خالل هذه الفرتة
على الساحة السياسية بوادر الصراع داخل اهلياكل احلزبية القاعدية اليت اتسمت بسيطرة البريوقراطية ،وحماولة حتويل
احلزب إىل حزب فئة مصاحل مادية وأغراض عامة .وقد عجز احلزب يف فرض نفسه كقوة مسرية للمجتمع اجلزائري.
وتراكمت األخطاء وهو ما شجع املعارضة وحىت عناصر اجليش على توجيه النقمة ضد جبهة التحرير بعد أحداث
أكتوبر (.3488إمساعيل قرية وآخرون ،مرجع سابق.)357 ،353 :
ويف هذا السياق فقد شهدت فرتة الثمانيات يف اجملال السياسي تصدعات نامجة عن األزمة االقتصادية
واخنفاض أسعار البرتول مما أثر سلبا على االقتصاد الوطين وعلى احلياة املعيشية للمواطن،كماظهرت تنظيمات
مناهضة للسلطة منها احلركة اإلسالمية بفرعيها السياسي يف اجلامعة من جهة واملسلح بقيادة بويا بن علي من جهة
ثانية وكذلك احلركة الثقافية الرببرية ( )mcbاملساندة من طرف احلزب الثوري االشرتاكي ( )PRSفضال عن التنظيم
الشيوعي املتمثل يف حزب الطليعة االشرتاكي ( )PAGSغري املعرتف به الذي كان كذلك ينشط يف القطاعات
احليوية كاحلزب ومنظماته اجلماهريية واجلامعة واإلدارة مبوافقة السلطة ضمنيا ألهنا كانت تعتمد عليها لضرب التوجه
احملافظ والديين يف تلك التنظيمات واملؤسسات ،وسادت انعدام احلرية يف التعبري واملشاركة يف احلياة السياسية وتبين
السلطة ملنطق املواجهة بالعنف .فإن العالقة بني السلطة والشعب السيما التنظيمات اإلسالمية الرببرية والطالبية
والشيوعية ازدادت تأزما خاصة وأن اخلالف الذي نشب بني االصالحيني واحملافظني خالل إثراء امليثاق الوطين
 3473ومواجهة التيار اإلصالحي الليربايل املتمسكني باخليارات االشرتاكية املكرسة يف هذا امليثاق ،فقد حتول إىل
الصراع على السلطة حتضريا للمؤمتر السادس املزمع عقده سنة  3488لتعيني املرشح لرئاسة اجلمهورية( .السعيد بو
الشعري ،مرجع سابق.)38 ،37 :
ويف  34سبتمرب  3488ألقى رئيس اجلمهورية خطابا أمام مكاتب التنسيق الوالئية مبناسبة إعالن افتتاح
مناقشة املشروع التمهيدي لدستور االحتاد بني اجلزائر وليبيا .فقد وجه انتقادات كبرية للجهاز احلكومي وألداء أجهزة
احلزب يف معاجلتها للصعوبات واألوضاع املزرية اليت يعرفها الشعب والتسيب والالمباالة اليت أصبح يتصف هبا إطارات
الدولة وأفراد اجملتمع بصفة عامة .والدعوة النتهاج سياسة التقشف ملواجهة أخطار األزمة االقتصادية اليت تعرفها
الدولة اجلزائرية .فهذا اخلطاب حسب رأي كثري من احملللني كان له وقع سيئ على نفوس املواطنني مما زاد يف حركة
االحتجاجات أدت يف النهاية إىل أحداث  5أكتوبر  3488وما ترتب عنها فيما بعد سواء من الناحية السياسية أو
االقتصادية( .أمحد سويقات ،مرجع سابق.)321 :
وقد اعترب املكتب السياسي مظاهرات  55أكتوبر  3488بأهنا أعمال شغب قامت هبا جمموعة ال تتمتع
باحلس املدين مدفوعة بأيدي خارجية خفية ،مقررا أن سياسة احلكومة املعتمدة هي السبيل الوحيد للخروج من أزمة
اليت تعيشها البالد،وطبقا للمادة  334من الدستور قرر رئيس اجلمهورية إعالن حالة حصار بتاريخ  3أكتوبر
 ،3488واحلقيقة أن أحد اث أكتوبر عربت عن عمق أزمة اهلوية من خالل بروز مظاهر االنشقاق واالختالف يف
أسس اجملتمع والطابع اجلهوي الذي يطبع العالقات بني أفراد اجملتمع يف املؤسسات ويف غريها.
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كما أن تلك األحداث يعود سببها إىل فشل تطبيق السياسة االشرتاكية وفرض الرأي الواحد ورفض احلوار
واملشاركة السياسية واعتماد الشعبوية العقيمة .مما دفع األطراف إىل اللجوء إىل العنف كوسيلة للتعبري عن الذات وعن
وجودها( .السعيد بو الشعري ،مرجع سابق.)22 ،34:
 -9التحول نحو التعددية السياسية......1090 :
الدولة اجلزائرية أول دولة من دول العامل الثالث استطاعت أن تبتعد عن النظام االشرتاكي السوفييت،بعد
أحداث أكتوبر ،3488بدأت اجلزائر بإصالحات اقتصادية وسياسية(Mohamed ،
)boussoumah,2005 :7,8وبسبب األوضاع اليت كانت تعيشها،وشخصنة السلطة ووجود نظام احلزب
الواحد مل تعود تتماشيان مع روح العصر،وهلذا أصبحت مسألة التغيري يف طبيعة النظام السياسي ضرورة ملحة،فاحلل
السياسي الذي اتبعته السلطة حلل األزمة آنذاك هو تغيري النظام السياسي من نظام احلزب الواحد إىل التعددية
احلزبية(.إمساعيل قرية وآخرون ،مرجع سابق.)357 :
ويرى عبد الناصر جايب أن اجلزائر من الدول اليت دخلت مرحلة التعددية من أبواهبا الواسعة وعكست بذلك
خمتلف التناقضات املوجودة داخل اجملتمع اجلزائري "ففي التجربة احلزبية اجلزائرية يرجع املشرعون ظهور التعددية احلزبية
يف الساحة السياسية إىل دستور  23فيفري  ،3484يف حني أن املتمعن يف الفرتة ما بعد االستقالل جيد عكس
ذلك ،فالتعددية مل تكن موجودة بصفة غري رمسية ولكن كانت هناك أحزاب تنشط وتعارض رغم املقاومة اليت كانت
تتعرض هلا من طرف نظام احلزب احلاكم ،فاخليار األحادي الذي مت فرضه بعد االستقالل مباشرة كواقع سياسي
وقانوين مل مينع من ظهور أحزاب سياسية متكنت من احتالل بعض املواقع السياسية املتفاوتة القوة خالل العقود
الثالثة لألحادية ( ،) 3488 -3432فقد استمر احلزب الشيوعي يف العمل السياسي حتت تسمية حزب الطليعة
االشرتاكية رغم منعه مباشرة بعد االستقالل ،بل استطاع يف بعض األحيان من تكوين قواعد اجتماعية لدى بعض
الفئات احلضرية القريبة من األوساط العمالية واجلامعية بشكل خاص ،وبادرت بعض القيادات السياسية بتكوين
أحزاب سياسية سرية جديدة مثل "حسني آيت أمحد" كون جبهة القوى االشرتاكية ،وقام حممد بوضياف بتكوين
حزب الثورة االشرتاكي الذي كان أقصر عمرا نتيجة لقرار احلل الذي قررته قيادته يف الثمانينات ،عكس حزب آيت
أمحد الذي هو متواجد حىت اآلن كأحد األحزاب السياسية املعارضة القوية نسبيا داخل وخارج الربملان  (." ...عبد
الناصر جايب ،اجلزائر الدولة والنخب.)31 :2558 ،
وقد الحظنا أن اجلزائر عرفت نوعا من التعددية من خالل أحزاب احلركة الوطنية اجلزائرية منذ بدايتها من
حزب جنم مشال افريقيا وصوال إىل جبهة التحرير الوطين ،وتبين اجلزائر للتعددية احلزبية يعود سببه عجز نظام احلزب
الواحد عن حتقيق مطامح الشعب ومتكينه من تسيري شؤونه العامة بصفة فعالة ودميقراطية( .السعيد بو الشعري ،مرجع
سابق .)355 :وفشله يف حتقيق تنمية سياسية واقتصادية ،والتعثر يف إحداث وفاق وطين ميكنه من االستمرار،

فاألحزاب اليت جاءت بعد مشروع التعديل الدستوري الثاين يف  3484/33/23الذي صادق عليه الشعب بأغلبية
مطلقة من أهم ما تضمنته مبدأ التعددية احلزبية .حيث نصت املادة " "15حق إنشاء اجلمعيات ذات طابع سياسي
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معرتف وال ميكن التذرع هبذا احلق لضرب احلريات السياسية والوحدة الوطنية والسالمة الرتابية واستغالل البالد وسيادة
الشعب( .أمحد سويقات ،مرجع سابق.)321 :
وقد شكلت (املادة  )34من دستور  3484قاعدة يف إقرار حق املواطن يف االجتماع مع من يريد من األفراد،
وكذلك احلق يف تكوين وإنشاء اجلمعيات ذات األغراض املختلفة حيث نصت على أن حرية إنشاء اجلمعيات
واالجتماع مضمون للمواطن وقد جاءت (املادة  15 :و )53لتفسري ذلك ،ومبوجب هذه النصوص مت إقرار حق
املمارسة النقابية وحرية إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي وإطالق العمل التطوعي من خالل اجلمعيات وقد
عرضت اجلزائر تغريا اجتماعيا وسياسيا ملحوظا جتلى من خالل ظاهرة االنتشار الواسع للحركات ومنظمات اجملتمع
املدين والتشكيالت السياسية واليت كانت هلا تداعيات كبرية على تركيبة النخب السياسية وكذلك املعارضة( .حممد
بوضياف.)14 ،18 :2535 ،
ولتكريس ما جاء يف دستور  3484صدر قانون  /33/84املؤرخ يف  3484/57/55يتعلق باجلمعيات
السياسية حيث جاء يف املادة الثانية "تستهدف اجلمعية ذات الطابع السياسي يف إطار املادة  15من الدستور مجع
مواطنني جزائريني حول برنامج سياسي ،ابتغاء هدف ال يدر رحبا وسعيا للمشاركة يف احلياة السياسية بوسائل
دميقراطية وسلمية".
ويرى بعض األساتذة أن استعمال مصطلح اجلمعية بدال من حزب يرمي إىل  3أمور:
 .3تضيق جمال ونفوذ التعددية لينحصر دورها يف املعارضة دون املشاركة الفعالة واملؤثرة.
 .2استبعاد انتعاش أو قيام أحزاب معينة.
 .3افرتاض عدم وجود أو قيام أحزاب مؤهلة وقادرة على خوض معركة املنافسة السياسية( .أمحد سويقات،
مرجع سابق.)321 :
وبصدور دستور  3484دخلت اجلزائر يف  2553مرحلة جديدة تتميز بالدميقراطية التعددية حترتم فيها
احلريات لدى األفراد ومحاية حقوقهم،ومشاركتهم يف احلكم،والسماح بإنشاء األحزاب السياسية،حيث تسمح هذه
األحزاب بدميقراطية احلكم وعدم السماح بالوصول إىل ديكتاتورية احلكم والسلطة( .ياسني ربوح ،مرجع سابق:
.)33
واملالحظ على القانون املنظم للجمعيات السياسية أنه مل يشرتط على من يرغب يف تأسيس مجعية التزام
باحرتام الدستور والسيادة الوطنية والدميقراطية ومحاية النظام اجلمهوري،عدا هذا فقد يكفي أن جيتمع  35شخصا
يتمتعون باجلنسية اجلزائرية واحلقوق املدنية والسياسية ويؤسسوا مجعية ذات طابع سياسي وبناءا على أحكام دستور
 3484ظهرت إىل الوجود العديد من اجلمعيات ذات الطابع السياسي ،ورغم كثرهتا فإهنا توزعت على ثالث تيارات
رئيسية عكست التوجهات األيدلوجية األساسية داخل اجملتمع اجلزائري هي:
 1 -9التيار اإلسالمي :وتعود جذور هذا التيار ومشروعيته ووجوده إىل اإلسالم ،بوصفه عماد اهلوية للمجتمع
اجلزائري عرب خمتلف مراحل تطوره وصوال إىل ثورة نوفمرب  ،3451ونظرا ألمهية هذا البعد يف حياة اجلزائريني عمدت
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جبهة التحرير الوطين يف توظيفه ملواجهة االستعمار الفرنسي ،وعزل األحزاب السياسية اليت ترددت أو رفضت
االلتحاق بالثورة ،فمثل اإلسالم اإلطار العام لبيان نوفمرب  ...وتتنوع تشكيلة التيار اإلسالمي وفقا لطيف من
التوجهات الفكرية والتنظيمية فهو يضم أصحاب النظرة السلفية ،وأصحاب النظرة القطرية أو ما يعرف باجلزأرة وقد
ظهرت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ كأول حزب يشارك يف احلياة السياسية اجلزائرية املبنية على أسس دميقراطية وشارك يف
انتخابات حملية  3442مث تلته حركة النهضة اإلسالمية بقيادة عبد اهلل جاب اهلل ،مث حركة اجملتمع اإلسالمي بقيادة
حمفوظ حنناح.
 2 -9التيار الوطني :ضم جبهة التحرير الوطين ،بعد أن مسحت لكل التيارات اليت كانت تنشط بداخلها أن
تتحول إىل مجعيات سياسية .وواصلت بعد االنفتاح السياسي نشاطها،حيث حتولت إىل تنظيم كباقي األحزاب بالرغم

من احتفاظها بكل إمكانياهتا ومكتسباهتا كحزب حاكم للبالد ألكثر من ثالثة عقود.
 3-9التيار الديمقراطي :أو ما يسمى بالتيار الدميقراطي الالئكي الذي ضم كل من جبهة القوى االشرتاكية،
والتجمع الوطين من أجل الثقافة والدميقراطية وحزب الطليعة االشرتاكي (احلزب الشيوعي اجلزائري) وحزب العمال.

(حممد بوضياف ،مرجع سابق.)53 ،14 :
وقد قدم كل تيار برناجمه حلل القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية لكسب أكرب قدر من عدد الناخبني
عن طريق املشاركة السياسية وباستعمال الوسائل الدميقراطية(.حسني مرزود،مرجع سابق )78:
ولتمكني األحزاب اجلديدة من املشاركة السياسية صدر قانون االنتخابات مبوجب القانون  33/84املؤرخ يف  7أوت
 3484الذي تبىن طريقة االقرتاع النسيب مع أفضلية األغلبية إذ نصت املادة  32قبل تعديلها على" :إن حتصلت
القائمة على األغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها فإهنا حتوز على مجيع املقاعد" أما يف حالة عدم حصول أي قائمة
على األغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها فإن القائمة احلائزة على األغلبية البسيطة على ( )3755من املقاعد
وحيسب الكسر لصاحل هذه القائمة كمقعد كامل  ....وقد طالبت معظم األحزاب بتأجيل االنتخابات مما أدى
برئيس اجلمهورية للتدخل ،ومت تأجيلها بتصويت النواب على ذلك يوم  ،3484 /32 /35وطالبت احلكومة بتعديل
بعض مواد قانون االنتخابات فيما يتعلق بطريقة توزيع املقاعد على القوائم وصدر القانون املعد مبوجب القانون /45
 53املؤرخ يف ،3445/53/27وبعد هذا التعديل جرت أول انتخابات تعددية حملية بتاريخ  32جوان 3445
(أمحد سويقات ،مرجع سابق.)325 :
إن التعددية احلزبية فتحت األبواب إىل كل االجتاهات واحلساسيات مبا فيها اإلسالمية حرية ممارسة العمل
السياسي ،ودخلت خمتلف القوى الساحة السياسية بقوة بشرية ومحاسية كبرية وشاركت يف االنتخابات التشريعية احمللية
السابقة الذكر سنة  3443اليت فازت هبا اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف الدور األول ،األمر الذي مل يرق للبعض
فألغيت نتائج االنتخابات وتوقف املسار االنتخايب يف هذا الدور .ويف خضم الدور الثاين هلذه لالنتخابات مت حل
اجمللس الشعيب الوطين وقدم رئيس اجلمهورية السيد شاذيل بن جديد استقالته بتاريخ  33جانفي  3442وأعلن
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اجمللس األعلى لألمن على إنشاء اجمللس األعلى للدولة واملتكون من رئيس وأربعة أعضاء وتوىل رئاسته اجملاهد السيد
حممد بوضياف(.علي زغدود ،مرجع سابق.)24 :
واثبت اجمللس الدستوري الشغور النهائي ملنصب رئيس اجلمهورية والتصريح باقرتاهنا بشغور الربملان عن طريق
احلل مما تسبب يف أزمة دستورية ،وبذلك مت تشكيل اجمللس األعلى للدولة وإنشاء جملس استشاري بدال من الربملان يف
 1فيفري  ، 3442وقام وزير الداخلية برفع دعوى أمام الغرفة اإلدارية للمطالبة حبل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،اليت
أصدرت يف النهاية قررا باحلل يف  51مارس  ،3442والذي أيدته احملكمة العليا بقرارها الصادر يف /51 /24
 ، 3442وعلى إثر ذلك صدرت عدة مراسيم حلل اجملالس الشعبية البلدية و الوالئية التابعة للجبهة السالمية لإلنقاذ.
(أمحد سويقات ،مرجع سابق.)325:
وبدأت األوضاع األمنية يف التدهور متزامنة مع الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة ،ومن أعمال العنف مت
اغتيال الرئيس "حممد بوضياف يف  24جوان  ،3442وعوض السيد علي كايف الذي شكل حكومة جديدة بقيادة
السيد" بلعيد عبد السالم يف جويلية  3442واستمرار الرئيس "علي كايف" يف هنج أسلوب احلوار ،ومع ذلك ازدادت
أعمال العنف وتشكلت احلركات اإلسالمية املسلحة اليت كانت أهدافها زعزعة استقرار النظام ،ومنه فشلت حكومة
السيد "بلعيد عبد السالم" يف إجياد نوع من االستقرار حبكومة السيد" رضا مالك" ،ولكن الصعوبات استمرت مما
دفع بالرئيس "علي كايف" إىل إطالق مبادرة احلوار الوطين ملناقشة املشروع التمهيدي للندوة الوطنية اليت عقدت 21
و 25جانفي ( .3441حسني مرزود ،مرجع سابق .)313 ،315 :
ومسيت ندوة الوفاق الوطين حيث حضرهتا األحزاب واجلمعيات والشخصيات الوطنية وممثل اإلدارة واجليش الوطين
الشعيب ،وأصدرت هذه الندوة أرضية وفاق وطين وقعها رئيس اللجنة الوطنية السيد يوسف خطيب بتاريخ 23
جانفي 3441ونشرت يف اجلريدة الرمسية مبوجب مرسوم رئاسي وقعه رئيس اجمللس األعلى للدولة السيد علي كايف
بتاريخ  24جانفي  3441اليت أسست منصب رئيس الدولة بدل اجمللس األعلى الدولة( .علي زغدود ،مرجع
سابق ،)35 :وعني السيد اليمني زروال وزير الدفاع الوطين يف منصب رئاسة الدولة يف  33جانفي  3441وقال أن
احلوار والتشاورمكننا من تكريس مبدأ التناوب على احلكم ،وأعلن فيما بعد على إحداث اجمللس الوطين االنتقايل
الذي تضمنته أرضية الوفاق الوطين مبوجب األمر الذي صدر بتاريخ  35أوت  3441املتضمن تنظيم اجمللس

االنتقايل( .املرجع نفسه.)35 :
وتوجه الرئيس السيد اليمني زروال يف  3445/35/33خبطاب لألمة أعلن فيه فشل احلوار مع األحزاب ووجه
دعوة هلذه األحزاب أن تستعد للحوار مباشرة مع الشعب من خالل انتخابات رئاسية تعددية ،وذلك إلضفاء
الشرعية على املؤسسة الرئاسية وحدد يوم  3443/33/33كتاريخ هلا .وجناح هذه االنتخابات ميكن النظام
السياسي من القيام بإصالحات جديدة ،وقد مت نتج عنها ندوة الوفاق الوطين الثانية( .حسني مرزود ،مرجع سابق:
.)383
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ويف سنة  3443عقدت ندوة الوفاق الوطين يومي  35 ،31سبتمرب  3443ومتخضت عنها أرضية تضمنت
رزنامة املواعيد االنتخابية وهي كالتايل:

 االستفتاء حول مراجعة الدستور قبل هناية .3443
 االنتخابات التشريعية خالل السداسي األول من .3447

 االنتخابات احمللية خالل السداسي الثاين من ( .3447أمحد سويقات ،مرجع سابق.)325 :
وخالفا للدساتري الثالثة السابقة اعتمد دستور  3443يف جمال تنظيم السلطة التشريعية على نظام ازدواجية
اجمللسني ،ليس اقتداء باألنظمة الدميقراطية ذات اجمللسني الضامنة للتوازن بني التمثيل الشعيب واحلكومة والتبصر ومتثيل
الكيانات املمثلة للدولة أساسا ،وإمنا لضمان اإلشراف على االقرتاع العام ونتائجه ومحاية النظام اجلمهوري ،وذلك من
خالل اإلبقاء على اجمللس الشعيب الوطين الذي ينتخب بواسطة االقرتاع العام املباشر والسري حتت رقابة السلطة من
جهة ،وإنشاء جبانبه جملس أمة حارس معبد النظام اجلمهوري بعد اعادة النظر يف نصوص القانونني املتعلقني
باالنتخابات واألحزاب السياسية مبا يتطابقوأحكام الدستور من جهة ثانية( .السعيد بو الشعري ،مرجع سابق.)344 :
وبعد االستفتاء على دستور  23نوفمرب  3443الذي نال ثقة أغلبية املصوتني،حيث تضمن هذا الدستور
بصفة صرحية عبارة إنشاء األحزاب السياسية بدال من مجعيات سياسية كما هو احلال يف دستور  3484إذا نص يف
املادة " 12حق انشاء األحزاب السياسية به مضمون ،وال ميكن التنازع هبذا احلق لضرب احلريات األساسية والقيم
واملكونات األساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وأمن الرتاب الوطين وسالمته واستقالل البالد وسيادة الشعب
وكذا الطابع الدميقراطي واجلمهوري للدولة"( .أمحد سويقات ،مرجع سابق.)323 :
وقامت السلطة بالفعل بتنفيذ قراراها بتعديل الدستور لوضع القيود وامليكانيزمات الالزمة لضمان مراقبة األحزاب
السياسية من االحنرافات اليت قد تسبب جمددا يف عودة الوضع إىل ما كان عليه قبل  33جانفي  3442من جهة،
وضمان عدم املساس بالنظام اجلمهوري القائم باستحداث هيئة مكلفة هبذه املهمة من جهة ثانية( .السعيد بوالشعري،
مرجع سابق.)155 :
وجتسيدا لذلك صدر أمر  57/47املؤرخ يف  53مارس  3447املتضمن القانون العضوي املتعلق باالنتخابات،
واملرسوم  54/47املؤرخ يف  53مارس  3447املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية ( ...املرجع
نفسه.)323 :
وإضافة إىل قانون األحزاب صدر قانون االنتخابات  57/47املؤرخ يف  3447/57 52املتمم لقانون
االنتخابات  3484حيث عدل طريقة منط االنتخابات إذا نصت املادة  78من قانون االنتخابات "تتحصل كل
قائمة على عدد املقاعد بقدر عدد املرات اليت حصلت فيها على املعامل االنتخايب "...وعلى ضوء هذا القانون
اجلديد لالنتخابات وجتسيد ملا جاء يف ندوة الوفاق الوطين مت تنظيم االنتخابات التشريعية يف  55جوان
،3447وتلتها انتخابات حملية يف  23أكتوبر  3447أين حتصل فيها حزب التجمع الوطين الدميقراطي على أغلبية
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املقاعد .أما انتخابات  2552فتحصلت جبهة التحرير الوطين على أغلبية األصوات،ويليها التجمع الوطين
الدميقراطي مث بقية األحزاب( .املرجع نفسه.)327 ،323:
وخالصة هلذا املسار يف النظام ال سياسي اجلزائري ميكن القول سواء يف فرتة األحادية احلزبية أو بعد إقرار
التعددية احلزبية اليت عرفت فيها اجلزائر أحداث سياسية وأزمة سياسية عميقة من مظاهرها العنف السياسي واملادي
الذي طبع احلياة السياسية اجلزائرية منذ توقيف املسار االنتخايب سنة .3442
 إن اجلي ش كان ومازال هو القوة الفعلية احلقيقية واملسري الفعلي يف اجلزائر ويرفض أن تنافسه آية قوة أخرى،العتقاده بعدم وجود قوة سياسية أخرى ميكن أن تقود البالد.
 إن احلزب أثناء فرتة األحادية احلزبية فشل يف تأطري اجملتمع ،فمنذ البداية كان حزبا تابعا وقد رضي هبذا الدورالسليب طوال فرتة السبعينات ويف فرتة الثمانينات حاول أن يبتلعغضب اجملتمع من خالل السيطرة على مجيع
اجملاالت بدءا هبياكل الدولة وانتهاءا بالتنظيمات املختلفة( .عبد العايل دبلة ،الدولة اجلزائرية احلديثة االقتصاد
واجملتمع والسياسة.)221:2551 ،
 األحزاب السياسية اليت جاءت بعد التعديل الدستوري سنة  3484ومبقتضى املادة  15منه واليت تسمح باحلقيف إنشاء اجلمعيات ذات طابع سياسي ،ظهرت أحزاب عديدة،ويف احلقيقة أهنا أحزاب ال حتمل مشاريع سياسية
ملموسة تعرب عن جتذر األفكار السياسية ،بقدر ما هي نتاج إلهناء مرحلة احلزب الواحد ،وحركات مناهضة لسياسة
احلزب الواحد ،ومشاريعه الفاشلة واالضطهاد الذي رافق العهد األحادي،كما أهنا تعرب عن صراعات اجتماعية
مكبوتة منذ االستقالل .هذا ما يفسر العدد اهلائل من األحزاب السياسية ،ويضع الظاهرة احلزبية اجلزائرية يف مرحلة
تكوينية(.توازي خالد ،مرجع سابق.)355 :
 ويرى عبد العايل دبلة أن دخول اجلزائر إىل عهد الدميقراطية والتعددية احلزبية كان بطريقة عشوائية ومل يكن بطريقةطبيعية لنضج سياسي أو مناخ سياسي وفكري واجتماعي واقتصادي وتربوي وقانوين ،وهذا ال ميكن حتقيقه يف سنة
أو سنتني بل يتطلب ذلك سنوات من اإل عداد والتحضري ملختلف أشكاهلا .وبالتايل فإن األحزاب السياسية اجلزائرية
ليست أحزابا احرتافية بل هي أحزاب هدفها مصاحل شخصية آنية وليس هلا املمارسة السياسية احلقيقية،أحزاب
ضعيفة ليس مبقدورها مواجهة السلطةحبيث تفتقد االنسجام وتفتقد إىل أيديولوجية سياسية واضحة باإلضافة إىل
هذا تفتقد البديل السياسي برامج سياسية واقتصادية واضحة،هلذا ال جتد السلطة صعوبة يف جتاوزها واستعمال
البعض منها لتحقيق أهدافها.
 ويف ظل غياب جمتمع مدين متبلور حيث عملت السلطة السياسية السابقة على طمسه واحليلولة دونظهوره وتعويضه جبمعيات تدور يف فلك السلطة مقابل امتيازات مادية معينة مل يكن باإلمكان ظهور قوة منافسة
للسلطة (.عبد العايل ،دبلة ،مرجع سابق.)225:
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 -9الخريطة الحزبية في الجزائر وتصنيفاتها:
إنه ملن الصعوبة تصنيف ستون حزبا سياسيا ودراستها كاملة ،لذا سنحاول الرتكيز على األحزاب اليت حازت
على نتائج كبرية ،نسبيا يف االنتخابات ،باإلضافة إىل األحزاب اليت متكنت على مدار التجربة التعددية إىل حد
اللحظة،من البقاء يف اخلارطة السياسية على غرار االمتثال لقانون ،3447وقد مت اعتمادها جمددا استنادا هلذا
اإلجراء،وتتوزع األحزاب وفق التصنيفات املتاحة حول التيارات السياسية التالية :األحزاب الدينية ،األحزاب الوطنية،
واألحزاب الغري الدينية ،ويصنفها البعض باألحزاب الدميقراطية(.اجلمعي النوي ،مرجع سابق.)354 :
ويشري يف هذا املقام األستاذ عدي اهلواري إىل أن تصنيف األحزاب السياسية يف اجلزائر ،يطرح إشكاالت كبرية
يف تصنيفها من منظور األمنذجة اليت تعتد هبا الدراسات الغربية،كوهنا بعيدة عن واقع اجملتمع اجلزائري غري أن
التصنيف حينما يتم من قبل اجلزائريني أنفسهم فإنه يطرح مسألة التحيز أو التظليل،وهو ما يستشف حينما صنفت
أحزاب التيار الوطين كوهنا أحزاب اإلدارة فبالرغم مما حيمله هذا التصنيف من واقعية،إال أنه حينما تتعاطى معه إمربيقيا
جند صعوبة يف استعماله ،أما التصنيفات اليت تسعى إىل إضفاء الرؤية األكادميية فتصنف مثال بعض األحزاب إىل
أحزاب التيار الدميقراطي وهو ما يعرتض عليه بعض األكادمييني وبالتايل يتم تصنيفهم كأحزاب ال دينية فقط
ملعارضتهم أحزاب التيار الديين وكذا لغياب الدميقراطية داخلها كتنظيمات سياسية.
Addilahouari, les partis politique en Algérie, 102- 125.
نقال عن :النوي اجلمعي ،مرجع سابق )354 ،358:
وهناك تصنيف حملمد بوضياف يعتمد على مقياس القرب والبعد عن اإلدارة احلكومية ،فيقدم ثالث أصناف
من األحزاب شكلت اخلارطة السياسية يف مرحلة األزمة:
 أحزاب السلطة :وتضم جبهة التحرير الوطين ،التجمع الوطين الدميقراطي. أحزاب موالية للسلطة :تضم حركة جمتمع السلم ،والتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية. -أحزاب المعارضة :وتشمل جبهة القوى االشرتاكية حزب العمال حركة النهضة( .حممد بوضياف ،مرجع

سابق.)33 ،58:

1 - 9أحزاب التيار الديني (اإلسالمي)*:

ويشمل التيار اإلسالمي األحزاب ذات التوجه اإلسالمي البارز واليت تتميز بعناوين إسالمية هدفها هو بناء
الدولة على قواعد إسالمية،وميثل هذا االجتاه كل من حركة النهضة وحركة جمتمع السلم وحركة اإلصالح الوطين،أهم
ما مييزها املطالبة بالعودة إىل مبادئ اإلسالم من منطق أنه منهج حياة شامل،ودفاعها القوي والراسخ عن ثوابت
اجملتمع اجلزائري وقيمه األصيلة وتبينها مواقف تناهض دعوات التغريب والالئكية،واعتقادها أن مبادئ أول نوفمرب هي
يف صميمها إسالمية غري أهنا تعرضت للتحريف واملصادرة(.عيسى جرادي،)18 :2557،واإلضافة إىل اجلبهة

*أنظر إىل :مبحث التحول حنو التعددية السياسية :3484ص .344
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اإلسالمية لإلنقاذ اليت كانت امتدادا لسلسة من احلركات اإلسالمية اليت ظهرت قبل االستقالل بداية من مجعية
العلماء املسلمني بقيادة عبد احلميد بن باديس اليت تدعو إىل اإلصالح ومجعية القيم وبباقي احلركات اإلسالمية السرية
املعارضة.
1 -1-9حركة النهضة)MN( :
يف عام  3471اجتمعت يف جامعة قسنطينة جمموعة من طلبة القانون مببادرة من عبد اهلل جاب اهلل بغية
تأسيس مجاعة إسالمية محلت الحقا اسم "حركة النهضة" وكانت تستند يف مرجعياهتا إىل منهج مجاعة اإلخوان
املسلمني العاملية إىل غاية منتصف الثمانيات .حيث حسمت مجاعة اإلخوان املسلمني يف قضية متثيلها يف اجلزائر بني
زعيمي فصيلة اإلخوان املسلمني يف اجلزائر :عبد اهلل جاب اهلل وحمفوظ حنناح لصاحل هذا األخري ،حينها أضاف عبد
اهلل جاب اهلل إىل أدبيات احلركة مصطلحا جديدا وهو اإلخوان احملليني مقابل اإلخوان العامليني( .إمساعيل قرية
وآخرون ،مرجع سابق ،)334 :ومت اإلعالن عنها رمسيا يف آذار  3484بزعامة الشيخ "عبد اهلل جاب اهلل ،اليت
كانت سابقا تعرف باسم "اجلماعة اإلسالمية" حيث كانت على عالقة كما سبق احلديث بتنظيم "اإلخوان

املسلمني" وحتولت اجلماعة االسال مية يف عهد التعددية السياسية إىل "حركة النهضة لإلصالح الثقايف
واالجتماعي"(.مهدي أنيس جرادات.)353 :2552 ،
وقررت احلركة على غرار حركة حمفوظ حنناح تأسيس حزب سياسي حيمل اسم "حركة النهضة اإلسالمية" مع
هناية  3445ومبقتضى دستور عام  3443وطبقا للقانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية الصادر يوم
 3447/53/53تغري اسم احلركة ليصبح "حركة النهضة"()MNكما غيبت أية إشارة منفردة ملرجعتيها اإلسالمية
يف مشروع برناجمها اجلديد الذي قدم يف فيفري  3448لتعوض ب ـ "مضمون بيان األول من نوفمرب وأرضية الوفاق
الوطين والثوابت الوطنية " وعلى رأسها اإلسالم كمرجعية فكرية هلا ،ولقد انفصل مؤخرا (بداية  )3444رئيس احلركة
ليؤسس حزبا جديدا باسم ""حركة اإلصالح الوطين"(.إمساعيل قرية وآخرون ،مرجع سابق.)375 ،334 :
وتصر حركة النهضة بقيادة السيد عبد اهلل جاب اهلل على أن تكون يف املعارضة،حيث شاركت يف اجتماع روما
ودعت إىل املصاحلة الوطنية واحلوار وحصلت على  31مقعدا برملانيا يف تشريعات  ،3447قاعدهتا النضالية تتشكل
من شباب الصحوة اإلسالمية خاصة يف املنطقة الشرقية من البالد( .حممد بوضياف ،مرجع سابق.)33 :ومن برنامج
حركة النهضة:
 اختاذ اإلسالم كعقيدة ومنهج حياة والعمل على االرتقاء باجملتمع بطريقة مرنة ومتدرجة حنو املشروع اإلسالميالشامل،واعتبار الشورى بديال للدميقراطية الغربية.كما ترى أن احلرية فريضة تتأرجح بني احلق والواجب،فال جيوز
املساس هبا أو التضييق عليها.
 أسلمة الربامج التعليمية وإضفاء الطابع اإلسالمي على احلياة العلمية وتعريب اإلدارة واحمليط واللسان داخلمؤسساهتا( .إمساعيل قرية وآخرون ،مرجع سابق.)375 :
 إحياء دور اجلامع كمركز للتوجيه واإلصالح.206
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 حماربة الغزو الثقايف والتغريب. تطوير اخلدمات االجتماعية لصاحل الفئات األكثر فقرا . مساعدة املهاجرين على االحتفاظ هبويتهم الوطنية. تركز احلركة على دور املثقفني أو ما ميكن تسميته "باألنتجلسيا اإلسالمية" اليت جيب أن تكون القائد احلقيقلنشاط اإلسالميني السياسي( .مهدي أنيس،جرادات ،مرجع سابق.)352 :
2 -1-9حركة مجتمع السلمHMS :

إن أول إطار قانوين للحركة كان حتت راية "مجعية اإلرشاد واإلصالح اليت تأسست يف  3488/33/3وذلك
بعد ما انتقلت احلركة من مرحلة العمل السري الذي بدأ يف عام -.3433حسب تقديرات احلركة -وتقوى يف 75
مستندا يف مرجعتيه إىل منهج مجاعة اإلخوان املسلمني العاملية .ولقد ظهر للعلن يف منتصف السبعينات مبعارضته

الصرحية والعم لية لنظام هواري بومدين باسم تنظيم "مجاعة املوحدين" بقيادة حمفوظ حنناح(.إمساعيل قرية وآخرون،
مرجع سابق،)338 :ومت اإلعالن عن تأسيسها يوم  33ديسمرب  ،3445ومل يتم اعتمادها رمسيا إال يوم  24أفريل
 ،3445كونه مل يقدم أوراق اعتماده رمسيا إال يوم  23مارس ،3445وبالرغم من املعارضة لفكرة تأسيس حزب
سياسي من قبل حمفوظ حنناح الشخصية األكثر تأثريا يف احلزب آنذاك لكن بعد ظهور اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
تراجع عن الفكرة وشكل حزبا سياسيا شارك يف كل االستحقاقات منذ بداية التعددية السياسية(.اجلمعي
النوي،مرجع سابق.)253:
ومسيت هذه احلركة يف  3445حبركة اجملتمع اإلسالمي مث غريت امسها إىل حركة جمتمع السلم (محس)( .نسيمة
مسايل،احلكم الراشد والتنمية املستدامة يف املغرب العريب.)23 :
وتعرب حركة محس حركة إسالمية ظهرت من عمق الشعب لتدعو إىل االلتزام باإلسالم كمرجعية مشرتكة يف
إطار منهج االعتدال والوسطية،أسسها الشيخ حمفوظ حنناح رمحة اهلل ليصون اإلسالم مبصادره ومقاصده باعتباره قوة
مجع وتوحيد وضبط لتوجهات األمة وتطلعاهتا ،ومصدر إهلام وجتديد وعنصر تفاعل للشعب ورعاية مصاحله عرب
االجتهاد اجلماعي( .مهدي أنيس جرادات ،مرجع سابق.)43 :
شكلت يف الفرتة املمتدة من سنة  2551إىل غاية جانفي  2532مع حزيب التجمع الوطين الدميقراطي
وحزب جبهة التحرير الوطين ما كان يسمى بالتحالف الرئاسي،وتكتل مؤخرا مع حركة النهضة اجلزائرية وحركة
اإلصالح الوطين فيما يسمى بتكتل اجلزائر اخلضراء  (.املوقع اإللكرتوين:
 www://Wikipedia/org/wkiيوم  2535/53/53على الساعة  23:32مساءا)
متارس احلركة اللعبة السياسية يف إطار الشرعية وبوسائل سلمية وتتخذ من املشاركة إسرتاتيجية ثابتة،وحاضرة يف
كل املواعيد االنتخابية ...حيث أهنا من خالل مشاركتها كل مسارات السلطة وقبلت بتويل مناصب وزارية وحكومية
يف هيئات انتقالية  ...وحتاول احلركة التمكني للمشروع اإلسالمي يف إطار احرتام موازين القوى واحرتام قواعد اللعبة
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السياسية يف اجلزائر ،مركزة جهودها على الثوابت الوطنية :اإلسالم واللغة العربية واألمازيغية( .حممد بوضياف ،مرجع
سابق.)32 :
وتتمثل املرجعية املعتمدة يف هذه احلركة يف تراث احلركة الوطنية ومجعية العلماء املسلمني والزوايا بكل ما قدمته
للشعب خالل عقود من الزمن ...باإلضافة إىل بيان أول نوفمرب  3451ببنوده وأهدافه وما يشكله من نظرة شاملة
ومتوازنة للدولة اجلزائرية املنشودة ودورها يف بعث قيم حضارية يتم استثمارها يف إطار مقوماتنا وثوابتنا إلسعاد البشرية
وحتقيق استقرارها  (.مهدي أنيس جرادات ،مرجع سابق .)43:
ومن سياسات احلركة وتوجهاهتا السياسية واالقتصادية واالجتماعية:
 العمل على طرح البدائل اإلسالمية يف جمال التشريع واحلياة العامة. املشاركة الفعالة يف مؤسسات الدولة ضمن مبادئ احلركة يف إطار محاية مكتسباهتا. العمل على جتسيد مبدأ الفصل بني السلطات. ترسيخ احلوار كقيمة حضارية لتحقيق التعايش والتواصل. ترشيد دور املنتخب وتدعيم صالحياته. ترقية دور املعارضة السياسية السلمية كأداة تطور واستقرار يف اجملتمع. -تفعيل اجملتمع املدين للمسامهة يف تنمية اجملتمع وترقيته (.املوقع اإللكرتوين :يوم  2533/52/55على

الساعة 23:54مساءا

)algeria.net/portal/staut/htmlhttp:// hms

 3 -1-9حركة اإلصالح الوطني( :النهضة سابقا):
حركة اإلصالح ترتبط ارتباطا وثيقا بشخصية رئيسها عبد اهلل جاب اهلل الذي أسس يف البداية حركة النهضة
كحركة غري سياسية ،لكن بعد دستور  3484مث اعتمادها يف صيف  3445على غرار التيارات اإلسالمية األخرى
وبعد الصراع الذي ختللها عام  2553ظهرت احلركة حتت تسمية جديدة عرفت بـ "حركة اإلصالح الوطين"،ومت
اعتمادها رمسيا من قبل السلطات العمومية وبقيت حركة النهضة يف النشاط احلزيب لكن بقيادة شخصية سياسية
أخرى.من منظور االمتداد األيدلوجي للحركة ،فهي تستمد كذلك أصوهلا من اإلسالمية العاملية وباألخص اإلخوان
املسلمني يف مصر ،رغم نفي زعيمها لكل عالقة هبا.
كما تقر احلركة بأحقية التعدد واالختالف داخل احلركة اإلسالمية بالرغم من كونه ظل معارضا لوجود أحزاب
إسالمية يف اجلزائر قبل التعددية السياسية اليت أقررها دستور ،3484وهي نقطة تقاطع يتقامسها مع حركة محس،
ساندت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ( )fisيف االنتخابات احمللية لعام ( .3445اجلمعي النوي ،مرجع سابق.)251 :
تأسست هذه احلركة من أجل القيام بإعادة بناء هيكلة التيار اإلسالمي الوطين النزيه على رؤية سياسية تقوم
على إخضاع املصاحل للمبادئ أو تعترب السياسة مصاحل حيميها احلق ،تطرح رأيها وترغب فيه وتعمل على اإلقناع به
بالوسائل السلمية والعلنية الواضحة ،كما تعمل على إحياء جمد اإلسالم والعروبة بالدعوة إىل إقامة اإلسالم كما أمر

208

الفصل الرابع.................................الخلفية النظرية للعمل السياس ي ،ألاحزاب السياسية والانتخابات
اهلل تعاىل ورسول اهلل (صلى اله عليه وسلم) وإحياء جمد العربية اليت هي لسان اإلسالم ،ومن مبادئها نذكر البعض
منها على سبيل املثال ال احلصر:
 االلتزام بالشورى. الوضوح يف الرؤية السياسية والتنظيمية. التمايز واالستقالل. الفهم الصحيح حلقيقة االنتخابات يف منظومتها الفكرية اإلسالمية. التقيد بدستور اإلسالم يف األخالق. لزوم منطق العدل واحلق ،أساس يف عالقتها املختلفة مع اهليئات واملنظمات والشخصيات( .مهدي أنيسجرادات ،مرجع سابق.)45 ،41 :
2-9أحزاب التيار الوطني:

وجيمع كل األحزاب اليت ترى نفسها وريثة قيم احلركة الوطنية وقيم ثورة نوفمرب ،وهي ال متنع عن االقرتاب من

التيار اإلسالمي بل نلمس لديها استعدادات واضحة لرتسيخ القيم اإلسالمية اليت تراها من صميم قيم احلركة الوطنية.
و يضم هذا التيار كل من جبهة التحرير الوطين،والتجمع الوطين الدميقراطي( .عيسى جرادي ،مرجع سابق.)18 :
ويوصفان بأهنما أحزاب للسلطة،للدفاع على السياسات احلكومية وهتيئة اجلماهري حول خياراهتا،ويقومان
بإعداد وتقدمي قوائم املرتشحني ملختلف املواعيد االنتخابية،وخيضع احلزبان إىل قرارات احلكومة بغض النظر عن
التجاذب احلاصل داخلها يف إطار التنافس وصراع األجنحة والكتل على قيادة احلزبني.ويف مقابل هذه املهام يستفيد
احلزبني من عدة امتيازات تتمثل أساسا يف الفوز مبناصب سياسية وإدارية عالية،وذلك يف إطار املنطق الريعي الذي
يطبع كل املمارسات السياسية يف اجلزائر( .حممد بوضياف ،مرجع سابق.)58 :
1 -2-9جبهة التحرير الوطنيFLN :

يف أول نوفمرب  3451انطلقت جبهة التحرير الوطين لتقود الثورة إىل التحرر من االحتالل الفرنسي،بعدها
حاولت خط ثورة مكملة عرفت باسم ثورة البناء الذايت لتتخلص من خملفات االستثمار الفرنسي .واستلزمت هذه
النظرة اجلديدة للجبهة الستكمال ثورة البناء من جديد ،وكانت الوسيلة لتحقيق ذلكهي حتويل جبهة التحرير الوطين
إىل حزب حاكم ،وإقناع األغلبية من قادة احلزب بأن الطريقة األحادية يف احلكم هي األنسب للوضعية ومتاشيا مع
مرحلة تطور البالد خاصة بعد مرحلة االستقالل( .إمساعيل قرية وآخرون ،مرجع سابق.)353 :
وهي الطليعة املؤلفة من املواطنني األكثر وعيا،من بينهم العمال والفالحني والشباب يصبون إىل حتقيق هدف

واحد وإىل مواصلة عمل واحد غايته القصوى انتصار االشرتاكية،واجلدير بالذكر أهنا ليست اشرتاكية علمية (مقيدة
بالفلسفة املاركسية)،إمنا تستمد جذورها من فكرتني كانت متثالن مخري الثورة،التقدم والعدالة االجتماعية،من بني
مبادئها:
 اجلماعية يف املناقشة.209
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 األغلبية يف اختاذ القرار. الوحدة يف التنفيذ. الوحدة يف العقيدة واإلدارة( .مهدي أنيس جرادات ،مرجع سابق.)41 ،43 :وهي جبهة استوعبت يف صفوفها مجيع العناصر اليت سامهت بصورة من الصور يف الثورة التحريرية ،فقد انطوت
منذ البداية على التعددية واالختالف ،لكل داخل إطار احلزيب أثناء اجللسات واملؤمترات ،وهذا االختالف والتعدد من
شأنه أن حيتوي على الطرفونقيضه،اإلسالمي املناهض أصال للوطين ،واملناهض للفرانكو -الئكي،واملتمثل للنموذج
الفرنسي يف اجلزائر املناقض للعرويب الذي يويل وجهة حنو املشرق العريب وتياراته البعثية والقومية والعروبية( .نور الدين

ثنيو.)221 ،2551 ،

وقد كانت سنوات الثورة مث االستقالل،كافية لكي تستويل جبهة التحرير الوطين على األداة(احلزب)،مث
املؤسسات (الدولة) والكيان (األمة) (املرجع نفسه.)252 :
ويعترب حزب جبهة التحرير الوطين حزب وسطي ال مييين وال يساوي ويركز أصحابه على الثورة اجلزائرية،ويقوم
على ايدلوجية واحدة تقوم على اإلسالم املتفتح والعروبة السياسية والثقافية واألرض هلا امتداد وطين على امتداد
األرض اجلزائرية( .خالد زعاف ،مرجع سابق.)353 :
 2 – 2-9حزب التجمع الوطني الديمقراطيRND :

مثل التجمع الوطين الدميقراطي بديل السلطة السياسي ملا حادت جبهة التحرير الوطين عن املسار املرسوم هلا،

وقد تكفل بإنشاء التجمع عناصر منسحبة من اجلبهة وبعض إطارات املنظمات واالحتادات والنقابات ،وكان اهلدف
منه بداية األمر هو توفري أرضية سياسية للرئيس (اليمني زروال) خلوض انتخابات جوان  3447التشريعية اليت فاز هبا
باألغلبية وحبوايل  355مقعد وأصبح بذلك قوة سياسية يف البالد.
ونظرا للطريقة اليت وصل هبا إىل احلكم ونظرا لطبيعة التشكيلة املكونة له واليت تتميز بكوهنا بعيدة عن كل قناعة
سياسية وايدلوجية وال تتوفر على برنامج سياسي واضح على األقل يف املراحل األوىل،فإن نواب اجملتمع مل
جيدواأنفسهم ملزمني مبسؤولية التمثيل أوال مطالبني بتقدمي حصيلة نشاطهم النيايب،بل على العكس فقد كانوا يف
خدمة من أوصلوهم إىل التحكم يف اجملالس املنتخبة واجملموعات احمللية  ...وهناك من يعتربون التجمع الوطين
الدميقراطي هوجتسيدالإلرادة الدولة يف كوهنا أساس األمة والضامن الوحيد لألمن العام( .حممد بوضياف ،مرجع
سابق.)33:
إن التجمع الوطين الدميقراطي مؤسس على مبادئ وأهداف بيان الفاتح من نوفمرب ،3451وهو تنظيم
سياسي يناضل من اجل احلداثة والعصرنة ومنطلقاته األساسية ومرجعتيه الفكرية هو الرصيد التارخيي للحركة،حبيث انه
يؤمن بالتعددية السياسية و بالتناوب على السلطة بالطرق السلمية ،يدافع عن احلرية ويعترب التجمع الوطين الدميقراطي
جتمع وطين يف منطلقاته وأهدافه ،دميقراطي يف منهجه وممارسته ،من خالل سعيه لتحقيق التطور االقتصادي،
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املتكامل ،املتزن والشامل مبا يكفل تنمية متوازنة جتعل من البعد االجتماعي عامال جوهريا يف حتقيق السلم االجتماعي
واالستقرار السياسي ( .املوقع اإللكرتوين:
(http://www.rnd-dz.com/view-histo-fond)ar.php?newsid.05/03/2016.15:10PM
3 -9التيار الديمقراطي الالئكي:
وهو جيمع التيارات اليسارية والعلمانية والفرانكوفونية والليربالية وميثلها حزب جبهة القوى االشرتاكية ،وهو
حزب يساري يتمركز أساسا يف منطقة القبائل،كما جند حزب العمال وهو حزب يساري معارض يتبىن املبادئ
الرتوتسكية،فيعلن عن تضامنه مع العمال والطبقات االجتماعية األكثر عرضه لالستغالل ووقوفه يف وجه
اخلوصصة ....
كما أنه يضم حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية،وهو حزب علماين يتبىن أفكار الئكية،كما جند
حزب احلركة االجتماعية الدميقراطية واليت يقودها اهلامشي شريف،وهو حزب ينتسب إىل اقصى اليسار ويرفض احلوار
مع اإلسالمي ويدعوا إىل القضاء عليهم ،وكذا حزب رضا مالك وهو ما يسمى بالتحالف الوطين اجلمهوري،ويرفض
أي شكل من أشكال التقارب مع اإلسالميني( .خالد زعاف ،مرجع سابق.)352 :
وسنركز على جبهة القوى االشرتاكية ،وحزب العمال ،والتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية اليت كان هلا
صدى يف االنتخابات يف اجلزائر بعد االستقالل خاصة .3447
1 - 3 -9جبهة القوى االشتراكية FFS
إن فكرة إنشاء جبهة القوى االشرتاكية تعود إىل تداعيات أزمة صيف  ،3432عندما أخفق آيت أمحد يف
معارضته داخل اجمللس التأسيسي فبعد تعيينه كنائب عن سطيف يف اجمللس التأسيسي،ورغم حتفظاته على ظروف
تشكليه غري الدميقراطية ( ،)3432/54/25القى نشاطه يف داخله معارضة شديدة،باإلضافة طبعا إىل إقصائه رمسيا
عن بعض الوظائف السامية يف الدولة،مما جعله يفكر جديا يف معارضة من خارج النظام ،فعمد إىل تكوين حزب
معارض يف  24سبتمرب  3433حيث طرح فكرة مقاومة السلطة جبميع الوسائل السياسية والعسكرية.وبعد فرتة من
الركود ظهر على الساحة يف عام  3484يف منطقة القبائل من خالل (حتالفه مع احلركة الثقافية الرببرية) .وقام بعدها
مناضلوه بتأسيس رابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان برئاسة احملامي املعروف علي حيي عبد النور .وبعد ما جاء عهد
التعددية السياسية حصلت جبهة القوى االشرتاكية يف  3484/33/25على االعتماد القانوين للحزب ،وهبذا يدخل
احلزب السري الثاين عهد الشرعية( .إمساعيل قربة وآخرون ،مرجع سابق.)354 :
بعد نتائج الدور األول من تشريعات  3443دعت جبهة القوى االشرتاكية كل القوى املعارضة للمشروع
اإلسالمي إىل التكتل يف قطب دميقراطي واحد ملواجهة زحف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ على مؤسسات الدولة.لكن
عارضت قرار النخبة العسكرية بإلغاء االنتخابات واعتربته انقالبا على اإلرادة الشعبية(حممد بوضياف،مرجع سابق:
 .)35ومن برنامج جبهة القوى االشرتاكية:
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إقامة دميقراطية سياسية وجتسيد دولة القانون من خالل دستور يعكس روح األمة والذي يتصوره ويعده جملستأسيسي منتخب.
 ال مجهورية دينية متطرفة وال دولة بوليسية. السعي من أجل حتقيق مدرسة تقوم على أسس دميقراطية. االنفتاح التنافسيللجزائر داخل اقتصاد دويل منفتح،ألن اقتصاد السوق وحده هو الكفيل خبلق التنافس.(إمساعيل قرية وآخرون ،مرجع سابق.)335 ،354 :
2 - 3 -9حزب العمال الشيوعي:

لقد ناضل الرتوتسكي ون اجلزائريني سرا منذ بداية السبعينات ضد النظام البومديين احلاكم والستالينية الشيوعية،

ومن أجل الدميقراطية والسيادة الوطنية عرب االنتخابات احلرة والدميقراطية جمللس تأسيس سيد ،وذلك خبالف (فقائهم
من الشيوعيني اجلزائريني ( )PAGSالذين حتالفوا مع احلكم العسكري،وبعد املصادقة على قانون اجلمعيات ذات
الطابع السياسي يف  3484/57/55مت إيداع ملف التصريح بتأسيس حزب املنظمة االشرتاكية العمالية ()OST
يف  3484/32/23والذي حتول الحقا إىل حزب العمال ( )PTوذلك بعد انعقاد مؤمتره يومي 28جوان 3445.
وهو يعترب نفسه مندجما يف الكفاح الدويل داخل إطار عاملي منظم للرتوتسكيني وذلك من أجل حرية الصحافة
والتعبري والرأي ،واملساواة القانونية بني كل األفراد وفصل الدين عن الدولة( .املرجع نفسه.)373 :
ترتأسه لويزة حنون وهي أول امرأة ترشحت يف تاريخ اجلزائر ملنصب رئاسة اجلمهورية ،وأول امرأة عربية تقود
حزبا سياسيا يف العامل العريب قاطع هذا احلزب االنتخابات التشريعية عام  3445و،3444ويف االنتخابات لعام
 3488حصل احلزب على ( )1مقاعد ،ويف االنتخابات التشريعية يف  2552 /55/35نال احلزب ( )23مقعدا
يف اجمللس الشعيب الوطين( .مهدي أنيس جرادات ،مرجع سابق.)353 :
يدعو حزب العمال احلكومة إىل اختاذ التدابري من أجل إعادة بعث اإلنتاج الوطين ومحايته،معتربا أن دعم
احلكومة لبعض أسعار املواد األساسية يبقى إجراء غري كاف ،وشدد على أن للجزائر من اإلمكانات ما يسمح هلا
بالوصول إىل االكتفاء الذايت يف العديد من املنتجات ( .املوقع اإللكرتوين:
()https://www.ar.wikipedai.org/wki.15:23pm.10/03/2016
 3 -3-9التجمع من أجل الثقافة والديمقراطيةRCD :

يسعى حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية من أجل إحياء الثقافة واللغة األمازيغية واحملافظة على اللغة
الفرنسية والتضييق عمليا على اللغة العربية ،ويرجع أصحاب هذا احلزب أصوله إىل انعقاد ملتقى وطين نظمه أعضاء
من الثقافة الرببرية تيزي وزو يومي 4 :و 35فيفري  3484حيث مت اإلعالم عن ميالد دستور احلزب الذي مت
اعتماده يف  33سبتمرب ( .3484إمساعيل قرية وآخرون ،مرجع سابق.)331 :

212

الفصل الرابع.................................الخلفية النظرية للعمل السياس ي ،ألاحزاب السياسية والانتخابات
تأسس هذا احلزب على يد السيد (سعيد سعدي) بعد انسحابه من جبهة القوى االشرتاكية وتأكيده على
البعد السياسي للقضية األمازيغية،وشارك احلزب فريئاسيات  3445يف حماولة منه إلضفاء البعد الوطين على
التنظيم(.حممد بوضياف ،مرجع سابق.)33 :
ويعترب أول حزب دعا إىل مقاطعة االنتخابات،كان التجمع يريد يف البداية بناء جبهة واسعة لرفض
االنتخابات بواسطة التناسق مع األحزاب وبعض اجلماعات املعروفة مبعارضتها للرئيس بوتفليقة مثل احلركة االجتماعية
الدميقراطية (احلزب الشيوعي) وحركة املواطنني من أجل الدفاع عن اجلمهورية( .املوقع اإللكرتوين:
()https://www.wikipedia.org./wiki.23/02/2016.15:47pm
من بني أهداف التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية:
استقرار الوطن وترسيخ النظام اجلمهوري ،باعتبارمها دوافع كفيلة لضمان التماسك والوحدة الوطنية.
املمارسة الفعلية للدميقراطية والتعددية السياسية والنقابية كصورة من صور تعبري وحتقيق السيادة الشعبية يف
ظل دولة القانون.
ضمان العدالة االجتماعية واملساواة بني املواطنات واملواطنون أمام القانون.
-

احرتام احلريات الفردية واجلماعية وحقوق اإلنسان.
الفصل بني اجملال السياسي والديين وضمان حرية املعتقد والعبادة.
التداول السياسي على السلطة عن طريق االقرتاع العام املباشر والسري ورفض كل أشكال العنف أو البقاء يف

السلطة (http://drifex.com/rcd/tout /sur le parti /documents/217 25/01/2016 .
على الساعة 35:35مساءا )
ما ميكن قوله حول جتربة األحزاب السياسية يف اجلزائر وبراجمها هو أهنا:
متكنت من استقطاب العديد من املنخرطني لكوهنا حتوي على برنامج سياسي قوي ،مقابل هذا توجد
أحزاب أخرى ليست هلا برامج سياسية هنائية.
معظم األحزاب السياسية يف اجلزائر حديثة العهد والنشأة أي أهنا يف طور التكوين باستثناء اليت كانت تنشط
سريا.
كل األحزاب السياسية يف اجلزائر سواء أكانت علمانية ،وطنية أو دينية ،نشطت يف السرية أو يف العلن،
باستثناء حزبني متطرفني سياسيا واثنيا :احلزب الشيوعي اجلزائري (الدميقراطي االجتماعي حاليا) ،وحزب التجمع من
أجل الثقافة والدميقراطية،ال تدعو إىل حماربة البعد احلضاري اإلسالمي للجزائر.بل إن معظمها ضمت نصوصه الرمسية
هذا البعد،واستمر ذلك بعد االستقالل وحىت ربيع عام  3447بفعل القانون العضوي لألحزاب.
إعادة هيكلة مستمرة للساحة السياسية على أسس ثابتة حمورها ثالث تيارات سياسية :التيار اإلسالمي
(جبناحيه :الراد يكايل واملعتدل املعارض واملشارك يف السلطة ،والتيار العلماين(جبناحيه :الدميقراطي واالستبدادي/
املعارض واملشارك يف السلطة.
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-

كان دا فعها األساسي هلذه التغيريات قلة االنضباط احلزيب والصراعات السياسية الداخلية واخلارجية ،واخلوف

من فقدان السلطة والسيطرة الكاملة على األحزاب من الداخل أو من اخلارج( .إمساعيل قرية وآخرون ،مرجع سابق:
.)371

رابعا :االنتخابات تفسيرها،أشكالها والنماذج النظرية المفسرة لها:
-1طبيعة االنتخاب وشروطه:
-1-1طبيعة االنتخاب:

اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية لالنتخاب ،فظهرت اجتاهات متعددة يف حتديد هذه الطبيعة ،فهناك من
يرى أن االنتخاب هو حق من احلقوق الفردية ،وهناك من يرى أن االنتخاب يعترب وظيفة والبعض اآلخر مجع بني
االجتاهني معا وقرر بأن االنتخاب حق ووظيفة ،وأخريا ذهب اجتاه رابع إىل اعتبار أن االنتخاب هو عبارة عن سلطة
قانونية( .سعد العبديل ،مرجع سابق .)37 :
1-1-1االنتخاب حق شخصيdroit individual :
ذهب بعض الفقهاء يف القرن الثامن عشر إىل القول بأن االنتخاب حق شخصي ،ووجوب االعرتاف هبذا
احلق لألفراد بوصفه حقا طبيعيا لصيقا بشخصيتهم وآدميتهم،ومن هؤالء الفقهاء روسو وروبسبري و بيثيون ،ويثبت
حق االنتخاب على رأي هؤالء لكل فرد على أرض الدولة وله صفة املواطن على أساس املساواة بني املواطنني ،ويعد
حقا طبيعيا ال ميكن انتزاعه من أي فرد،وما دام كذلك فإنه يكون أسبق على وجود املشرع وال ترقى إليه سلطة
التشريع املنظمة لالنتخاب( .املرجع نفسه .)15 :
وترتبط هذه النظرية بفكرة السيادة الشعبية* ،واليت تعترب السيادة هي جمموعة السيادات والسلطات الفردية،
وعلى ذلك فإن االنتخاب حق لكل مواطن له أن يستعمله أو ال يستعمله(.سعاد الشرقاوي ،مرجع سابق.)318 :
ويقول الفقيه السياسي جون جاك روسو يف هذا اجملال أن التصويت حق ال ميكن انتزاعه من املواطنني( .املوقع
االلكرتوين ،thesis univ- biskra.dz :ماهية النظام االنتخايب والتعددية احلزبية ،جامعة بسكرة ،ص،35
يوم  2533/53/32على الساعة 38 :35:58مساءا).
وما دام االنتخاب حق وملكية طبيعية ميتلكها كل شخص ،جيب األخذ باالقرتاع العام،حىت ميارس كل شخص
حقه االنتخايب وال تفرض عليه أية شروط من قبل الطبقة اليت ينتمي إليها أو الثروة اليت ميتلكها.وينتج من خالل هذا
الرأي كون االنتخاب حق شخصيا:

* تذهب نظرية السيادة الشعبية إىل أن السيادة ملك جملموع األفراد على أرض الدولة ،وسيادة الشعب ما هي إال جمموع األجزاء من السيادة اليت ختص كل
فرد من أبناء هذا الشعب وكل فرد حيصل على جزء من السيادة ،فإذا كان جمموع أفراد الشعب ( )355نسمة فإن لكل فرد ( )355 /3من السيادة .أنظر:
سعد العبديل ،مرجع سابق.34 :
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 تقرير حق االقرتاع العام ،وعدم جواز تدخل املشرع حلرمان األفراد من ممارسة حقهم يف االنتخاب أو تقييد هذااحلق على أساس طبقي أو مايل أو علمي،إال بصورة استثنائية وحمدودة.
 اعتماد مبدأ التصويت االختياري ،فما دام االنتخاب حقا فال جيوز عندها إجبار املواطنني على ممارسته،كما الجيوز فرض عقوبة كجزاء لالمتناع عن التصويت.
 يرتتب على اعتبار االنتخاب حقا شخصيا،أن تسري عليه مجيع أعمال التصرف كالبيع و اهلبة والتنازل( .سعدالعبديل ،مرجع سابق.)12 ،13 :
 2 -1-1االنتخاب وظيفة اجتماعية:

يرى أنصار هذا االجتاه أن االنتخاب وظيفة اجتماعية،فسبب تبين زعماء الثورة الفرنسية ملبدأ سيادة األمة*،أنه هذا

املبدأ يعترب السيادة لألمة كمجموع قانوين متميز عن األفراد املكونني هلا،ويرتتب على ذلك أن سلطة االنتخاب ال
متنح لألفراد ألهنم أصحاب سيادة،ولكن بصفتهم ملزمني باختيار ممثلني عن األمة ليعربوا عن سيادهتا،وهم إذ ميارسون
عملية االختيار هذه،ال ميارسون حقا شخصيا هلم،وإمنا ميارسون وظيفة،وبالتايل ال تعطي هذه الوظيفة إال لألجدر
واألكثر كفاءة،فينحصر ذلك يف فئات قليلة من الناس،وال بد عندها من توافر شروط معينة يف الناخبني لضمان
حسن أداءهم لوظيفتهم(.املرجع نفسه.)12 :
واألخذ هبذه النظرية يرتتب عنها النتائج اآلتية:
 حرية األمة يف حتديد من يباشرون االنتخاب إذا كان االنتخاب وظيفة وأن السيادة لألمة فإن ذلك يعين أن األمةحرة يف حتديد األفراد الذين جيوز هلم املشاركة يف االنتخاب،وذلك من خالل حتديد الشروط اليت ترى وجوب توافرها يف
من يباشر هذه الوظيفة ومن مث فهي حرة يف أن توسع أو تضيق قاعدة هيئة الناخبني من خالل حتكمها يف تلك
الشروط.
-إلزام املواطن بالتصويت :حيث جيوز لألمة أن جترب األفراد على املشاركة يف االنتخاب،مبا أنه وظيفة وهلا أن تفرض

اجلزاء املناسب على من ميتنع عن التصويت،ومعىن ذلك أن التصويت إجباري وليس اختياريا كما يراها أصحاب نظرية
احلق،ولقد القت هذه النظرية قبوال يف اجلمعية التأسيسية الفرنسية سنة  3743واجلمعية الوطنية اليت وضعت دستور
فرنسا لسنة ( .3742املوقع اإللكرتوين :االنتخاب تكييفه القانوين واإلعداد له وصوره
املختلفةElenning.Uokerbala.edu.iq/mode/ressource/visis.php،يوم،2016/07/04على
الساعة  22 :44مساءا)
 3-1-1االنتخاب حق ووظيفة:

*نظرية سيادة األمة :يذهب أصحاب هذه النظرية إىل أن السيادة ملك لألمة وحدها كشخص معنوي متميز عن جمموع األفراد الذين تتألف منهم ،فاألمة
ليست هي فقط جمموع املواطنني الذين يعيشون يف زمن معني على أرض الدولة ،بل أهنا تشمل يف الوقت نفسه املاضي واحلاضر واملستقبل ،فالسيادة يف
هذاالوصف ال تقبل التجزئة ،وال جيوز لألمة التصرف يف سيادهتا بالتنازل عنها( .أنظر ،سعد العبديل ،مرجع سابق.)38 :
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جيمع أصحاب هذا االجتاه بني الفكرتني السابقتني على أساس تكييف االنتخاب بأن له صفتني :صفة احلق
وصفة الوظيفة معا،ويفسر بعض أنصار هذا االجتاه سبب اجلمع بني الفكرتني،فكرة االنتخاب حق وفكرة االنتخاب
وظيفة،بأن االنتخاب حق فردي ولكنه يعترب وظيفة واجبة األداء يف نفس الوقت( .املوقع االلكرتوين :محاية حقوق
اإلنسان زمن الصراعات املسلحة ،األسبوع اخلامس ،إسناد السلطة يف النظام
الدميقراطي،site.iugaza.edu.psيوم 2533/53 /57على الساعة23 :03مساء ا(.
ويذهب بعض أنصار هذا الرأي إىل أن اجلمع بني هاتني الفكريتني املتعارضتني ال يعين يف حلظة واحدة،وإمنا
يعين أن االنتخاب هو حق ووظيفة على التتابع فذهب الفقيه كاريه دي مالبريج إىل أن االنتخاب يعترب حقا شخصيا
حتميه الدعوى القضائية يف البداية عندما يقوم الناخب بقيد امسه يف اجلداول االنتخابية،غري أنه يتحول إىل وظيفة بعد
ذلك أثناء ممارسة الناخب لعملية التصويت واملسامهة يف تكوين اهليئات العامة يف الدولة أي أن هناك تتابعا باألخذ
بالصفتني فأوهلما كونه حقا وثانيا كونه وظيفة( .سعد العبديل ،مرجع سابق.)11 :
ورأي الفقه املصري أن االنتخاب جيمع بني فكريت احلق والوظيفة مع ترجيح كفة الوظيفة كي يتمكن املشرع
من تنظيم هذا احلق ووضع الضوابط والشروط اليت تتفق وظروف الدولة(.بالل أمني زين الدين.)22 :2533،
 4-1-1االنتخاب سلطة قانونية:

يذهب أنصار هذا االجتاه إىل تكييف االنتخاب باعتباره سلطة أو آلية قانونية مقررة للناخب ال ملصلحته
الشخصية،ولكن ملصلحة اجملموع،وهذه السلطة يتحدد مضموهنا وشروط استعماهلا بالقانون،وبطريقة واحدة بالنسبة

جلميع الناخبني ،ويرتتب على هذا املنطق أنه من حق املشرع التدخل بالتنظيم والتعديل يف أي وقت شاء،ألن
االنتخاب ليس حقا شخصيا مولدا ملركز ذايت،ولكنه سلطة قانونية ال يعرتف هبا لكل شخص،وإمنا يعرتف هبا لألفراد
الذين حيددهم القانون،وفقا للشروط اليت يقررها،وللمشرع أن يعدل فيها لكوهنا تولد مراكز عامة جمردة،ال مراكز
شخصية،ومن مؤدي هذا االجتاه من الكتاب العرب،الدكتور (ثروت بدوي) والدكتور (محمد أنس جعفر) والباحث
(علي محمد الدباس) وآخرون.

كما يقول الفقيه الفرنسي (بارمتلي)أن املشاركة االنتخابية تستمد شرعيتها من قانون االنتخاب الذي يقررها

وحيدد كيفية ممارستها( .سعد العبديل ،مرجع سابق.)15 :
وميكن أن نعترب أن الطبيعة القانونية الصحيحة يف نظرنا هي األقرب لالنتخاب ألهنا تبتعد عن األهواء
الشخصية وال تغلب رأي األقلية بل تأخذ بعني االعتبار كل من توفرت فيه شروط االنتخاب دون متييز ال يف اجلنس
وال يف الطبقة االجتماعية.
والرأي الراجح الذي يأخذ به يف الفقه املعاصر،أن االنتخاب ما هو إال سلطة قانونية pouvoir légal
يستمدها األفراد من قانون االنتخاب لتحقيق املصلحة العامة.فالقانون هو الذي ينظم عملية االنتخاب أو كيفية
أدائها،وللمشرع احلق أن حيدد الشروط الالزمة للقيام بذلك،أو أن يعدل فيها سواء بالتقييد أو التسيري طبقا ملا يتطلبه
الصاحل العام،وللمشرع أن جيعل االنتخاب مقصورا على البعض دون اآلخر،وله أن جيرب األفراد على القيام به وإن كان
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من الضروري أن يكون االنتخاب معرتف به ألكرب عدد ممكن من أفراد الشعب وال جيوز تقييده إال العتبارات الصاحل
العام(.ربيع أنور فتح الباب متويل.)334 :2533،
 2 -1الشروط القانونية االنتخاب:

اتفقت معظم األدبيات على أنه لكل ميارس أي شخص حق االنتخاب البد من أن تتوفر فيه جمموعة من

الشروط ،وقد وضع القانون اجلزائري شروطا قانونية يتمكن من خالهلا أي فرد من املشاركة يف االنتخابات:
 1-2-1الجنسية:

تأخذ كل الدساتري احلديثة أو النظم القانونية القائمة بقاعدة حرمان األجانب من مباشرة احلقوق السياسية
وعلى رأسها حق االنتخاب ،وذلك استنادا إىل أن هذا احلق يكون مقصورا على املواطنني وحدهم باعتبارهم أصحاب

املصلحة مبا لديهم من والء لوطنهم،حيث هناك دوال تشرتط على املتجنسني إمضاء فرتة معينة على جتنسهم أي
اكتساهبم جنسية البلد حىت ميكنهم التمتع باحلقوق السياسية ومنها االنتخاب والرتشيح للمناصب العامة،وهذا ألن
هذه الدول تفرق بني الوطين األصيل والوطين املتوطن أو املتجنس الذي اكتسب اجلنسية يف حياته وليس منذ مولده.
(املرجع نفسه .)323 :
واملشرع اجلزائري قد منح للمتجنس حق االنتخاب مبجرد حصوله على اجلنسية اجلزائرية.
(اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،قانون اجلنسية اجلزائرية :املادة  35من القانون  83 /75املؤرخ يف 35
ديسمرب  3475واملتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية :)51 :وحيق له التمتع جبميع احلقوق املتعلقة بالصفة اجلزائرية
ابتداء من تاريخ اكتساهبا.
 2-2-1السن:

تتضمن التشريعات والدساتري احلديثة حتديد سن معني،يتمتع ببلوغه املواطن حبق االنتخاب،وقد يكون هذا

السن هو نفسه املتعلق باألهلية املدنية،أو قد يكون سنا أقل أو أصغر من ذلك،تشجيعها وتوسيعها هليئة الناخبني.
(ربيع أنور فتح الباب متويل ،مرجع سابق.)325:
ويف اجلزائر حدد القانون سن االنتخاب بثماين عشر ( )38سنة،حيث جاء يف املادة  53من قانون
االنتخابات  "2532يعد كل ناخب جزائري وجزائرية بلغ من العمر مثاين عشر ( )38سنة كاملة يوم االقرتاع وكان
متمتعا حبقوقه املدنية والسياسية،ومل يوجد يف إحدى حاالت فقدان األهلية يف التشريع املعمول به(.اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية الشعبية ،املادة  53من القانون العضوي رقم  53 -32املؤرخ يف  38صفر عام  3133املوافق لـ 32
جانفي  2532املتعلق بنظام االنتخابات.)53 :
أما املادة  53من قانون  33/3484فقد أكدت على الشروط املتطلبة يف الناخب حيث قرر أن يكون
سن الرشد االنتخايب  38سنة وهذا التخفيض للسن من أجل توسيع جمال املشاركة للشباب،وبالتايل زيادة نسبة
املشاركة يف االنتخابات،وكلما خفض السن كان أمام قانون متحرر(.أقوجيل نبيلة ،حبة عفاف ،دون سنة.)338:
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وهنا ال بد أن نشري أي سن يقصد به هل بلوغ سن الرشد السياسي أم سن الرشد املدين،فيتوافق سن
الرشد السياسي مع السن املدين عادة،إال أن هذا التوافق مل يكن هو القاعدة دائما،ففي بادئ األمر كان سن الرشد
السياسي يزيد عن سن الرشد املدين،فدستور  3831الفرنسي كان ال مينح احلق االنتخايب إال ملن بلغ من املواطنني
سن ثالثني عاما مث أنقص القانون الصادر يف  5أفريل سنة  3881إىل إحدى وعشرين عاما،وقد أخذت كثري من
الدول هذا السنكالواليات املتحدة األمريكية وبلجيكا وبولندا واجنلرتا منذ عام  .....3438يف حني تركيا حددته
بثماين عشر مث ارتفع سنة  3431إىل اثنني وعشرين،ويف مصر حدد الدستور املصري الصادر سنة  3423بثالثة
وعشرين سنة بالنسبة النتخاب أعضاء جملس النواب ومخس وعشرين سنة النتخاب جملس الشيوخ ....إىل حني
انقص سن السن الرشد السياسي يف مصر إىل  38سنة مبقتضى دستور  3453بينما حدد سن الرشد املدين 23
عاما.وهكذا جند أن التشريعات ختت لف فيما بينها لتحديد سن الرشد السياسي الذي يصري عنده املواطن أهال
الكتساب حق االنتخاب فمنها من يوحد سن احلصول على األهلية املدنية والتمتع باحلقوق السياسية وغالبا ما
تكون إحدى وعشرين سنة ،يف حني جند بعضا آخر حيدد سنا أصغر لبلوغ سن الرشد املدين من تلك السن الالزمة
لبلوغ سن الرشد السياسي،وذلك بقصد تأخري ممارسة املواطنني الشباب حلق االنتخاب،وهناك دول تسعى لتوسيع
هيئة الناخبني لتحقيق املزيد من الدميقراطية ،فإهنا ختفض سن مباشرة حق االنتخاب عن سن التمتع باألهلية املدنية
حبيث حتدده مثاين عشر عاما (( .)38بالل أمني زين الدين ،مرجع سابق )13 ،12 :
 3-2-1الجنس:
تأخذ بعض القوانني والنظم السياسية حبرمان اإلناث من حق االنتخاب وبالتايل يكون االنتخاب مقصورا على
الذكور وحدهم،وهذا ما كان سائدا يف القرن التاسع عشر،وكان دستور  3423ودستور سنة  3435يأخذ كل
منهما هبذه القاعدة حيث اشرتطا أن يكون الناخب من الذكور.
وقد بدأت الدول األوربية منذ هناية القرن التاسع عشر يف العدول عن هذه القاعدة وإعطاء املرأة حق
االنتخاب مثلها يف ذلك مثل الرجل  ،....وكان هذا هو اجتاه الدول الدميقراطية ،حبيث ظهر جليا يف بداية القرن
العشرين ،فأخذت دساتريها بقاعدة املساواة بني املرأة والرجل يف احلقوق السياسية.
فأقرت الدامنارك هذا احلق للمرأة سنة  ،3435وهولندا سنة ( .3434ربيع أنور فتح الباب متويل ،مرجع
سابق.)321 ،323 :
أما املشرع اجلزائري فلم مينع املرأة من املشاركة يف االنتخابات ،بل أعطاها احلق مثلها مثل الرجل ،ماعدا أنه ال
ميكن التسجيل يف أكثر من قائمة انتخابية واحدة( .املادة  58من القانون العضوي رقم  53 -32املؤرخ يف 38
صفر عام  3133املوافق  32جانفي  2532املتعلق بنظام االنتخاب .)52 :ومل حيدد القانون العضوي املتعلق
بنظام االنتخابات  2532اجلنس كشرط لالنتخاب.
أما دستور  3433فقد حدد حق التصويت للمواطن البالغ من العمر التسع عشر سنة،وهذا طبقا ملا جاء يف
املادة  33من هذا الدستور ،ومضموهنا املادة  33هو ":لكل مواطن استكمل  34عاما من عمره حق التصويت".
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(اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،دستور  ،3433املادة  ،33املرسوم رقم  ،353 ،33املؤرخ يف  25أوت
 ،3433املتعلق بقانون االنتخابات.)55 :
 4-2-1األهلية العقلية:

االنتخاب يقوم على أساس قدرة الناخب على االختيار ،وافرتاض نضجه العقلي والنفسي حىت ميكنه ممارسة

هذا احلق بصورة صحيحة أو صحية ،فإذا كان املشرع قد حرم األطفال أو صغار السن لعلة إدراكهم ،فمن باب أوىل
أن ينطبق ذلك على اجملنون واملعتوه ،أو املصاب بتخلف عقلي بصفة دائمة .فيحرم من حق االنتخاب من يكون
بالغا سن االنتخاب ولكن طرأ عليه جنون أو فقد قواه العقلية،بشرط أن يكون ذلك ثابتاعلى أن يعاد إليه حقه عند
شفائه( .ربيع أنور فتح الباب متويل ،مرجع سابق.)325 :
ولكن ال ميكن أبدا أن ختول السلطة حتديد السالمة العقلية إىل اجلهات اإلدارية إذ ميكن أن تعمد السلطات
اإلدارية إىل اهتام خصومها باجلنون بغية استبعادهم من العملية االنتخابية سواء كناخبني أو مرتشحني،وتعترب هذه
مهمة القاضي( .خالد زعاف ،مرجع سابق .)33 :
وقد ورد هذا لدى املشرع اجلزائري على خالف القوانني االنتخابية يف الفقرة األخرية من املادة  57من القانون
العضوي املتضمن نظام االنتخابات رقم  57/74ميثل أغلب الشرائح األخرى.
 9 -2-1األهلية األدبية:
تشرتط القوانني االنتخابية إلعطاء املواطن حق االنتخاب ،أال يكون قد صدر عليه حكم قضائي يف جرمية
متس الشرف واالعتبار ،مثل جرائم ،السرقة والرشوة واالختالس ،واإلفالس والتزوير ،وخيانة األمانة.
وتفرق هذه التشريعات بني أنواع اجلرائم املرتكبة ،فاألحكام اليت تتضمن عقوبة جنائية ،يرتتب عليها حرمان
دائم من احلقوق السياسية وذلك كقاعدة عامة ،ويرتتب عليها احلرمان باجلنح ،فإن احلرمان بشأهنا يكون مؤقتا ملدة
حمددة( .ربيع أنور فتح الباب متويل ،مرجع سابق.)323 :
وهنا ميكن أن ندرج أن املشرع اجلزائري قد حدد اجلرائم اليت حترم الناخب من حق التصويت ،وعدم قابليتهم
للتسجيل على القوائم االنتخابية حيث مينع كل من حكم عليه يف جناية أو جنحة ،ووفقا ملا نصت عليه املادة
57من األمر رقم  57/57واملؤرخ يف  3447/53/53وهي موافقة مع قانون  33/84أن هناك استثناءات متنع
من التسجيل يف القوائم االنتخابية كل من:
 -3احملكوم عليه جبناية.
 -2احمل كوم عليه يف اجلنح اليت حتكم فيها باحلرمان من ممارسة االنتخاب وفقا للمواد  4و 4مكرر  3و 31من
قانون العقوبات.
 -3من سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا للمصاحل الوطن.
 -1من أشهر إفالسه ومل يرد اعتباره.
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 -5احملجوز عليه (.املوقع اإللكرتوين (:منتديات اجللفة:يوم 2533/53/55على
الساعة22:58مساءا)http://www.djelfa.info/vb/show thread.php.
ولكن البد من أن ن فرق بني أنواع اجلرائم املرتبة إذا أن األحكام الصادرة يف اجلنايات يرتتب عليها حرمان
أبدي من احلقوق السياسية كقاعدة عامة  ،وذلك بعكس األحكام املتعلقة باجلنح إذا يكون احلرمان بشأهنا مؤقتا ملدة
حمددة أما املخالفات فإن األحكام الصادرة فيها ال يرتتب عليها حرمان من مباشرة احلقوق السياسية،وقد ينتهي
احلرمان الناتج عن صدور هذه األحكام برد االعتبار ملن حكم عليهم يف هذه اجلرائم عن طريق العفو الشامل عن
اجلرمية أو بواسطة إجراء تلقائي يرد االعتبار هلم( .بالل أمني زين الدين ،مرجع سابق) 13 :
 -2أنواع النظم االنتخابية وأشكالها:
-1-2

أنواع النظم االنتخابية:

توجد أنظمة متعددة لالنتخابات وأشكال خمتلفة لالقرتاع مما حيتم ضرورة االكتفاء بدراسة النظم الرئيسية،
ويعود مصدر هذا التعدد هو أن اإلنسان مييل إىل التجدد واالخرتاع واإلبداع،كما يعود السبب وراء هذا التعدد هو
أن اختيار نظام معني من بني األنظمة يعين تفضيل واحد من االعتبارات املتعددة والعمل على حتقيقه من وراء عملية
االنتخاب،وكل نظام انتخايب يهدف إىل حتقيق البساطة والعدالة والفعالية اليت متثل يف تكوين حكومة أغلبية متجانسة
ومستقرة.ولكن هذه األهداف الثالثة متعارضة وال ميكن حتقيقها كلها يف آن واحد،فالنظام الذي يسعى إىل أغلبية
متجانسة مستقرة،يتعني عليه أن يوسع االختيار أمام هيئة الناخبني،ويتبىن نظما بسيطة ولكنها ال حتقق العدالة بينما
يؤدي حتقيق العدالة امللحقة،وهو ما يوفر التمثيل النسيب إىل تقليل فرصة تكوين حكومة متجانسة مستقرة.
من هنا يتعني القيام بعلمية االختيار ،وهذا ما يفسر أن الدول املختلفة ختتلف نظمها االنتخابية تبعا الختالف
األهداف اليت تسعى إليها( .سعاد الشرقاوي ،النظم السياسية املعاصر ،مرجع سابق.)355 :
ويف إحدى التعريفات املقدمة لنظم االنتخاب ترى بأهنا هذه النظم هي اآلليات املتبعة لتحويل أصوات
الناخبني إىل ما يقابلها من املقاعد يف اهليئات املنتخبة،عرب إتباع طرق حسابية معينة،متأثرة يف ذلكبالواقع االجتماعي
والسياسي واالقتصادي يف ذلك البلد( .سعد العبديل ،مرجع سابق.)33 :
كما يرجع أيضا إىل مدى تغلغل الروح الدميقراطية يف نظامها السياسي وطبيعة التكوين االجتماعي والتقدم
احلضاري والثقايف لشعوهبا( .بالل أمني زين الدين ،مرجع سابق.)13 :

كما جند تع ريف آخر للنمط االنتخايب يعكس األهداف املقصودة من وراء اختياره ،حيث يشري إىل استعمال
قواعد فنية قصد الرتجيح بني املرشحني يف االنتخاب،وعادة ما تعرف باألساليب والطرق لعرض املرشحني على

الناخبني،فرز النتائج وحتديدها،وإن اختيار السلطة لنظام انتخايب معني يعكس غرضها السياسي بالدرجة األوىل ،فقد
تسعى إىل قيام برملان تعددي لتشجيع قيام حكومة ائتالفية مستقرة وفعالة،فاختيار نظام انتخايب أمر ليس حيادي
فهو أمر يتعلق باالختيار السياسي( .أقوجيل نبيلة ،عفاف حبة  ،مرجع سابق.)337 :

220

الفصل الرابع.................................الخلفية النظرية للعمل السياس ي ،ألاحزاب السياسية والانتخابات
 1-1-2االنتخاب المباشر واالنتخاب الغير مباشرLe suffrage direct et le suffrage :
indirect
 1 -1-1-2نظام االنتخاب المباشر Le suffrage direct

ويقصد بنظام االنتخاب املباشر قيام الناخبني باختيار النواب أو احلكام (الربملان،رئاسة الدولة) من بني

املرشحني مباشرة ودون وساطة وفق األصول واإلجراءات اليت حيددها القانون( .املوقع االلكرتوينthesis univ- :
 ،bishra.dzمرجع سابق .)38 :
ويطلق على هذا النوع من نظام االنتخاب-نظام االنتخاب املباشر -بنظام االنتخاب على درجة واحدة ألنه
يتم مرحلة ألنه يتم على مرحلة واحدة فقط ،حيث أنه يف أغلب األحيان يكون االنتخاب مباشر بالنسبة لالنتخابات
العامة :وهي انتخابات اجمللس األدىن الذي ميثل جمموع أفراد الشعب ،مثل جملس العلوم واجلمعية الوطنية الفرنسية
وجملس الشعب املصري( .بالل أمني زين الدين ،مرجع سابق.)18 :
واالنتخاب املباشر يؤدي إىل أن يباشر الشعب أو الناخب حقه أو سلطته مباشرة يف اختيار من يديرون
شؤونه ،فيزيد هذا من اهتمام الناخبني،ومن شعورهم باملسؤولية،مما يساعد على رفع درجة إدراكهم وفهمهم لألمور
العامة ،ويصعب على السلطة التأثري على الناخبني جبعلهم يتخذون اجتاها معينا .وهلذا جند الدولة احلديثة اجتهت إىل
أخذ بنظام االنتخاب املباشر( .ربيع أنورفتح الباب متويل ،مرجع سابق.)324 :
ويعترب نظام االنتخاب املباشر نتيجة منطقية لألخذ بنظرية السيادة الشعبية،إذا يتيح لغالبية األفراد انتخاب
احلكام بأنفسهم فإنه يزيد من اهتمام الشعب ويشعره باملسؤولية،لذلك يعد نظام االنتخاب املباشر األقرب إىل
الدميقراطية (.املوقع اإللكرتوين  thesis.univ-bishra.dz:مرجع سابق.)38:
وإذ كان هذا النظام أقرب إىل حتقيق الدميقراطية فإنه جيب أن ال يغرب من الذهن أن إتباع هذا النظام يتطلب
أن يكون الناخبني على درجة معينة من الوعي والرتبية السياسية،وأن يكونوا على قدر من الثقافة اليت متكنهم من
حسن اختيار ممثليهم يف السلطة( .املرجع نفسه :نفس الصفحة).
ويف اجلزائر ،اختذ املشرع اجلزائري بنظام االنتخاب املباشر يف انتخابات اجملالس الشعبية البلدية والوالئية ،وكذلك
انتخابات اجمللس يف القوائم االنتخابية ،ممثيلهم يف اهليئات مباشرة.
2 -1-1-2نظام االنتخاب الغير مباشرle suffrage indirect :

يقصد به أن يقوم الناخبون باختيار مندوبني عنهم،يتولون بدورهم اختيار أعضاء الربملان من بني املرشحني أو
باختيار املرشحني لتويل السلطة ،وهذا االنتخاب يتم درجتني أما االنتخاب على ثالث درجات فإن املندوبني الذين مت

اختيارهم يف أول درجة يقومون بانتخاب مندوبينعنهم ،وهم الذين يقومون بدورهم باختيار أعضاء الربملان بعد ذلك.
(ربيع أنور فتح الباب متويل،مرجع سابق.)327 :
ويكون االنتخاب ال غري مباشر من خالل أن يقوم ناخب الدرجة األوىل باختيار الناخب املندوب (ناخب
الدرجة الثانية) ويقوم بدوره بانتخاب احلاكم أو النائب،وقد نصت على هذا النظام املادة  353من الدستور 3443
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اجلزائري ينتخب ثلثا ( ) 2/3أعضاء جملس األمة عن طريق االقرتاع الغري مباشر والسري من طرف أعضاء اجملالس
الشعبية البلدية ،اجمللس الشعيب الوالئي (.نبيلة أقوجيل  ،عفاف حبة  ،مرجع سابق.)337 :
وجند فرنسا قد أخذت بنظام االنتخاب الغري املباشر حىت عام  3831حيث عدلت عنه قوانينها االنتخابية
وانتهجت نظام االنتخاب املباشر ،باستثناء انتخاب أعضاء جملس الشيوخ الذي يتم عن طريق االنتخاب الغري
مباشر (.املوقع اإللكرتوين  ،thèses univ-bishra.dz :مرجع سابق)38:
اقرتن هذا النوع من نظام االنتخاب الغري مباشر بالنظم املرجعية،حيث تلجأ بعض الدساتري إىل هذه الوسيلة
يف اختيار احلكام حبيث جتعل سلطة االختيار احلقيقي يف يد فئة خاصة يسهل التأثري عليها،ويرى الفقه األمريكي أن
هذه القلة املختارة متلك املعلومات الكافية عن املرشحني مبا ميكنه من اختيار الصاحل واألصلح ،وقيل بأنه ميتاز بأنه
يقلل من ضرر االقرتاع العام وذلك ألن املواطن العادي كثريا ما جيهل كفاءة املرشحني،على عكس االنتخاب الغري
مباشر فإنه جيعل بيد فئة خمتارة تعرف كفاءة املرشحني( .غنية شليغم  ،ولد عامر نعيمة.)385 :2533 ،
ويصلح االنتخاب الغري مباشر يف البالد النامية ،أو البالد حديثة العهد بالدميقراطية النيابية،ألنه يسمح للطبقة
العظمى أو للقاعدة الشعبية باختيار من ميثلهم يف انتخاب أويل األمر،أو أعضاء الربملان،وتؤدي علمية اختيار
املندوبني ،والذين يكون عددهم أكثر من عدد أعضاء الربملان إىل اختيار عدد كبري من بني العناصر األصلح والذين
يعهد إليهم بعد ذلك باختيار النواب أو االختيار من بني املرشحني لتوليد السلطة العامة( .ربيع أنورفتح الباب متويل،
مرجع سابق.)328 :
والقول بأنه يصلح هذا النوع من النظم االنتخابية يف الدول املتخلفة سياسيا وثقافيا واجتماعيا ،ألن هذه
الدول تعرف ضعف الوعي السياسي لدى أغلبية أفراد الشعب ،غري أن الواقع يثبت عدم جدوى االنتخاب الغري
املباشر فاجملالس النيابية اليت مت انتخاهبا على درجتني مل تكن دائما أكثر كفاءة من تلك اليت مت انتخاهبا بالطريقة
املباشر أي على درجة واحدة.كما أن القول بأن االنتخاب الغرياملباشر يقلل من التأثر باألهواء السياسية والدعاية
احلزبية املغرضة ،فهو قول مردود عليه حيث أثبت الواقع أن قلة عدد املندوبني تؤدي إىل سهولة التأثري عليهم والضغط
عليهم من جانب احلكومة واملرشحني( .املوقع اإللكرتوين  ،thèses univ-bishra.dz:مرجع سابق.)34 :
باإلضافة إىل ما مت ذكره من عيوب هناك من يعتربه -نظام االنتخاب الغري مباشر -وسيلة غري دميقراطية
الختيار احلكام ،ورمبا ألهنا حتمل بعض الشك يف ملكات الشعب ووعيه السياسي أو ألن االنتخاب الغري املباشر
يقرتن غالبا باالقرتاع املقيد،إذا يشرتط القانون يف الناخب املندوب شرط النصاب املايل أو الكفاءة أو االنتماء
األسري ،هذا باإلضافة إىل أن االنتخاب غري املباشر يفسح اجملال أمام احلكومة للتالعب بنتائج االنتخابات،إذا
أرادت تزييف االنتخابات عن طريق تزييف إدارة الناخبني ،من خالاللضغط على املندوبني وهم قلة ميكن التأثري
عليهم( .غنية شليغم  ،ولد عامر نعيمة ،مرجع سابق.)385 :

وإن كان هلذا النظام عيوبا هلذا ال يعين أنه خايل من مزايا فله مزايا يتمتع هبا عن نظام االنتخاب املباشر منها:
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 أن الناخب ناخب الدرجة األوىل على األخص -ال يكون قادرا على القيام باختيار مرشحي العملية االنتخابيةبشكل موضوعي على خالف ناخيب الدرجة الثانية الذين يكونون حمدودين يف العدد على حنو يؤديإىل إمكانية
التواصل بينهم وبني املرشحني بشكل مباشر مما ميكنهم من القيام بدورهم بصورة مستنرية.
 يتيح االنتخاب الغري مباشر لناخب الدرجة األوىل اختيار ممثلني يكونون أكثر إملاما ومعرفة ودراية بالشؤونالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل اختيار فئة قادرة على قيادة هؤالء حنو التنمية والنهوض هبم
ومتطلباهتم حنو حتقيق التقدم والرفاهية يف شىت النواحي( .بالل أمني زين الدين ،مرجع سابق.)52 :
 ومن أمثلة االنتخاب الغري املباشر :انتخابرئيس الواليات املتحدة األمريكية ،إذ يقوم شعب الواليات املتحدة يفثاين يوم اثنني من شهر نوفمرب يف كل سنة باختيار الناخبني الرئاسيني  les électeurs présidentialالذين
يكونون ما يسمى باجملتمع االنتخايب  le collège électoralويعلن املرشحون للمجمع االنتخايب منذ البداية
عن الشخص الذين يصوتون لصاحله يف االنتخابات الرئاسية ،وهلذا يكون رئيس اجلمهورية معروفا مبجرد إنتهاء عملية
إختيار الناخبني الرئيسيني ،مث يتم إجراء إنتخاب إلختيار رئيس اجلمهورية ونائب رئيس اجلمهورية بواسطة اجملمع
االنتخايب يف ثاين يوم اثنني من شهر يناير التايل النتخاب الرئاسيني( .سعاد الشرقاوي،مرجع سابق.)353 :
 2-1-2نظام االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة:
Le scrutin nominal et le scrutin de liste
1 -2-1-2نظام االنتخاب الفردي (االسمي)le scrutin nominal :

يقصد به أن الناخبني يف دائرة انتخابية معينة يقومون بانتخاب شخص أو نائب واحد ميثلهم يف الربملان

،ويعىن هذا أن الدولة تقسم إىل عدة دوائر انتخابية غري كبرية حبيث يقوم كل ناخب بالتصويت ملرشح واحد فقط ال
أكثر ،وبالتايل يكون لكل دائرة من الدوائر االنتخابية نائب واحد أو اثنان ،كما هو حال االنتخابات املصرية يف ظل
دستور سنة  3473على أن يكون أحدمها على األقل من العمال أو الفالحني( .ربيع أنور فتح الباب متويل ،مرجع
سابق.)324 :
أما إذا كان االنتخاب الفردي ال يتم إال وفق نظام األغلبية فإنه جيري إما على دور واحد وإما على دورين
يكتفي يف النظام األول باألغلبية البسيطة أو النسبية بينما يتطلب يف النظام الثاين باألغلبية املطلقة(.املوقع
اإللكرتوين  ، thesis univ-bishra.dz.pdf:مرجع سابق.)25 :
واالنتخاب الفردي يقوم فيه الناخب باختيار فرد واحد من املرشحينفي العملية االنتخابية يف دائرته،يف حني أن
االنتخاب بالقائمة هو االنتخاب الذي يقوم فيه الناخب باختيار قائمة تضم أكثر من فرد من بني القوائم املرشحة يف
الدائرة االنتخابية،وسيرتتب على ذلك أن عدد الدوائر االنتخابية سيكون كبريا يف االنتخاب الفردي،ألنه سيطابق
عدد النواب املنتخبني يف كل دولة ولكن هذا العدد سيكون قليال بكثري يف االنتخاب القائمة،وهذا التقسيم ضرورة
لضمان جدية االنتخاب وحتقيق الدميقراطية ،فلو كانت الدولة كلها دائرة واحدة كما كان احلال يف ايطاليا الفاشية ويف
الربتغال يف ظل دستور سنة  3433املعدل سنة  3454الستحال على الناخبني التعرف على مجيع املرشحني بل أن
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اعتبار الدولة كلها دائرة واحدة ال جيعلنا يف الواقع أمام انتخاب وإمنا أمام استفتاءخاصة إذاكان النظام يأخذ القائمة
الواحدة( .بالل أمني زين الدين ،مرجع سابق.)53 ،55 :
ومن أمثلة النظام االنتخايب الفردي النموذج الذي مت تطبيقه لنظام االنتخاب الفردي على دور واحد ،أما فيما
خيص نظام االنتخاب الفردي على دورين جند النموذج الفرنسي ،فالنموذج الربيطاين يقوم على ثالثة نقاط:
 .3أن االقرتاع يف اجنلرتا جيري يف دوائر صغرية وخيصص لكل دائرة انتخابية منها مقعد نيايب واحد.
 .2املرشح يفوز يف املعركة االنتخاب ية حبصوله على أغلبية األصوات أيا كان قدر هذا العدد أي دون اشرتاط حصول
املرشح على أغلبية من األصوات تفوق ما حصل عليه بقية املرشحني جمتمعني يف الدائرة.
 .3يفوز املرشح بالتزكية يف احلالة اليت ال يتقدم فيها مرشحون آخرون يف ذات الدائرة االنتخابية ودون حاجة إلجراء
االنتخابات فيها.
وقد أدى نظام االنتخاب الفردي يف بريطانيا إىل نظام احلزبني السياسيني (ثنائية حزبية) ،يتزاحم كل منها
للوصول إىل السلطة وجباورمهاتتعايش أحزاب صغرية تشارك يف العمل السياسي دون وصوهلا إىل السلطة ألن اللعبة
السياسية يف يد احلزبني الكبريين(.املوقع اإللكرتوين،Thesisuniv.bishre.dz ،مرجع سابق.)23 ،25:
وهذا النوع من النظم االنتخابية يتناسب مع الدول النامية،وذلك ألن من شأنه تسهيل وتبسيط العملية،
وتقوية مراكز االقرتاع بالنسبة للناخبني ،ويسهل للناخب معرفة املرشحني معرفة شخصية.
وميكن القول أن االنتخاب الفردي له مزايا وعيوب من أمهها:
 يسهل على الناخب القيام بعملية االختيار اليت ينصب على شخص واحد فقط يسهل معرفته من بني املرشحني.
 ينطوي االنتخاب الفردي على تشجيع املنافسة،وحتفيز الناخبني يف القيام بعملية االختيار ،مما يشكل عالجا حلالة
السلبية اليت تنتشر يف هذه الدول( .ربيع أنور فتح الباب متويل ،مرجع سابق.)333 :أما عيوبه هي كالتايل:

 إن هذا النظام جيعل من النائب أسريا لطلبات ورغبات ناخيب الدائرة االنتخابية اليت انتخب عليها ،وهذا يدفع كل
نائب من النواب إىل الدفاع عن مصاحل دائرته االنتخابية دون سواها ،ما يؤدي إىل غياب دافع املصلحة الوطنية العليا
يف أعمال النواب املختلفة.

 هذا النظام ال يساعد على متثيل األقليات العرقيةوااليدلوجية داخل اجملالس النيابية،حيث تكون هناك أقليات
موزعة على خمتلف الدوائر االنتخابية ،ولكنها ال تتمكن من إيصال ممثليها إىل الربملان ألهنا ال تشكل أغلبية يف خمتلف
الدوائر ،رغم أن نسبتها املئوية من جمموع ناخيب الدولة تكون مرتفعة( .سعد العبديل ،مرجع سابق.)71 ،73:
2 -2-1-2نظام االنتخاب بالقائمةle scrutin de liste :
وفيه تقسم الدولة إىل دوائر انتخابية واسعة النطاق ،حبيث كل ناخب يقدم قائمة أمساء املطلوب انتخاهبم من
املرشحني ،ويطبق نظام االنتخاب بالقائمة يف صور عدة،كالقائمة املغلقة القوائم املغلقة مع التفضيل للقوائم مع املزج.
(نبيلة أقوجيل  ،عفاف حبة  ،مرجع سابق .)337 :وميكن تناوهلا كالتايل:
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 القوائم المغلقة:هي قوائم ال يستطيع الناخب أن يعدل فيها شيئا يف ترتيب املرتشحني أو الزيادة أو حذف
أمسائهم،فيختار القائمة املقدمة بأكملها،هذا النوع من القوائم يسلب حرية الناخب إذ جنده مقيدا بالرتتيب الذي
وضعه احلزب الذي يفضله.
 القوائم المغلقة مع التفصيل :تعترب هذه صورة أخرى لنظام القوائم املغلقة إال أن الناخب ميكنه أن خيتار قائمة
واحدة مع إمكانية إعادة ترتيب األمساء الواردة هبا دون إضافة أو حذف.
 نظام القوائم مع المزج :من خالل نظام القوائم مع املزج ميكن للناخب أن يقدم قائمة من عنده مكونة بأمساء
املرشحني الذين خيتارهم من جمموعة القوائم املقدمة .رغم أن هذا النظام يعطي للناخب احلرية التامة يف التعبري عن

إرادته إال أنتطبيقيه على ارض الواقع يتطلب إمكانيات ووسائل ال تتوفر يف مجيع الدول ذلك لصعوبة فرز األصوات
وحتديد النتائج االنتخابية( .املوقع اإللكرتوين Thesisuniv-bishra.dzمرجع سابق.)23 ،22 :
وال بد من أن لنظام االنتخاب بالقائمةمزايا عديدة إال أنه من غري املنطقي املبالغة يف اجتاه اإلجياب ألنه كغريه
من نظم له عيوب ال ميكن اإلغالق عنها.
 من شأن هذا النظام التقليل من التأثري الذي يصدر من املرشحني حنو الناخبني مما يكون بالغ األثر يف قيام
الناخبني باختيار مرشحهم على أسس موضوعية.
 ميتاز هذا النظام باملوضوعية واالستقالل الكبريين يف االدالء باألصوات حيث يتيح هذا النظام للناخبني إجراء
عملية مفاضلة حرة بني برامج عمل سياسي،وبالتايل احلكم على املرشح من خالل برناجمه السياسي وليس من خالل
سلوكهالشخصي العام وانه حيول دون تدخل رأس املال يف العملية االنتخابية،وذلك بسبب اتساع الدوائر االنتخابية.
(بالل أمني زين الدين ،مرجع سابق.)54 :
 االنتخاب بالقائمة جيعل التنافس بني الربامج واآلراء ال بني األشخاص،حيث تنتمي إىل أراء معينة ومناهج

سياسية واجتماعية معروفة للناخب مما جيعل املفاضلة أكثر فعالية عنها بالنسبة لالنتخاب الفردي حيث تستند
املفاضلة إىل اعتبارات شخصية.


يساعد االنتخاب بالقائمة على زيادة عدد الكفاءات يف اجمللس النيايب،وذلك بإتاحةالفرصة أمام أكثر من مرشح

للرتشيح يف اجمللس النيايب واختيارأكثر من واحد من بينهم( .ربيع أنور فتح الباب متويل ،مرجع سابق .)332 :أما
عيوبه فهي أنه:

 يؤدي نظام االنتخاب بالقائمة إىل التقليل من حرية الناخبني يف االختيار.

 يؤدي إىل طغيان واستبداد األحزاب السياسية حيث يقتضي هذا النظام أن يرتك أمر ترشيح أعضاء اجملالس
النيابية إلرادة قادة األحزاب الذين ينفردون بالقرار يف شان أمساء املرشحني الذين توضع أوال يف القائمة االنتخابية
وبالتايل ال جيد الناخب أمامه سوى اختيار إحدى هذه القوائم مما يؤدي إىل إضعاف دور الناخبني وشل حريتهم ،يف
حني أن األحزاب السياسية هلا ريادة يف اختيار نواب الربملان.
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يؤدي هذا النظام إىل خداع الناخبني إذ تلجأ األحزاب السياسية إىل وضع اسم شخص بارز له ثقل سياسي

ووضع مرموق يف صدر القائمة ،مث متأل القائمة بعد ذلك بأمساء أشخاص غري معروفني( .بالل أمني زين الدين ،مرجع

سابق.)35 :

وميكن القول أن هذين النظامني نظام االنتخاب الفردي و االنتخاب بالقائمة يرتبط فعالية كل منهما
ب الظروف اخلاصة بكل دولة على حدى وقد يرجع تفضيل دولة ما لنظام انتخاب معني ،كأن تأخذ باالنتخاب
الفردي أو تفضل االنتخاب بالقائمة فهذا يرجع ألسباب سياسية أو اجتماعية أو طائفية(.ربيع أنور فتح الباب
متويل ،مرجع سابق.)332 :
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3 - 1 -2نظام االنتخاب باألغلبية ونظام التمثيل النسبي:
1 - 3 – 1 -2نظام االنتخاب باألغلبيةscrutin majoritaire :

يقال عن االنتخاب إنه انتخاب باألغلبية إذا اعترب النظام أن املرشح قد جنح يف االنتخابات مبجرد حصوله
على أغلبية األصوات املعطاة،ولكن األغلبية املشرتطة قد تكون األغلبية املطلقة كما قد يكتفي باألغلبية النسبية.
واختيار أي من األغلبيتني املطلقة أو النسبية يؤدي إىل االكتفاء بدور واحد لتعرف نتيجة االنتخاب أو يستلزم
إعادة االنتخاب(.سعاد الشرقاوي ،مرجع سابق.)353 :
وميكن تصور هذا النظام يف االنتخاب الفردي إذ تنتخب الدائرة نائبا واحد،كما ميكن تصوره يف االنتخاب
عن طريق القائمة،فتفوز القائمة اليت نالت أغلبية األصوات جبميع املقاعد أو أغلبها( .املوقع اإللكرتوين thesis :
 ،univ- bishra.dzمرجع سابق.)21 :
ويتخذ االنتخاب باألغلبية إحدى الصورتني اآلتيتني:
 نظام األغلبية المطلقةle scrutin magoritaire absolue :
ومعناها أن النتيجة ت تمثل يف جناح أو فوز من حيصل على أكثر من نصف األصوات الصحيحة ( )3/2وعلى
سبيل املثال لو أن عدد األصوات الصحيحة مائة ،فإن األغلبية املطلقة تكون  53صوتا .وإذا كانت عدد األصوات
44صوتا،فإن األغلبية املطلقة تكون  55صوتاولس  53صوتا ،مما يتضح أن األغلبية املطلقة هي أكثر من نصف
األصوات وليس كما هو شائع نصف األصوات زائد صوت واحد .أي أن املرشح أو القائمة اليت تفوز هي اليت حتصل
على عدد أصوات يزيد على نصف األصوات الصحيحة( .ربيع أنور فتح الباب متويل ،مرجع سابق.)333 :
ويطلق على نظام األغلبية المطلقة أيضا نظام األغلبية على دورين le scrutin majoritaire

 àdeuxtoursوهذا النوع ال يعترب املرشح فائزا يف االنتخابات إال إذا حصل على األغلبية املطلقة لألصوات
املعطاة ،ويشرتط أن حيصل على أصوات ربع عدد الناخبني جبداول االنتخاب .فإذا مل حيصل أي من الناخبني على
ا ألغلبية املطلقة من الدور األول تعاد االنتخابات بني اثنني من املرشحني مها املرشحان اللذان حصال على أكرب عدد
من األ صوات يف الدور األول ويكفي أن حيصل أي من املرشحني على أكرب عدد من األصوات لكي يعد فائزا يف
االنتخابات،وال يشرتط يف الدور الثاين أن حيصل على األغ لبية املطلقة .ومن أمثلة هذه االنتخابات النظام املطلق يف
االنتخابات الفرنسية ،وانتخابات جملس الشعب املصري ( .سعاد الشرقاوي ،مرجع سابق.)351:
واملشرع اجلزائري طبق هذا النظام -نظام األغلبية املطلقة،-حيث نصت املادة  331من القانون العضوي
 53 -32املتضمن نظام االنتخابات،على أنه جيري انتخاب رئيس اجلمهورية باالقرتاع على اسم واحد يف دورين
باألغلبية املطلقة،كما أكدت املادة  335ومن القانون نفسه  53 -32على أنه حيوز أي مرتشح على األغلبية
املطلقة لألصوات املعرب عنها يف الدور األول،وينظم دور ثان،ال يشارك فيه سوى املرشحني االثنني اللذين أحرز أكرب
عدد من األصوات خالل الدور األول( .اجلمهوربة اجلزائرية الديقراطية الشعبية:قانون االنتخابات،املادة 335 ،331
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من القانون العضوي  53 -32املتعلق بنظام االنتخابات املؤرخ يف  38صفر 3133املوافق لـ  32جانفي
.)2532


نظام األغلبية النسبية أو أكثرية األصواتla majouité rélative :يعين فوز املرشح يف العملية

االنتخابية إذ حصل على أكثر األصوات الصحيحة باملقارنة بباقي املرشحني حىت ولو كانت هذه األغلبية اقل من
األغلبية املطلقة لألصوات الصحيحة أوال تصل إىل  %35فقد يكون هناك ستة مرشحون فحصل األول على %25
من األصوات وحصل الثاين على  %22والثالث حصل على  %25والرابع على  %31وحصل اخلامس على
 %33والسادس على  % 8من جمموع األصوات فإن األول هو الفائز يف االنتخابات ويف عضوية اجملالس النيابية
على الرغم من أنه مل حيصل على األغلبية املطلقة .وهو يقضي إىل نظام احلزبني السياسني (ثنائية حزبية) إذ كان
الشعب متجانسا بقدر كاف( .بالل أمني زين الدين ،مرجع سابق.)75 :
ويطلق على هذا النوع من االنتخاب باالنتخاب باألغلبية البسيطة الذي يتم على دور واحد le scrutin
 ،majoritaire à un seul tourويتم يف دور واحد ويعترب املرشح ناجحا يف االنتخابات إذا حصل على
أكرب عدد من أصوات الناخبني باملقارنة باألصوات اليت حصل عليها املرشحون اآلخرون .وال يشرتط أن حيصل على
األغلبية املطلقة من جمموع األصوات املعطاة ،ونظام األغلبية النسبية الذي يتم فيه االنتخاب وتعرف نتيجته من الدور
األول هو النظام املطبق يف الدول األجنلوسكسونية وعلى رأسها اجنلرتا والواليات املتحدة وكندا( ،سعاد الشرقاوي،
مرجع سابق.)351 ،353 :
وقد قرر املشرع اجلزائري اعتماد نظام األغلبية البسيطة يف انتخابات جملس األمة وهي االنتخابات الغري مباشرة
اليت جترى مرة كل ثالث سنوات ،يقوم من خالهلا أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية املنتخبون مباشرة من طرف
الناخبني ،بانتخاب عضو واحد عن كل والية من واليات اجلمهورية ،وتسمى كذلك بانتخابات التجديد النصفي
حيث يتم جتديد نصف أعضاء جملس األمة املنتخبني ،وقد نصت الفقرة األوىل من املادة  323من القانون العضوي
 53 -32املتعلق بنظام االنتخابات على أنه" :يعلن منتخبا فائزا ،املرتشح احلاصل على أكثر عدد من األصوات
وفقا لعدد املقاعد املطلوب شغلها"( .املادة  323من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ،مرجع سابق :دون
صفحة).
ومن مزايا هذا النظام أي نظام األغلبية بنوعيه (املطلق والنسيب):
 البساطة والوضوح والقدرة على تكوين أغلبية برملانية متماسكة ،مما يؤدي يف النهاية إىل استقرار احلكومات.جيعل هذا النظام الناخب على معرفة جبميع املرشحني املتنافسني يف االنتخابات ،هذا من شأنه أن يقلص
تأثري األحزاب السياسية على أراء واجتاهات الناخبني.
أما ما يؤخذ على نظام األغلبية هو أنه قد يتناقض مع الدميقراطية احلقة ،كما أن نتائجه قد ال تتسم بالعدالة
كونه يضع القوة السياسية يف يد الطبقة اليت نظهر هبا ،ويرتتب على ذلك إمهال ما عداها من الطبقات اليت قد يكون
بعضها ذات أمهية كبرية مما جيعل اجمللس النيايب املنتخب بعيدا عن أن يكون ممثال جلميع طبقات األمة ،وهبذا ال تكون
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حكومة دميقراطية قائمة على مبدأ املساواة بل حكومة طبقة ممتازة تفرض سلطاهتا على كل من خالفها يف الرأي.
(غنية شليغم  ،ولد عامر نعيمة ،مرجع سابق.)82 :
 -2 - 3 – 1 -2نظام التمثيل النسبي la représentation proportiomelle

تقوم الفكرة األساسية لنظمالتمثيل النسيب على تقليص الفارق النسيب بني حصة احلزب املشارك يف االنتخابات

من أصوات الناخبني على املستوى الوطين وحصته من مقاعد اهليئة التشريعية (الربملان) اليت يتم انتخاهبا ،فلوفاز حزب
كبري بنسبة  15با ملائة من األصوات ،جيب أن حيصل على ذات النسبة تقريبا من مقاعد الربملان ،وكذلك احلال
بالنسبة للحزب الصغري الذي يفوز بنسبة  %35من األصوات جيب أن حيصل كذلك إىل حوايل  %35من تلك
املقاعد ،وكثريا ما يعتقد بأن اللجوء إىل استخدام القوائم احلزبية يزيد من فرص حتقيق النسبة يف التمثيل حيث تقوم
األحزاب السياسية بتقدمي قوائم من خالل نظم االنتخاب التفضيلية أيضا فنظام الصوت الواحد املتحول،حيث يقوم
الناخبون برتتيب املرشحني على ورقة االقرتاع بالتسلسل حسب األفضلية يف الدوائر االنتخابية التعددية ويعتربنظاما
نسبيا آخر أثبت فعاليته يف هذا االجتاه( .أندرورينولدز وآخرون،ت أمين أيوب.)15:2535،
ابتكر هذا النظام االنتخايب منذ أكثر من قرن من الزمان حيث تبنته تدرجييا أغلب دول أوروبا يف هناية القرن
التاسع عشر ،بينما جند أن فرنسا واجنلرتا فقط الدولتان الوحيدتان اللتان قاومتا هذا النظام ومل تطبقاه واهلدف منه هو
ضمان أن متنح كل قائمة أو كل حزب عدد من املقاعد يف الربملان يتناسب مع نسبة األصوات اليت حصل عليها يف
االنتخاب( .بالل أمني زين الدين ،مرجع سابق.)78 :
ويأخذ نظام التمثيل النسيب عدة صور من أمهها:
-التمثيل النسبي العادي:

يتضمن هذا النظام توزيع املقاعد النيابية يف كل دائرة طبقا لنسبة عدد األصوات اليت حصلت عليها كل قائمة

من القوائم املتنافسة وجند فيه:
 التمثيل النسبي مع القوائم المغلفة  liste bloquéeيلتزم فيه الناخب باختيار قائمة كما هي دون تغيري فيها
أو تعديل فهو مقيد برتتيب األمساء اليت حتتوي عليها القائمة.

 التمثيل النسبي مع التفضيل votepreferentiel:وفيها يستطيع الناخب أن يغري أو يفاضل بني املرشحني
وأن خيتار حسب رغبته الشخصية إزاء املرشحني وليس طبقا للرتتيب الذي وضعه احلزب صاحب القائمة.

 التمثيل مع المزج بين القوائم:وفقا هلذه الطريقة يستطيع ال ناخب املزج بني القوائم املختلفة ،حبيث ميكن تكوين قائمة جديدة خاصة به ،واختيار
أمساء من بني قوائم متعددة ،وبالرتتيب الذي يطلق على هذه الطريقة حق الناخب يف املزج بني القوائماملختلفة لتكوين
قائمة جديدة تعرب عن رأيه الشخصي.
وفيما يتعلق بكيفية حساب األصوات وتوزيع عدد النواب عليها ،يف حالة التمثيل النسيب ،القاعدة احلسابية
اليت يتم توزيعها على أساسها ،فتوجدثالث طرق:
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 -3طريقة املتوسط االنتخايب le quotont éléctrol
 -2طريقة املتوسط القومي le quotient nationial
 -3طريقة العدد املوحد nombre uniforme
باإلضافة إىل هذه الطرق الثالث توجد طرقا أخرى هي كالتايل :طريقة الباقي الكبري ،طريقة املعدل ،طريقة هوندت
Hondt
 -توزيع المقاعد على المستوى القومي:

إذا كانتالنظم االنتخابية املقررة تأخذ بعدد األصوات على مستوى الدولة ككل وهو ما يسمى بالتمثيل النسيب
الكامل أو القومي ،فبعد ان يستفيد كل حزب من األ صوات اليت حصل عليها سواء بتطبيق نظام الباقي األكرب ،أو
نظام املتوسط األكرب ،يتبقى له عدة أصوات مل يستفيد منها ،فيتم مجع األصوات املتبقية اليت حصل عليها كل حزب
يف مجيع أحناء الدولة ،ويكون له عدد آخر من النواب بقدر ما يف هذه األصوات املتبق من الرقم املوحد وهذ األخري
هو رقم حيدده القانون مقدما ويتضمن عدد األصوات اليت تلزم احلصول على مقعد واحد وهو رقم يطبق بالنسبة لكل
املناطق بالنسبة لكل املناطق يف الدولة(.ربيع أنور فتح الباب متويل ،مرجع سابق.)311 ،331 :
ولنظام املثيل النسيب مميزات يتميز هبا عن غريه من النظم ميكن أن نلخصها كالتايل:

 تعمل هذه النظم على ترمجة األصوات إىل مقاعد بشكل دقيق ،متفادية بذلك بعض النتائج املرتتبة على نظم
األغلبية ،حيث تعمل على هذه النظم على احلد من حصول األحزاب الكبرية على مقاعد إضافية تفوق نسبتها من
أصوات الناخبني ،يف الوقت الذي تسمح فيه لألحزاب الصغرية الوصول إىل الربملان من خالل احلصول على أعداد
حمدودة من أصوات الناخبني.
 حتفز نظم التمثيل النسيب على قيام األحزاب السياسية أو تشكيل االجتاهات االنتخابية من قبل املرشحني
املتقاربني فكريا لتقدمي قوائم من املرشحني لالنتخاب،ما يؤدي إىل إيضاح السياسات واالختالفات االيدلوجية
والقيادية القائمة ضمن جمتمع ما.

 تسهم هذه النظم يف جتذير مبدأ الشراكة يف احلكم بني األحزاب واجملموعات ذاتاالهتمامات املختلفة.
 تقود نظم التمثيل النسيب إىل حتقيق مستويات أعلى من االستمرارية واستقرار السياسات

 حتد هذه النظم من منو ما يعرف بظاهرة االكتساح االنتخايب ،لكوهنا متنح األحزاب الصغرية فرصة احلصول علي
بضعة مقاعد،ما يقلل من إمكانية حصول احلزب الواحد علي كافة مقاعد الدائرة االنتخابية الواحدة (.أندرورينولدر
وآخرون،مرجع سابق)13:
ورغم هذه اإلجيابيات إال أنه لنظم التمثيل النسيب مساوئ كذلك وأمهها:
 إجراءات التمثيل النسيب شديدة التعقيد،و هناك صعوبة كبرية يف إجراء التوزيع النسيب للمقاعد و عملية حتديدالنتائج و فرزاألصوات ،كذلك هي عملية معقدة من الناحية حلسابية حبيث تؤدي إىل تأجري النتيجة االنتخابية مما قد
يعرضها لعملية التزوير( .املوقع اإللكرتوين thesis.univ-bishra.dz:مرجع سابق.)24 :
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 هذا النظام يشتت مقاعد الربملان بني عدة أحزاب وهو أمر غري مرغوب فيه كونه ال يهيئ السبيل ألي حزبللحصول على األغلبية املطلقة يف اجمللس النيايب.
 جيعل بعض القيادات احلزبية حتتفظ بعضوية دائمة أو طويلة يف الربملان بغض النظر عن الشعبية اليت يتمتع هبااحلزب ارتفاعا وهبوطا(.غنية شليغم  ،عامر ولد نعيمة ،مرجع سابق.)383 :
 ويف هذا السياق هناك من يعترب نظام االنتخاب باألغلبية والتمثيل النسيب ليست أنواعا لألنظمة بقدر ما هيإحدى األساليب لكيفية استعمال االنتخابات.
 4 – 1 -2نظام التمثيل المختلط:

تقوم هذه النظم على أساس االستفادة من ميزات كل من نظم األغلبية ونظم التمثيل النسيب ،وعليه يرتكب

النظام املختلط من نظامني انتخابني خمتلفني عن بعضهما البعض ويعمالن بشكل متوازي ،ويتم االقرتاع مبوجب
النظامني من قبل الناخبني حيث جتمع نتائج النظامني النتخاب املمثلني يف اهليئة اليت يتم انتخاهبا ويستخدم يف ظل
النظام املختلط أحد نظم األغلبية ،والذي عادة ما يقوم إستنادا إىل دوائر انتخابية فردية ،باإلضافة إىل نظام
القائمةالنسبية ،وهناك شكلني للنظم االنتخابية املختلطة :فعندما ترتبط نتائج االنتخاب يف ظل كال النظامني
االنتخابني ببعضها البعض ،حبيث يستند توزيع املقاعد يف ظل النظام النسيب على نتائج النظام اآلخر ،وذلك لتعويض
ما قد ينتج عن ذلك النظام من خلل يف نسبية النتائج ،ويطلق على النظام املختلط اسم نظام النسبية املختلطة
( )MMPأما عندما ينفصل النظامان عن بعضهما البعض بشكل كلي ويعمالن بشكل مستقل متاما ،حيث ال
يستند توزيع املقاعد يف ظل أي منها على ما حيدث يف النظام اآلخر ،يطلق على ذالك النظام اسم النظام االنتخايب
املتوازي ( )par allelوبينما يسفر نظام النسبية املختلطة عن نتائج نسبية بشكل عام ،عادة ما يسفر النظام املتوازي
عن نتائج ال حتقق سوى نسبية متوسطة املدى،بينما ينتج عن نظم األغلبية ونظم التمثيل النسيب بشكل عام(.أندرور
ينولدز وآخرون ،مرجع سابق.)335:
وميكن القول أن هذه النظم املختلطةمتزج بني التمثيل النسيب والتمثيل باألغلبية تكون عادة هي أقرب إىل
التمثيل النسيب ،واملثالن الذي يوضحان ذلك مها :النظام الفرنسي من سنة  3453إىل سنة  ،3453والنظام األملاين
املعمول به يف مجهورية أملانيا الفيدرالية من سنة  3414حىت احتاد أملانيا الغربية مع أملانيا الشرقية(.بالل أمني زين
الدين ،مرجع سابق.)48 :
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 9 – 1 -2نظام تمثيل المصالح المهنle représentation professionnelle ou des :
intérêts
طبق نظام متثيل املصاحل واملهن يف كثري من األنظمة السياسية القدمية فمعظم اجملالس النيابية القدمية نشأت
لتمثيل الطبقات املمتازة مث انظم إليها ممثلو عامة الشعب ،وقد أخذت فرنسا قبل الثورة هبذا النظام ،نظام متثيل
املصاحل واملهن وكان الربملان آنذاك يتكون من ممثلني عن اإلشراف ورجال الدين والعامة ،وكانت كل طبقة تنتخب
نواهبا لتمثيلهم ،كذلك يف إجنلرتا جملس اللوردات ال يدخله إال األشخاص الذين يستوفون شروط معينة :كالنسب
الثقافة ،الطبقة االجتماعية.
ويف الوقت احلاضر مل يعد نظام متثيل املصاحل واملهن يقتصر على إعطاء متثيل للطبقات فقط بل أصبح هناك
متثيل ملصاحل اقتصادية واجتماعية ومهنية ،فأخذا هذا النظام منحى دميقراطي خيتلف عن منحاه القدمي ،ويتم متثيل
املصاحل واحلرف باجملالس النيابية بإحدى الطرق:
 -3يتم متثيل املصاحل يف أحد اجمللسني إذا كان الربملان يتكون من جملسني جملس الشيوخ ،وجملس النواب.
 -2قد يتم تكوين أحد اجمللسني بكامله على أساس متثيل املصاحل املختلفة ،حبيث يكون هناك جملسا حرفيا وميثل
اآلخر األحزاب السياسية( .املوقع اإللكرتوين ،thesis,univ- biskra-org:مرجع سابق.)35 ،24 :
ويرى أنصار نظام التمثيل املهين إىل أن هذا الوضع من شأنه:
 حتقيق متثيل الشعب متثيال صادقا،أن هذه الفئاتواملصاحل تعترب عناصر أساسية فيه،ال بد من أخذها بعني االعتبار. يتيح الفرصة أمام العناصر ذات الكفاءات العالية واخلربة املتخصصة يف خمتلف املهن للدخول يف الربملان أو التعبريعن املصاحل اهلامة يف حياة اجملتمع بشكل واضح.
 يساعد على وجود جملس نيايب كفء وقادر على مناقشة خمتلف األمور واألنشطة. خيفف من سيطرة األحزاب على احلياة السياسية،وجعل االحتادات والنقابات واملنظمات املهنية واملصلحية أنيكون دورا إىل جانب األحزاب هذاما مينع استبداد األحزاب واستغالهلا ملراكزها السياسية يف فرض اجتاهات معينة.
أما مساوئه واليت تظهر يف أن كل مهنة أو مصلحة ستحاول الدفاع عن مصاحلها اخلاصة الضيقة ،بغض النظر
عن املصاحل األخرى،ما يؤدي إىل وجود املتناقضات والصراع بني هذه املصاحل.
 متثيل هذه املهن واملصاحل لن يقوم دائما على أساس العامل الفين والذي يتمثل يف أن نواب كل طائفة أو مهنةجيب أن يكونوا من أفراد هذه املهنة أو املصلحة الذين ينتمون إليها ،وتغليب املصاحل الشخصية وقد ينتهي بالنقابة أو
املصلحة إىل الدخول يف حزب سياسي أو تبين أفكاره ألسباب غري نقابية(.ربيعأنو ر فتح الباب متويل ،مرجع
سابق.)355 ،314:
 -1-1أشكال النظم االنتخابية( :أساليب النظم االنتخابية)

إن االنتخابات تتنوع وتتأرجح بينأشكال خمتلفة نذكر منها:

1-2 -2أسلوب االنتخاب المقيدSuffrage restreint :
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هو النظام الذي يشرتط أن يتوفر يف الناخب قسط من املال أو قسط من التعليم وحمصورا يف نوع الرجال
فقط( .غنية شليغم  ،ولد عامر نعيمة ،مرجع سابق.)385 :
وقد ساد نظام االنتخاب املقيد بعد الثورة الفرنسية ،يفتم تقسيم املواطنني إىل طائفتني ،طائفة املواطنني
االجيابيني أو العاملني  ،citoyens actifsوهم الذين هلم حق مباشر ,احلقوق السياسية،خاصة حق االنتخاب،
حيث تطبق عليهم الشروطخاصة تلك اليت تتعلق بالنصاب املايل،أما طائفة املواطنني السلبيني citoyens
 passifsوهم الذي ال يتمتعون باحلقوق السياسية ،وال يكون هلم حق اإلدالءبأصواهتم يف االنتخابات حيث ال
يتوافر فيهم النصاب املايل أو الكفاءة العلمية املطلوبة.
كما ساد هذا النوع من االنتخابات ،حيث أخذ به دستور الواليات املتحدة األمريكية وكثري من دساتري الدول
األوروبية،و كانت تقيد حق االنتخاب بشرط النصاب املايل أو الكفاءة أو الشرطني معا ،واستمر فرتة طويلة ومنه مت
إلغاؤه هنائيا يف سنة (.3431ربيع أنور فتح الباب متويل ،مرجع سابق.)325:
ولالنتخاب املقيد شرطني كما سبق وذكرنا أنه نقيد حق االنتخاب بشرط الكفاءة أو بشرتط النصاب املايل
وسنحاول تناول هذين الشرطني بشيء من التفصيل.
-شرط النصاب المالي (تقيد االقتراع بنصاب مالي)

إن سلطة االنتخاب ال متنح إال ملن كان مستوفيا لنصاب مايل معني ،وبأن يكون مالكا لقدر معني من الثروة،
أو أن يكون حائزا لعقار ال يقل دخله السنوي قيمة معينة ويدفع ضريبة ،وقد مت تربير هذا التقييد يف أن املعدمني له
يهتمون بالقضايا السياسية ،وأن الثروة هي اليت تربط مالكيها بالبلد فتجعله مهتما بقضاياه ،وأن األغنياء هم الذين
يتحملون النفقات العامة ،وهم ا لذين تنعكس عليهم آثار السياسات احلكومية ،وأن الثروة قرينة على كفاءة صاحبها
وتساعده على احلصول على التعليم الالزم لتفهم األمور العامة واملشاركة يف احلياة السياسية.
ومن الدساتري اليت فرضت شرط النصاب املايل كان دستور فرنسا لعام  3835وعام  3743و3831
والدستور املصري لعام  ،3431وقانون انتخاب جملس النواب العراقي لعام  (.3421علي هادي محيدي
الشكراوي :2532 /2553،دون صفحة)
 شرط الكفاءة (تقيد االقتراع بالكفاءة)تلجأ بعض الدساتري إىل وضع اشرتاط متتع الناخب بكفاءة معينة،كأن يكون قد بلغ درجة معينة من التعليم،
واإلملام بالقراءة والكتابة ،أو احلصول على شهادة دراسية معينة وعلى سبيل املثال حدد الدستور املصري لعام 3435
شرط الكفاءة اخلاصة باحلصول على شهادة االبتدائية.
وكان اهلدف من اللجوء إىل هذا القيد من قبل الدول لتحقيق أهداف منها :التخفيف من غالء اشرتط القيد
املتمثل يف النصاب املايل وذلك عن طريق إعطاء احلق يف االقرتاع ألي مواطن إذا كان حائزا على مؤهل علمي معني
بصرف النظر عن وضعه املايل ،أو ما إذا كان من دافعي الضرائب أم ال.
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كما أن له هدف غري نبيل من جراء اشرتاط شرط الكفاءة وهو إخفاء نوايا الساسة أو الطبقة احلاكمة جتاه
طبقة من طبقات اجملتمع فيحرماهنم من اإلدالء بأصواهتم يف العملية االنتخابية نظرا الفتقادهم عنصر الكفاءة املتطلبة
وكان هذا يف الواليات املتحدة األمريكية حيث استخدم هذا القيدبقصد إخفاء سياسة التميز العنصري ضد الزنوج
بقناع من الشرعية الزائفة( .بالل أمني زين الدين ،مرجع سابق.)35 ،24 :
واحلقيقة أن هذا النظام مي كن أن يفيد يف الدول النامية حيث تنتشر األمية والسلبية على أن يوسع من
إمكانيات القيد يف جداول االنتخابات وتلك على أساس اشرتاط نصاب مايل معني ،أو كفاءة علمية أو مسامهة يف
ال شؤون العامة والسياسية أو دفع مبلغ مايل أو رسوم أو سبق القيد يف حزب من األحزاب هبدف مقاومة السلبية
وإعطاء جدية لالنتخابات( .ربيع أنور فتح الباب متويل ،مرجع سابق.)323 :
2 -2-2أسلوب االقتراع العام:

إن االقرتاع العام هو الذي ال حيده أي شرط أو قيد أو ثروة أو أهلية،ولكنه يؤدي أحيانا إىل إبعاد بعض
األشخاص  ،وكان تقرير مبدأ االقرتاع العام هدفا دميقراطيا عزيزا تسابقت معظم الدول األوربية إىل األخذ به وتطبيقه
خالل القرن التاسع عشر وبداية ال قرن العشرين وبصفة خاصة بعد انتهاء احلزب العاملية األوىل وذلك من أجل اشرتاك
أكرب عدد من املواطنني يف عملية إسناد السلطة يف هذه الدول الدميقراطية حيث أخذت به فرنسا سنة  3818وأملانيا
سنة  3873وإسبانيا سنة 3845وهولندا سنة  3843والنمسا سنة  3458والدامنارك سنة  3435كما أخذت به
مصر يف أول دستور هلا بعد االستقالل سنة  3423فمع شيوع مبادئ النظام الدميقراطي النيايب واستقراره بان من
غري املقبول االستمرار يف تطبيق سياسات االقرتاع املقيد( .بالل أمني زين الدين ،مرجع سابق.)33 :
ويف اجلزائر تضمن أول دستور للجمهورية اجلزائرية املستقلة الصادر يف سبتمرب  3433يف مادته  27مبدأ
االقرتاع العام املباشر والسري ،يف انتخابات اجمللس الوطين ،على أن يوكل أمر اقرتاح املرشحني إىل جبهة التحرير
الوطين.
وقد أكد عليه أول نص قانوين تطبيقا ألحكام ذلك الدستور ،ويتعلق األمر باملرسوم رقم  353 -33املؤرخ
يف  25أوت  3433املتضمن قانون االنتخابات مقرر مبدأ االقرتاع العام واملباشر يف املادة األوىل والثانية منه ،وهو
سابق يف تاريخ صدوره للدستور ،وهو أول نص يؤرخ للنظام االنتخايب اجلزائري(.مفتاح عبد اجلليل،دون
سنة .)375:
ويرجع السبب يف جلوء تشريعات الدول ودساتريها حنو النص على االقرتاع العام يف طيات نصوصها إىل متيز
هذا النوع االنتخاب بأنه يسمح ألكرب عدد من املواطنني باالشرتاك يف الشؤون العامة ،ولكنه من ناحية أخرى يضمن
مساواة مجيع املواطنني يف احلياة السياسية .فاالقرتاع العام هو سبيل لوقاية األمة من ثوارت احلقد اليت يولدها االقرتاع
املقيد( .بالل أمني زين الدين ،مرجع سابق.)33:
لكن ال يعين األخذ بنظام االقرتاع العم أنه ال توجد شروط أو قيود ،فاملشرع قرر شروط جيب توفرها يف
الناخبني حىت يتمكنوا من مباشرة حقوقهم االنتخابية فكل حق ينظمه املشرع ويضع له الضوابط والقواعد اخلاصة
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باستهالله،حىت حق امللكية ال يرتكه مطلقا ،وإمنا يقوم بتنظيمه وذلك على أساس ضوابط يراعي فيها الصاحل العام،
فاملشرع قد يشرتط شروطا تتعلق باملواطنة أو اجلنسية أو باجلنس ذكر أو أنثى أو بالسن أو بالنزاهة والشرف كل هذه
الشروط ال تتعارض وحق االقرتاع العام( .ربيع أنور فتح الباب متويل ،مرجع سابق.)322 :
-3النماذج النظرية المفسرة لالنتخابات:
إن االنتخابات بالنسبة لكل نظام دميقراطي متثل جانيا بالغ األمهية يف احلياةالسياسية ،إن أنه فعل يقوم
الشعب مبقتضاه ،بصورة مباشرة أوغري مباشرة بإسناد السلطة السياسية ،وال شك بأن عملية اإلسناد هذه أعقد مما
تبدو عليهلما تطرحه من أسئلة جريئة تتعلق هبوية املرتشحني وبطريقة اختيارهم(.جان بياركوت ،جان بيارمونيب ،مرجع
سابق .)354:
ويعترب موضوع االنتخابات من املواضيع الشائكة واملعقدة نظرا ألمهيتها ودورها يف إرساء وترسيخ الدميقراطية
احلديثة ومتكني أغلب املواطنني من ممارسة حقوقهم السياسية واملدنية من خالهلا ،ولذلك اجتهت األحباث صوهبا
حماولة لفهم هذه العملية وحتليل متغرياهتا خاصة مع جميء اهلندسة الدميقراطية كآلية ميكن أن تتحكم يف سريا العملية
االنتخابيةوبنائهاـ ،أي يف التأثري على األمناط االنتخابية للمواطنني ،هذه األمناط اليت تتعدد وختتلف ويستلزم
لتفسريهااالرتكاز على أسس علمية  ،وعليه ظهرت جمموعة من النماذج االنتخابية لتحليل وتفسري األمناط االنتخابية
اليت يتقمصها املواطنني من موعد انتخايب آلخر ،وال شك بأن هذه النماذج قد سامهت بشكل كبري يف تبيان ظهور
منط انتخايب دون آخر،كما أهنا مكنت الباحثني من ترمجة لألمناط االنتخابية إىل عوامل حمددة متكن التحكم فيها من
خالل اهلندسة االنتخابية ومن مث إمكانية التحكم يف األمناط االنتخابية( .مسري بارة  ،سلمى ليمام :2533 ،
.)345
وقبل احلديث عن االجتاهات والتفسريات والنماذج اليت فسرت السلوك االنتخايب البد أن نشري إىل املقصود
بالسلوك االنتخايب والنموذج.
مفهوم السلوك االنتخابي:

يعرفه الزار سفليد  Lazarsfeld 1959بأنه "وحدة سلوك متسلسل متعاقب ،موجه حنو هدف ينتهي بشكل
متكامل ملصلحة حزب أو مرشح ما".
كما يعرف أيضا بأنه :مجيع األفكار ،واملمارسات والوجدانات املوجبة والسالبة،اليت تصدر عن الفرد عند
اختياره من ميثله يف اجملتمع ،وله شكلني سلوك انتخايب ناضج وسلوك انتخايب غري ناضج( .ابراهيم مرتضى ابراهيم
األعرجي.)533 :2535 ،
أما املقصود بالنموذج :ضرورة منطقية ووسيلة تفسريية تساعد على استخالص النتائج الصحيحة ،تصغريا
للحقيقة يف صورة بسيطة متالمحة تستمد أصوهلا من احلقيقة ،متثيل مبسط للظاهرة وشامل هلا يف آن واحد( .مسري
بارة  ،مرجع سابق.)343:
ومن بني اجتاهات تفسري السلوكات االنتخابية نذكر مايلي:
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 االتجاهات البنائية السوسيولوجية :اليت تركز على تأمل العالقة بني البناء الفردي والبناء االجتماعي ،واليتتضع الصوت االنتخايب يف سياقه االجتماعي وحتاوألن تكشف عن تأثري بعض املتغريات على التصويت ،كالطبقة
االجتماعية واللغة القومية والدين ،والفروق الريفية واحلضرية والقبلية.
 االتجاهات االيكولوجية  :واليت تربط أمناط التصويت ببعض السمات األساسية املميزة للمناطق اجلغرافيةكالدائرة االنتخابية.
 -اتجاهات منتمية إلى علم النفس االجتماعي :واليت تربط االختيارات االنتخابية بامليول أو االجتاهات النفسية

للناخب ،مثل االنتماء احلزيب ،واجتاهاته من املرشحني وما إىل ذلك.

 اتجاهات االختيار النفعي :واليت حتاول تفسري السلوك االنتخايب كمحصلةجملموعة من حسابات الربحواخلسارة ،واليت يقوم هبا الفرد بشكل نفعي،وهي احلساباتاليت حتبذ درجة امليل إىل اختيارات انتخابية معينة من واقع
القضايا املطروحة والسياسات اليت نؤمن هبا األحزاب السياسية املختلفة أو املرشحون املختلفون (.مسري بارة،سلمى
ليمام  ،مرجع سابق .)342:
وسنحاول تناول بعضا من هذه االجتاهات مقتصرين يف ذلك على النموذج االيكولوجي (التفسري اجلغرايف،
التفسري التارخيي) ومنوذج التفسري باالجتاهات ،ومنوذج التفسري االجتماعي واالقتصادي.
1 – 3النموذج االيكولوجي (البيئي):
تشري كلمة بيئة إىل دراسات العلوم الطبيعية وعلم األحياء وعلم احمليط الذي تعيش فيه الكائنات احلية ،فالبيئة
هي املكان الذي يعيش فيه االنسان ومتثل حميط االنسان احليوي ويقصد هبا يف العلوم االجتماعية األنظمةاملختلفة اليت
يع يش فيها االنسان ،مثل النظام االجتماعي والنظام االقتصادي ونظام القيم ،وشبكة التفاعالت يف خمتلف جوانب
البيئة االجتماعية ،أي أهنا جزء من احمليط االجتماعي والثقايف واملادي املوجود خارج النظام السياسي.
فهذا النموذج يقوم بدراسة العالقات التفاعلية والرتابطية بني احمليط البيئي بكل أجزائه والسلوك االجتماعية
والسياسية للمواطنني استنادا إىل احلصيلة املعرفية اليت يوفرها احمليط سواء من جانب مادي أو معنوي ،ويعترب من أول
النماذج املستعملة يف تفسري السلوك االنتخايب عن طريق املفكر الفرنسي "سيغفريد" الذي يرى بأن األمنوذج اجلغرايف
االنساين ميكنه من خالل احلصول والتوصل إىل جذور السلوك االنتخايب للمواطن وانتمائه إىل التجمعات االنتخابية
واألبنية االجتماعية والوحدة االقليمية ،فقد أوضح عدة عالقات ترابطية بني املزاج السياسي واجلغرافيا االنسانية واليت
تؤثر بطبيعة احلال على نوع النمط االنتخايب( .املرجع نفسه.)342:
فقد اهتم الباحث قبل احلزب العاملية األوىل بالكشف عن اآلثار السياسية للجغرافيا البشرية ليقرتمحقابل
املعارف التقريبية للجغرافيا السياسية األملانية وجوب التحديد الصارم للعوامل املفسرة للسلوك االنتخايب ،وقد انطلق
من اعتماد فرضية االستقرار أو التغري التدرجيي للهيئة االنتخابية ومن األمثلة اليت يوردها سيغفريد عن هيئة انتخابية
من الغرانيت (الصوان) أو من الكلس الذي يشدها إىل األرض لتعرب عن االجتاه اجلغرايف الذي مل يزل بعد من هذا
العلم ،وجند "سيغفريد" نفسه يقر بإخالص بالفشل الذي عرفته أحباثه ،غري أن اجلغرافيا الزالت إىل حد اآلن تؤثر يف
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علم االجتماع السياسي بسبب التطور الذي نالته الطرق اخلرائطية( .جان بياركوت وجان بيار موين ،مرجع سابق:
.)333
ومن خالل مؤلفهالكالسيكي يف ميدان علم االجتماع االنتخابات "اجلدول السياسي لغرب فرنسا" يتضح
ملدى االرتباط بني "جغرافية االنتخابات واجلغرافيا البشرية" الحظ سيجفريد أن آراء الناخبني ختضع إىل توزيع جغرايف
معني ،أو مبعىن "يوجد املناخ السياسي كما يوجد املناخ الطبيعي" كما حدد العوامل املفسرةللسلوك االنتخايب وضعفها
يف ثالثة عوامل رئيسية العامل العقاري والعامل الديين والعامل التارخيي( .حممد السويدي ،مرجع سابق.)314 :
ويف هذا السياق يرى عدد من الباحثني أن أبوة علم االجتماع االنتخابات ونشأته ترجع إىل أندريه سيجفريد*،
حيث أنه حاول تفسري هذا السلوك االنتخايب وفهم العوامل املتحكمة فيه ،وينقسم النموذج أو التفسري االيكولوجي
إىل تفسريين :التفسري اجلغرايف والتفسري التارخيي.
 1-1-3التفسير الجغرافي:

يقوم على إنشاء عالقات ترابطية بني املعطيات االنتخابية مع متغريات الوضع أن يظهر السلوك ،كما يضع

بوضوح وجود (معاهدة) ترابط بني اهليئة االنتخابية ،ونسبة العمال يف خمتلف املناطق االداريةـوهلذا فإن عملية التفسري
ترتبط مبكان االقامة والتضاريس واجليلوجيا اليت يتميز هبا املكان ،ومن خالل هذا األمنوذج يتضح تأثري طبيعة تقسيم
الدوائر االنتخابية على السلوك االنتخايب ،ويتبني من هذا األمنوذج أن السلوك االنتخايب لسكان اجلبال خيتلف عن
سلوكاهلضاب وسكان السهول .ولقد تطور هذا األمنوذج بفضل "فرنسوا جوجيل  )F.Gogullيف بداية الثمانيات
يف كتابه"التواريخ االنتخابية  "chroniques electoralesيف ثالثة أجزاء ،وقد بدأت األحباث بقيادته حول
جغرافيا انتخابات  3415الفرنسية إذا أوضح من خالهلا العالقة بني االختالفات اجلغرافية للمقاطعات الكربى مع
القانون املدين وكذا األبنية االجتماعية لالتصاالت االنتخابية (أجهزة االتصاالت) ،هذه العالقة اليت أنتجت سلوك
الناخبني ومل ينفيتأثري هذه السلوكيات بالثقافة احمللية والثقافة العائلية (التنشئة االجتماعية األسرية) وردود األفعال
ال ناجتة عن شروط االنتخابات إال أنه يؤكد ضعف العوامل الثقافية القدمية ،على فهم وتوحيد آثار األجهزة االتصاالت
االجتماعية ،وعجزهاعن تفسري ردود األفعال االنتخابية أمام الفواصل املصادفة( .مسري بارة ،سلمى ليمام،مرجع
سابق.)343 :
 2 -1 -3التفسير التاريخي " Paul Boisبول بوا"

انطلق املؤرخ الفرنسي  Paul Boisمن نفس املناطق اليت درسها "أندريه سيغفريد" لكنه فسر باالعتماد على
العامل التارخيي منطلقا من فكرة أن دراسة املاضي صرورة لفهم احلاضر ،حماوال تصحيح األخطاء ايل تعرض
هلاسيغفريد ،مقتصرا يف ذلك على منطقة السرط كعينة منوذجية ،معوضا العينات األربع عشرة اليت تناوهلا سيغفريد،
*أندريه سيغفريد :عامل إجتماع وجغرايف فرنسي ،من مواليد  3875مشال غريب فرنسا ،واصل دراسته يف باريس مدرسة العلوم السياسية ،وكان كاتبا
إقتصاديا وإنطالقا من سنة  3431صار يكتب بشكل منظم يف جريدة  figaroالفرنسية ،له العديد من الدراسات حول الدول األجنلو ساكسونية ،من
أشهر مؤلفاته :اجلدول السياسي ،وجداول األحزاب السياسية ،تويف يف مارس  3454بباريس .
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ذلك ألهنا هذه املنطقة تبدو متجانسة يف منط معيشها ويتواجد هبا جمموعتان من السكان الريفني واحلضريني،
والسلوك السياسي ألحدمها املعادي لسلوك األخرى ،ويظهر هذا العداء يف االنتخابات ،سواء تعلق ألمر بالنظام
االنتخايب ،أو باملسائل الدينية أو فيما يتعلق باملسائل االجتماعية واالقتصاديةسنة  ،3433ويرى "بول بوا" أنه ينبغي
الرجوع إىل فرتة الثورة الفرنسية لفهم األسباب العميقة هلذا االنقسام ،وتعود حسبه إىل عاملي "التجانس االجتماعي
والوضعية املادية".
فبالنسبة لفرنسا ،كانت تعرف جتانسا اجتماعيا بني السكان  ،3785فكانوا كلهم من طبقة املزارعني وفئة
قليلة من احلرفني وهذا التجانس يعود خلصوبة املنطقة،حيث انعدم الفقر وهذا ما جعلهم غري مضطرين للخضوع
لربجوازية املدن عكس املنطقة الشرقية ،فإن الفالحني كانوا يتعاملون مع أصحاب املدن بسبب عوزهم للقيام بنشاط
إضايف "النسيج" وهذا التعامل جعلهم يتأثرون بأفكارهم الثورية فيما بعد ،وظهر العداء بني الفئتني ،الفالحني
وأصحاب املدن ،يف احلرب األهلية بني الشرق املمثل للقانون والغرب املتمرد عليه والذين كانوا يطلق عليهم "الشوان"
مبعىن (متمرد) وبقيت الكلمة ملدة أكثر من قرن عنوان اللعنة عند البعض ،ومبثابة بطولة بالنسبة للبعض اآلخر ،ونتج
بعد ذلك ايدلوجية مليئة باحلقد قوية ومتصلبة ،لكن حسب "بول بوا" بقيت هذه االيدلوجية والسبب يعود إىل أن
املناطق الريفية بقيت حمافظة على طابعها اخلاص بالنسبة لبعضها البعضخالل القرن التاسع عشر ،لكن يف القرن
العشرين بدأت تظهر الفروق بشكل جد بطئ( .جان بيار كوت ،جان بيارموين ،مرجع سابق.)333 ،335 :

ونالحظ أن التفسري التارخيي يربط احلدث بنتائجه بعد أن يتمعن يف أسبابه ،مما يسمح من االستفادة من

املعطيات التارخيية يف تفسري األحداث املعاصرة وتقوميها لذا عند دراسة االنتخابات البد من التمعن يف
تطورهاالتارخيي،سواء من حيث التنظيم أو العملية أو النتائج أو السلوكات،وعليه فإن التحليل التارخيي يسمح باملقارنة
بني جممل السلوكات اليت تشهدها العمليات االنتخابية وهي عملية توضح أهم املتغريات املؤثرة يف السلوك االنتخايب،
عرب حمطات انتخابية خمتلفة( .حممد هتامي ،السلوك االنتخايب املفهوم والتفسري موقع

احلوار

املتمدنhttp://www.m.ahenar.org/s.aspbad:370023r:0-،يوم  2533/51/54على الساعة
 33:38مساءا) .
غري أن وزن التاريخ ال يفسر كل شيء وأن عالقة العلية التارخيية ليست دائما بينة بصورة تنفي كل شك ،وإن
اإلنزالق حنو التفسري القائم على احلدس وغريه قد نتج عنه رد فعل لدى بعض الباحثني الذين عادوا وللمرة ثانية إىل
سيغفريد ليعتمدوا العنصر اجلغرايف يف التفسري من خالل رسم اخلرائط االنتخابية(جان بياركوت ،جان بيارموين،مرجع
سابق.)337:
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 2 -3نموذج التفسير باالتجاهات:
يعرف هذا النموذج النمط االنتخايب كمحصلة الجتاهات الفرد املعرفية والعاطفية حنو السياسة واألحزاب و
املرشحني،ويصنف هذا النموذج إىل نوعني أساسني مها :منوذج بعد املرشحني عن املرشح املثايل ومنوذج اإللغاء
واالختيار املثايل.
 1 - 2 – 3نموذج بعد المرشحين عن المرشح المثالي:

يقوم هذا النموذج على مبدا اختيار املستهلك ملنتجات معينة دون أخرى ،وينطلق من فرضية أساسية مؤداها أن
لكل مواطن يف كل مناسبة انتخابية صورة كاملة وواضحة يف ذهنه عن مرشحه املثايل ،ويسعى يوم االقرتاع إىل اختيار
املرشح الذي يقرتب كثريا من رأيه ،أي من تلك الصورة املوجودة يف ذهنه وميكن اكتشاف هاته الصورة من خالل
حتقيق ميداين يتم التساؤل فيه عن الصفات اليت يرغب الناخبون وجودها لدى ممثليهم أو من سيتم انتخابه ،مث ترتيب
هذه الصفات حسب األمهية،يليها تقييم الناخب للمرشحني حسب ما سبق عندها سيكون اختيار الناخب هو
املرشح الذي حيوز على أكرب عالمة بعد إجراء حمصلة العالمات اخلاصة بكل الصفات واألمهية املوالة لكل صفة .

إن املرشح الفائز حسب هذا النموذج هو نتاج عملية رياضية حسابية تربط بني األوصاف املثالية اليت يرغب فيها
الناخب بني امتالك أو اقرتاب املرشحني من تلك األوصاف ،وهذا النموذج هو تصور ذهين ال أكثر إذا مل تثبت
صحته ،كما أنه يف حالة ما إذا مل يقرتب من الصورة املثالية (ألي مرشح لدى الناخب ،فمن خيتار منهم؟
(مسريبارة،سلمى ليمام  ،مرجع سابق.)255 :
 2 – 2-3نموذج اإللغاء واالختيار المثالي:
ينظر هذا النموذج للسلوك االنتخايب على أنه سلسلة من العمليات الذهنية املتتالية تلغي كل منها بعض
املرتشحني لتصل يف األخري إىل االختيار النهائي للمرشح املتبقي.
وقد اقرتح كل من  wellو  lindinعام  3471منوذجا مشاهبا يفرتض أن املرشح يعقد مقارنات خمتلفة
املعايري ومتتالية بني خمتلف املرشحني ،وقد تتعلق معايري املقارنة تلك بالتشابه يف املزاج السياسيي بني الناخب
واملرشح ،أو بقدرة املرشحني على حل بعض املشاكل ،أو مبزايا ومساوئ أولئك املرشحني ويف مقارنته يقوم الناخب يف
البداية باألخذ بعني االعتبار األكثر سلبية من تلك املعايري،كاملساوئ الفادحة لبعض املرشحني،فيقوم الناخب
باإللغاء املباشر هلؤالء ليبدأ مرحلة جديدة من املقارنات املبنية يف هذه املرة على اجلوانب األكثر إجيابية من املعايري
السابقة ،ي صوت يف آخر املطاف على املرشح الذي يكون تلك املعايري لصاحله بشكل واضح وأكيد ،أما إذا مل
يستطيع تفضيل أي مرشح فإنه يستهدف هذه املعايري وتفاصيل جديدة متكنه من املقارنة واحلسم .إن هذا النموذج
قد أظهر فعالية جتريبا من خالل مدى التطابق بني اخليار النظري للناخب ،أي اخليار الذي ينتج عن تطبيق هذا
النموذج عليه وبني خياره الفعلي أو نيته االنتخابية اليت يعلن عنها.
ويوضح الشكل اآليت النموذج املثايل لتفسري األمناط االنتخابية واملتغريات اليت تتفاعل يف إطاره.
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فالسلوك االنتخايب بالنسبة إىل  dennis lindonينتج عن تفاعل االجتاهات السياسية من جهة والعرض
الذي تقدمه العملية االنتخابية(.خالد زعاف ،مرجع سابق )75 ،34:والشكل اآليت يشرح هذا:
الشكل رقم (  )14مخطط يوضح النموذج المثالي لتفسير السلوك اإلنتخابي حسب pennis lindon
اخلصائص السوسيودميغرافية

اإلجتاهات السياسية للفرد

تاريخ ومسات شخصية الفرد

السلوك السياسي للفرد

األحداث السياسية
واإلقتصادية واإلجتماعية

املزاج واإلنشغاالت الظرفية
أراء الفرد حول مشاكل

املستجدة
ظروف املعيشة احلالية للفرد

السلوك اإلنتخايب للفرد
العرض اإلنتخايب
من أحزاب
ومرشحني

معينة

تأثري العائلة واحمليط

اإلجتاهات حنو األحزاب
واملرشحني

واملنظمات السياسية

عادة اإلنتخاب

املصدر  (:خالد زعاف ،املرجع نفسه )75:
 3 -3نموذج التفسير االجتماعي واالقتصادي:
ظهر هذا النموذج يف سنوات األربعينات يف أعمال مركز أحباث جامعة "ميشغن"  michiganويعترب املفكر
بولالزار سفيلد  paul lazarfeldأحد أهم رواد هذا النموذج والذي رأى بأن كل حزب ميثل من خالل طبقة أو
جمموعة اجتماعية معينة والتصويت هنا حمدد بالوضع االجتماعي للناخب وكذلك دينه ومكان سكنه ،وبالتايل يعطي
إشارة الستعداد سياسي لدى الناخب ميكن توقعه ولذلك يعترب اجلماعات اليت ينتمي إليها الناخب،عامال حامسا يف
حتديد سلوكه االنتخايب،كما أن هناك متغريات سوسيو اقتصادية،تتعلق بإشكالية العمل واالنتماءات املهنية ومستوى
األجور يف حني تركز املتغريات الثقافية على مستوى التعليم واالنتماءات الطائفية والعرقية والوالءات الدينية(.أنظر
املوقع االلكرتوين.)http://www.ahrewar.org :حممد هتامي ،السلوك االنتخايب املفهوم والتفسري ،مرجع
سابق:نفس التاريخ ).
كما جند متغريات سوسيودميرافية كاجلنس والسن واالقامة والكثافة السكنية ،واليت يتأثر هبا النمط االنتخايب،
إذا ختتلف اجتاهات الرجال عن اجتاهات النساء مثال وكذلك نسبة املشاركة لديهما.كما ختتلف ميوالت الشباب عن
ميوالت الشيوخ واألمر نفسه بني سكان املدن واألرياف.
وميكن القول أن هدف األنواع املختلفة من االنتماءات االجتماعية ،وإن كانت تعترب عناصر مرضية
نسبيالتفسري األمناطاالنتخابية فإن الطريقة اليت تفسر هبا ختتلف من جمتمع آلخر حبسب التقسيمات االجتماعية
240

الفصل الرابع.................................الخلفية النظرية للعمل السياس ي ،ألاحزاب السياسية والانتخابات
السائدة فيه،اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ودينيا واقتصاديا ومهنيا ،باإلضافة إىل الثقافة السياسية والقيم واملعايري السائدة
يف اجملتمع.
فاالنتخاب وفقا هلذا النموذج هو سلوك فردي ،ولكنه حمدود ومؤطر وموجه مبتغريات وأطروعوامل اجتماعية
مثل:األدوار االجتماعية والعائلة واآلراء االجتماعية واجملموعات االجتماعية والفكر السياسي لدى اللجان االجتماعية
والوضعية االجتماعية.
واملالحظ على هذا النموذج أنه ركزا على العوامل االجتماعية االقتصادية والثقافية ،ناسيا العوامل األخرى اليت
ال ميكن استثناءها عند التعرض لألمناط االنتخابية وتفسريها،ورغم أمهية العوامل السوسيو اقتصادية والسوسيو ثقافية
والسوسيو دميغرافية،فإنه البد أن ال نغفل دور البيئة السياسية وتأثري العوامل التنظيمية املتعلقة بالبنية االنتخابية،كما
أنه مهش دور الناخب وقناعاته وإدراكه لفعالية العوامل اليت يقدمها هذا األمنوذج بالدرجة األوىل ولذا جيب االهتمام
هبذه العوامل جمتمعة،ما يؤدي إىل االنتقال بالنمط االنتخايب من سلوك فردي إىل سلوك مجاعي،يف الشكل حيكم تأثره
بعوامل خارجة عن نطاق الفرد ،ويف التأ ثري على أساس أن النتائج اليت تسفر عنه يف النهاية سوف تعزل أشخاصا ما
أو أحزابا معينة عن احلكم وتويل أشخاص بدال منهم وأحزابا جدد( .مسري بارة ،سلمىليمام،مرجع سابق،345 :
.)343

خامسا :المنظومة االنتخابية في الجزائر بين األحادية والتعددية السياسية
سنحاول التعرض يف هذا العنصر إىل أهم االنتخابات اليت عرفتها اجلزائر يف ظل انتهاجها سياسة احلزب
الواحد ،3432حيث كانت جبهة التحرير الوطين هي حزب الطليعة الواحد يف اجلزائر حسب ما أقره دستور
 3433يف املواد التالية  ،23 ،25 ،21 ،23حيث جاء يف املادة  21من دستور  3433بأن جبهة التحرير
الوطين هي اليت حتدد سياسة األمة ،وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل اجمللس الوطين واحلكومة ،أما املادة  23فنصت
على انتهاج النظام االشرتاكي لتسيري دولة اجلزائر وإليك نص املادة " :23جبهة التحرير الوطين تنجز أهداف الثورة
اجلزائرية الشعبية،وتشيد االشرتاكية يف اجلزائر"( .اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،دستور 3433

 .)53 :www.algeriedroil.fb.bzوبعدها سيتم التطرق إىل املنظومة االنتخابية يف ظل التعددية السياسية
.3484
 -1المنظومة االنتخابية في ظل نظام الحزب الواحد ()1099 -1092

لقد نظمت الدولة اجلزائرية عدة انتخابات سياسية يف خمتلف املراحل الكربى اليت عرفها النظام السياسي منذ
االستقال ل ويف وضعيات اقتصادية خمتلفة لكن ورغم هذا التنوع السياسي واالختالف يف الوضعيات االقتصادية

واالجتماعية ،ميكن تقسيم هذه االنتخابات إىل نوعني رئيسني ،االنتخابات اليت جرت يف ظل النظام السياسي
األحادي واليت ميزت الفرتة ما بني الستينيات وحىت هناية الثمانينات،واملرحلة الثانيةوهي فرتة التعددية واليت عرفت
إجراء االنتخابات البلدية والتشريعية يف دورها األول قبل إلغائها وحل اجملالس الشعبية البلدية والوالئية،وقد متيزت
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املرحلة األوىل باألحادية السياسيةوالنمو االقتصادي املرتكز على الدور األساسي للدولة الريعية ،سياسيا واقتصاديا
واملعارضة احملدودة سياسيا( .عبد الناصر جايب،االنتخابات والدولة واجملتمع،دون سنة .)75:
 -3-3انتخابات  1جويلية  :1092تعترب أوىل االنتخابات اليت يشارك فيها الناخب اجلزائري،حيثكان االستفتاء

يدور حول قبول أو رفض استقالل اجلزائر عن فرنسا وفق اتفاقية أيفيان،وقدكانت نسبة املشاركة قوية جدا مما يدل
على أمهية هذه االنتخابات.واجلدول اآلتييوضح لنا مؤشرات هذه االنتخابات  3جويلية .3432
جدول رقم ( )19يمثل عدد المشاركة في انتخابات  11جويلية 1092
عدد األصوات
المسجلة
3.514.733

الناخبون

الممتنعون

األصوات المعبر عنها

األصوات الملغاة

3.537.385

532553

5442335

52.535

%01.99

%9.12

%00.19

%1.91

املصدر(:خالد زعاف ،مرجع سابق )73:
وقد بلغ عدد الناخبون "بنعم" 5.583.475.5 :بنسبة %44.72والناخبون بـ "ال"  531.33بنسبة
 %28وقد قسمت اجلزائر إىل  35دائرة انتخابية( .املرجع نفسه.)73:وميكن لنا إعطاء قراءة هلذه النتائج كما يلي:
 هذه االنتخابات قد كانت ذات أثرا اجيابيا على أوضاع اجلزائر حبيث كانت هذه االنتخابات مصريية لذلكبلغت نسبة الناخبون  %43.88مقارنة مع املقاطعني هلا الذين بلغت نسبتهم بـ  % 8.32باملوازاة مع هذا جند أن
األصوات امللغاة تكاد تنعدم حبيث مل تتعد %5.87هذا إن ّدل إمنا يدل على أن الشعب اجلزائري يف هذه املرحلة

كان هدفه هو االستقالل ورفض اخلضوع لفرنسا.
 2 -1انتخابات سبتمبر :1093

لقد ظهر أول نص قانوين يؤرخ للنظام االنتخايب اجلزائري يف سبتمرب  3433يف شكل أمر متثل األمر باملرسوم

رقم  353-33املؤرخ يف  25أوت  3433املتضمن قانون االنتخابات مقررا مبدأ االقرتاع العام واملباشر يف املادة
األوىل والثانية منه.وقد تضمن يف مادته  27مبدأ االقرتاع العام املباشر والسري ،يف انتخابات اجمللس الوطين على أن
يوكل أمر اقرتاح املرشحني إىل جبهة التحرير الوطين( .مفتاح عبد اجلليل ،دون سنة .)375 :وقد كانت نتائج
االنتخاب  35سبتمرب  3433كما يلي:
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جدول رقم ()10يمثل عدد المشاركة في انتخابات  11سبتمبر 1093
عدد املسجلني
3.343.838

عدد الناخبني

عدد املمتنعني

عدد األصوات املعرب عنها عدد األصوات امللغاة

5.287.224

3.351.548

5.273.553

33.373

%92.11

%11.20

%00.11

%1،31

املصدر( :خالد زعاف ،مرجع سابق.)77 :وقد أسفرت هذه االنتخابات عن النسب اآلتية:الناخبون بـ "نعم" نسبتهم
،%48.53الناخبون بـ "ال" نسبتهم .%44.3

واملالحظ أن هناك تراجع يف نسبة املشاركة يف االنتخابات يف دستور  3433مقارنة مع استفتاء ،3432

رغم هذا إال أهنا بقيت مرتفعة،ما يسفر أن الناخب اجلزائري كان ميلك وعيا سياسيا يف تلك الفرتة فيما خيص
املشاركة يف االنتخابات،باملوازاة مع هذا جند أن نسبة املمتنعني قد ارتفعت قليال مقارنة مع األصوات امللغاة اليت
اخنفضت إىل % 5.35مما يؤكد أنه رغم العزوف وارتفاع نسبة املمتنعني إىل أنه هناك اجتاه اجيايب حنو املشاركة
االنتخابية والتصويت لدى الناخب اجلزائري.
وقد انتخب أول جملس نيايب يف تاريخ اجلزائر املستقلة يف  25سبتمرب  3431ملدة أربع سنوات،ومتيز باحتكار
جبهة التحرير الوطين للعضوية فيه إذا اشرتط يف املرشح للنيابة يف الربملان،باالنتماء إىل احلزب الواحد،حيث كانت
قائمة الرتشح قائمة واحدة وضعت من قبل جبهة التحرير الوطين( .املرجع نفسه:نفس الصفحة)
 3-1انتخابات دستور 1019
لقد نص دستور  22نوفمرب  3473يف مادته رقم  355على أنه ينتخب رئيس اجلمهورية عن طريق االقرتاع
العام املباشر والسري،ويتم انتخاب املرشح باألغلبية املطلقة من الناخبني املسجلني،ويقرتحه مؤمتر حزب جبهة التحرير
الوطين ووفقا لقانونه األساسي،على أن حيدد القانون اإلجراءات األخرى لالنتخابات الرئاسية.
أما االنتخابات التشريعية فقد حددت أركاهنا املادة  328بنصها على أنه" :ينتخب أعضاء اجمللس الشعيب
الوطين بناء اعلى ترشيح من قيادة احلزب عن طريق االقرتاع العام املباشر والسري.
أما فيما خيص االنتخابات احمللية،فبعد االستقالل عانت الوحدات احمللية وخاصة البلديات من فراغ تام من
العنصر البشري وبصدور قانون البلدية يف  38جانفي  3437حتت رقم  ،21-37وقبله صدر ميثاق البلدية يف
أكتوبر ،3433حيث ينتخب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية من قوائم املرتشحني الذين يقدمهم احلزب،ويكون
عددهم مساويا لضعف عدد املقاعد املطلوب شغلها،ويكون االنتخاب مباشرا عاما وسريا،ومت إجراء أول انتخابات
بلدية يف  55فيفري (.3437مفتاح عبد اجلليل ،مرجع سابق.)375:
أما خبصوص الوالية فقد صدرت النصوص املنظمة هلا "ميثاق الوالية يف  3434/53/23وتبعه قانون الوالية
باألمر رقم  38-34الصادر سنة ،"3434حيث كان انتقاء األعضاء واختيارهم بواسطة االقرتاع العام املباشر
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والسري،وتطبيقا ألحكام الدستور صدر القانون رقم  58-85يف  25أكتوبر  3485املتضمن قانون االنتخابات،
وقد نص يف مادته  33بأن تكون هناك قائمة وحيدة للمرشحني لالنتخابات التشريعية واحمللية يقدمها حزب جبهة
التحريرالوطين تشتمل هذه القائمة على عدد من املرشحني يساوي ضعف املقاعد املطلوب شغلها بالنسبة للمجالس
الشعبية البلدية والوالئية ،وعدد املرشحني يساوي ثالثة أضعاف املقاعد املطلوب شغلها بالنسبة للمجلس الشعيب
الوطين ألنه شامل لكل أنواعها،وقد عدل هذا القانون ثالث مراتفي  33جوان  3483مبوجب القانون -83
53و 54نوفمرب  3481مبوجب القانون ،25-81ويف 33أكتوبر  3488مبوجب األمر ( 53-88املرجع نفسه:
.)373 ،375
ما ميكن استخالصه من مميزات هلذه املرحلة أهنا اتسمت بعدة خصائص:
 لقد متيزت انتخابات األحادية احلزبية بالبساطة وعدم التعقيد. ارتفاع نسب املشاركة يف االنتخابات. حزب الطليعة هو الذي يقرتح املرشحني ويسري أمور االنتخابات. سيادة منط االقرتاع العام املباشر والسري ومدةالعهدة االنتخابية  5سنوات ألعضاء اجمللس الوطين أو الوالئي أوالبلدي.
 حق املواطن يف التصويت إذا استكمل  34عاما. ترشيح ضعف املقاعد يف انتخابات اجملالس الشعبية البلدية والوالئية. ترشيح ثالثة أضعاف العدد املطلوب بالنسبة لالنتخابات التشريعية. -2المنظومة االنتخابية بعد فتح المجال نحو التعددية السياسية ....1090

متيزت هذه املرحلة بالتفكك واالهنيار وتعقد األوضاع منذ انتفاضة أكتوبر ،3484ومشروع اإلصالح

السياسي اجلزائري يف استفتاء على دستور جديد يف فيفري ،3484وتزايدت احملاوالت لإلسراع باإلصالحات
السياسية،ومشروع إعادة هيكلة املنشآت االقتصادية الكربى التابعة للقطاع العمومي،ومن أبرز مالمح هذا االهنيار
والتأزم :وجود تباين اجتماعي صارخ،العجرفة السياسية للنخبة احلاكمة،هتميش وإقصاء غالبية اجملتمع،خاصة الشباب
الذين ميثلون  % 75من السكان ،عن كل القرارات احلامسة يف احلياة السياسية واالقتصادية للمجتمع،وقد شهدت
أيضا هذه الفرتة بعض اإلجراءات الشكلية اليت مست التحوالت الدميقراطية يف الوطن العريب املتمثلة يف مراجعة نظام
االنتخابات (مراجعة أسلوب االقرتاع ،وإعادة تقسيم الدوائر االنتخابية)( .العياشي عنصر.)52 :3443 ،
 1 -2انتخابات دستور فيفري :1090
وقد بدأت هذه املرحلة بدستور  23فيفري  3484الذي نص يف املادة  38على انتخاب رئيس اجلمهورية
باالقرتاع العام املباشر والسري،ويتم الفوز يف االنتخابات باحلصول على األغلبية املطلقة من أصوات الناخبني املعرب
عنها.
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أما أعضاء اجمللس الشعيب الوطين فقد خصصت هلا املادة  45اليت نصت على أن ينتخب أعضاء اجمللس
الشعيب الوطين باالقرتاع العام املباشر والسري.
وقد صدر أول قانون انتخابات تعددي يف اجلزائر يف  57أوت ،3484وهو القانون رقم  33-84الذي
حافظ على نظام االقرتاع العام املباشر والسري،وفق نظام االقرتاع النسيب على القائمة،مع أفضلية األغلبية يف دور
واحد ،فالقائمة اليت حتوز على األغلبية املطلقة من األصوات املعرب عنها حتوز على مجيع املقاعد وعند عدم حصول أي
قائمة على األغلبية املطلقة،فإن القائمة احلائزة على األغلبية البسيطة حتصل على  % 55من املقاعد  +مقعد
( )3+55وهذا يف االنتخابات التشريعية واحمللية،وقد تعرض هذا القانون للنقاش والصراع السياسي يف اجلزائر مباشرة
بعد التعددية السياسية(.مفتاح عبد اجلليل ،مرجع سابق.)372 ،373:
 2 -2انتخابات  12جوان  1001أو "جنس النبض":

مثلت االنتخابات احمللية يف  32جوان  3445أول انتخابات تعددية عرفتها البالد منذ االستقالل فقد وجد
الناخب اجلزائري نفسه وألول مرة أمام صندوق االقرتاع ليختار من يشاء بكل حرية وشفافية من ميثله يف اجملالس

البلدية والوالئية،وفيما يتعلق بالنصوص القانونية املنظمة هلذه االنتخابات فإن القانون  33-24الصادر يف  57أوت
 3484قد نظم سري العملية االنتخابية وذلك من خالل املواد ( )32( ،)27( ،)23( ،)25و( )37نظمت كيفية
إجراء العملية،واألحكام العامة املتعلقة هبا،والقوائم االنتخابية،وكيفية مراجعتها وعملية التصويت فيها( .حممد
بوضياف ،النظام السياسي اجلزائري.)337:2558 /2557،
إن اإلعالن عنقرار تنظيم االنتخابات احمللية بتاريخ  32جوان ،3445وتعديل قانون االنتخابات السابق
الصادر يف أوت  3484بقانون  27مارس ،3445حيث نصت املادة  33منه على انتخاب أعضاء اجملالس
البلدية و الوالئية ملدة مخس سنوات بواسطة االقرتاع النسيب على القائمة مع أفضلية األغلبية يف دور واحد،وإصدار
قانوين البلدية والوالية بتاريخ  57أفريل  3445متهيدا للمرحلة اجلديدة اليت ميزهتا ظروف سياسية اتسمت ببداية
ظهور األحزاب وعدم اكتماهلا،وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة شح املوارد املالية.
وما يالحظ إصدار قانون االنتخابات قبل إصدار قانون البلدية والوالية يعين إصدار الفرع قبل األصل فيه
تناقض وال خيدم الدميقراطية(.حسني مرزود ،مرجع سابق.)352 :
وقد جرت هذه االنتخابات يف ظروف سياسية متيزت باهلدوء واألمن مع مشاركة متوسطة للمواطنني بلغت
حدود  %31.35وبلغ عدد األحزاب املشاركة فيها حوايل  33حزبا من بني مخسة وعشرون حزبا معتمدا
آنذاك،باإلضافةإىل املرتشحني األحرار وتعود أسباب عزوف أكثر من  %35من املواطنني يف املشاركة إىل ضعف
األحزاب السياسية وحداثة نشأهتا مما انعكس على قدرهتا يف التعبئة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشعب
اجلزائري اعتاد أن يشارك يف احلياة السياسية،حيث انه ال يؤمن جبدوى االنتخابات يف تغيري األوضاعباإلضافةإىل
الظروف االجتماعية واالقتصادية القاسية اليت كان يعيشها يف تلك الفرتة كما انه مل يكن ميتلك الثقة الكافية يف نفسه
وال يف النظام إلحداثأي تغيري فكان يعيش حبق جتربة سياسية واجتماعية يف وطنه.
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وقد زاد ختوف املواطنني من جدوى االنتخابات،دعوةبعض األحزابإىل املقاطعة متذرعة يف ذلك بضرورة
تأجيلها حىت يتسىن هلا تنظيم مؤسساهتا التأسيسية وتستعد بشكل جيد هلذه املنافسة اليت جتري حتت إشراف احلزب
احلاكم جبهة التحرير الوطين أو على األقل ،كما تغلب هذه األحزابإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية أوال،وقد
أصرت السلطة السياسية على إجراء االنتخابات يف موعدها وتقدم هلا ما يقارب عن  33ألفمرشح منهم  325ألف
يف إطار اجملالس البلدية و 33ألف يف إطار اجملالس الوالئية علماأن عدد البلديات قدر ب ـ  3513بلدية موزعني على
 18والية وقد بلغ عدد املسجلني حوايل  32.873.734ناخبا شارك فيهم حوايل سبعة مليون(.حممد بوضياف،
مرجع سابق.)338،337 :
لقد كانت انتخابات جوان  3445انتخابات حملية لتعيني جمالس البلديات والواليات هلياكل السلطة احمللية
وقد محلت معها عددا من املفاجئات الكربى حيث مل تكن النتائج اليت أسفرت عنها متوقعة من كل املتنافسني :
 -كانت نسبة االرتفاع عالية جدا حيث قدرت حبوايل  % 35من الناخبني وساد اعتقاد خاطئ مفاده آن نداء

املقاطعة الذي وجهه كل من جبهة القوى االشرتاكية واحلركة من أجل الدميقراطية وراء ذلك ،بيد أن نتائج التشريعات
يف سنة  3443فقد ذلك حيث كانت نسبة االمتناع على رغم عدم وجود أية دعوة للمقاطعة.
 فوز اجلبهة اإلسالميةإلنقاذ بغالبية املقاعد يف معظم جهات الوطن إذ حصلت على أكثر من  1.5مليونصوت مبعدل  % 35.2من املسجلني يف االنتخابات وبنسبة  %51.2من املصوتني.

 -عرفت جبهة التحرير الوطين ،احلزب احلاكم منذ االستقالل سقوطا حرا بالرغم من كل الوسائل اليت وضعت

حتت تصرفها ،ومل حتصل سوى على  %37من أصوات الناخبني أوأكثر قليال من  %25من املصوتني فعال.
 أما عشرات األحزاب الصغرية اليت ظهرت كالفطر فقد عرب اجملتمع عن رفضه هلا وللمواقف اليت عربت عنهاخالل املرحلة االنتخابية وهكذا مل حيقق التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية سوى  381ألف صوت وحزب
التجديد اجلزائري  355ألف صوت،واحلزب االجتماعي الدميقراطي  322ألف صوت،واحلزب الوطين للتضامن
والتنمية  335ألف صوت،وقد كانت النتائج هزيلة جدا مقارنة باملزاعم اليت روجتها تلك األحزاب عن نفسها
والصورة اليت أظهرهتا هبا وسائل اإلعالم( .العياشي عنصر ،مرجع سابق.)3،2 :
ويفسر األستاذ جابيعبد الناصر أن النتائج اليت متخضت عنها االنتخابات البلدية والتشريعية اليت حصلت يف
اجلزائر يف بداية التسعينات،فحصول اجلبهة اإلسالميةلإلنقاذ على النتائج اليت حتصلت عليها يف االنتخابات (حتصلت
اجلبهة اإلسالميةلإلنقاذ على  853جملس بلدي من جمموع  )55.12%( 3513وعلى  32جملس شعيب والئي
من جمموع  )33.33%( 18ضمن االنتخابات احمللية وعلى  388مقعدا يف الدور األول من التشريعيات امللغاة ال
ميكن تفسريه إال هبذا اللقاء* الذي فشلت التيارات الدينية األكثر خنبوية (محاس/النهضة) يف اإلملام به مع احلركة
الشعبية اليت ظهرت يف اجلزائر بقوة ابتداءا من نصف عقد الثمانينات (.عبد الناصر جايب،مرجع سابق.)73 :

* -اللقاء الذي ظهر بربوز احلركة االجتماعية الشعبية بقيمها الثقافية القيمية ،وقد مت بني التيار الديين السياسي السلفي خبصائصه املعروفة أو احلركة
االجتماعية الشعبية من خالل تبين التيار الديين –احلركة االجتماعية الشعبية -لكل قيم الثقافة السياسية (اجلذرية/املساواتية/معاداة الدولة  ...اخل) وإعطائها
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وعليه ميكن القول أن انتخابات جوان  3445كانت االختبار األول لتجربة اجلزائر يف التحول حنو التعددية
رغم اعرتاض بعض األحزاب اليت قاطعت االنتخابات البلدية منها جبهة القوى االشرتاكية بقيادة حسني آيت امحد
واحلركة من اجل الدميقراطية بقيادة امحد بن بلة حيث استطاعت اجلبهة اإلسالميةلإلنقاذأن تفرض نفسها على
الساحة السياسية كأكرب قوة معارضة يف اجلزائر يف االنتخابات البلدية يف  32جوان ،3445هذا فضال عن سيطرهتا
على غالبية املدن اجلزائرية الكربى،مما يبني أن التيار اإلسالمي يف تنظيمه األكثر جذرية استطاع أن يهزم القوى
السياسية األخرى مبا فيها جبهة التحرير الوطين يف جماهلا االجتماعي وذلك عرب مستويني األول :املدينة والثاين
األجيال الشابة حيث استطاعت السيطرة على القوى األكثر شباباكناخبني وكمرشحني %33.4من مرشحياإلنقاذ
الناخبني كانت أعمارهم تقل عن  33سنة ومل ختلوا العملية الدميقراطية اليت حصلت يف اجلزائر من اعرتاضات القوى
السياسية اليت أشارت وكالة األنباء اجلزائرية اليت هي أصال تابعة جلبهة التحرير الوطين بأنه مثة ما أمسته انتهاكات
مارستها اجلبهة اإلسالميةلإلنقاذ وقدأرجع بعض املراقبني اخنفاض نسبة اإلقبال على االنتخابات يف بعض الدوائر إىل
قرار مقاطعة االنتخابات الذي اختذه  31حزبا سياسيا يف مقدمتهم جبهة القوى االشرتاكية اليت تزعمها آيت
امحد،كذلك جرت املقاطعة يف مناطق الريف عموما ومناطق الرببر خصوصا (سعد توفيق عبد اهلل البزاز:2533،
.)48 ،47
 3 -2انتخابات  29ديسمبر  1001أو امتحان التداول على السلطة:

يف أجواء متيزت بالفوضى وشدة االنفعال مت مترير القانون  43-53املؤرخ يف  52أفريل  3443املعدل

واملتمم للقانون  33-84املتعلق باالنتخابات وكذا القانون  43-57املؤرخ يف  55أفريل  3443واملتعلق بإعادة
تقسيم الدوائر االنتخابية،وكان اهلدف من هذا اإلجراء القانوين حماولة كبح اجلبهة اإلسالميةلإلنقاذ وإعطاء فرصة اكرب
جلبهة التحرير الوطين وباقي األحزاب األخرى وقد قوبل هذا اإلجراء مبعارضة شديدة من طرف األحزاب السياسية
ووصفته اجلبهة اإلسالميةلإلنقاذ باخليانة العظمى واهتم زعيمها عباسي مدين الرئيس الشاذيل بن جديد باإلخالل
باالتفاقية اليت أبرمت بينهما واعترب أن حزبه هو املستهدف من هذا اإلجراء فأعلن إضرابه السياسي يف  25ماي
( .3443حممد بوضياف ،مرجع سابق.)312 :
والقانون الذي قدمته احلكومة يف أفريل  3443هومشروع قانون أقرته اجلمعية العمومية ميثل مسودة مشروع
تقسيم املناطق االنتخابية ،وقد زاد هذا القانون اجلديد من عدد املقاعد الربملانية فيما عاد توزيعها ليحقق أعلى متثيل
للمناطق الريفية حيث ارتفع عدد املقاعد يف الربملان من  245مقعدا إىل  512مقعداأغلبها – هذه الدوائر -يف
اجلنوب معقل النفوذ التارخيي جلبهة التحرير وقد احدث القانون املشار إليه ،نظام االقرتاع ذي اجلولتني الذي ينافس
فيه أعلى املرشحني فقط يف اجلولة الثانية إذ مل يتحقق فوز األغلبية يف اجلولة األوىل،وهذا يؤكد حتمية الصراع بني

زخم جديد مل تكن متلكه سابقا –وقد عربت عن نفسها قبل هذه الفرتة يف شكل انتفاضات االجتماعية عرفتها بعض املدن اجلزائرية (العاصمة ،قسنطينة،
سطيف ،وهران  ..اخل).
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اجلبهة اإلسالمية وجبهة التحرير أما بقية أحزاب املعارضة فرغم إمكانية فوزها مبقاعد برملانية يف مناطق نفوذها إال أهنا
تضل هامشية (.سعد توفيق عبد اهلل البزاز ،مرجع سابق.)352 :
وقد كانت اجلبهة اإلسالميةلإلنقاذ تطالب منذ فوزها يف االنتخابات احمللية حبل الربملان وإجراء انتخابات
رئاسية مسبقة (حسني مرزود ،مرجع سابق،)332:حبيث اعتربت هذا الفوز مبثابة بداية النهاية للنظام القائم فأرادت
الوصول إىل احلكم بأقصر الطرق مطالبة بإجراء هذه االنتخابات(.العياشي عنصر ،مرجع سابق.)53:
وضمن هذا السياق طالبت تشكيالت أخرى بضرورة تأجيل االنتخابات حىت تنظم نفسها لتجاوز نتائج
االنتخابات احمللية ،ويف ظل التأبني بني مواقف التشكيالت السياسية تدخل رئيس اجلمهورية ووعد بإجراء انتخابات
تشريعية خالل الثالثي األول من سنة  3443لكن املؤثر اخلارجي املتمثل يف حرب اخلليج ساهم بقسط وافر يف
تأجيلها إىل موعد  27جوان  3443نتيجة توفر األموال لتؤجل مرة ثانية إىل موعد  23ديسمرب  3443الدور
األول( ،حسني مرزود ،مرجع سابق)333 :يف جزائر التعددية واتسمت بالتنافس احلاد واخلطاب السياسي العنيف
املخالف يف غالبيته لقانون اجلمعيات ذات الطابع السياسي خاصة اجلبهة اإلسالميةلإلنقاذ اليت كانت تشعر بالظلم
وكذلك جبهة القوى االشرتاكية اليت كانت تعاين عقدة القهر منذ عشرينات طوال،وقد أفرزت نتائج انتخابات 23
ديسمرب  3443فوز اجلبهة اإلسالميةلإلنقاذ بـ  388دائرة من جمموع  124فيها وبـ ـ  3235222مصوت لصاحلها
متبوعة جببهة القوى االشرتاكية ب ـ  25مقعد من جمموع  337دائرة تقدمت فيها وصوت لصاحلها مبا يقارب نصف
مليون ناخب وجاءت جبهة التحرير الوطين يف املرتبة الثالثة ب  33مقعد وصوت لصاحلها 354231
ناخب(.حممد بوضياف ،مرجع سابق.)313 ،312:
ولقد أثار الفوز الثاين للجبهة اإلسالميةلإلنقاذ ردود أفعال وطنية ودولية وتوالت احلمالت اإلعالمية على
الشعب اجلزائري ألهنا ترى أن الذي اختاره هو مبثابة الكارثة اليت ستمتد إىل خارج حدودها فنجد مثال تونس اليت
بادرت بغلق حدودها مع اجلزائر وبعض األوساط املالية واالقتصادية تراجعت حساباهتا مع اجلزائر....وتصاعدت
األوضاع أكثر عندما قام رئيس اجلمهورية حبل الربملان وتقدمي استقالته يف  33جانفي  3442ففقدت اجلزائر أهم
مؤسساهتا الدستورية رئاسة اجلمهورية واملؤسسة التشريعية فوجدت بذلك اجلزائر نفسها يف فراغ دستوري خاصة وان
الدستور مل يتضمن حالة اقرتان شغور اجمللس الشعيب الوطين عن طريق اإلعالم حبالة شغور منصب رئاسة اجلمهورية
باالستقالة ،فكان من املستحيل مواصلة الدور الثاين من االنتخابات التشريعية فأوقف املسار االنتخايب(.نبيلةأقوجيل
 ،عفاف حبة  ،مرجع سابق.)371 :
وللتذكري فقد مت إجراء الدور الثاين لالنتخابات يف  33جانفي  3442اليت أجلت بسبب أحداث جوان
 3443وإقالة حكومة محروش وإعالن حالة احلصار نتيجة إضراب اجلبهة اإلسالميةلإلنقاذ تعبريا عن رفضها
لتعديل قانوين االنتخابات وتقسيم الدوائر االنتخابية وأهم التعديالت اليت لقيت بالرفض ما يلي:
 اعتماد طريقة االقرتاع النسيب على القائمة مع أفضلية األغلبية يف دور واحد مبوجب املادة  33من القانونالصادر يف  2أفريل  3443املتضمن قانون االنتخابات ونصت املادة  32منه إذا حازت القائمة على األغلبية
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املطلقة لألصوات املعربة فإهنا تفوز جبميع املقاعد،حتديد الوكالة بواحدة وإعفاء الزوجني من التوكيل،حتديد السن 35
سنة للرتشح للمجلس الشعيب الوطين الذي حيد من مشاركة فئة الشباب مع العلم أن سن االنضمام إىل األحزاب
وحق تأسيسها حدد ب  38سنة  (.حسني مرزود ،مرجع سابق.)333:
وهذا التعديل يف القانونيني أثار غضب اجلمعيات ذات الطابع السياسي حيث أعلنت جمموعة منها اليت مسيت
مبجموعة  3+7عن نيتها يف الدعوة إىل إضراب احتجاجا على تعديل النصني وساندت تلك الدعوة اجلبهة
اإلسالمية لإلنقاذ بل ودعت احلركة من أجل الدميقراطية يف اجلزائر ومهد إىل تنظيم انتخابات رئاسية بعد التشريعية
املسبقة وقد اتسمت التعديالت اليت أدخلت على القانونني بالطابع السياسي،حبيث هتدف من جهة إىل متكني حزب
جبهة التحرير الوطين الذي ينتمي إىل النواب املنتخبون يف ظل األحادية من احلصول على أغلبية تضمن له التأثري إذ
مل يكن االستهتار بالسلطة التشريعية وبالتايل احلكومة لضمان بقاء جزء من السلطة يف يد هذه األخرية برئاسة مولود
محروش،وتقليص حظوظ اجلبهة اإلسالميةلإلنقاذ للفوز باالنتخابات التشريعية املسبقة املزمع تنظيمها يف
(.3443/53/27السعيد بو الشعري ،مرجع سابق.)315،311 :
وقد كانت النتائج خميبةلآلمال وغري متوقعة،ولعل ما ميكن استخالصه من النتائج األوىل لالنتخابات التشريعية
التعددية يف تاريخ اجلزائر املستقلة هو انقسام اجملتمع إىل ثالث جمموعات كربى:
متثل اجملموعة األوىل الغالبية الرافضة للتعددية احلزبية وااللتزام سياسيا بقواعد اللعبة الدميقراطية  %13ومن
األسباب املفسرة ملثل هذا املوقف وجود انشغاالت أخرى ملحة لدى هذه الفئات،إضافة إىل احمللي واجلهوي لكثري
من األحزاب.
اجملموعة الثانية :تتمثل يف أولئك الذين يسعون إىل حتقيق التداول على احلكم بطريقة دميقراطية وتقدر نسبتهمب ـ
 % 35.5من الناخبني وهي جمموعة مشتتة بني عدة تيارات وتشكيالت متعارضة ومتناحرة وال جيمع بينهما سوى
عداؤها جلبهيت التحرير واإلنقاذ.
أما اجملموعة الثالثة :فتتكون من أقلية%28.5من الناخبني الذين يعتربون النظام السياسي السائد بسبب كل
املآسي واآلفات لذلك ينبغي حتطيم الدولة ومؤسساهتا واستبداهلا بدولة دينية تقوم على رؤية خمالفة متاما للسلطة،
وملصدر الشرعية وطبيعة احلكم معتمدة يف ذلك على تفسري سلفي لإلسالم وملسألة احلكم،والعالقة بني اجملتمع
والدولة(.العياشي عنصر ،مرجع سابق.)1 :
 4 -2توقيف المسار االنتخابي ونهاية الحلم الديمقراطي:)1009-1002( :
وعلى اثر توقيف املسار االنتخايب الذي كيفناه باالنقالب واستحداثأجهزة مؤقتة لتسيري البالد بناء على
اجتماع غري دستوري،هليئة استشارية أدخلت البالد يف أزمة متعددة األشكال حيث مجدت املؤسسات الدستورية
األساسية (رئيس اجلمهورية والربملان) وامتد ذلك إىل نشاط األحزاب السياسية الكبرية التمثيلية اليت منعت من ممارسة
النشاط السياسي نتيجة مواقفها املعارضة لالنقالب ومطالبتها بإشراك مجيع القوى السياسية يف تسيري املرحلة االنتقالية
دون جدوى،بدأت احلركة املسلحة املنتمية لذلك احلزب بعد أن ظهرت بوادرها سابقا،يف القيام باغتياالت مست
249

الفصل الرابع.................................الخلفية النظرية للعمل السياس ي ،ألاحزاب السياسية والانتخابات
مبرور الوقت خمتلف شرائح اجملتمع وأ صبحت املواجهة املسلحة بني الدولة وتلك احلركة السمة اليت تطبع حياة اجملتمع
رغم االتصاالت بني ممثلي الدولة واجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ بل التوصل إىل اتفاق مع اجليش اإلسالمي لإلنقاذ
(اجلناح العسكري للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ) للتخلي عن العمل املسلح بإعالن هدنة ابتداءمن أول أكتوبر
(. 3447السعيد بوالشعري ،النظام السياسي اجلزائري ،اجلزء الثالث.)3 :2533،
ولقد شهدت اجلزائر يف هذه السنوات أبشع اجلرائم،ودخلت يف دوامة من العنف والعنف املضاد دامت ألكثر
من  35سنوات وراح ضحيتها عشرات اآلالف حبسب اإلحصائيات احلكومية اجلزائرية،وعصفت بالتجربة الدميقراطية
من أساسها ولقد أكد هذا السلوك فشل النخب احلاكمة يف امتحان التداول على السلطة وحسب "العقيد مسراوي
"أحد مسؤويل جهاز املخابرات اجلزائرية فإن النتائج على عكس توقعات القيادة العسكرية اليت كانت تضطلع من
خالل اعتقال قيادات اجلبهة عباسي مدين وعلي بلحاج إىل إحداث اضطرابات داخلية يف صفوف احلزب ،ومن مث
التأثري على أدائهم االنتخايب إال أن ذلك مل حيصل الشيء الذي وضع هذه النخب أمام ثالث خيارات:
 االستمرار يف لعبة االنتخابات إىل غاية الدور الثاين وحماولة التالعب بعدد املقاعد املتبقية إلحداثشيء منالتوازن مع اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ.
 اعتبار الطعون املقدمة إىل اجمللس الدستوري واليت وصلت إىل  355طعن من طرف األحزاب ،ومن مث إلغاءبعض النتائج اليت حتصلت عليها اجلبهة إلحداث التوازن.
 العمل على إلغاء النتائج كلية وحضر اجلبهة اإلسالميةلإلنقاذ وإهناء املأزق من أصله حبجة أن اجلبهة تيارمتطرف يسعى إىل إهناء املسار الدميقراطي وجيب استئصاله (.حممد بوضياف ،مرجع سابق.)313 :
وما ميكن استنتاجه من هذه املرحلة عدد من النتائج:
 اتسمت بتوقيف املسار االنتخايب وتعطيل املؤسسات الشرعية وإقامة املؤسسات البديلة وتصاعد أعمالالعنف وتدهور الوضع وفرض حالة الطوارئ وحل بعض األحزاب ،وتقليص نشاط وعدد األحزاب.
 تعرض األحزاب إىل التهميش واالعتماد على اجلمعيات لتربير الشرعية . كل املؤسسات السياسية ابتعدت عن االنتخابات واعتمدت على التعيني . جل األحزاب السياسية طالبت بتوقيف املسار االنتخايب لكنها رفضت إنشاء املؤسسات اجلديدة حبجة عدمشرعيتها .
 انقسام املعارضة إىل تيارين تيار إصالحي وتيار استئصايل لكنهما مل يستطيعا التأثري يف خطوات النظاماحلاكم وتغيريه والعودة إىل الشرعية رغم اعتماده على املنظمات واجلمعيات.
 كانت العالقة بني األحزاب املعارضة والسلطة احلاكمة تتسم بنوع من املواجهة السياسية. بروز مسة التحالف والتنسيق يف حل األزمات يف توقيف املسار االنتخايب ويف ندوة روما  (.حسني مرزود،مرجع سابق.)225 :
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جاء ت هذه االنتخاباتكإعالن رمسي عن انتهاء ما يسمى باملرحلة االنتقالية اليت انطلقت رمسيا يف جانفي
 3441بعد تعيني رئيس ا لدولة من قبل ندوة الوفاق الوطين اليت حددت مدة املرحلة االنتقالية بثالث سنوات وبنيت
أهدافها ومؤسساهتا كاجمللس الوطين االنتقايل الذي عني أعضائه للقيام باملهام التشريعية.
وقد جرت هذه االنتخابات يف ظل اجلو األمين والسياسي الصعب الذي كانت تواجهه الدولة اجلزائرية يف
مواجهة القوى السياسية الرافضة هلا ،واليت كانت ترى أهنا ال بد من أن تأيت كتتويج التفاقسياسي بني خمتلف القوى
السياسية(.عبد الناصر جايب ،مرجع سابق.)358 :
وكانت العودة إىل املسار االنتخايب بتنظيم هذه االنتخابات الرئاسية  33نوفمرب  3445كوهنا أحد احللول
اليت خترج البالد من األزمة وهبدف بناء دميقراطية أساسها االنتخابات اليت تضمن املشاركة والتداول على السلطة
وحتقيق الشرعية(.حسني مرزود ،مرجع سابق ،)223 :كما أهنا سامهت يف إعادة تشكيل اخلارطة السياسية اجلزائرية
بعد التجربة اليت عاشتها اجلزائر من جراء فشل االنتخابات التشريعية ديسمرب  3442وكل هذا هبدف االستمرار يف
العملية االنتقالية اليت دشنها النظام السياسي بعد أحداث أكتوبر  3888يف ظرف جديد وميزان قوة سياسي خمتلف
عن ذلك الذي سائدا يف بداية التسعينات لصاحل النظام هذه املرة (.عبد الناصر جايب ،مرجع سابق :نفس الصفحة).
لقد كان لقرار رئيس الدولة تنظيم انتخابات رئاسية على اثر فشل احلوارمع األحزاب التمثيلية أين بادرت هذه
األ خرية باإلعالن عن موقفها املعارض لكونه اختذ بصفة انفرادية دون إمجاع الطبقة السياسية ،ويف غياب حرية الرأي
والتعبري واالختيار،وقد ضاعف من حدة اخلالف بني السلطة واملعارضة جلوء بعض التنظيمات إىل املبادرة مبطالبة
رئيس الدولة اليامني زروال بالرتشح لرئاسة اجلمهورية ،حيث اعترب حزب جبهة التحرير الوطين وجبهة القوى
االشرتاكية ذلك ضربة للدميقراطية واإلعالن عن نتائج مسبقة لصاحل ممثل السلطة،بل لقد ذهب األمني العام جلبهة
التحرير الوطين عبد احلميد مهري إىل القول بأن االنتخابات هي من صنع وتنظيم القوى اليت أيدت إيقاف املسار
االنتخايب(.السعيد بوالشعري ،مرجع سابق،)313:وعكس ما قد توحي به بعض املؤشرات األمنية أو السياسية فقد
استطاع النظام من فرض مراقبة أكثر وضوحا على العملية االنتقالية عن طريق النصوص القانونية اليت استطاع متريرها
مثل املتعلقة باألحزا ب السياسية واالنتخاب والتعديل الدستوري وحتييد القوى السياسية املعارضة هلا وعلى رأسها
اإلسالم السياسي الذي جلأإىل اإلرهاب يف أسوء احلاالت،وتكوين حزب سياسي جديد وهو التجمع الوطين
الدميقراطي الذي متكن من فرض هيمنته على الساحة السياسية اجلديدة (.عبد الناصر جايب ،مرجع سابق.)354 :
وقد كانت للسلطة اعتبارات عديدة لتنظيم هذه االنتخابات منها:
 إن االنتخابات كانت هدف اسرتاتيجي يف سياسة السلطة وعلى رأسها اليامني زروال الذي كان يرى يفتنظيم سلسلة من االنتخابات املتتالية يعد خمرجا لألزمة وبإمكاهنا حتقيق نوع من الشرعية وخاصة االنتخابات الرئاسية
هرم السلطة وحمور النظام السياسي.
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 اعتبار االنتخابات احلل لألزمة وملسألة الشرعية ألن جل املؤسسات تفتقر إىل أسلوب املشاركة وغري منتخبةبطريقة دميقراطية وان ميزان القوة سيكون لصاحل النظام  (.حسني مرزود  ،مرجع سابق.)221 :
وميكن القول أن تنظيم هذه االنتخابات الرئاسية يف هذه املرحلة يهدف إىل زيادة العودة إىل شرعية مؤسسات
الدولة كالرئاسة واجمللس الوطين واجملالس الشعبية احمللية إىل إشراك بعض القوى السياسية يف التسيري حسب مقاييس
وقواعد السلطة وليس التداول على السلطة (.عبد الناصر جايب ،مرجع سابق)335 :
وقد ترشح رمسيا هلذه االنتخابات ثالث مرشحني حزبيني باإلضافة إلىاليمني زروال وهم حمفوظ حنناح رئيس حركة
جمتمع السلم ،وسعيد سعدي أمني عام حزب التجمع من اجل الثقافة والدميقراطية ،وأخريا نور الدين بوكروح عن
حزب التجديد اجلزائري( .املرجع نفسه.)332 :
وهبذا انطلقت هذه احلملة االنتخابية حتت اشراف اللجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات الرئاسية اليت
دامت  23يوما تالها اقرتاع يوم  33نوفمرب الذي عرف مشاركة واسعة من املواطنني يف داخل وخارجه،رغم هتديد
اجلماعات املسلحة ومقاطعة بعض األحزاب تعبريا عن رفضهم ألوضاع البالد يف خمتلف اجملاالت( .السعيد بو
الشعري،اجلزء الثاين.)318 :
حيث كما كان متوقعا من املعارضة فوز اليامني زروال على منافسيه الشكليني وهو ما حدث بالفعل،وقد
كانت النتائج النهائية الرمسية اليت أعلن عنها اجمللس الدستوري على النحو اآليت:
جدول رقم ( )11يوضح نتائج االنتخابات الرئاسية لعام 1009
المرشحين

عدد األصوات المتحصلين عليها

النسبة المئوية

اليامين زروال مرشح حر

7.588338

%33.24

محفوظ نحناح حرك مجتمع السلم

2.473431

%25

سعيد سعدي (التجمع من أجل الثقافة
والديمقراطية).
نور الدين بوكروح (حزب التجديد الجزائري)

3.335743

%54

113.311

%51

املصدر( :حسني مرزود  ،مرجع سابق.)227 :
ومن خالل اجلدول نالحظ أنه رغم اجلو األمين الصعب الذي عاشته اجلزائر يف هذه املرحلة،ورغم هتديدات
اجلماعات املسلحة فقد شارك الشعب اجلزائري بقوة لتعرف نسبة هذه االنتخابات نسبة املشاركة يف االنتخابات
السابقة،كما أنه حصل املرشح احلر اليامني زروال على أغلبية األصوات بنسبة  %33هذا ما يفسر لنا سعي النظام
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إلضفاء الشرعية وإثبات عجز األحزاب ،وهذا هبدف جعل السلطة دائما هي املسيطرة على الساحة السياسية،
وجتنب االنتفاضات و املواجهة مع القوى املعارضة.
9 -2انتخابات دستور 1009

شهدت بداية  3443سياسيا تعيني أول حكومة ائتالفية يف  33ديسمرب  3445بقيادة أمحد أو حيي،

ومشاركة حركة محاس وحزب التجديد اجلزائري ولكن بالتعيني وليس على أساس نتائج االنتخابات الستدراجهم
وضمهم ملساندة خطوات السلطة،كما أنه مت اللجوء من جديد إىل بعث احلوار مع األحزاب السياسية واملنظمات
للبحث عن حل لألزمة اجلزائرية(.حسني مرزود،مرجع سابق.)233 :
وأك د رئيس اجلمهورية على متسكه مبا ورد يف برناجمه االنتخايب حول االستمرار يف املسار االنتخايب مركزيا
وحمليا من جهة،وكذا تعزيز احلوار مبا يضمن توفري الشروط الضرورية إلجراء تلك االنتخابات يف جو دميقراطي
تعددي ،وقد دعا رمسيا الرئيس اليامني زروال األحزاب اليت قاطعت االنتخابات الرئاسية للمشاركة يف احلوار الوطين
رمسيا يف اجتماع جمللس الوزراء ،وأعلن  7جانفي  3443لتنظيم االنتخابات التشريعية واحمللية( .السعيد بو الشعري،
مرجع سابق.)353 :
وقد شرع يف شهر أفريل  3443يف جولة جديدة من احلوار مع املعارضة تركزت حول قانون األحزاب
واالنتخابات وتعديل الدستور وهي استمرار لسياسة احلوار منذ ،3441وكان يف  33ماي  3443وإعداد مذكرة
رئاسية تتكون من  22صفحة تضمنت االقرتاحات املتعلقة باملسائل املطروحة لألحزاب واملنظمات واجلمعيات،
وبعض الشخصيات لتبادل وجهات النظر حول احملاور الكربى لإلصالح السياسي القادم ..كما وجهت دعوة إىل
 32حزبا سياسيا منها جبهة التحرير الوطين ،احلركة من أجل الدميقراطية يف اجلزائر ،حزب التجديد اجلزائري  ...وبعد
تلتها عقد عدة لقاءات يف شهري جويلية وأوت حتضريا لعقد ندوة الوفاق الوطين الثانية يف  33و 31سبتمرب
 3443ألجل تعزيز املسار الدميقراطي التعددي وحتقيق الشرعية وإخراج البالد من أنظمتها لتكون بديال للعقد
الوطين اليت وقعته أحزاب روما( .حسني مزرود  ،مرجع سابق.)232 :
وتكمن أمهية هذه االنتخابات يف أهنا عدلت قانون األحزاب وكذا قانون االنتخابات،وكذا عدلت عهدة رئيس
اجلمهورية إىل عهدتني فقط .رغم أن األوضاع األمنية كانت جد خطرية وقد نص بيان اجتماع جملس الوزراء على أنه
ال بد من توفري الظروف الالزمة من أجل إعادة النظر يف النصيني القانونيني املتعلقني باالنتخابات واألحزاب السياسية
وقانون تقسيم الدوائر االنتخابية ،وكذا النصوص ذات الصلة باالنتخابات( .السعيد بوالشعري ،مرجع سابق.)353 :
وقد حدد دستور  3443يف املادة  12منه بإنشاء األحزاب السياسية بشروط هي:
 -3حق إنشاء األحزاب السياسية معرتف به ومضمون.
 -2وال ميكن التذرع هبذا احلق لضرب احلريات األساسية،والقيم واملكونات األساسية للهوية الوطنية والوحدة
الوطنية وأمن الرتاب الوطين وسالمة واستقالل البالد ،وسيادة الشعب وكذا الطابع الدميقراطي واجلمهوري
للدولة.
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 -3ويف ظل احرتام أحكام هذا الدستور،ال جيوز تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديين أو لغوي أو
عرقي أو جنسي أو مهين أو جهوي.
 -1وال جيوز لألحزاب السياسية اللجوء إىل الدعاية احلزبية اليت تقوم على العناصر املبنية يف الفرتة السابقة.
 -5حيظر على األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصاحل أو اجلهات األجنبية.
 -3ال جيوز أن يلجأ أي حزب سايسي إىل استعمال العنف أو االكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
 -7حتديد التزامات وواجبات أخرى مبوجب القانون( .اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،دستور
)3443:8
وقد أسفرت هذه االنتخابات النتائج اآلتية:
جدول رقم ( )11يمثل عدد المشاركة في انتخابات دستور .1009
عدد الناخبني عدد املصوتني

عدد األصوات املعرب عدد

عدد املمتنعني

املصوتني
33131571

عنها
العدد

%

العدد

%

األصوات

امللغاة
العدد

%

العدد

%

2.73 333187 47.21 32755527 25.22 3323535 74.78 33333531

املصدر( :خالد عاف ،مرجع سابق)83 :وكانت اإلحصائيات كالتايل:
نعم 35.785.434 :صوت بنسبة %81.35
ال 3.431.358 :صوت بنسبة %35.15
وقد أكد دستور  28نوفمرب  3443على مبدأ االقرتاع العام السري واملباشر وجعل موضوع االنتخابات من
املواضيع احملجوزة للربملان مبقتضى قانون عضوي .كما قام مبقتضى املادة  73بتحديدكيفيات االنتخابات الرئاسية
حمافظا على نفس املبدأ السابق (مبدأ االقرتاع العام املباشر والسري) ومت إجراء أول انتخابات رئاسية لكن مع عجزه عن
وقف أعمال العنف دعا إىل انتخابات رئاسية مبكرة عام  3444أسفرت عن فوز عبد العزيز بوتفليقة.
أما االنتخاباتالتشريعية فقد تناولتها املادة  353بالتنظيم بنصها على أن ينتخب أعضاء اجمللس الشعيب الوطين
باالقرتاع العام املباشر والسري ،وينتخب ثلثا أعضاء جملس األمة عن طريق االقرتاع غري املباشر والسرمين بني ومن
طرف أعضاء اجملالس الشعبية والبلدية.
وبعدها صدر القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات مبقتضى األمر  57-47يف  53مارس  3447مقررا
مبدأ االقرتاع العام املباشر والسري وقد عدل مبوجب القانون العضوي (رقم  53-51املؤرخ يف  57فرباير )2551
واىل جانبه األمر  58-47احملدد للدوائر االنتخابية وعد املقاعد املطلوب شغلها يف انتخابات الربملان يف  53مارس
(. 3447مفتاح عبد اجلليل ،مرجع سابق.)37 :
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1 -2االنتخابات التشريعية  9حزيران :1001
جاءت هذه االنتخابات بعد أن رتبت السلطة اجلزائرية عددا من األوراق منها:
إعادة ترتيب أوضاع جبهة التحرير الوطين و إخراجها من املعارضة بعد أن أدخلها فيها عبد احلميد مهري وإبعاد هذا األخري ومن معه بعد االنقالب العلمي الذي حتدثت عنه وسائل اإلعالم كثريا.
 تأسيس حزب جديد بديال جلبهة التحرير الوطين (التجمع الوطين الدميقراطي) و منافسا له على التموقع داخلمؤسسات الدولة.
تعديل الدستور و تغيري قانوين األحزاب واالنتخابات ملنع تأسيس األحزاب على أساس ديين أو عرقي وطلبمن األحزاب التكيف وفق ذلك(.عبد الرزاق مقري ،التحول الدميقراطي يف اجلزائر Boule
makahel.yolasite.comيوم  ،2016/ 05/21على الساعة  21:26مساءا)

واجلدير بالذكر أنه يف هذه االنتخابات التشريعية لعام  3447عمدت اجلزائر على استحداث هيئة جديدة
تتكفل بالسهر على حسن سري العملية االنتخابية منذ بدايتها إىل هنايتها وهي اللجنة السياسية الوطنية ملراقبة
االنتخابات،حبيث نصت املادة 52من املرسوم الرئاسي رقم  58-47على أنه تؤسس اللجنة الوطنية املستقلة ملراقبة
االنتخابات التشريعية،واللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات هي عبارة عن هيئة خاصة ذاتفروع حملية تتمتعب صالحيات
مراقبة قانونية للعمليات االنتخابية يف إطار احرتام الدستور والقوانني اجلمهورية عرب خمتلف مراحلها من يوم تنصيبها
إىل غاية اإلعالن الرمسي والنهائي للنتائج ملا يضمن القانون وحيقق حياد اهليئات الرمسية املشرفة على العملية االنتخابية
وجيسد إرادة الناخبني(.سليماين السعيد،دون سنة  35:املوقع اإللكرتوين:سليماين السعيد ،
 http://slimaniessaid.com/file/admin%202pdfيوم 2533 /52/23على الساعة 33:31
مساءا).
وقد كانت نتائج هذه االنتخابات سنة  3447كاآليت:
عدد الناخبني املسجلني.33.737.354:
عدد املصوتني.35 344 334:
نسبة املشاركة.35.3%:
عدد األصوات امللغاة.552 787:
واجلدول اآليت يوضح لنا بشكل مفصل نتائج االنتخابات التشريعية لسنة .3447
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جدول رقم( ) 12يوضح نتائج االنتخابات التشريعية لسنة :1001
الحزب

عدد األصوات

النسبة المئوية

عدد المقاعد

التجمع الوطين الدميقراطي

3.533131

%32.32

353

حركةجمتمع السلم

3.553351

%31.32

34

حزب جبهة التحرير

3 147 285

%33.33

32

حركة النهضة

435 113

%8.32

31

جبهة القوى االشرتاكية

527 818

%1.8

34

التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية

112 273

%1.53

34

املنتخبون األحرار

154 233

%1.37

33

حزب العمال

341 143

%3.77

1

احلزب اجلمهوري التقدمي

35 371

%5.53

3

احلزب االجتماعي الليربايل

33 371

%5.53

3

االحتاد من أجل الدميقراطية و احلريات

55 555

%5.51

3

املصدر(:عبد الرزاق مقري ،مرجع سابق.)35:
وقد مثلت االنتخابات التشريعية لسنة  3447تواصال لنتائج االنتخابات الرئاسية السابقة،حبيث أهنا عربت هذه
االنتخابات عن تواصل مشروع السلطة الذي تبلور يف االنتخابات الرئاسية السابقة،واملالحظ من خالل اجلدول
أناحلزب اجلديد حزب التجمع الوطين الدميقراطي حقق جناحا باهرا فقد تأسس قبيل إجراء االنتخابات ببضعة
أشهر،كما أهنا هذه االنتخابات عربت عن قبول السلطة بالتعايش مع ما تسميه باإلسالم املعتدل ،فحصلت كل من
حركيت محاس والنهضة جمتمعتني  353مقعد كما جنحت السلطة من إكساب االنتخابات مصداقية من خالل مشاركة
ثالثة أطراف على عقد روما يف االنتخابات(.رياض الصيداوي:2009 ،دون صفحة)،ورغم طعن األحزاب يف نتائج
هذه االنتخابات إال أن اجمللس الشعيب الوطين التعددي األول الذي انبثق عنها عرف حيوية كبرية من خالل النقاش
الصريح الذي كان يبث على التلفزيون مباشرة،والتنوع الكبري يف األفكار و املواقف و الرؤى وحالة التعايش امللفتة للنظر
بني النواب و األحزاب اليت ميثلوهنا،واحلركة الدبلوماسية الربملانية غري املعهودة.اليت أطلقها،وكما ذكر سابقا من أهم
العمليات اليت قام هب ا اجمللس يف عهدته األوىل اللجان اليت أسسها للتحقيق يف عمليات التزوير الشامل الذي عرفته
االنتخابات احمللية يف سنة (.3447عبد الرزاق مقري،مرجع سابق.)35،31:
 9 -2االنتخابات الرئاسية 1000/14/14وقانون الوئام المدني:

فتحت استقالة الرئيس اليامني زروال اجملال أما ترشيح عدد من الشخصيات السياسية ملنصب الرئاسة،وأقر

اجمللس الدستوري يف 33مارس 3444سبعة ترشيحات لكل من عبد العزيز بوتفليقة،حسني آيت أمحد،مولود
محروش،يوسف اخلطيب،عبد اهلل جاب اهلل،مقداد سيفي وأمحد طالب اإلبراهيمي و رفض ثالثة منهم لعدم إيفائهم
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بأحد شروط املادة 354من القانون االنتخايب اليت تقتضي جبمع  75555توقيع عن  25والية وهم :لويزة حنون،سيد
أمحد الغزايل،نور الدين بوكروح( .مصطفى بلعور.)375: 2533 ،
وقد بدت الشخصيات السياسية املرشحة شبه متفقة على اخلطوط العامة يف براجمها فهي تدعو إىل العدالة االجتماعية
وإزالة مفه وم احلقرة،وتأكيد حرية الصحافة وااللتزام مبواصلة العملية الدميقراطية و تدعيمها ،أما االختالف فيكمن يف
درجة االنفتاح ومدى إعادة االعتبار للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ.وال يوجد من بني املرشحني السبعة استئصايل
واحد،وعمل مجيعهم يف محلتهم االنتخابية على التقارب من اخلطاب اإلسالمي واالبتعاد عن املفاهيم العلمانية،واالجتاه
العام بني هؤالء املرتشحني هو البحث عن خمرج للعنف املستمر منذ حوايل ست سنوات.وقد أسفرت هذه االنتخابات
عن النتائج اآلتية:
املسجلني.37141733:
املقرتعني.35534753:
األصوات امللغاة.151171:
األصوات املعرب عنها.35585277:
الغياب عن التصويت.3451385:
نسبة املشاركة.35.25% :
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جدول رقم( )13يوضح نتائج االنتخابات الرئاسية:1000
املرشح

عدد األصوات

النسبة املئوية

عبد العزيز بوتفليقة

7112334

%73.74

أمحد طالب اإلبراهيمي

3231541

%32.53

سعد عبد اهلل جاب اهلل

348133

%3.45

حسني آيت أمحد

334523

%3.37

مولود محروش

333458

%3.54

مقداد سيفي

223373

%2.21

يوسف اخلطيب

322823

%3.22

املصدر(:رياض الصيداوي،مرجع سابق:دون صفحة).
املالحظ أن نسبة جناح بوتفليقة بنسبة %73.74مع نسبة مشاركة وصلت إىل%35.25وهو ما يعتربه كافيا
ألن يكون رئي سا شرعيا للجزائر،لكن صعوبة حتليل نتائج هذه االنتخابات ألهنا حتولت من انتخابات تعددية إىل جمرد
استفتاء ال أكثر(.رياض الصيداوي ،املرجع نفسه،دون صفحة).ويعترب انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية
مؤشرا لبداية حل األزمة إذا استطاع أن جيري احلوار ويعمل على حتقيق الوئام املدين وهو ما دعا إليه بعد فوزه يف
ً
االنتخابات،إذا وجه بتاريخ 53أوت 3444خطابا مبناسبة استدعاء اهليئة االنتخابية الستفتاء
33سبتمرب 3444حول قانون الوئام املدين،وقد تضمن اخلطاب برناجما شامال حول استتاب السلم واألمن وإعادة
دفع االقتصاد الوطين وحماربة الفقر واملشاكل االجتماعية وإعادة صورة ومصداقية اجلزائر يف العامل واستعادة ثقة
الشركاء األجانب(.مصطفى بلعور،مرجع سابق.)373:
وما ميكن قوله يف ظل هذه االنتخابات أن األعضاء السبعة قد قدموا استقالتهم وانسحاهبم اجلماعي من هذه
االنتخابات الرئاسية ماعدا امل رشح األول وهو الفائز هبذه االنتخابات عبد العزيز بوتفليقة فرغم هذا االنسحاب إال أنه
كان من دون جدوى فهو مل يؤثر على نتائج االنتخابات،فمن خالل اجلدول نالحظ أنه بلغت نسبة املشاركة %35
واستمرت يف موعدها أفريل 3444يف ظل غياب املرشحني الستة الذين ينادون بأنه هناك عملية تزوير شامل هلذه
االنتخابات لصاحل املرشح عبد العزيز بوتفليقة.
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0 -2االنتخابات التشريعية 31ماي:2112
جاءت هذه االنتخابات التشريعية  2552يف ظل تطورات معتربة يف الساحة السياسية منها:
هيمنة رئيس اجلمهورية على الساحة السياسية بكثرة تنقالته ملختلف واليات الوطن وخارج الوطن وتدخالتهالتلفزيونية املتواصلة ومبادرته السياسية(الوئام املدين،دستور اللغة األمازيغية).
 حتسن حمسوس يف األوضاع األمنية بواسطة الدعم الكبري املمنوح هلا من قبل رئيس اجلمهورية الذي قرب إليه علي بنفليس.
تطورات خطرية يف منطقة القبائل ابتداء من سنة 2553ومشادات متواصلة بني الشباب و األجهزة األمنية. حصول انقسام كبري داخل حركة النهضة اليت غادرها رئيسها على إثر خالفات حادة بينه وبني طاقمه القياديوتأسيسه حلزب جديد هو حركة اإلصالح الوطين(.عبد الرزاق مقري،مرجع سابق.)33:
وقد كانت نتائج هذه االنتخابات كالتايل:
عدد الناخبني املسجلني37.457.555:
عدد املصوتني7.135.555:
عدد األصوات امللغاة873555:
نسبة املشاركة %13:
عدد األصوات امللغاة 873555:
واجلدول التايل يوضح ذلك:
الجدول رقم() 14يبين نتائج االنتخابات التشريعية لسنة :2112
الرتتيب

األصوات

النسبة

عدد املقاعد

جبهة التحرير الوطين

2332755

%35.52

344

التجمع الوطين الدميقراطي (احلزب احلاكم)

335213

%8.55

17

حركة اإلصالح الوطين

713881

%35.58

13

حركة جمتمع السلم

573853

%7.71

38

األحرار املستقلني

784145

%35.35

24

حزب العمال

355155

%1.85

23

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

231535

%3.33

58

حركة النهضة

235145

%3.58

53

حزب التجديد اجلزائري

332358

%2.34

53

حركة الوفاق الوطين

334434

%5.38

53

املصدر(:عبد الرزاق مقري،املرجع نفسه.)373 :
259

الفصل الرابع.................................الخلفية النظرية للعمل السياس ي ،ألاحزاب السياسية والانتخابات
وتبني لنا من خالل اجلدول حصول جبهة التحرير الوطين على معظم املقاعد وحصوهلا على األغلبية الساحقة
بنسبة %35.52مقارنة مع تشريعات،3447كما نالحظ تراجع ملحوظ للتجمع الوطين الدميقراطي
بفارق352مقعد بني تشريعات2552وتشريعات،3447وتراجع حركة جمتمع السلم ب 33مقعدا،خبالف أحزاب
أخرى اليت ارتفع عدد املقاعد لديها كحزب العمال ب37مقعدا،واألحرار املستقلني ب38مقعدا،وغياب أحزاب
أخرى كجبهة القوى االشرتاكية،التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية بسبب مقاطعتهم لالنتخابات لكن نسبة
املشاركة كانت مرتفعة بنسبة كبرية يف انتخابات 3447ب %3.53مقارنة مع انتخابات 2552ب.%13
وميكن أن نستنتج من هذا أن هذه االنتخابات قد مشلت األحزاب الكبرية واألحزاب الصغرية،حبيث أتيح لكل
مرشح أن ميثل حزبه إال أن النسبة املرتفعة تبقى دائما لصاحل األحزاب الكبرية احلاكمة واملسيطرة على الساحة
السياسية وهذا ما جيعل إمكانية التنافس لدى األحزاب الصغرية ضئيلة نظرا لعدم نفوذها سياسيا على خالف
األحزاب العتيقة.
11-2االنتخابات الرئاسية لسنة 2114وقانون المصالحة الوطنية:
تنافس يف االنتخابات الرئاسية املنظمة يوم58أفريل 2551ستة مرتشحني وهم عبد العزيز بوتفليقة،علي بن
فليس،سعيد سعدي،لويزة حنون،علي فوزي رباعني.يف حني قضى اجمللس الدستوري بعدم شرعية ترشح كل من أمحد
طالب اإلبراهيمي،وسيد أمحد غزايل وموسى توايت،ومل يقدم حسني آيت أمحد ترشحه( .مصطفى

بلعور،مرجعسابق.)372:

ولقد كان ترشح علي بن فليس مزعجا لبوتفليقة ألنه طلب منه ترشيحه يف مؤمتر استثنائي للحزب لكنه ماطل
ليشتد الصراع بينهما على السلطة،وقام بإقالته من رئاسة احلكومة يف 5ماي  2555وتعيني أمحد أوحيي مكانه
ويستبدل ستة وزراء من جبهة التحرير الوطين ،وعلى إثرها ظهرت احلركة التصحيحية بدعم من بوتفليقة بقيادة عبد
العزيز بلخادم ،لتطهري املوالني البن فليس ورفع دعوى قضائية أمام جملس قضاء اجلزائر الذي مجد املؤمتر الثامن بدون
علم رئيس اجمللس،وما يالحظ على املعارضة حتول حلفاء الرئيس إىل خصومه،واخلصوم إىل حلفاء والبحث عن
االمتيازات ،وغياب احلياد السياسي واإلداري والفصل بني السلطات واستقاللية القضاء الذي يضر بدولة القانون
والتداول على السلطة  (.حسني مرزود  ،مرجع سابق ) 243 :
وقد أسفرت هذه االنتخابات عن النتائج اآلتية :
عدد املسجلني أكثر من  38مليون ناخب .
عدد األصوات املعرب عنها 35.374.752:
نسبة املشاركة  54.3:باملئة
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والجدول رقم ()19يبين نتائج االنتخابات الرئاسية لسنة 2114
اسم املرشح
عبد العزيز بوتفليقة

عدد األصوات احملصل عليها

النسبة املئوية

8.353.723

%85.1

علي بن فليس

353.453

%6.4

عبد اهلل جاب اهلل

553.453

%5

سعيد سعدي

347.333

%1.9

لويزة حنون

353.335

%1

علي فوزي رباعني

33.733

%5.3

املصدر(:حسني مرزود  ،مرجع سابق ) 243 :
تبني من خالل اجلدول أن مرشح السلطة عبد العزيز بوتفليقة قد فاز بأعلى نسبة قدرت ب  85.3باملئة،
وقد ارتفعت النسبة مقارنة مع االنتخابات الرئاسية ،3444يف حني نالحظ دخول مرشحني جدد كعلي بن فليس
الذي كان رئيسا للحكومة ومن املوالني للسلطة وبعدها أصبح من أشد معارضيها وانقلب على الرئيس ،وقد كانت
نسبة املقاطعة حوايل 15باملئة تعرب عن االمتناع من قبل املواطنني أكثر من مقاطعة األحزاب ،ومن جهة أخرى فهي
نسبة تقارب النسب املسجلة يف االنتخابات السابقة وخاصة سنة .3445
ونتج عن فوز مرشح السلطة مواصلة مشاركة أحزاب التحالف الرئاسي يف احلكومة ولكن من دون تأثري بل أهنا
ملزمة بتطبيق الربنامج االنتخايب للرئيس وليس برامج أحزاهبا ألهنم تعهدوا بتنفيذ برناجمه والتخلي عن براجمهم،وفوز
مرشح السلطة بالعهدة الثانية يعين االستمرارية يف جتسيد الوعود االنتخابية ومنها إعداد قانون السلم واملصاحلة
الوطنني ،وإطالق برنامج دعم النمو االقتصادي (( )2553،2555حسني مرزود ،املرجع نفسه،243 :
 ،)241وما يلفت االنتباه أن هذه االنتخابات الرئاسية حظيت باهتمام واسع على الصعيدين اإلقليمي والدويل
حيث حضر 335مراقبا دوليا وتابعوا عملية االقرتاع وواكبوا التطورات السياسية املصاحبة هلا....،كما أن إعادة
انتخاب الرئيس ب وتفليقة بتلك النسبة الكاسحة جاءت أقرب ملا يشبه االستفتاء الشعيب على سنوات حكمه واليت
حقق خالهلا إجنازات ال ميكن إنكارها سواء على صعيد إعادة االستقرار نسبيا إىل اجلزائر أومن خالل برنامج الوئام
املدين الذي طبقه بعد شهور قليلة من جناحه يف دورته الرئاسية األوىل أو من خالل االجنازات االقتصادية اجلزئية اليت
حققتها،فرغم ما تعانيه اجلزائر من أزمات فإن الوضع االقتصادي أفضل بكثري مما كان عليه قبل توليه احلكم،من
زيادة احتياطي اجلزائر من العملة الصعبة من1مليارات دوالر إىل35مليار حسب بيانات،2552لكن مل يستطع
ختفيض نسبة البطالة والتضخم خالل رئاسته األوىل(.مصطفى بلعور،مرجع سابق.)372:
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 11 -2االنتخابات التشريعية 11ماي:2111
شهدت االنتخابات التشريعية التعددية 37ماي 2557يف اجلزائر العديد من الظواهر السياسية;حيث واجهت
العديد من األحزاب أثناء وبعد ترتيب القوائم االنتخابية سلسلة من االحتجاجات واالستقاالت والتمردات،حيث جلأ
أعضاء األحزاب إىل دخول االنتخابات يف شكل قوائم مستقلة،والبعض اآلخر فضل أحزاب أخرى ويف مراكز أخرى
ورتب أحسن يف قوائم جديدة،وميكن تفسري هذا االنشقاق بضعف االلتزام احلزيب وإخفاق األحزاب يف التوغل داخل
اجملتمع،وغياب الدميقراطية يف احلياة الداخلية لألحزاب،كما لعب املال دورا يف العملية االنتخابية والتأثري عليها سلبا
سواء من خالل تقدمي رشاوي لرؤساء مكاتب األحزاب السياسية أو شراء األصوات أثناء عملية التصويت،ورغم توفر
اإلمكانيات والوسائل إال أهنا متيزت بربودة شعبية وعدم التجاوب اجلماهريي معها،حبيث عجزت األحزاب السياسية
عن حتري ك الرأي العام وإضفاء الديناميكية على هذه العملية االنتخابية،وقد كان هناك ضعف يف مشاركة املرأة يف
االنتخابات رغم املكانة اليت حتظى هبا املرأة يف اجملتمع اجلزائري و الكفاءات اليت تتميز هبا،هذا باإلضافة إىل ظهور
ظاهرة العزوف عن املشاركة يف االنتخابات حبيث بلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات التشريعية2557بـ%35.35
من جمموع38مليون و735ألف و155ناخب.هذه بعض الظواهر اليت عرفتها هذه التشريعيات(.ناجي عبد
النور،أزمة املشاركة السياسية يف اجلزائر،دراسة حتليلية لالنتخابات التشريعية ،2557دون سنة.)35،33 :
وقد شهدت اجلزائر عام 2557سبع عمليات عنف يف فرتات متقاربة ويعد أهداف إسرتاتيجية ذات حصانة
عالية ،األمر الذي جدد خماوف اجلزائريني من تكرار عنف التسعينات بشكل بشاعته،خاصة مع ارتباط الدورة
اجلديدة من العنف باسم "القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي"وهو ما أثار الشكوك يف جدوى املصاحلة
الوطنية.... ،وضمن هذه الظروف يالحظ أنه قد مت إجراء االنتخابات التشريعية يف 37ماي 2557واملتوقع منها -
هذه االنتخابات -أن تكون فرصة لتطوير اخلريطة السياسية لدمج أكرب عدد ممكن من القوى السياسية يف العملية
السياسية،لكن مرحلة ما قبل إجراء االنتخابات أكدت أنه سوف يتم تقليص هذه اخلريطة وليس توسيعها حيث
قررت قوى أساسية عدم املشاركة ومنها جبهة القوى االشرتاكية اليت أعلن زعيمها حسني آيت أمحد رفض حزبه
املشاركة فيها ألهنا ستطيل من عمر اإلخفاق السياسي الذي تعاين منه اجلزائر منذ سنوات،وقد دفع هذا الوضع
باملراقبني إىل التأكيد على أن الربملان اجلديد يف2557لن خيتلف كثريا عن الربملان السابق 2552باستثناء بعض
التغريات الضعيفة(.مصطفى بلعور،مرجع سابق.)371:
وقد أعطت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية ملخص النتائج االنتخابات التشريعية يوم37ماي 2557كاآليت:
املسجلون.38735155:
املنتخبون .3387838:
امللغاة.433753:
عدد األصوات املعرب عنها.5723587:
النسبة املئوية للمشاركة%35.35:
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النسبة املئوية%85.32:
جدول رقم () 19يوضح نتائج االنتخابات التشريعية 11ماي:2111
النسبة املئوية

عدد املقاعد

األحزاب

عدد األصوات

 -3حزب جبهة التحرير الوطين

3335383

%22.48

333

-2التجمع الوطين الدميقراطي

543415

%35.33

33

-3حركة جمتمع السلم

552351

%4.31

53

-1األحرار

532483

%4.83

33

-5حزب العمال

243332

%5.54

23

-3التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية

342142

%3.33

34

-7اجلبهة الوطنية اجلزائرية

234533

%1.38

33

-8احلركة من أجل الطبيعة والنمو

331737

%2.55

7

-4حركة النهضة

341537

%3.34

5

-35حركة الشبيبة والدميقراطية

132268

%2.31

5

-33التحالف الوطين اجلمهوري

126444

%2.21

1

-32حركة الوفاق الوطين

122501

%2.14

1

-33حزب التجديد اجلزائري

103328

%1.80

1

-31حركة اإلصالح الوطين

144880

%2.53

3

-35حركة االنفتاح

143936

%2.51

3

-33اجلبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام

112321

%1.96

3

-37عهد51

129300

%2.26

2

-38احلزب الوطين للتضامن والتنمية

119353

%2.08

2

-34احلركة الوطنية لألمل

99179

%1.73

2

-25التجمع الوطين واجلمهوري

84348

%1.47

2

-23التجمع اجلزائري

100079

%1.75

3

-22اجلبهة الوطنية اجلزائرية

78865

%1.38

3

-23احلركة الدميقراطية االجتماعية

51219

%0.89

3

-21احلزب اجلمهوري

81046

%1.42

5

-25حزب العمال االشرتاكي

42735

%0.75

5

5723587

املصدر(:وزارة الداخلية واجلماعات احمللية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية).
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يتضح لنا من خالل اجلدول تصدر جبهة التحرير الوطين وذلك حبصوله على 333مقعدا،لكنه من جهة ميكن
اعتباره إخفاقا وتراجع رغم زيادته حيث أنه خسر بفارق 33مقعدا مقارنة بانتخابات ،2552مقابل هذه اخلسارة
تبني ارتفاع عدد مقاعد حزب التجمع الوطين الدميقراطي بفارق 31مقعدا ،وزيادة عدد املقاعد لدى حركة جمتمع
السلم بفارق 33مقعدا مقارنة بتشريعات 2552اليت كان عددها 38مقعدا،وتراجع فاضحا حلركة اإلصالح الوطين
بنسبة % 2.35اليت كانت يف تشريعات2552بـ %35.58وعدد مقاعدها  13أين احتلت املرتبة الثالثة من حيث
عدد األصوات املتحصل عليها.وحزب العمال حلصوله على 5مقاعد بعد ما كان حاصال على 23مقعدا فقط يف
انتخابات. 2552والشيء امللفت لالنتباه يف هذه التشريعات هو ظهور أحزاب جديدة مل تكن موجودة يف
االنتخابات السابقة وحصوهلا على مقاعد كاحلركة من أجل الطبيعة والنمو ،واحلركة الوطنية لألمل.....
ما ميكن استخالصه من هذه التشريعات لسنة 2557أنه:
 هناك تراجع يف نسبة املشاركة يف االنتخابات إىل %33مقارنة بانتخابات لسنة،2552واليت بلغت نسبة املشاركةفيها %13رغم الرقم القياسي من حيث عدد املرتشحني الذي جتاوز 32.224مرشحا ميثلون 21حزبا و3311
قائمة انتخابية(.مصطفى بلعور،مرجع سابق.)375 :
 استمرار سيطرة أحزاب التحالف الرئاسي على الربملان مبجموع 214مقعدا،رغم فقدان حزب جبهة التحرير الوطينلألغلبية اليت حصلت عليها يف الع هدة السابقة،والتحسن الطفيف يف نتائج حليفيه حركة جمتمع السلم والتجمع
الوطين الدميقراطي على مستوى املقاعد احملصل عليها.
بروز ظاهرة املستقلني ب33مقعدا رغم ما تعرضت له القوائم املسجلة من حترشات إدارية وحزبية.متكن 23حزبا سياسيا من دخول الربملان زيادة على األحرار،رغم أن القانون الداخلي للمجلس الشعيب الوطين المينح احلق لتكوين كتلة برملانية إال للحزب الذي حتصل على 35مقعذا نيايب.
أدى القانون االنتخايب الذي جرت فيه هذه االنتخابات(نظام النسبية باألغلبية على أساس القائمة)إىل تبعثر كبرييف أصوات املواطنني مما زاد يف نسبة األصوات امللغاة،وعدم التناسب بني األصوات وعدد املقاعد احملصل عليها(.عبد
ال ناصر جايب،االنتخابات التشريعية اجلزائرية استقرار ....أم ركود سياسي يف الدميقراطية واالنتخابات يف الدول
العربية)33 :2557،
 12 -2االنتخابات التشريعية :2112/19/11

اكتسبت هذه اال نتخابات التشريعية خصوصية جعلتها حمطة تارخيية مهمة بالنسبة إىل الشعب اجلزائري وإىل
أطراف العملية السياسية فيه;باعتبارها فرصة للتعبري،وإعادة ترتيب التوازنات السياسية وترشيد ممارستها.وأصبحت فرتة
ما قبل االنتخابات حلظات لعقد اآلمال،وحماولة لتوقع نتائجها وتداعياهتا على مستقبل اجلزائر وطبيعة نظامها
السياسي،وحبكم أن هذا االستحقاق مصرييا،فقد كان ينتظر من هذه االنتخابات الكثري(.منري مباركية:2532 ،
.)3
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ولقد كانت النتائج مغايرة لتوقعات العديد من املتتبعني للشأن العريب والذين كانوا ينتظرون أن تؤكدو تدعم املد
اإلسالمي املتصاعد ليكتمل القوس املمتد من اسطنبول إىل الرباط،حبيث كانت الصدمة عنيفة بالنسبة جلماعة "تكتل
اجلزائر اخلضراء"(.الطاهر شقرون:يف أسباب فشل التيارات إلسالمية اجلزائرية يف االنتخابات التشريعية ،املوقع
اإللكرتوين  :يوم  2535/52/32على الساعة 34:35مساءا
http://nawaat.org//portail/2012/07/1
كما جاءت نتائج اإلنتحابات التشريعية اجلزائرية مفاجئة لغالبية األطراف واملتتبعني،بل وحىت مراكز البحوث
واستطالعات الرأي،وكما قلنا سابقا فاألحزاب اإلسالمية كانت تتوقع السيطرة على القرار يف الربملان القادم مستفيدة
من السياقاإلقليمي والعريب الذي أوصل اإلسالميني إىل السلطة يف العديد من الدول.
ومل يكن املفاجئ يف هذه االنتخابات خسارة اإلسالميني وفوز األحزاب احلاكمة،بقدر ما كان احلصيلة اليت
حتصلت عليها تلك األحزاب الراحبة واخلاسرة،وانعدام حدوث التغيري املنتظر يف األشخاص ويف الربامج ويف املمارسات
االنتخابية املعهودة،رغم أنه كانت املعطيات املوضوعية كافية كانت تدفع حنو هذا االجتاه(أي التغبري)(.منري
مباركية،مرجع سابق.)3 :
والجدول اآلتي رقم ( )11يوضح لنا مجريات العملية االنتخابية.
املعطى االنتخايب

النسبة املئوية

الناخبون املسجلون

23.315.813

الناخبون املصوتون

4.334.23

نسبة املشاركة

%13.31

األصوات املعرب عنها

7.331.474

األصوات امللغاة

3.7515.17

األصوات املعرب عنها(عدد الناخبني)

%35.27

نسبة األصوات املعرب عنها(عدد السكان)

%25

املصدر:املوقعااللكرتوين:
http://www.dohainstitite.org/release /21/05/2015 19:45pm
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وتبني من خالل اجلدول رقم( ) 33أن نسبة املشاركة يف هذه االنتخابات ارتفعت مقارنة مع انتخابات
ماي،2557كما أن عدد املنتخبني قد ارتفع من 3.387838إىل 4.334.25وقد شككت أطرافا عديدة يف
هذه النسبة مشاركة املعلنة.
واجلدول اآليت يوضح لنا ذلك :
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الجدول رقم( )19يوضح نتائج االنتخابات التشريعية:2112
عدد املقاعد

قائمة األحزاب
جبهة التحرير الوطين

225

التجمع الوطين الدميقراطي

38

تكتل اجلزائر اخلضراء

18

جبهة القوى االشرتاكية

23

حزب العمال

25

األحرار

34

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

54

جبهة العدالة والتنمية

57

احلركة الشعبية اجلزائرية

33

حزب الفجر اجلديد

55

جبهة التغيري

51

احلزب الوطين للتضامن والتنمية

51

التجمع اجلزائري

51

اجلبهة الوطنية للعدالة

53

عهد51

53

احتاد احلقوق الدميقراطية واالجتماعية

53

التحالف الوطين اجلمهوري

53

جبهة املستقبل

52

احلركة الوطنية لألمل

52

التجمع الوطين اجلمهوري

52

حركة املواطنني األحرار

52

حزب النور اجلزائري

52

حزب الكرامة

53

حزب التجديد اجلزائري

53

حركة االنفتاح

53

اجلبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام

53

اجلبهة الوطنية الدميقراطية

53

املصدر(:إعالن اجمللس الدستوري اجلريدة الرمسية عدد).2532/14
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يتبني لنا من خالل اجلدول رقم(  )37يف تشريعات 2532أن احلزب احلاصل على الريادة هو حزب جبهة
التحرير الوطين ب225مقعدا وقد ارتفع مقارنة مع تشريعيات 2557ارتفاعا قدر ب81مقعدا،كما حصل على
مرتبته الثانية وازداد عدد املقاعد لصاحل هذا التجمع ب7مقاعد،وقد تراجعت أحزابا أخرى كحزب العمال تراجع قدر
ب3مقاعد،كما نالحظ بروز أحزاب جديدة كتكتل اجلزائر اخلضراء الذي حصل على 18مقعدا ورجوع جبهة
القوى االشرتاكية للمشاركة يف االنتخابات،وحصوهلا على 23مقعدا.
وما ميكن أن تستخلصه من هذه التشريعيات أن أحزاب التحالف الرئاسي دائما ما تزال حمافظة على املراتب
األوىل الريادية رغم فقداهنا لبعض املقاعد ورمبا يدل هذا على أن الدولة تسعى للسيطرة من خالل هذه األحزاب
املوالية هلا.
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خالصة:
ما ميكن الوصول إليه من خالل ما مت عرضه يف هذا الفصل أن العمل السياسي هو الفضاء الذي يستطيع من
خالله اإلنسان الفرد حتقيق إشباعاته وجتسيد أفكاره يف تسيري وتنظيم شؤون الدولة ،كما أنه يتوقف على طبيعة
وظروف اجملتمع ،فالفهم الصحيح لألزمات االجتماعية والسعي لإلجياد حلول هلا يضمن له االستمرار واحلركية ،وميكن
ضمان املشاركة يف العملية السياسية من خالل التنظيمات احلزبية ومجاعات الضغط وهي اليت هلا دورا كبريا يف بلورة
اجتاهات األفراد حنو عملية املشاركة يف صنع القرار ،حبيث كلما كان هناك توافق وتالحم بني الدولة وشعبها ،كلما
كانت املعارضة تسيري يف اجت اه إجيايب كوهنا يف األصل إحدى الطرق الغري مباشرة للمشاركة السياسية،ولتحقيق كل
ذلك ال بد من إعطاء املواطن حق االشرتاك يف تسيري أمور الدولة من خالل اختيار ممثليه يف السلطة إليصال مطالبه
واحتياجاته،وهبذا يضمن له إحدى األسس الدميقراطية واملتمثلة يف حق املواطن يف االنتخاب مبختلف أشكاله ونظمه،
وقد كانت اجلزائر من بني الدول اليت شهدت أحداثا هامة يف اجملال السياسي منذ نشأة احلركة الوطنية اليت عرفت
تشكيالت سياسية مارست العمل السياسي ومارست التعددية السياسية داخلها وصوال إىل االستقالل وهبذا عرفت
اجلزائر التنوع يف إنشاء األحزاب رغم عيوهبا،وأخريا فقد طبقت اجلزائر النظام االنتخايب بأشكاله املتعددة منذ عهد
احلزب الواحد وصوال إىل التعددية السياسية اليت ال زالت موجودة إىل اآلن .

269

الفصل الخامس
اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

الفصل الخامس :اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
تمهيد
أوال  :مجاالت الدراسة

 - 3اجملال اجلغرايف (املكاين ) .
 -2اجملال الزمين .
 -3اجملال البشري .
ثانيا  :عينة الدراسة
ثالثا  :منهج الدراسة .
رابعا :أدوات جمع البيانات الميدانية.
 - 3مقياس االجتاهات .
 - 2مقابلة حرة .
خالصة
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تمهيد:
إن أي دراسة علمية يف ميدان العلوم االجتماعية كي حتقق أهدافها ال بد هلا من أن تتبع جمموعة من اإلجراءات
املنهجية اليت تساعدها من أجل الوصول إىل املعطيات امليدانية اخلاصة بالدراسة ،واملمثلة أساسا يف التعريف مبيدان
الدراسة وجماالته الثالث ( الزماين ،املكاين ،البشري ) وحتديد جمتمع الدراسة وكيفية اختيار عينة الدراسة املقصودة
باالعتماد على املنهج الذي يتناسب وطبيعة الدراسة ،و استعمال أدوات خاصة جلمع البيانات واحلقائق من احمليط
امليداين ،وهذه الدراسة قد اتبعت هذا النهج فباملوازاة مع اجلانب النظري للموضوع والذي حاولت الدراسة من
خالله مجع أكرب عدد من األفكار واألدبيات العلمية املرتبطة مبوضوع الدراسة ،بغية تسهيل عملية البحث يف امليدان .
من مث انتقلت إىل احملك امليداين لدراستها واملشتمل على اإلجراءات املنهجية السابقة الذكر،ومنه تتعرض جلزء آخر
من هذا الفصل وهو تفريغ البيانات وجدولتها وحتليلها ومناقشة النتائج على ضوء الفرضيات ويف هناية البحث تصل
إىل أهم النتائج العامة املتوصل إليها من هذه الدراسة .
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أوال :مجاالت الدراسة
ويتم عرضها وفقا لثالث جماالت للدراسة املعروفة يف منهجية البحث العلمي وهي :
 – 1المجال الجغرافي ( المكاني):

ونعين به اجملال الذي مت حتديده إلجناز الدراسة امليدانية ،أو حتديد املنطقة أو البيئة اليت جترى فيها الدراسة

والتعريف هبا ،وألن موضوع هذه الدراسة هو "اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو االنخراط في العمل السياسي"
فإن اجملال اجلغرايف للدراسة احلالية هو جامعة محمد لمين دباغين سطيف  2بوالية سطيف ،اليت هي إحدى
جامعات القطر اجلزائريوتقع"جامعة محمد لمين دباغين "أقصى مشال شرق مدينة سطيف (اهلضاب ) ،وترتبع هذه
اجلامعة على مساحة إمجالية قدرها حوايل  43هكتار ،وقد نشأت طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  151 -33املؤرخ
يف  53حمرم عام  3133املوافق ل ـ  28نوفمرب سنة  ،2533وتتكون من ثالث كليات :كلية اآلداب واللغات،
كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية يف طور اإلجناز ويتابع طلبة هاته الكلية دراساهتم
على مستوى جامعة سطيف ،3بلغ التعداد اإلمجايل لطلبة جامعة حممد ملني دباغني – سطيف  -2خالل السنة
اجلامعية  2533/2535هو  25353طالب يف الكليات الثالثة السابقة ،منها  3577ذكر و 31523أنثى ،أما
من ناحية البنايات تضم ثالث بنايات رئيسية  3555:مقعد بيداغوجي  3555،3مقعد بيداغوجي 1555 ،2
مقعد بيداغوجي ،كما تضم بنايات يف طور اإلجناز أمهها قاعة حماضرات  355مقعد وكلية احلقوق والعلوم السياسية
 3555مقعد بيداغوجي (.املصدر :النشرة اإلحصائية للسنة اجلامعية  ،2533/2535جامعة حممد ملني دباغني
سطيف  ،2مكتب االستشراف والتوجيه)
 – 2المجال الزماني :
ويقصد به الفرتة الزمنية أو الوقت الذي استغرقته الدراسة يف البحث و معاجلة هذا املوضوع ومجع املعطيات
الالزمة له ،ومتتد من القراءات األوىل عن موضوع الدراسة ،ومجع املعلومات النظرية املتعلقة باملتغريات األساسية يف
البحث ،وصوال إىل اجلانب امليداين ،وقد كانت البداية الزمنية هلذه الدراسة منذ حلظة اختيار املوضوع ومناقشته مع
األستاذ املشرف وعرضه على اجمللس العلمي و من مث املوافقة عليه .وهبذا فقد بدأت منذ بداية شهر ديسمرب 2531
باالعتماد على خطة أولية تسري عليها الدراسة جلمع املادة العلمية اخلاصة باملوضوع واالطالع على األدبيات العلمية
اليت كتبت عنه ،فقد استغرقت هذه الفرتة حوايل عام ،مث تلتها الدراسة امليدانية واليت امتدت من الدراسة
االستطالعية مليدان الدراسة عن طريق االستماع إىل أحاديث الطلبة بشأن السياسة بصفة عامة هبدف الضبط بشكل
دقيق عينة الدراسة ،لتأيت بعدها مرحلةتصميم استمارة االستبيان ومن مث عرضها على احملكمني من األساتذة ذوي
اخلربة يف اجملال املنهجي ويف موضوع االجتاهات وكيفية قياسها حيث بدأت من 2535/32/32إىل غاية
 ،2533/53/35و منه تطبيق االستمارة التجريبية على جزء من عينة الدراسة بلغ عددهم 35طلبة وذلك يوم
 2533/52/31وبعدها مت تعديل بعض البنود اليت مل يفهمها الطلبة منها البند :غياب اإلسرتاجتية والتكتيك يف
العمل السياسي جيعلك تتجه سلبيا حنو االخنراط فيه ،والبند :متتاز برامج األحزاب املعارضة بأهنا منفتحة ومنغلقة على
273

الفصل الخامس....................................................................الاجراءات املنهجية للدراسة امليدانية
الشباب ،ويف الفرتة املمتدة مابني  2533 /53/53حىت 2533/51/53مت توزيع االستمارات النهائية على عينة
الدراسة ،و عموما امتدت الفرتة الزمنية هلذا البحث من  2531 /32 /57إىل . 2533/05/ 35
 -3المجال البشري :

ويتمثل هذا اجملال يف عملية حتديد واختيار جمتمع البحث* ،ومن مث أخذ عينة من هذا اجملتمع ،إذ كان األمر

عسريا إلجراء دراسة شاملة على هذا اجملتمع وحتديد نوع العينة  .حيث يعرف موريس أجنرس جمتمع البحث يف كتابه
"منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية " بأنه :مجتمع البحث في لغة العلوم اإلنسانية هو مجموعة
منتهية أو غير منتهية من العناصر المحددة مسبقا ،والتي تستند المالحظات عليها ،وهي مجموعة عناصر
لها خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من العناصر األخرى والتي تجرى عليها البحث
والتقصي(" .موريس أجنرس ،مرجع سابق)248 :
أما علي غريب فيعرفه بأنه "جميع المفردات أو الوحدات التي تتوفر فيها الخصائص المطلوب
دراستها  (".علي غريب)327 : 2554 ،

وهلذا فقد كان اجملال البشري (جمتمع البحث ) بالنسبة هلذه الدراسة هو الطلبة اجلامعيني املسجلني يف جامعة
حممد ملني دباغني سطيف  ،2وبالتحديد طلبة كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية خالل املوسم اجلامعي
.2533-2535حيث بلغ عددهم 8690طالب ،وقد مت اختيار أربعة أقسام من أصل ست أقسام ،وبلغ عدد
الطالب باألقسام املسحوبة حوايل  3912طالب منهم  2102:يف طور الليسانس و 1312يف طور الماستر

و 53يف طور الدكتوراه موزعة على 2149إناثو929ذكور يف األطوار الثالثة،ومن السمات اليت يتميز هبا جمتمع
البحث املقصود بالدراسة – أي الطلبة الجامعيين في هذه الجامعة – هو أنه جمتمع متجانس نوعا ما راجعا ذلك
للتقارب الكبري بني مفرداته خاصة منها السن ،االنتماء اجلغرايف ،الوضعية االجتماعية  ...وللحصول على العينة
املطلوبة فقد مت االتصال مبكتب املسئولة عن اإلعالم واإلحصائيات يف اجلامعة اليت منحتنا إحصائيات عن عدد

الطلبة يف هذه اجلامعة – جامعة محمد لمين دباغين سطيف  – 2خالل املوسم اجلامعي  2533/2535ومتثلت

اإلحصائيات املتحصل عليهاكالتايل:

* مجتمع البحث  :جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من العناصر األخرى اليت جترى عليها الدارسة.
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جدول رقم ( )10يوضح توزيع الطلبة في جامعة محمد لمين دباغين سطيف  2حسب الجنس
الجنس

عدد الطلبة

%

اإلناث

2746

%77

الذكور

826

%23

المجموع

3572

%100

يبني لنا اجلدول أن نسبة اإلناث غالبة على نسبة الذكور ب77باملائة مقابل  23باملائة ،ورمبا قد يكون هذا
االرتفاع راجعا إىل عمليات التوجيه واالختيار للتخصصات من قبل كال اجلنسني ،حيث تتجه اإلناث إىل
التخصصات اليت تتالءم مع طبيعتها كأنثى و ال تتطلب جهدا عضليا ،مقارنة مع نسبة الذكور الذين ال مييلون كثريا
إىل التخصصات األدبية .ورمبا هذه التشكيلة هلا تأثريا على استجابات املبحوثني حنو العبارات املقدمة يف املقياس ،من
حيث نظرة و اجتاه كال اجلنسني حنو االخنراط يف العمل السياسي خاصة ما يتبعه من اخنراط يف األحزاب السياسية
واملشاركة يف االنتخابات .
جدول رقم ( )21يوضح توزيع الطلبة في جامعة محمد لمين دباغين سطيف  2حسب المستويات الثالثة
لنظام ل م د
المستوى الدراسي

عدد الطلبة

%

الليسانس

2102

%91

الماستر

1321

%31

الدكتوراه

93

%2

المجموع

3912

%111

يتضح من خالل بيانات اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من املبحوثني مقدرة ب ـ ـ  33باملائة تتواجد يف املستوى
الدراسي األول طور ليسانس مقارنة مع املستوى الدراسي الثاين طور املاسرت واليت تقدر بـ ـ  37باملائة ،لتقل هذه
النسبة إىل  2باملائة يف املستوى الثالث طور الدكتوراه ،وسبب هذا التفاوت راجع يف األساس إىل طبيعة األطوار ففي
طور األول الليسانس يكون الطالب ضمن اجلذع املشرتك مث يدخل يف التخصص الدقيق،مقارنة مع الطور الثاين
املاسرت أين يبدأ عدد الطلبة يتناقص تدرجييا ذلك ألنه يتم انتقاء الطلبة وفقا لشروط معينة،أما الطور الثالث فريجع
السبب يف أنه ال بد من اجتياز مسابقة ألجل احلصول على الدكتوراه ،وحيتمل أن تؤثر هذه القيود على طبيعة اجتاه
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املبحوث حنو االخنراط يف العمل السياسي ،ويسمح هلم هذا املستوى بفهم بنود املقياس والتفريق بني درجاته وفهم
عباراته.
ثانيا :عينة الدراسة:
إن حتديد العينة واختيارها يكون تبعا لنطاق الدراسة وطبيعة املوضوع ونعين بالعينة :
أهنا جزء من جمتمع البحث ،وجترى الدراسة على هذا اجلزء ،ليتم تعميم النتائج على الكل املتمثل يف جمتمع
البحث ،لذلك يشرتط فيها أن تعكس خصائص جمتمع البحث  (.بوبكر جيملي ،مرجع سابق.) 11 :
فالعينة إذن هي ذلك اجلزء الذي خيتار من اجملتمع األصلي( جمتمع البحث ) وتكون املقصودة بالدراسة ،فمن
خالهلا نقوم جبمع املعطيات اخلاصة بالبحث ،وكل هذا حىت يسهل علينا تعميم النتائج اليت توصلنا إليها على اجملتمع
كله  .وقد مت االع تماد على أسلوب البحث بالعينة نظرا لتجانس أفراد جمتمع البحث ،حبيث أن هذا اجلزء ميكن أن
يعرب عنه بكفاءة ،ونتمكن من مجع بيانات أكثر تفصيال ودقة.
والختيار هذا اجلزء من جمتمع البحث – أي عينةالدراسة – هناك عدة طرق الختيار هذا اجلزء الذي سيرتكز

حوله البحث ،وتشمل املعاينة جمموعة من العمليات اليت تسمح بانتقاء جمموعة فرعية من جمتمع البحث هبدف
تكوين عينة متثيلية جملتمع البحث املستهدف  (.موريس أجنرس ،مرجع سابق ،)353 :ويوجد نوعني من العينة :العينة
العشوائية والعينة الغري عشوائية ،ومت االعتماد يف هذه الدراسة على العينة الغري عشوائية (غري احتمالية) حيث يضبط
فيها الباحث خصائص أو صفات معينة جيب توفرها يف املبحوث ،وعليها يرتكز يف اختياره لوحدات عينة حبثه فقط،
وال تدخل طريقة االختيار العشوائي(.رشيد زروايت ،مرجع سابق ) 275:وهلا أشكال نذكر منها  :العينة العرضية
( عينة الصدفة) ،العينة احلصصية ،العينة الغرضية ،عينة كرة الثلج  ،.......وقد مت االنتقاء يف هذا البحث العينة
العرضية اليت خيتار فيها الباحث عداد من األفراد الذين يقابلهم بالصدفة دون ختطيط ،وحيصل على املعلومات من
الذين صادفهم ،ونتيجة هذه العينات ال تعكس الواقع للمجتمع األصلي وإمنا تعطي فكرة عن جمموع األفراد الذين
أخذ منهم الباحث املعلومات املتجمعة لديه  (.عمار بوحوش)33 :3445 ،
وعليه فطريقة اختيار العينة العرضية كانت كما يلي  :انتقاء كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية حبكم أهنا كلية
تتوفر فيها بعض املقاييس والتخصصات اليت تتناسب وموضوع الدراسة وبعدها مت سحب عينة من األقسام املمثلة
هلذه الكلية واليت يشرتط فيها أن حتوز على األطوار الثالثة (ليسانس ،ماسرت ،دكتوراه) لنظام ل م د يف التسجيل
اجلامعي  2533/2535حىت يتسىن لنا قياس اجتاههم بشكل دقيق وهي أربعة أقسام :قسم علم االجتماع ،قسم
علم النفس ،قسم الفلسفة ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،وباستخدام العينة العرضية(عينة الصدفة) ولكون اجملتمع
البشري يف الطورين الليسانس واملاسرت كبري جدا (أكثر من ألف طالب يف كل طور ) سيتم سحب أفراد العينة بشكل
عرضي  358مفردة من أصل  3572بنسبة  %5وقد كان حجم العينة األصلي املختارة  378مفردة مت اسرتجاع
منها  358استمارة وقد مت إلغاء  25استمارة بسبب عدم اكتمال تعبئتها من طرف بعض الطلبة ،وامتناع البعض
اآلخر ورفضهم مألها أصال وبالتايل استبعدت ،ومل يتم تعويضها كون أن الفرتة اليت مت فيها التوزيع كانت يف
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السداسي الثاين وقد أوشك الطلبة على االنتهاء ،وابتدأت االمتحانات النهائية للموسم اجلامعي ،2533/2535
وهلذا كان العدد النهائي للمبحوثني الذين أجابوا على االستبيان هو  358مبحوث موزعة كاآليت :
حجم العينة يف الليسانس هو 85مفردة ويف طوري املاسرت  33مفردة ويف طور الدكتوراه  8مفردات .وقد مت
توزيعها على اجلنسني بشكل غري متساوي ،واملخطط اآليت يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس واملستوى
الدراسي :
جدول رقم ( ) 21يوضح مواصفات أفراد العينة التي أجابت على االستبيان:
أنثى

الجنس
المستوى

ت

ذكر
ت

%

المجموع
%

ت

%

الدراسي
ليسانس

52

% 0،32

33

% 21

85

ماستر

39

%29

26

%19،4

65

%41,13

ذكتوراه

4

%2,5

4

%2،9

8

% 9

%91

93

%41

158

%111

المجموع

95

المصدر :إعداد شخصي
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الشكل رقم (  )19مخطط يوضح حجم أفراد العينة حسب الجنس والمستوى الدراسي.

ع ـ ـ ـي ــنة الـ ــدراس ــة  199مـ ـب ـ ـح ـوث
الجنس
 93ذكر

09أنثى
المستوى الدراسي

ليسانس
99
 52أنثى  33ذكر

ماستر
99

دكتوراه
9

 39أنثى 26ذكر 4أنثى  4ذكر

المصدر :إعداد شخصي

ولإلشارة فقد مت التوزيع بشكل عرضي على التخصصات األربع،ماعدا أنه مت التوزيع حسب اجلنس وقد كان

اهلدف من كل هذا حىت نستطيع أن نرصد بشكل دقيق طبيعة االجتاهات لكال اجلنسني دون حتيز،أما فيما خيص
طلبة الدكتوراه فقد مت التوزيع  1،1ألن ختصص علوم اإلعالم واالتصال فيه أربعة طلبة فقط .
ثالثا:منهج الدراسة :
يعرف املنهج :بأنه جمموعة القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل احلقيقة يف العلم ،فهو الطريقة اليت
يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الكتشاف احلقيقة (.عمار بوحوش ،حممد حممود الذنيبات ،مرجع سابق)44 :
وقدمت االعتماد يف هذا البحث على املنهج الوصفي وذلك ألنه يراد من هذا البحث وصف طبيعة اجتاهات
الطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف العمل السياسي ،ويقوم املنهج الوصفي على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث
معني بطريقة كمية أو نوعية يف فرتة زمنية معينة أو عدة فرتات ،من أجل التعرف على الظاهرة أو احلدث من حيث
احملتوى واملضمون والوصول إىل نتائج وتعميمات تساعد يف فهم الواقع وتطويره(.رحبي مصطفى عليان ،عثمان حممد

غنيم)13 :2555،
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كما مت االعتماد على منهج قياس االجتاهات*،حيث يعترب القياس من أقدم أدوات البحث استخدم يف العلوم
الطبيعية منذ زمن بعيد ومل تستطع العلوم اإلنسانية واالجتماعية االستفادة منه إال يف أوائل القرن املاضي عندما قام
العامل األملاين فونت بإنشاء أول خمترب يف مدينة اليبزك األملانية لقياس العالقة بني االستجابة واملنبه وبعض العمليات
العقلي ة والسلوكية املتعلقة بالشواذ ...وخالل النصف األول من القرن العشرين بدأت أغلب العلوم االجتماعية تستعني
بالقياس يف الوصول إىل حقائقها وفهم ظواهرها وتكوين فرضياهتا ونظريتها وقوانينها الكونية خصوصا علم االجتماع
وعلم الرتبية .وهدف القياس خيتلف عن أهداف الوسائل األخرى جلمع املعلومات ،فأي سؤال يتضمن مقياسا ما
اليرمي يف حد ذاته إىل جمرد الوصول إىل معلومات معينة كما هو احلال يف االستفتاء أو املقابلة ،ألنه يؤخذ يف إطار
اجملموع الكلي ألسئلة املقياس ليوضح تقييما كامال للظاهرة موضوع القياس .والغرض من استخدام القياسات
اال جتماعية ينعكس يف معرفة طبيعة العالقات االجتماعية وما حيدث فيها من اتفاق واختالف ،تعاون وتنافس،
حب وكراهية ،واستيعاب حقيقة مواقف األفراد إزاء األشياء واحلوادث ومدى تقبلهم هلا(.إحسان حممد احلسن ،مرجع
سابق)355 :
حيث مت االعتماد إحدى مقاييس االجتاهات وهو:مقياس ليكرتوذلك بهدف رصد وقياس طبيعة اتجاهات
الطلبة الجامعيين نحو االنخراط في العمل السياسي ،حيث اشتهر هذا املقياس يف دراسته ملثل هذه الدراسات

وهو مقياس له من املزايا العلمية ما جيعله مفضال على مقاييس كثرية يف قياس االجتاهات.

رابعا :أدوات جمع البيانات الميدانية
-1مقياس االتجاهات:
اعتمدت الدراسة امليدانية على أداة من أدوات القياس ومجع البيانات وهي االستبيان والذي يديره الباحث
مباشرة يف امليدان (عينة الدراسة )من خالل االلتقاء مع املبحوثني حيث يعرف االستبيان لغة بأنه :طلب البيان
واصطالحا اإلبانة عما هو يف الذات (.سهيل رزق)52 : 2553 ،
كما أنه يعرب عن جمموعة من األسئلة املرتبة حول موضوع معني ،يتم وضعها يف استمارة ترسل لألشخاص
املعنيني بالربيد أو جيري تسليمها باليد متهيدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها .وبواسطتها ميكن التوصل إىل
حقائق جديدة عن املوضوع أو التأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غري مدعمة حبقائق (.عمار بوحوش،
حممود حممد الذنيبات ،مرجع سابق :ص ) 37

*قياس االجتاهات ،أنظر الفصل الثاين اخلاص باالجتاهات،ص . 34
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 1-1وصف أداة الدراسة :
وقد مت إعداد (تصميم )واختبار االستبيان من خالل االعتماد على مقياس "ليكرت" ،و هو مقياس موحد للتأييد
والرفض ،يستخدم لتقدير اجتاهات األفراد حنو أي موضوع من املوضوعات ،واختري يف هذه الدراسة مقياس ليكرت
الثالثي الذي يتكون من ثالث ( )53نقاط ،ترتاوح بني املوافقة واملعارضة أمام كل عبارة (موافق ،حمايد ،معارض)
ويطلب من املبحوث وضع عالمة( × )أمام اإلجابة اليت تعرب عن رأيه أحسن تعبري بالنسبة لكل عبارة من العبارات
املشكلة للمقياس ،ويعترب "مقياس ليكرت" األكثر استخداما وشيوعا يف ميدان قياس االجتاهات ،فهو حيقق درجة
عالية من االتساق الداخلي والثبات ،كما أن الهدف من تطبيق هذا المقياس هو:

 حماولة بناء مقياس لفظي يستثري اجتاهات الطلبة اجلامعيني يف جامعة حممد ملني دباغني حنو االخنراط يفالعمل السياسي .

 االحتفاظ بالعبارة أو استبعادها ،إذ تستبعد العبارة اليت جييب عليها املؤيد واملعارض معا ،كما تستبعد العبارةغري احملددة وتستبعد أيضا العبارات املكررة أو تعرب عن حقيقة ال عن رأي ،وحيتفظ بالعبارات غري الغامضة واليت هلا
معىن.
 معرفة مدى اتساق العبارات بعضها مع البعض اآلخر وذلك عن طريق درجة ارتباط كل عبارة مع بقيةالعبارات األخرى للمقياس.
 معرفة معامل الثبات ،حبسابه من العبارات اليت هلا اتساق داخلي مرتفع فالعبارات اليت هلا ثبات مرتفع تكوناملقياس النهائي.
 معرفة معامل الصدق من حبث مدى تناسق العبارات فيما بينها.واستنادا إىل أهداف الدراسة وأسئلتها وفرضياهتا مت إعداد استمارة استبيان بعنوان":استمارة استبيان لدراسة
اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو االنخراط في العمل السياسي" ،وبعد االطالع على الدراسات السابقة والرتاث
النظري اخلاص بإعداد مقياس االجتاهات مت إعداد هذا االستبيان والذي يتكون من  35أسئلة و  31بند خاصة
مبحوري قياس اجتاهات املبحوثني وهي موزعة كما يلي :
المحور األول :خاص بالبيانات الشخصية .
المحور الثاني :بيانات تتعلقبقياس اجتاهات املبحوث حنو االخنراط يف األحزاب السياسية من البند  3إىل البند .35

منها  23 :عبارة إجيابية و  31عبارة سلبية.

المحور الثالث :بيانات خاصة بقياس اجتاهات املبحوث حنو املشاركة يف االنتخابات .من البند 3إىل البند 24
منها 37:عبارة إجيابية و 32عبارة سلبية ()28،24 ،27 ،23 ،21،25 ،23 ،23،22 ،25 ،3 ،5
 وضمن هذين احملورين أسئلة خاصة بوجود فروق دالة إحصائيا يف االجتاهات حسب اجلنس .و سؤالني مفتوحني خاصني بتقييم الطالب للعمل السياسي يف اجلزائر وقد رتبت االستجابات وفق مقياس ليكرت
الثالثي .
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 2-1تحديد أوزان عبارات المقياس:
أما أوزان العبارات اليت تضمنها املقياس فقد حددت بـ :كل عبارة تقابلها  3اختيارات (موافق ،حمايد ،معارض)
وكل اختيار تقابله درجة ،وكل درجة ختتلف باختالف العبارات ،ويضم املقياسعبارات إجيابية وهي العبارات اليت تؤيد
االخنراط يف األحزاب السياسية وعبارات سلبية وهي العبارات اليت تعارض االخنراط يف األحزاب السياسية،واحملور
الثالث عبارات إجيابية وهي العبارات اليت تؤيد املشاركة يف االنتخابات وعبارات سلبية وهي العبارات اليت تعارض
املشاركة يف اإلنتخابات .
ـ العبارات اإلجيابية :تعطي درجة  3للموافقة ودرجة  2للحياد ودرجة  3للمعارضة.
ـ العبارات السلبية :تعطي درجة  3للمعارضة ودرجة  2للحياد ودرجة  3للموافقة.
وبعد إعطاء الدرجة املقابلة لكل عبارة من عبارات املقياس حتسب الدرجة الكلية اليت يتحصل عليها كل فرد
من أفراد العينة .
 3-1المقياس في شكله النهائي :يتكون املقياس يف شكله النهائي من أربع وستون بندا و لكل بند ثالثة اختيارات
تتدرج من موافق إىل حمايد إىل معارض ،والتنقيط يكون كاآليت 53 :لـ :موافق 52 ،لـ :حمايد 53 ،لـ  :معارض ،هذا
إذا كانت العبارة إجيابية أما إذا كانت العبارة سلبية فيمنح هلا التنقيط كاآليت  53:ل ـ :موافق  52 ،ا ـ ـ :حمايد و : 53
لـ ـ ـ معارض وهذا حسب مقياس "ليكرت".
البدائل

موافق

محايد

معارض

العبارة اإليجابية

3

2

1

العبارة السلبية

1

2

3

 4-1صدق المقياس:
ويقصد به هل يقيس فعال اخلاصية اليت أعد هلا أم ال ومتت إجراءات الصدق لبنود االستبيان من خالل
عرضه على جمموعة من األخصائيني ملعرفة مدى مالئمة البنود للموضوع ،وهل تقيس االجتاه حنو االخنراط يف العمل
السياسي بالفعل أم ال ،باإلضافة إىل عرض هذا االستبيان كذلك على أفراد من عينة الدراسة ملعرفة مدى وضوح
البنود ومن خالل هذه العملية مت حذف مخس ( )55بنود بناءا على مالحظات املتخصصني وإعادة الصياغة لثالث
من البنود كوهنما يتضمنان غموضا بالنسبة للمبحوثني ،كما مت حساب الصدق الذايت للمقياس وهو اجلذر الرتبيعي
ملعامل الثبات حيث وجدت أن :الصدق الذايت=5 ،453ومعامل الثبات= 5.83وانطالقا من هذا مت االستنتاج بأن
استبيان الدراسة صادق لقياس ما أعد له.
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 9 -1ثبات المقياس:
متت هذه اخلطوة حبساب معامل ثبات " كرومباخ" مث تقدير معامل الثبات الداخلي لالستبيان والذي يدل
على درجة االرتباط املتوقعة بني إجابات أفراد العينة على مجيع بنود االستبيان ،وهذا بتطبيق املعادلة التالية:

 : αمتثل معامل ثبات " كرومباخ"
 :  12جمموع تباينات البنود
 :تباين االختبار
 :عدد البنود
وبعد حساب معامل الثبات وجد أنه يساوي  5.83وهو يعترب جيد ومبا أن  ،5.55 >αمت االستنتاج بأن
استبيان الدراسة ثابت.
 9 -1أسلوب المعالجة اإلحصائية لمقياس االتجاهات ليكرت:

لقد متت املعاجلة اإلحصائية للبيانات املتحصل عليها بواسطة االستبيان إحصائيا بإتباع املراحل التالية:
 -مت تفريغ إجابات أفراد العينة ،وحساب التكرارات املتعلقة باملقياس ككل واليت أعطيت هلا أوزانا ثالثة حسب

مقياس"ليكرت(  ")LIKERTفبالنسبة للعبارات اإلجيابية مت إعطائهااألوزان اآلتية  :موافق  3وحمايد  2ومعارض
1أما العبارات السلبية فقد أعطيت هلا األوزان من  1لـ موافق 2 ،ل ـ حمايد و 3لـ معارض .

 -حساب النسب املئوية إلجابات أفراد العينة حسب توزيعها وفقا ملتغريات الدراسة( اجلنس ،املستوى الدراسي ).

 استخدام اختبار حلساب داللة الفروق بني أفراد العينة حول موضوع اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو االخنراطالعمل السياسيحسب متغريات الدراسة اجلنس واملستوى الدراسي ،وهذا بتطبيق القانون التايل :

f  f 

' 2

'f

 
2

 :التكرارات الفعلية اليت حتصلت عليها بتفريغ إجابات املبحوثني.
 :التكرارات النظرية مستخرجة من التكرارات الفعلية.
 -2مقابلة حرة :
تعترب املقابلة من األدواتاليت متتاز بأهنا " أكثر مصداقية " كوهنا تتم مع الذين هلم عالقة مباشرة باملوضوع كما
أهنا متكننا من احلصول على معطيات ال ميكن احلصول عليها بأدوات أخرى.
وتعرف على أهنا '' حمادثة موجهة يقوم هبا الفرد مع آخر أو مع أفراد آخرين ،هبدف احلصول على أنواع من
املعلومات الستخدامها يف حبث علمي أو لالستعانة هبا يف عمليات التوجيه أو التشخيص والعالج '' ( عمار بوحوش
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وحممد حممود الذنيبات ،مرجع سابق  ،)75 :ولذا مت االعتماد على هذه األداة كوهنا األنسب يف مجع املعطيات وهي
أكثر مالئمة لطبيعة املوضوع من أجل احلصول معلومات عن اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف العمل
السياسي وقد كانت هذه املقابلة غري مقننة وهي إحدى التقنيات جلمع معطيات عن موضوع الدراسة ،واجلدير
بالذكر أنه مل يتم التقيد بأسئلة معينة لتوجيهها للمبحوثني بل مت فسح اجملال وإعطاء احلرية التامة للطلبة للتعبري عن
أرائهم ،ومن جهة ثانية استكمال ما مت احلصول عليه من األداة األوىل ،وقد كانت تعبرياهتم كاآليت :
" ماكانش عمل سياسي في دازاير ،وإذا كاين يعرفوه غير لي مسيطرين على النظام ،الجزائر عايشة في
الكذب ،وأصال السياسة هي كذب في كذب وكي جي وقت الصحة يقولولك عندنا إهتمامات كثيرة "
" والجزائر مامدت حتى قيمة للشباب في السياسة ،دايما حاكمينها الشيوخة من اإلستقالل ،السياسة
خاطيتنا "
وقد مت تسجيل تذمرات ورفض لدى بعض الطلبة من قبيل "أخطينا من السياسة يرحم بابك "
"أنا ماعندي ماندير بالسياسة وهذا اللي راكي تهدري عليه عمل سياسي راهو ماكانش عندنا في دازاير إذا
كاين تلقياه غير عند المنخرطين في اإلتحادات الطالبية وهما أصال ال عالقة راهو كاين اللي يسير فيهم من
الفوق " "واش واقيال حبا تدينا للحبس ما عندو ما دانا "
أما فيما خيص األحزاب السياسية من حيث أمهيتها وفائدهتا فقد عربت أقواهلم عن :
"اله كشما كاين أحزاب في دازاير ،كاين غير كوطات تابعة لبعضاها ،يرحم بابك كاين قريب  11حزب واش
نديروا بهم إذا كل واحد يقولك فولي طياب وما يبنوش غير في المواعيد اإلنتخابية باش يعمروا الشكارة
ويوصلو إلى الكرسي ،بصح الشباب مهمشينهم عليها راهم ينطاشو في الشارع عندهم ديبلوم بال فائدة ،وإذا
راح يخدم يقولو لو الزملك خبرة ""انا منخرطة في حزب ماشي ألني نحب السياسة ألن بابا منخرط في حزب
وهو دخلني معاه"" ،أنا منخرط في حزب إسالمي ،بصح أخطيني من هذه األسئلة "
كما كانت أقواهلم عن اإلنتخابات "عندي بطاقة الناخب بصح منفوتيش ،واش ندير بها إذا كان صوتي
مايوصلش " انا مديرتها خطركش نحتاجها باش كي نلخص القراية نلقى خدمة"" يقولك كاين شفافية في
اإلنتخابات وكتولي النتائج تلقايها مترفيكية ،كل واحد يسب في خوه "
كاين أحزاب سياسية تظهر غير وقت اإلنتخابات ونادوا صوتو علينا ،كيفاش نصوتو وحنا ال نعرفهم
أصال وال نعرف برامجهم "يجيو كالنحل وكل واحد يقولو أن هدفي هو اإلستثمار في الفئة الشبابية ،حنا نهتم
بالشباب "
"إي راكي تهدري على السياسة هاتي عندي منقطع فيهم ،يقولولك كاينة الديمقراطية في الجزائر وين
راهي "
"أخطينا من السياسة ،إذا بحثت في الرياضة وآخر المستجدات :من أخذنا البطولة ،ما هي أخبار
الفريق الوطني ،رانا هنا نعطيك رأينا ،وجنس اإلناث تحبي نعطيك اتجاهي في الموضة التي هي متداولة في
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عام  2119أما السياسة ما عندي فيها حتى رأي نسمع في التلفاز دائما يحضرون شخصيات إما يستهزون
بهم وإما يحاورونهم في نقاش عقيم وطويل وسب وشتم و يختموه بتشكر والقول هذه مجرد وجهة نظر".
"االنتخابات كثيرة والنتيجة واحدة كرهنا منهم ،السلطة التي تتحكم في القرارات ،عيب علينا الغرب
والدول المجاورة ( المغرب ) تضحك علينا وعلى الرئيس اللي حكم الكرسي وهو شبه ميت "
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خالصة :
لقد مت التطرق يف هذا الفصل ألهم اإلجراءات املنهجية املتبعة من أجل إجراء الدراسة امليدانية ،بدءا بالتعريف
مبجاالت الدراسة وتصميم عينة البحث املختارة ووصفها ،ومنه االعتماد على منهج قياس االجتاهات ووصوال إىل
أدوات مجع املعطيات امليدانية .لنصل أخريا إىل جتسيد الفرضيات اليت مت اعتمادها يف هذه الدراسة وإعطائها البعد
الكمي والنوعي من خالل تفريغها يف جداول وإعطاءها تفسريا إحصائيا وحتليل سوسيولوجي هلا ،وهذا ما سيتم
تناوله يف الفصل اآليت .

285

الفصل السادس
عرض البيانات الميدانية ومناقشتها
وتحليل نتائجها

الفصل السادس :عرض البيانات الميدانية ومناقشتها وتحليل نتائجها
أوال :تفريغ البيانات وحتليلها وتفسريها.
ثانيا :مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات .
ثالثا :مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة.
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أوال :تفريغ البيانات وتحليلها وتفسيرها.
-1عرض وتحليل بيانات المحور األول :حتتل البيانات الشخصية كاجلنس واملستوى الدراسي والتخصص العلمي،
أمهية واسعة لتفسري وحتليل الظاهرة اليت يسعى هذا البحث لدراستها ،كما أهنا تساهم يف معرفة اجتاهات الطلبة
اجلامعيني حنو االخنراط يف العمل السياسي ،واهلدف منها هو معرفة مدى تأثريها يف اجتاههم بصفة دقيقة.
الجدول رقم (  )22يوضح توزيع المبحوثين حسب متغير الجنس
الجنس

تكرار

%

أنثى

09

% 91,1

ذكر

93

% 39 ,9

المجموع

158

% 100

ويبني لنا اجلدول أعاله أن عدد اإلناث خيتلف عن عدد الذكور ،حيث احتل جنس اإلناث املرتبة األوىل
بنسبة 60,1%وجاءت نسبة الذكور منخفضة ، %39,9وهذا رمبا راجعا إىل طبيعة الكلية*اليت قصدناها بإجراء
البحث عليها ،حيث أن كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية تستقطب عدد كبريا من اإلناث ،فهذه األخرية متيل إىل
إتباع التخصص الذي يتالءم وطبيعة جنسها،كما أن هذا رمبا يعود إىل أنه بعدما أعطي للمرأة حقها يف التعليم اليت
حرمت منه لسنوات من الزمن ،باإلضافة إىل إقرار العديد من دساتري البلدان العربية يف اإلمجاع على منح املرأة
حقوقها واملساواة بينها وبني الرجل وفقا ملا يتماشى وطبيعتها،وقد مت السماح هلا بتقلد أعلى املناصب واملراكز هذا ما
ساعدها على زيادة إقباهلا حنو التعلم واكتساب املهارات اليت تستطيع هبا منافسة اجلنس اآلخر يف خمتلف اجملاالت
وامليادين خاصة ميدان التعليم والسياسة ،حيث جند أن نظام الكوتة مثال مينح هلا فرصا معتربة للمشاركة يف العمل
السياسي،باإلضافة إىل أن انتهاج اجلزائر لنظام التعددية السياسية وإقراره حبق إنشاء مجعيات ذات طابع سياسي
ساعدها على االنضمام واالشرتاك يف تكوين وتأسيس مجعيات وأحزاب سياسية .

*أنظر الفصل اخلامس ،إحصائيات عن عدد الطلبة يف هذه الكلية،ص . 273
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الجدول رقم (  )23يوضح توزيع المبحوثين حسب متغير المستوى الدراسي
المستوى الدراسي

تكرار

%

الليسانس

85

%53,79

ماستر

65

%41,13

دكتوراه

8

%9

المجموع

158

%100

من خالل اجلدول ميكن مالحظة أن أكرب نسبة للمبحوثني كانت لدى مستوى الليسانس بنسبة 53،74
باملائة ،وهذا مقارنة مع املستوى الثاين املاسرت الذي كانت نسبة املبحوثني متقاربة نوعا مع املستوى األول بنسبة
 13،33باملائة ،يف حني نالحظ االخنفاض الكبري يف املستوى الثالث الدكتوراه أين كانت النسبة ضئيلة جدا

،%5وهذا مرده إىل أن طبيعة نظام (ل،م ،د ) والذي تتمثل هيكلته التنظيمية يف ثالث مراحل تكوينية تتوج

بشهادة جامعية ،كما أن لكل مستوى شروط حيث يكون املبحوث يف املستوى األول يف مرحلة التكوين األولية أو
ما يسمى مرحلة التدرج أين خيضع الطالب اجلامعي لدراسة جمموعة من املقاييس تتدرج بني الوحدات األساسية
والوحدات املنهجية والوحدات االستكشافية ،وهذا املستوى األول (الليسانس) يدرس خالل ستة سداسيات مصادق
عليها بـ  385رصيد ويتضمن نوعني ليسانس أكاديمي :الذي يسمح بالتحضري للماسرت ،وليسانس مهني:
لالختصاصات األكثر طلبا يف سوق العمل ،وتسمح للطالب بدخول عامل الشغل.أما املستوى الثاين ماسرت فيتم
االنتقال إليه باالعتماد على أساس املعدل الذي حيصل عليه الطالب يف الطور األول ،حبيث يتضمن هذا املستوى
أربع سداسيات بعد الليسانس وبإمجايل ثالثون رصيدا ،لكل سداسي وهلذا يشرتط يف الطالب للحصول على املاسرت
أن يزيد  325رصيدا إضافيا إىل الرصيد الذي حتصل عليه يف الليسانس وهذا املستوى أو طور الليسانس يشمل أيضا
على نوعني :ماستر مهني :الذي يعطي الكفاءة للدخول إىل احلياة العلمية،وماستر البحث (أكاديمي) :الذي يؤشر
إىل متابعة الدراسات حنو البحث ويؤدي إىل الدكتوراه .أما املستوى الثالث طورالدكتوراه فيتطلب املرور إليه اجتياز

مسابقة،وتتم الدراسة فيه ،يف فرتة ستة سداسيات على األقل بعد احلصول على ماسرت البحث ويتوج مبذكرة حتضر
ألجل حصوله على شهادة الدكتوراه،وعليه ميكن أن نستنتج بأن هذه املستويات الثالث تسمح للطالب اجلامعي
بتحصيل معارف وكفاءات ومهارات كمية ونوعية ما يساعده على اكتساب خربات وجتارب علمية ألجل معاجلة
املشاكل وإجياد حلول علمية عملية هلا يف أرض الواقع هذا من جهة ،ومن جهة ثانية حيقق له هذا التكوين يف األطوار
ا لثالثة بأن يساهم يف تطوير ميدان العلم واملعرفة والتحكم بشكل أفضل يف مهاراته ،ما يساعده على عرض إسهاماته
ونقل أفكاره واجتاهاته وآرائه بأسلوب علمي أكادميي ممنهج يف خمتلف امليادين االجتماعية والسياسية واالقتصادية،
 أنظر الفصل الثالث اخلاص باجلامعة والطالب اجلامعي ،املبحث الثاين عن نشأة وتطور اجلامعة اجلزائرية ،ص .354
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وهذا كله بغية حتقيق التبادل الثقايف واحلركية البشرية يف ميدان العلم على املستوى الداخل وضمان هلا االنتشار
والتواجد على املستوى اخلارجي مابني اجلامعات والدول ،وميكن ان يؤثر هذا على إجتاه الطلبة حنو موضع البحث يف
هذه الدراسة .
الجدول رقم (  )24يوضح توزيع المبحوثين حسب التخصص العلمي.
التخصص العلمي

التكرار

%

علمالنفس

49

%20

علماالجتماع

34

%21,9

علوم اإلعالم واالتصال

44

%29

فلسفة

34

%21,9

المجموع

158

%100

يتضح من اجلدول أعاله أن أعلى نسبة كانت لدى ختصص علم النفس بنسبة قدرت  23باملائة ،تليها نسبة
 28باملائة ختصص علوم اإلعالم واالتصال ،مث نسبة واحدة يف ختصصي علم االجتماع والفلسفة ب ـ ـ  23،5باملائة،
وهي نسب متقاربة فيما بينها رغم أنه عدد العينة مل يكن مقسوم بالتساوي بني هاته التخصصات ،حيث جند أن
العدد يرتفع يف ختصص علم النفسبني الفروع املوجودة فيه علم النفس الرتبوي ،علم النفس العيادي ،عالجات
نفسية ،صعوبات التعلم،هذا راجعا رمبا من جهة إىل أن هذا التخصص يشمل على أكرب عدد من الطلبة خاصة
اإلناث منهم ،ويف األطوار الثالثة ،ورمبا هذا ما ساعد على فهم بنود املقياس واإلجابة عليها بشكل واضح ،كما أن
للتخصص العلمي دورا يف معرفة اجتاهات الطلبة حنو االخنراط يف األحزاب واملشاركة يف االنتخابات ،حيث أن طلبة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية أكثر دراية وفهما ملثل هذه املقاييس ،وهذا ما الحظناه عند إجراء املقابالت معهم
فلم جند أي إشكال فيما خيص فهم هذا املقياس،ومن العبارات املتداولة " هذا مقياس االجتاهات ليكرت نعر فوه "،
أما من ناحية تعبئة االستبيان فواجهنا صعوبة أثناء التوزيع ،ورمبا هذا يرجع إىل عدم وعي الطلبة بأمهية هذه األداة من
أدوات مجع البيانات ،وغياب ثقافة علمية لديهم واعتقادهم بأن كل ما هو مكتوب يشكل خطرا عليهم ،خاصة يف
جمال السياسة ،وعليه ميكن االستنتاج أن التخصص العلمي ساعد على كشف طبيعة اجتاه طلبة كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية مع تفوق بسيط لبعض التخصصات ،لكن عموما كانت طبيعة االجتاه معارض بشكل عام يف
التخصصات املقصودة بالدراسة ،وبالتايل فإن احتمال أن كون املبحوثني ليس لديهم خلفية معرفية وثقافة جتاه
موضوع البحث أو عدم القدرة على تكوين رصيد فكري يف هذا اجملال،كما أن سببه ميكن أن يكون عائدا إىل عدم
االهتمام بالسياسة أصال وعدم الوعي بأمهية املشاركة يف العملية السياسية ،واالنشغال بالدراسة والبحث عن عمل
فقط.
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الجدول رقم (  )29يوضح توزيع المبحوثين حسب االنخراط في األحزاب السياسية:
االنخراط في حزب سياسي

تكرار

%

نعم

6

%3,8

ال

152

%96,2

المجموع

158

%100

من خالل اجلدول يتبني أن معظم املبحوثني غري منخرطني يف األحزاب السياسية بنسبة قدرت بـ ـ  43،2باملائة
مقارنة مع منخرطني الذين بلغت نسبتهم ب ـ ـ  3،8وهي نسبة ضئيلة جدا تدل العزوف الكبري هلؤالء النخبة عن املسامهة
يف صنع القرار السياسي واالشرتاك يف العمل السياسي وهذا ميكن تفسريه إىل أنه قد يشعر الطلبة بأن االخنراط
واالشرتاك يف السياسة قد يهدد حياته ومركزه املهين حسب االعتقاد السائد يف الوسط االجتماعي ،وخوفا من أن
االخنراط يف حزب سياسي والنضال من أجل جتسيد أفكاره ومبادئه قد يتسبب هلم يف الدخول يف مشاكل كاالعتقال
ودخول السجن خاصة وان اجلزائر مرت بعشرية قاسية جعلت أثرها ال يزال إىل اليوم وخوف العائلة من مصري أبناءهم
ضمن هذا املعرتك السياسي،كما أن انتماءه حلزب من األحزاب قد يؤثر على عالقاته بأسرته وأصدقاءه ،وهنا جند دور
املؤسسات االجتماعية مبا فيها األسرة واملدرسة حيث أن من واجبها العمل على تنشئة و تكوين أفرادها املتعلمني وغري
املتعلمني منهم على خدمة بلدهم بشىت الطرق واألساليب القانونية ،مبا فيها االشرتاك يف السياسة من خالل توفري
حمفزات تشجع على االنضمام إليها وماسبق ذكره أكدت عليه الدراسات السابقة ،مبا أن السياسة يف مفهومها العام
هي فن حكم اجملتمعات اإلنسانية ،وبذل اجلهود ألجل املشاركة يف تسيري شؤون األمة ،ويعترب اإلعالم إحدى
مؤسسات التنشئة اليت تساهم يف خلق قنوات تشجع على أمهية وفائدة االخنراط يف األحزاب السياسية ومنه االشرتاك

يف العمل السياسي ،كما أن مناهج التعليم أيضا هلا دورا يف ترسيخ هذا العملية ،باإلضافة إىل أن للبيئة الناظمة كما
تسميها كارمن جحا  -دورا يف تفعيل مشاركة الشباب يف معرتك احلياة السياسية تؤدي األحزاب السياسية دورا أساسيا
يف التنشئة السياسية للشباب ،وإعدادهم لتقلد مناصب قيادية يف الشأن العام .

أنظر فصل األول ،املبحث اخلاص بالدراسات السابقة ،ص .33

أنظر فصل العمل السياسي مبحث مستويات املشاركة السياسية ،ص .311
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الجدول رقم (  )29يوضح درجة العضوية لدى المبحوثين المنخرطين في حزب سياسي :
فيحالةاإلجابةبنعم

تكرار

%

قياديعلىالمستوىالمحلي

3

%1,9

مناضلدونمهمة

3

%1,9

قيادي على المستوى الوطني

1

%1

المجموع

6

%3,8

من خالل اجلدول يتضح أن نسبة املنخرطني يف األحزاب السياسية قدرت ب ـ  3،8باملائة ،حيث أن منهم من
حيتلون درجة عضوية على املستوى احمللي بنسبة 3،4وهي ذات النسبة اليت حيتلها املنخرطني دون مهمة ،ورمبا هذا
يعود إىل أن ال قيادة السياسية داخل األحزاب متتاز بالستاتيكا حيث أنه دائما متنح القيادة لألشخاص الكبار دون
الشباب خوفا من أن هذه الفئة متتلك من املقومات ما جيعلها حتتل مراكز قيادية يف هذه التنظيمات ،هذا من جهة
ومن جهة ثانية جند أن الشباب دائما مهمشني يف االشرتاك يف القطاع السياسي ،لذلك يبحثون عن فضاءات أخرى
تتسع لطموحاهتم وتطبيق أفكارهم ،ومنه ممارسة أنشطتهم السياسية داخلها كمواقع التواصل االجتماعي اليت
استطاعت أن تستقطب هذه الفئة من اجملتمع ،حيث جندها من اآلليات املستحدثة للمشاركة السياسية واليت
تستهدف تطوير فكر أفراد اجمل تمع ،وتكوين اجتاهات اجيابية حنو برامج التنمية للوصول إىل سلوكيات ترتجم
السياسات،حيث أصبحت مفردات املدونات bloggsوالفيس بوك  face bookواليوتيوب  youtuheمن
األلفاظ الشائعة يف جمال العمل السياسي يف الكثري من الدول ،هذا من ناحية ،أما من ناحية ثانية فرمبا يكون السبب
يف هذه النسبة الضئيلة الخنراط الطلبة إىل عدم امتالكهم ثقافة سياسية عالية جتعلهم فاعلني يف امليدان السياسي ما
جيعلهم دائما يتجهون سلبا حنو االخنراطفي األحزاب السياسية.
الجدول رقم (  )21يوضح توزيع المبحوثين الغير منخرطين المجيبين بال:
في حالة اإلجابة بال

تكرار

%

عدم إيماني بأهمية األحزاب السياسية

17

%10,8

الخوف من الخوض في الحياة السياسية

10

%6,3

عدم االقتناع ببرامج أي حزب

32

%20,3

التنقل مشاكل الشباب إلى النخبة السياسية

13

%8,2

غير مهتم بالحياة السياسية

80

%50,6

المجموع

152

%96,2

292

الفصل السادس.................................................عرض البيانات امليدانية ومناقشتها وتحليل نتائجها
من خالل اجلدول يتضح أن من األسباب اليت جتعل الطلبة اجلامعيني ال ينخرطون يف األحزاب السياسية هي
عدم اهتمامهم باحلياة السياسية حيث كانت نسبتها مرتفعة  55،3باملائة ،لتليها عدم اقتناعهم بربامج األحزاب
بنسبة  25،3باملائة ،أما نسبة 35،8باامائة ترجع عدم اخنراطهم إىل عدم إمياهنم بأمهية األحزاب السياسية ،وكانت
نسبة عدم االخنراط كوهنا حسب رأيهم ال تنقل مشاكل الشباب إىل النخبة السياسيةب ـ ـ  8،2باملائةمث تتناقص النسبة
إىل  3،3باملائة بسبب اخلوف من اخلوض يف احلياة السياسية،وميكن االستنتاج أن هذا راجع إىل فقدان القادة يف
األحزاب اآلليات الكافية لرتغيب الشباب الخنراط فيها ،كما أنه ميكن أن يكون عائدا إىل طبيعة التنشئة السياسية
اليت يتلقاها الطالب يف خمتلف مؤسسات التنشئة االجتماعية والبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها وتؤثر على طبيعة
اجتاهه.
الجدول رقم ( )29يوضح إجابات المبحوثين على امتالك بطاقة الناخب :
امتالك بطاقة الناخب

تكرار

%

نعم

92

% 58,2

ال

66

%41,8

المجموع

158

%100

يتضح من اجلدول أعاله أن معظم املبحوثني ميتلكون بطاقة الناخب بنسبة  58،2باملائة مقارنة مع الذين ال
ميلكوهنا الذين بلغت نسبتهم  ،13،8وهنا ميكن القول أن لبطاقة الناخب أمهية بالغة عند الطالب اجلامعي كوهنا
وثيقة أساسية يستخدمها للتعبري عن صوته ،ومن الوثائق الشخصية اليت تعرب عن هويته هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى استخدامها لقضاء بعض األمور كالبحث عن منصب شغل ،....أما بالنسبة للذين ال ميتلكوهنا بسبب أهنم
حسب رأيهم ال تفيدهم يف أي شيء مادام أن صوهتم غري مسموع ،وعدم اهتمامهم باالنتخابات أصال ،وعليه
ميكن أن نستنتج أن هذا راجعا إىل أن الناخب يشعر بالرفض واحلرمان االجتماعي خاصة الفئات الشابة،وحسب
رأيهم ال تنفعي يف شيء،ماذا أستفيد منها؟
الجدول رقم ( )20يوضح إجابات المبحوثين عن المشاركة في االنتخابات:
المشاركة في انتخابات سابقة

تكرار

%

نعم

76

%48,1

ال

82

% 51,9

المجموع

158

% 100

يتبني من اجلدول أعاله أن معظم املبحوثني ال يشاكون يف االنتخابات فكانت نسبة الذين يتجهون سلبا حنو

املشاركة فيها أي املمتنعني عن التصويت بالنسبة للعينة املختارة  53،4باملائة باملقارنة مع الذين اشرتكوا يف
أنظر امللحق رقم (  ) 52يوضح نسب املشاركني ( أجابوا بنعم ) واملمتنعني ( أجابوا بال ) حسب نوع االنتخابات .
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االنتخابات سابقة،ونسبتهم  18،3باملائة ،ورمبا يعود ذلك إىل فقدان الناخب الثقة يف املرشح الذي مينحه
صوته،وعدم اإلميان مبصداقية اخلطابات اليت تروج هلا األحزاب السياسية يف املواعيد االنتخابية ،و السبب حسب
رأي هم أنه إذا كانت أصواتنا غري مسموعة وال تغري يف األوضاع شيئا فما الفائدة من اإلدالء بصويت ألجل استغاللنا
فقط .كما أن املالحظ أن هاتني النسبتني متقاربتني فيما بينها ،وميكن أن يكون ذلك راجعا إىل أن هلذه الفئة إميانا
كبريا بأن املشاركة يف االنتخابات من خالل ال تصويت تعد من أهم اآلليات اليت تدل على املشاركة السياسية اإلجيابية
هلم،كما أهنا السبيل للتعبري عن مشاكلهم وإبداء الرأي بشكل رمسي ،واجلدول التايل يوضح لنا ذلك بشكل مفصل
للذين شاركوا يف االنتخابات.
الجدول رقم ( )31يوضح نوع االنتخابات التي شارك فيها المبحوثين في حالة اإلجابة بنعم نوع االنتخابات
المشاركة فيها:
نوع االنتخابات المشارك فيها

التكرار

%

رئاسية

66

%51,2

تشريعية

20

%15,5

والئية

15

%11,6

محلية

28

%21,7

المجموع

120

%100

يتضح من خالل هذا اجلدول أنه رغم امتناع نسبة كبرية من املبحوثني املطبق عليهم هذا االستبيان من املشاركة
يف االنتخابات السابقة ،إال أن فئة املشاركني مل تكن ضعيفة كما سبق ذكرها يف اجلدول السابق رقم (18،3 )28
باملائة،حيث احتلت املشاركة يف االنتخابات الرئاسية املرتبة األوىل بنسبة  53،2باملائة ،مث تليها يف املرتبة الثانية
االنتخابات احمللية بـ ـ  23،7باملائة ،فاالنتخابات التشريعية ب ـ 35،5باملائة ،ويف املرتبة األخرية االنتخابات ب ـ33،3
باملائة ،وميكن تفسري هذا التسلسل كون أن االنتخابات الرئاسية حسب رأيهم أكثر نفعا للتعبري عن مطالبهم
ومشاريعهم ،ومتتاز نوعا ما بالشفافية لكون أن عدد املرشحني فيها أقل من غريها ما جيعل إمكانية إعطاء صوت
ملرشح معني سهلة وغري معقدة ،مقارنة مع االنتخابات التشريعية اليت حسب رأيهم متبعة من ناحية انتقاء املرشح
األفضل إلعطائه األصوات بسبب العدد الكبري من األحزاب اليت تشارك فيها ،واخلوف من عدم جتسيد الوعود اليت
يقدموهنا يف فرتة االنتخابات ،أما بالنسبة النتخابات احمللية والوالئية فقد وجدت عند املنخرطني أكثر من الغري
منخرطني ،وحسب رأي البعض منهم أهنم ال يسمعون هبا وال يعرفوهنا أصال ،وهذا رمبا راجعا يف األساس الفتقارهم
للتوعية سياسية وثقافة سياسية من قبل خمتلف املؤسسات االجتماعية بدءا من األسرة واملدرسة وصوال إىل وسائل
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اإلعالم اليت تعترب السلطة الرابعة ،وعليه ميكن االستنتاج أنه رغم العزوف املسجل إال أنه لديهم اجتاه إجيايب حنو
املشاركة فيها بغض النظر عن نوعها .

المحور الثاني:بيانات تتعلق باتجاهات المبحوث نحو االنخراط في األحزاب السياسية:
 -2عرض وتحليل وتفسير بيانات الفرضية األولى :
الجدول رقم ( )31يوضح اتجاه المبحوثين نحو العبارة ( : )1النقاش في األمور السياسية بيننا كطلبة يساهم
في تكوين اتجاهي نحو االنخراط في األحزاب السياسية.
االتجاه

التكرار

%

موافق

51

%32,3

محايد

51

%32,3

معارض

56

%35,4

المجموع

158

%100

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة كانت لدى املعارضني للعبارة رقم ()53يف أن النقاش يف
األمور السياسية بينهم كطلبة يساهم يف تكوين اجتاههم حنو االخنراط يف األحزاب السياسية ،حيث كانت نسبة
املعارضة مرتفعة و قدرت بـ ـ ،% 35،1يف حني أن الذين وافقوا على العبارة كانت نسبتهم  %32،3وهي نفس
النسبة لدى احملايدين ،و املالحظ أن النسب متقاربة عموما بني املوافقني و احملايدين واملعارضني ،هذا ما جيعلنا نقول
أن املبحوثني ال يتجهون كلهم سلبيا حنو دور النقاش يف تشكيل اجتاههم حنو االخنراط يف األحزاب السياسية فهناك
نسبة تقر بدوره يف تشكيل اجتاههم حنو األحزاب ،وقد يرجع ذلك إىل أن للطلبة مستوى متوسط من الثقافة
السياسية اكتسبوه من التنشئة السياسية واإلعالم ما جيعل حواراهتم وقدراهتم ذات أثرا يف صنع القرار السياسي وهي
أمور يظهر أثرها يف السل وك السياسي العام هلم ويف اجتاههم حنو االخنراط يف األحزاب السياسية ،أما املعارضني فريجع
السبب الفتقارهم فضاءات يتم فيها احلوار فيما بينهم ،حيث أن اجلامعة كمؤسسة تعليمية ال بد هلا من أن توفر
فرصا للطلبة إلكساهبم تنشئة سياسية متوازنة وتشجيعهم وتدريبهم على املمارسة الدميقراطية ،كما أن غياب التوعية
السياسية اليت تؤثر إجيابا يف قيام األفراد بأنشطة سواء أكانت هذه األنشطة سياسية أو اجتماعية تساهم يف الرفع من
مستوى وعي الطلبة ملتابعة القضايا السياسية اليت هتمه وختدم اجملتمع ككل ،كما أن جتنب احلديث والنقاش يف األمور
القضايا السياسية بصفة عامة واالخنراط يف األحزاب السياسية بشكل خاص مع الزمالء رمبا مرده إىل شعور الطالب
بعدم األمان واالرتياح عند احلديث حول القضايا السياسية ،أو عدم توفر رصيد معريف حول تلك املواضيع املطروحة،
أو أن هناك المباالة سياسية جتعلهم ال يتناقشون بشكل جدي وانشغاهلم مبواضيع أخرى كالنقاش يف األمور
الرياضية بالنسبة كبرية لدى الذكور ،واحلوار يف جمال املوضة واملسلسالت بالنسبة لإلناث ،ومما جاء يف املقابالت "
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أخطينا من السياسة ،إذا حبثت يف الرياضة وآخر املستجدات :من أخذنا البطولة ،ما هي أخبار الفريق الوطين ،رانا
هنا نعطيك رأينا ،وجنس اإلناث حتيب نعطيك اجتاهي يف املوضة اليت هي متداولة يف عام  2533أما السياسة ما
عندي فيها حىت رأي نسمع يف التلفاز دائما حيضرون شخصيات إما يستهزون هبم وإما حياوروهنم يف نقاش عقيم
وطويل وخيتموه بتشكر هذه "،ورمبا ميكن تفسري هذا كله على أن الطلبة ال يفقهون من األساس ألمهية ودور األحزاب
السياسية يف تفعيل احلياة السياسية ،بدليل أن أعلى نسبة عند الغري منخرطني بنسبة 43باملائة والسبب األول لعدم
اخنراطهم هو حسب رأيهم عدد االهتمام باحلياة السياسية بنسبة 55،3باملائة .وهذا ميكن تفسريه من جهة ثانية إىل
األحزاب مل تقم بدورها كما جيب حيث أن انشغال قادهتا بأنفسهم للحفاظ على مراكزهم وإمهال االهتمام بكسب
الثقة واملصداقية من األوساط الشبانية جعلهم يبحثون عن فضاءات أخرى للتعبري عن آرائهم وميوالهتم ،وهكذا جند
أن الطلبة ميتلكون اجتاها سلبيا لكن ليس قوي حنو تأثري النقاش يف املسامهة يف اخنراطهم يف األحزاب .
الجدول رقم ( )32يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( :)12أرى أن لمكانة الحزب في الساحة
السياسية تأثيرا على اتجاهي نحو االنخراط فيه.
االتجاه

التكرار

%

موافق

40

%25,3

محايد

51

%32,3

معارض

67

%42,4

المجموع

158

%100

تشري البيانات يف اجلدول أعاله أن املبحوثني يتجهون سلبيا حنو العبارة ( )52اليت مفادها أن ملكانة احلزب
يف الساحة السياسية تأثريا على اجتاههم حنو االخنراط فيه ،حيث كانت نسبة املوافقني عليها ضعيفة قدرت بـ ـ ـ25،3
باملائة ،تليها نسبة احملايدين  32،3باملائة ،وهي نسبة منخفضة نوعا ما عند مقارنتها مع نسبة املعارضني هلا اليت
كانت عالية وبلغت نسبتهم 12،1باملائة،وهذا ميكن أن يكون ذلك راجعا إىل انتشار ظاهرة الشك السياسي يف
األحزاب السياسية بغض النظر عن نوعها ،حيث أن األحزاب السياسية ابتعدت نوعا ما عن وظيفتها يف الوساطة

بني اجملتمع املدين والسلطة ،أو ما يسمى بالوظيفة ااملنربية ألجل إيصال مطالب األفراد يف الكثري من املناسبات إىل
صناع القرار ،وكانت خطاباهتا تفتقد للمصداقية وغياب التأثري و الفعالية لدى قادة األحزاب وأعضائه يف االهتمام
هبذه النخبة من اجملتمع و عدم استخدام آليات لتفعيل دور الشباب بشكل عام ،باإلضافة إىل اإلمهال وعدم اإلميان
بدور هذه الكفاءات  -الطلبة اجلامعيني -يف توعية املواطنني بالقضايا اليت ختدم مصاحلهم أو بتنشيط األعمال

أنظر فصل العمل السياسي املبحث الثاين األحزاب السياسية تقسيماهتا ووظائفها وأساليب متويلها ،ص .333
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والتعبئة إلجناح برنامج احلكومة والعمل على إضفاء الشرعية على أعمال احلكومة وجلب التأييد الشعيب وهذا يعترب
من أهم األدوار املنوطة باألحزاب السياسية ،وهلذا جند أن هلم اجتاها سلبيا قويا حنو هذه العبارة.
الجدول رقم ( )33يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( : )13يكسبني االنخراط في األحزاب
معرفة عميقة بالواقع السياسي الجزائري.
االتجاه

التكرار

%

موافق

82

%51,9

محايد

31

%19,6

معارض

45

%28,5

المجموع

158

%100,0

ظهر اجلدول أن اكرب نسبة كانت لدى املوافقني على أن االخنراط يف األحزاب يكسبهم معرفة عميقة بالواقع
السياسي اجلزائري ،حيث كانت مرتفعة  53،4باملائة ،تليها نسبة املعارضني هلا  28،5باملائة ،أما نسبة احملايدين فقد
كانت منخفضة جدا بنسبة  34،3باملائة ،وهذا مرده إىل أن الطلبة يقرون بأن األحزاب السياسية رغم عيوهبا إال أهنا
هتدف إىل توفري قنوات للمشاركة الشعبية للوصول إىل درجة من الرقي والتنظيم الفاعل ،بشكل يسهل ألفرادها طرح
أفكار واختيار البدائل للتفاعل السياسي مع املواطنني ،والعمل على سد الفجوات النامجة عن اإلحساس بعدم جدوى
وأمهية األحزاب يف نقل انشغاالهتم إىل اهليئة احلاكمة ،واملالحظ أن اجتاه املبحوثني كان إجيايب قوي حنو دور االخنراط
يف األحزاب يف اكتساب املعارف عن ما يدور يف الساحة السياسية.
الجدول رقم ( )34يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  : ) 14أركز عند انخراطي في الحزب على
مرجعيته اإليديولوجية.
االتجاه

التكرار

%

موافق

74

%46,8

محايد

47

%29,7

معارض

37

%23,4

المجموع

158

%100

يظهر اجلدول أن للمبحوثني اجتاها إجيابيا حنو العبارة رقم ( )51فقد كانت نسبتهم مرتفعة قدرت ب ـ13،8
باملائة ،وتليها نسبة احملايدين  24،7باملائة مث املعارضني  23،1باملائة ،وبالتالي فهم يقرون أهنم يستندون إىل
املرجعية اإليديولوجية للحزب ،واليت يقصد هبا املبادئ واألفكار احملددة واملميزة لكل حزب حسب طبيعته أحزاب
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اليمني أو أحزاب اليسار ،وجتدر اإلشارة إىل أن ألحزاب السياسية يف اجلزائر تصنيفات خمتلفة  ،ويعد التمسك هبذه
اإليدلوجية وما ينتج عنها من برامج أهم شروط عضوية احلزب وسندا أساسيا لقيام احلزب وتواجده يف الساحة
السياسية،كما تعترب االيدلوجية ه ي احملرك األساسي للعمل السياسي وحمددا لطبيعة التنافس والصراعات السياسية.
وعليه ميكن استخالص أن للمبحوثني درجة ال بأس هبا من الوعي السياسي عند انتقاء احلزب الذي ينضمون
إليه،وإن مل يرتبط بتغيري اجتاههم حنو االخنراط فيها من عدمه.هذا ما جعلهم يتجهون بشكل إجيايب قوي حنو هذه
العبارة ،يف حني جند اجتاه سلبيا لدى الفئة املتبقية .
الجدول رقم (  )39يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  :)19أفضل االنخراط في األحزاب التي
تمتاز بتنويع أساليبها في عرض برامجها.
االتجاه

التكرار

%

موافق

93

%58,9

محايد

42

%26,6

معارض

23

%14,6

المجموع

158

%100

يتبني من اجلدول أن املبحوثني يتجهون إجيابا حنو تفضيل االخنراط يف األحزاب اليت متتاز بتنويع أساليبها يف
عرض براجمها حيث أظهروا نسبة موافقة عالية  58،4باملائة ،تليها نسبة احملايدين  23،3باملائة ونسبة املعارضني هلا
 31،3باملائة ،وقد يكون ذلك سببه طبيعة النفس البشرية اليت متتاز بالتغيري والتجديد ،باإلضافة إىل أن الطلبة
اجلامعيني كإحدى الفئات الشبابية متتاز باحليوية والطاقة واإلبداع ما يسهل عليها اإلتيان بأفكار وحتقيق التنوع داخل
األحزاب ،وهلذا ميكن القول أنه يوجد اجتاه إجيابيا قوي لدى الطلبة حنو تنويع األساليب لدى األحزاب ،إال أنه يوجد
اجتاه سليب ضعيف لدى البعض من الطلبة .

أنظر إىل املبحث اخلاص باخلريطة احلزبية يف اجلزائر وتصنيفاهتا يف الفصل الرابع .255 ،
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الجدول رقم (  )39يوضح اتجاه المبحوثين نحو العبارة رقم ( : )19يؤثر البرنامج الذي يتبناه الحزب
السياسي على اتجاهي نحو االنخراط فيه.
االتجاه

التكرار

%

موافق

72

%45,6

محايد

49

%31

معارض

37

%23,4

المجموع

158

%100

أظهرت نتائج اجلدول أن نسبة املوافقة من قبل املبحوثني على هذه العبارة قدرت ب ـ  15،3باملائة ،تليها نسبة
احملايدين 33باملائة ،وبعدها نسبة املعارضني  23،1باملائة ،وهذا مرده رمبا إىل أن الطلبة دائما يبحثون عمن ما حيقق
هلم احتياجاهتم ويهتم بقضاياهم ،خاصة املتعلقة منها بتوفري مناصب عمل هلم ،باإلضافة إىل أن األصل يف نشأة
األحزاب أهنا ال ختالف أفراد اجملتمع فيما بينهم وتباين فئاهتم من حيث املصاحل االقتصادية واالجتماعية ،كما أن
ميكن أن راجعا إىل فقدان الثقة واملصداقية يف خطابات اليت يلقيها األحزاب يف خمتلف املناسبات جعلت الطلبة دائما
يبحثون عن األحزاب اليت تويل أمهية هلم ألجل جتسيد مشاريعهم ،وتتضمن برامج ملعاجلة قضايا الشباب ،وكما هو
مالحظ من خالل النسب فهم يتجهون إجيابيا حنو تأثري الربنامج الذي يتبناه احلزب السياسي على اجتاههم حنو
االخنراط فيها و اليت تتضمن براجمها اهتماما هبم.
الجدول رقم ( )31يوضح اتجاه المبحوثين نحو العبارة رقم ( : )11مطالعتي للجرائد تساهم في تشكيل آراء
معينة لدي اتجاه األحزاب السياسية.
االتجاه

التكرار

%

موافق

80

%50,6

محايد

38

%24,1

معارض

40

%25,3

المجموع

158

%100

بينت نتائج اجلدول أعالهوالذي أن مطالعة اجلرائد تساهم يف تشكيل اجتاه املبحوثني حنو االخنراط يف
األحزاب ،ف ـ  55،3باملائة موافقني على هذه املسامهة للجرائد،كما تبني أن نسبة الفئة املعارضة هي نصف نسبة
املوافقني تقريبا  25،3باملائة ،أما بالنسبة لفئة احملايدين فكانت  21 ،3باملائة ،وميكن االستنتاج أن للطلبة اجتاه
إجيايب ليس قويا حنو دور اجلرائد يف تشكيل اجتاههم ،وهذا مرده إىل أن اجلرائد تعرض دائما مستجدات عن واقع
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األحزاب وأهم األعمال اليت تقوم هبا ،أما بالنسبة للفئة املعارضة فيمكن أن يكون ذلك راجعا إىل عدم اهتمام الفئة
املعارضة مبطالعة اجلرائد أصال أو استعماهلا لغرض التسلية والرتفيه دون اإلطالع على الصفحات اليت تتناول املواضيع
السياسية وأخبار األحزاب .
الجدول رقم (  )39يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( : )19لشخصية رئيس الحزب تأثير على
اتجاهي نحو االنخراط فيه.
االتجاه

التكرار

%

موافق

70

%44,3

محايد

34

%21,5

معارض

54

%34,2

المجموع

158

%100

قد تبينا من خالل هذا اجلدول أن املبحوثني يتجهون إجيابيا حنو تأثري شخصية رئيس احلزب على اجتاههم حنو
االخنراط يف احلزب بنسبة  11،3باملائة ،مث اخنفضت النسبة لدى املعارضني فوصلت إىل  31،2باملائة الذين يرفضون
واليؤمنون هبذا التأثري ،يف حيث كانت نسبة احملايدين  23،5باملائة ،وميكن أن نرجع ذلك إىل أنه حسب رأيهم ال
هنتم بالشخص ألنه ال يدوم فنحن هنتم مبيلنا حنو الربامج اليت يتبناها احلزب واألفكار اليت تتوافق وطموحاتنا ،ألن
املناضل اليوم سيصبح يف الغد القائد ،ومهمة األحزاب متكاملة متتاز باالستمرارية ومتابعة القضايا املستجدة ،فقد
عربوا شفهيا على أن موت الرئيس أو انسحابه ال يعىن الفناء للحزب ،فاحلزب الذي يؤمن مببادئه ويهتم مبختلف
القضايا والفئات حزب دائم ،وهلذا جند أن هذا اجلدول أظهر أنه يوجد اجتاه إجيايب حنو هذه العبارة .
الجدول رقم ( )30يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( : )10القيادة السياسية داخل األحزاب
تمتاز بالركود والتقليد.
االتجاه

التكرار

%

موافق

108

%68,4

محايد

33

%20,9

معارض

17

%10,8

المجموع

158

%100

يتضح من خالل اجلدول أن اجتاهات املبحوثني أن اكرب نسبة من املبحوثني كانت موافقة على العبارة ()34
واليت تفيد أن القيادة السياسية داخل األحزاب متتاز بالركود والتقليد بنسبة  38،1باملائة ،وهي نسبة عالية إذا
مقارناها مع نسبة املعارضني اليت كانت ضئيلة جدا هي  35،8باملائة ،يف حني أن نسبة احملايدين  25،4باملائة،
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وهذا ميكن أن يكون راجعا إىل أن طابع االحتكار داخل األحزاب ،وافتقارها للمرونة والتغيري يف براجمها وخطاباهتا
ألجل معاجلة وحتليل مشاكل اجملتمع وتطويره ،جعلها أحزابا تستند للزبونية يف عالقاهتا وعدم التفتح على خمتلف
التيارات ،جعل الطلبة يتجهون سلبا حنو االخنراط فيها،وهلذا فهذا اجلدول أكد وجود اجتاه سليب قوي حنو األحزاب
السياسية بشكل عام ،وهذا يؤكد ما جاء يف املقابالت.

الجدول رقم (  )41يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  :)21العمل الحزبي يفتقر لعنصر العمل
وسط الجماهير.
االتجاه

التكرار

%

موافق

124

%78,5

محايد

23

%14,6

معارض

11

%7

المجموع

158

%100

يظهر اجلدول أن نسبة املوافقة على العبارة (  )25كانت عالية جدا  78،5باملائة ،ونسبة احملايدين 31،3
باملائة ،وتليها نسبة املعارضني اليت هي منخفضة جدا 7باملائة ،هذا رمبا يكون راجعا إىل أن الصراع احلاد املوجود بني
األحزاب وإعطاء األولوية العتبارات سياسية وانتخابية أخرى جعلها هتتم بالوصول إىل السلطة دون األخذ برأي
القاعدة الشعبية ،كما أن بروز بعض القيادات السياسية الغري معروفة واليت جتهل طبيعة الوضع االجتماعي الذي
تعيشه اجلماهري جعل القاعدة الشعبية تنفر من االخنراط يف األحزاب ،وهذا يبني لنا أنه يوجد اجتاه سليب قوي لدى
الطلبة حنو عبارة أن العمل احلزيب يفتقر لعنصر العمل وسط اجلماهري ،وبذلك فهم يقرون أن هذا ما يؤثر على
اجتاههم حنو االخنراط يف األحزاب السياسية بغض النظر عن نوع وطبيعة احلزب.
الجدول رقم (  )41يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (: )21أرى أن غيابالديمقراطية داخل
األحزاب السياسية تجعلني أعزف عن االنخراط فيها.
االتجاه

التكرار

%

موافق

118

%74,7

محايد

27

%17,1

معارض

13

%8,2

المجموع

158

%100

انظر الفصل اخلامس اخلاص باإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية ،ص .273
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يتبني من اجلدول أن نسبة املوافقة على العبارة (رقم ) 23هي  71،7باملائة وهي نسبة عالية جدا ،تليها
نسبة احملايدين  37،3باملائة ،يف حني كانت نسبة املعارضة ضئيلة جدا  8،2باملائة،فالطلبة يقرون أن غياب
الدميقراطية داخل األحزاب السياسية سببا يف اجتاههم سلبا حنو االخنراط فيها ،وميكن أن يفسر ذلك بالظلم
االجتماعي ،واالستبداد بالسلطة واحتكار االمتيازات وحصرها يف فئة حمدودة العدد داخل احلزب وبالتايل غياب
الدميقراطية اليت تعين مشاركة الشعب يف إصالح الشأن العام ،كما أن التهميش يف التعامل مع املناضلني و حركتيهم
داخل احلزب جعلهم يعزفون عن االشرتاك يف هذه التنظيمات .
الجدول رقم ( )42يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  )22اهتمام األحزاب السياسية بالشباب
محصورا في التأطير للعملية االنتخابية فقط.
االتجاه

التكرار

%

موافق

116

%73,4

محايد

23

%14,6

معارض

19

%12

المجموع

158

%100

توضح نتائج اجلدول رقم (  )13أن املبحوثني يتجهون سلبا حنو العبارة رقم ( )21بنسبة موافقة على هي
 73،1باملائة وهي نسبة عالية جدا،تليها نسبة احملايدين  31،3باملائة ،يف حني كانت املعارضة  32باملائة ،فحسب
رأيهم أن األحزاب ال هتتم هب م إال يف املناسبات االنتخابية أين تستغل أصواهتم لتحقيق مقاصد وأغراضا شخصية،
وتقدمي وعود زائفة تنتهي بانتهاء فرتة االنتخابات ،مل تأيت جبديد بل جاءت لتكرس النظام القدمي حاملة نفس
اخلطابات ونفس األفكار ،ما جعل البعض منهم يقاطع االنتخابات وال يشارك فيها بسبب كثرة االنتخابات
والنتيجة دائما واحدة لصاحل احلزب املسيطر على الساحة السياسية،ومما جاء يف املقابالت بأن االنتخابات ال متتاز
بالدميقراطية وأن النتائج تفتقد للشفافية ،وعليه جند أن هلذه العوامل أثرا على اجتاه الطلبة حنو االخنراط يف األحزاب
السياسية وعرض أفكارهم وتقدمي اقرتاحات ألجل املسامهة يف التنمية اجملتمعية للبالد ككل .
الجدول رقم (  )43يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )29تتصف برامج األحزاب السياسية بأنها
ال تتماشى والتغيرات الحاصلة في الساحة السياسية .
االتجاه

التكرار

%

موافق

108

%68,4

محايد

30

%19,0

معارض

20

%12,7

المجموع

158

%100
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يتبني من اجلدول أن نسبة املوافقة على العبارة رقم ()25هي  38،1باملائة وهي نسبة عالية جدا ،تليها
نسبة احملايدين  34باملائة ،يف حني كانت املعارضة  32،7باملائة،وميكن تفسري ذلك بأهنم يقرون بأن األحزاب
السياسية املوجودة يف اجلزائر ال تتماشى وطموحاهتم ،كما أن ذلك رمبا يعود إىل افتقار األحزاب السياسية آلليات
تنظيمية وهيكلية للتداول على السلطة أو عدم جتسيدها بشكل صحيح خاصة فيما خيص مشاريع للتكفل بقضايا
الشباب بشكل عام وذوي الكفاءات كالطلبة اجلامعيني ،وصعوبة جتسيد مشاريعها على أرض الواقعي حيث غالبا ما
يكون خطاهبا يوتوبيا ،انعكس على اجتاه الطلبة حنو االخنراط والولوج فيها ،ومنه العزوف عن ممارسة النشاط السياسي
بشكل عام،ومنه ميكن االستنتاج أن اجتاههم سليب قوي حنوها.
الجدول رقم ( ) 44يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()29األحزابالسياسية التنقل اهتمامات
ومشاكل الشباب وشؤونهم لصناع القرار.
االتجاه

التكرار

%

موافق

113

%71,5

محايد

29

%18,4

معارض

16

%10,1

المجموع

158

%100

يظهر من خالل اجلدول أن نسبة املوافقة على العبارة رقم () 23هي 73،5باملائة وهي نسبة عالية جدا،
تليها نسبة احملايدين  38،1باملائة ،يف حني كانت املعارضة  35،3باملائة،حيث يتجه الطلبة سلبا حنو االخنراط يف
األحزاب السياسية بسبب أهنا ال تنقل اهتماماهتم ومشاكلهم إىل صناع القرار ،وهذا رمبا يكون راجعا إىل األحزاب
ال تسعى للدفاع عن قضايا جمتمعية بقدر ما تكرس معظم جهودها وإمكانياهتا ألجل فرض مبادئها وما تؤمن به من
إيديولوجيات بشكل فسيفسائي وخطابات مزيفة والعمل على حتصيل أرباح مادية ،مقابل هذا تتجاهل القاعدة
الشعبية وتطمس مطالبتها حبقوقها ،هذا من الناحية العملية وهو خمالف حلقيقة األحزاب السياسية من الناحية
التنظريية اليت تعترب من الوسائط اليت تستطيع إيصال انشغاالت القاعدة الشعبية إىل احلكومة ،وميكن االستنتاج أنه
هذا من األسباب اليت عملت على توسيع الفجوة بني الطلبة باعتبارهم إحدى الشرائح االجتماعية واألحزاب
السياسية ،مما جعلهم يتجهون سلبا حنو االخنراط فيها ،ومنه العزوف املتواصل عن الدخول يف ميدان العمل
السياسي .
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المحور الثالث:بيانات تتعلق باتجاهات المبحوث نحو المشاركة في االنتخابات
 -3عرض وتحليل وتفسير بيانات الفرضية الثانية :
الجدول (  )49يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (: )11المشاركة في االنتخابات أحسن وسيلة
للتعبير عن قناعاتي السياسية.
االتجاه

التكرار

%

موافق

70

%44,3

محايد

33

%20,9

معارض

55

%34,8

المجموع

158

%100

يتبني لنا من خالل هذا اجلدول أن املبحوثني موافقني على العبارة رقم ( )53إذا يقرون بأن االشرتاك يف
االنتخابات من أفضل الوسائل لتجسيد والتعبري عن قناعاهتم السياسية ،حبيث كانت نسبة املوافقة عليها 44,3
باملائة ،أما نسبة احملايدين  25،4باملائة ،و ميكن أن يكون هذارمبا راجع إىل أهنم يؤمنون بأن التصويت يف
االنتخابات واجب وطين لذا يسمح هلم بإعطاء صوهتم ملن يرونه أجدر للتعبري عن طموحاهتم ،وبالتايل جعلهم
يصوتون يف االنتخابات و يتعاملون بشكل إجيابيمع ما حيدث يف الساحة السياسية ،كما أنه قد يكون نشاطهم
واهتمامهم منصبا على عملية التصويت يف االنتخابات فقط ألغراض شخصية كاالستفادة منها للحصول على
مناصب عمل،أما نسبة الذين يتجهون سلبا حنو هذه العبارة فقدرت ب ـ 31،8باملائة ،والسبب يف ذلك أهنم غري
مهتمني و ليست لديهم قناعة بالنشاط السياسي ،وال يعتربون االنتخاب السبيل الذي يعكس اهتماماهتم ويطرح
مشاكلهم لدى النخبة احلاكمة ،كما أن املرشح ال يفعل شيئا هلم عند التصويت عليه ،وحسب رأيهم يف املقابالت
الشفهية أن البعض ال ميلك بطاقة انتخاب أصال،وهم ال يهتمون بامتالكها بعبارة "واش ندير هبا "وميكن تفسري ذلك
هبوط مستوى الوعي السياسي والثقافة السياسية وعدم معرفة الطلبة بأمهية سلوكهم وقدراهتم يف صنع القرار
السياسي،كما يعترب النفاق السياسي الذي جيري يف الساحة السياسية والشك السياسي فيما من يعطونه صوهتم أثناء
التصويت جعلهم يعزفون ويتجهون سلبا حنو املشاركة يف االنتخابات.

304

الفصل السادس.................................................عرض البيانات امليدانية ومناقشتها وتحليل نتائجها
الجدول ( )49يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (: )12أعتقد أن البرامج االنتخابية تتوافق
وطموحاتي ما يدفعني للمشاركة في التصويت.
االتجاه

التكرار

%

موافق

38

%24,1

محايد

43

%27,2

معارض

77

%48,7

المجموع

158

%100

تبني من نتائج اجلدول أعاله أن املبحوثني يتجهون سلبا حنو االعتقاد بأن الربامج االنتخابية تتوافق وطموحاهتم
ما يدفعهم للمشاركة يف التصويت ،حيث أهنم رفضوا ذلك من خالل املعارضة عليها بنسبة  18،7باملائة ،أما نسبة
املوافقني عليها فقدرت ب ـ  21،3باملائة ،يف حني كانت نسبة احملايدين  27،7باملائة ،وميكن تفسري ذلك بأن ما
تقدمه هذه الربامج ال يتضمن اهتماما فعلي بقضايا الشباب بشكل عام ،وأهنا جمرد شعارات ال ميكن تطبيقها واقعيا
وأن هناك فجوة بني القول والفعل والنظر والتطبيق ،كما أن االنشغال الدائم للمرشحني وظهورهم يف املواعيد
االنتخابية فقط بشكل كبري لعرض براجمهم هبدف جذب واستقطاب تأييد القاعدة الشعبية ،جعلهم حسب رأيهم
دائما ينظرون نظرة تشاؤمية للتصويت وعدم أمهيته وجدواه و .ومنه عدم تصديق الوعود اليت يقدموهنا يف تلك املواعيد
االنتخابية،ومما جاء يف املقابالت":كاين أحزاب سياسية تظهر غري يف وقت االنتخابات ويطالبوابالتصويت عليهم،
كيف نصوت وحننال نعرفهم أصال وال نسمع برباجمهم "جييو كالنحل وكل واحد يقولو أن هديف هو االستثمار يف الفئة
الشبابية ،حنا هنتم بالشباب " ومنه جن د أن لإلعالم دورا يف نشر التوعية السياسية بأمهية االنتخابات وتفعيل هذه
األمهية يف غري املواعيد االنتخابية ،كما أن على األحزاب السياسية أن تعمل على هتيئة القاعدة الشعبية بشكل دائم
ومستمر لربطها بقضايا اجملتمع ودورها يف حتقيق املشاركة السياسية اإلجيابية واألفضل للبالد ،وأن فعل االنتخاب هو
فعل يقوم الشعب مبقتضاه بصورة مباشرة أو غري مباشرة بإسناد السلطة السياسية ،حيث أن هوية املرشحني ،وطريقة
اختيارهم أثرا على اجتاهي الطلبة حنو املشاركة يف االنتخابات.
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الجدول (  )41يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (: )13تحفزني مرونة العملية االنتخابية على
التصويت في كل المواعيد االنتخابية.
االتجاه

التكرار

%

موافق

32

%20,3

محايد

47

%29,7

معارض

79

%50

المجموع

158

%100

يتبني من هذا اجلدول أن نصف املبحوثني يتجهون سلبا حنواالعتقاد بأن مرونة العملية االنتخابية حتفزهم على
التصويت يف كل املواعيد االنتخابية.وذلك من خالل أهنم رفضوا ذلك بنسبة املعارضة قدرت بـ ـ ـ 55باملائة ،أما نسبة
املوافقني عليها فقدرت ب ـ 25،3باملائة ،يف حني كانت نسبة احملايدين  27،7باملائة ،وميكن تربير ذلك على حد
قوهلم بأن ال يهمين أن أنتخب وهي عبارة عن إهدار للوقت واألموال ،ألن النتيجة معروفة فماذا نستفيد ،وهنا البد
من التنويه أن للمناخ السياسي و االجتماعي أثرا على الذهاب للتصويت يف االنتخابات حيث أنه كلما كانت البالد
متارس الدميقراطية وتسعى من وراء إجراء االنتخابات إىل الوصول لتحقيق الشفافية يف هذه العملية ومتثيل املصلحة
العامة ،كلما انعكس إجيابا على إقبال املواطن على صناديق االقرتاع إلدالء بصوته،وهذا ما ستؤكده نتائج اجلدول
اآليت.
الجدول (  )49يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (: )14ديمقراطية النظام االنتخابي الجزائري
تحفزني على التصويت .
االتجاه

التكرار

%

موافق

24

%15,2

محايد

45

%28,5

معارض

89

%56,3

المجموع

158

%100

أكدت نتائج اجلدول أعاله أن للمبحوثني اجتاهات سلبية حنو عبارة رقم (  :)51دميقراطية النظام االنتخايب
اجلزائري حتفزهم على التصويت،حيث أهنم رفضوا ذلك خالل املعارضة عليها بنسبة  53،3باملائة ،يف حني كانت
نسبة املوافقني عليها ضعيفة جدا فقدرت بنسبة 15,2باملائة ،يف حني كانت نسبة احملايدين 28،5باملائة مرتفعة
باملوازاة مع املوافقني ،وميكن أن نفسر هذا بأن التحول الذي تشهده اجلزائر ،والذي من أبرز مالحمه االهنيار والتأزم
االقتصادي مع اخنفاض أسعار البرتول ووجود تباين اجتماعي صارخ ،والعجرفة السياسية للنخبة احلاكمة،وما يتبعها
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من هتميش وإقصاء غالبية اجملتمع ،خاصة الشباب منهم و الذين ميثلون  % 75من اجملتمع،وإبعادهم عن كل
القرارات احلامسة يف احلياة السياسية واالقتصادية للمجتمع ،وعدم إتاحة هلم فرصا للمشاركة يف تسيري شؤون البالد
خاصة فئة الطلبة اجلامعيني الذين يعول عليهم نظرا ملا ميتلكونه من كفاءة وخربة للمسامهة اإلجيابية يف حتسني شؤون
اجملتمع وااللتحاق بركب الدول املتطورة ،وهذا االجتاه السليب تؤكده نتائج اجلدول اآليت.
الجدول (  )40يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( : )11أرى أن النظام االنتخابي في الجزائر
يحقق التمثيل لكافة شرائح المجتمع ما يحفزني للمشاركة في التصويت.
االتجاه

التكرار

%

موافق

17

%10,8

محايد

42

%26,6

معارض

99

%62,7

المجموع

158

%100

لقد جاءت نتائج هذا اجلدول لتؤكد نتائج اجلدول السابق رقم ()17إذا أنللمبحوثني اجتاهات سلبية حنو عبارة
رقم ( :) 57أن النظام االنتخايب يف اجلزائر حيقق التمثيل لكافة شرائح اجملتمع ما حيفزهم على املشاركة يف التصويت،
فقد أبدوا معارضة شديدة هلا بنسبة  32،7باملائة ،يف حني كانت نسبة املوافقني عليها ضعيفة جدا فقدرت
بنسبة 35،8باملائة ،يف حني كانت نسبة احملايدين 23،3املائة وهي مرتفعة إذا ما قارهنا مع املوافقني ،وميكن أن
يكون ذلك باإلضافة إىل ما مت ذكره من أسباب يف اجلدول السابق رقم ( )17واعتقاد النخبة احلاكمة بأن الشباب
ميتاز بالعنف والتهور وأنه خطرا على الدولة إذا استندت على أراء هذه الفئة ،كما أن هي وحدها املسؤولية عن تسري
الشؤون وأدرى مبا يصلح للدولة ،وهبذا تتواصل النظرة إقصائية للشباب و تزاداد اهلوة بينهم وبني السلطة ما جيعلهم
يبحثون عن سبل أخرى للتعبري عن ما يطمحون إليه ،كما أن فقدان السلطة احلاكمة للعالقة الغري رمسية مع القاعدة
الشعبية جعلها ال تشعر بأوضاعهم املأساوية واحلرمان االجتماعي الذي يعانون منه يف شىت امليادين واجملاالت
كالفقر ،والبطالة واهلجرة الغري شرعية حبثا عن حياة أفضل يف بالد غري اجلزائر.
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الجدول (  )91يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (: )13يساعدني االطالع على برامج األحزاب
السياسية في عملية التصويت.
االتجاه

التكرار

%

موافق

64

%40,5

محايد

44

%27,8

معارض

50

%31,6

المجموع

158

%100

يظهر من خالل هذا اجلدول أن املبحوثني يتجهون إجيابا حنو العبارة رقم (  )33فحسب رأيهم االطالع
على برامج األحزاب السياسية يساعدهم يف عملية التصويت بنسبة موافقة  15،5باملائة ،أما نسبة املعارضني هلا
 33،3باملائة ،يف حني كانت نسبة احملايدين  27،8باملائة ،واملالحظ أن النسب متقاربة فيما بينها ،ميكن أن يكون
ذلك عائدا إىل أنه هلم مستوى من الوعي ومن اخلربة ما جيعلهم ميحصون يف الربامج وما تتضمنه من مبادئ
وسياسات والتعرف على توجهاهتا السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وترشيد لدور املنتخب وتدعيم
صالحياته،كما تدل نسبة املعارضة على أنه ال يؤثر هذا االطالع على اجتاههم حنو التصويت االنتخابات ،وميكن
تربير ذلك بأن الربنامج ليس له تأثري من الناحية النظرية ،السبب هو مدى جتسيدها لتلك الربامج يف الواقع امللموس
بإجنازات تعاجل األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية بشكل جذري بدل أن تبقى مشاريع يوتوبية تبحث فيما
جيب أن يكون بدل معاجلة ما هو كائن.
الجدول ( )91يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (: )14تساعدنيالوعود التي يقدمها المترشحون
في اختيار المرشح الذي أصوت عليه أثناء العملية االنتخابية.
االتجاه

التكرار

%

موافق

31

%19,6

محايد

41

%25,9

معارض

86

%54,4

المجموع

158

%100

توضح نتائج اجلدول أعاله أن املبحوثني يتجهون سلبا حنو االعتقادبأن الوعوداليت يقدمها املرشحون تساعدهم
يف اختيار املرشح الذي يصوتون عليه أثناء العملية االنتخابية ،حيث أهنم رفضوا ذلك من خالل املعارضة عليها بنسبة
 51،1باملائة ،أما نسبة املوافقني عليها فقدرت بـ  34،3باملائة وقد كانت ضعيفة باملوازاة مع نسبة املعارضني ،أما
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نسبة احملايدين فهي 25،4باملائة ،وميكن تربير ذلك بأن الشك السياسي بعدم صحة ومصداقية تلك الوعود
وجتسيدها بشكل فعلي جعلهم يسلكون ذلك االجتاه،وهلذا ميكن االستنتاج أن للوعود اليت يقدمها املرشحون أثرا على
اجتاهات الطلبة حنو املشاركة يف االنتخابات.
الجدول ()92يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم(:)10أعتقد أن المرشحون في االنتخابات ال
يرقون للمستوى المطلوب.
االتجاه

التكرار

%

موافق

93

%58,9

محايد

47

%29,7

معارض

18

%11,4

المجموع

158

%100

بينت نتائج اجلدول أعاله أن املبحوثني موافقني بنسبة عالية على العبارة رقم (  )34أن املرشحون يف
االنتخابات ال يرقون للمستوى املطلوب ،حيث قدرت النسبة املئوية هلم 58باملائة ،أما نسبة املعارضني عليها فقدرت

بـ ـ 33،1باملائة وهي نسبة ضئيلة جدا،يف حني كانت نسبة احملايدين 24،7باملائة،وميكن أن يكون راجعا ذلك إىل أن
لوجود قيادات سياسية داخل الساحة السياسية ،متتاز باالنتهازية والنفعية رغم افتقارها للفكر والوعي السياسي
جعلهم دائما عجزين عن متثيل املواطنني وإيصال مطالبهم لصانعي القرار ،ومنه افتقدوا الثقة واملصداقية من الشعب،
ومن الشباب بشكل خاص ملساعدهتم يف معاجلة قضايا اجملتمع،وهذا ما كان له أثرا سلبيا على اجتاه الطلبة على
التصويت يف االنتخابات.
الجدول (  )93يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (: )21أرى أن الالمباالة السياسية هي التي
تؤدي بي إلى االمتناع عن التصويت.
االتجاه

التكرار

%

موافق

106

%67,1

محايد

30

%19

معارض

22

%13,9

المجموع

158

%100
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توضح نتائج اجلدول أعاله أن معظم املبحوثني موافقني على العبارة ( )25فالالمباالة السياسية هي اليت تؤدي
هبم إىل االمتناع عن التصويت،بنسبة قدرت  37،3باملائة،ونسبة  33،4باملائة للمعارضني هلا أما احملايدين فقدرت
نسبتهم 34باملائة،وهنا ميكن أن نؤكد أن اجتاههم سليب حيث أن ما جاء يف املقابالت يربر هذا االجتاه بقوهلم
"أخطينا من السياسة ،إذا حبثت يف الرياضة وآخر املستجدات :من أخذنا البطولة ،ما هي أخبار الفريق الوطين ،رانا
هنا نعطيك رأينا ،واإلناث حتيب نعطيك اجتاهي يف املوضة اليت هي متداولة يف عام  2533أما السياسة ما عندي
فيها حىت رأي نسمع يف التلفاز دائما حيضرون شخصيات إما يستهزؤون هبم وإما حياوروهنم يف نقاش عقيم وطويل
وسب وشتم و خيتموه بتشكر والقول هذه جمرد وجهة نظر"".االنتخابات كثرية والنتيجة واحدة كرهنا منهم ،السلطة
اليت تتحكم يف القرارات ،عيب علينا الغرب والدول اجملاورة ( املغرب ) تضحك علينا وعلى الرئيس اللي حكم
الكرسي وهو شبه ميت"،وعليه ميكن القول أن مثل األسباب جتعل الطلبة يعزفون دائما عن التصويت يف االنتخابات،
كما أن نقص الوعي السياسي لديهم يف حتليل ما يدور يف اجملتمع السياسي انعكس على اجتاههم السليب.
الجدول (  )94يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (: )23أرى أن غياب الديمقراطية في
االنتخابات يجعلني أمتنع المشاركة فيها.
االتجاه

التكرار

%

موافق

102

%64,6

محايد

40

%25,3

معارض

16

%10,1

المجموع

158

%100

من خالل اجلدول نالحظ أن املبحوثني موافقني على العبارة رقم ( )23بأن غياب الدميقراطية يف االنتخابات
جتعلهم ميتنعون عن املشاركة فيها،أما نسبة املعارضة هي  35،3باملائة ،يف حني كانت نسبة احملايدين  25،3باملائة،
ويتضح من هذا أهنم هلم اجتاه سليب حنو وجود دميقراطية جتعلهم ال يعزفون عن املشاركةيف االنتخابات،والسبب يف
هذا االجتاه رمبا يعود ألنه ال متنح هلم فرص ألجل للمشاركة يف عرض مشاريعهم ،وتوظيف طاقاهتم وقدراهتم يف
خمتلف اجلوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية وحتديد األهداف اجملتمعية لدفع مبسرية التنمية إىل
األفضل،كلها هذا جعل الطلبة يشعرون بنوع من االغرتاب والالمباالة السياسية.
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الجدول (  )99يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (: )24ال أصوت في أي مستوى من مستويات
االنتخابية لعدم قناعتي بها.
االتجاه

التكرار

%

موافق

79

% 91

محايد

50

%31,6

معارض

29

%18,4

المجموع

158

%100

توضح نتائج اجلدول أعاله أن املبحوثني موافقني على العبارة رقم ()25بنسبة قدرت 55باملائة ،يف حني أن
نسبة املعارضني هلا هي  38،1باملائة ،أما نسبة احملايدين  33،3باملائة ،وبالتايل فهم يتجهون سلبا حنو التصويت يف
كل املستويات االنتخابية بسبب عدم قناعتهم هبا،وميكن تفسري ذلك أنه رمبا يرجع ذلك لعدم االهتمام بالتصويت
من األساس،كما أن غياب ثقافة سياسية حول دور التصويت يف االنتخابات يف الرفع من مستوى املشاركة اإلجيابية
عندهم جعلهم دائما ال يهتمون بالذهاب للتصويت يف أي مستوى من املستويات االنتخابية ،حيث أن عدم املشاركة
يرتجم رمبا لع دم شعورهم باملسؤولية االجتماعية جتاه األهداف واملشكالت اليت يتخبط فيها اجملتمع اليت سببها غياب
التخطيط الصحيح يف حتديد األهداف والسياسات ،وعدم إشراك هذه الفئة يف تسطري تلك األهداف.
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 -4عرض وتحليل وتفسير بيانات الفرضية الثالثة والرابعة ،الخامسة والسادسة الخاصة بوجود
فروق دالة إحصائيا في اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو االنخراط في األحزاب السياسية
والمشاركة في االنتخابات حسبمتغيري الجنس والمستوى الدراسي :
الجدول رقم ( ) 99يبين الفروق إحصائيا في اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو االنخراط في األحزاب
السياسية حسب متغير الجنس:
موافق

اإلجابات
الجنس

محايد
التكرار

معارض

التكرار

%

ذكر

2015

%48.38

%33.62 1400

أنثى

3230

%50.97

%29.29 1856

المجموع

5245

%49.94

3256

%

%31

المجموع

التكرار

%

التكرار

%

750

%18

4165

%100

1251

%19.74

6337

%100

2001

10502 %19.06

%100

كا ²احملسوبة

درجات احلرية

مستوى اخلطأ

كا ²اجملدولة

القرار

22.52

52

5955

5944

توجد داللة

يتضح لنا من خالل التحليل اإلحصائي للجدول أعاله أن قيمة X2احملسوبة هي 22,52 :وهي أكرب من

قيمة X2اجلدولية ( )5.44عند درجة حرية 52ومستوى داللة )اخلطأ( )5.55وهي دالة عند هذا املستوى ،وعليه

ميكن االستخالص من هذا التحليل أنهتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة حنو االخنراط يف
األحزاب السياسية حسب متغري اجلنس.
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الجدول رقم ( )91يبين الفروق إحصائيا في اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو االنخراط في األحزاب السياسية
حسب المستوى الدراسي:
اإلجابات
المستوى الدراسي

موافق
التكرار

محايد
%

معارض
%

التكرار

التكرار

المجموع
%

%

التكرار

ليسانس

100 5683 17.65 1003 31.11 1768 51.24 2912

ماستر

1260 48.26 1962

100 4065 20.74 843

دكتوراه

40.72 228 45.89 257

المجموع

100 10308 18.63 1921 31.59 3256 49.78 5131

31

75

13.39

560

100

كا ²احملسوبة

درجات احلرية

مستوى اخلطأ

كا ²اجملدولة

القرار

42.50

51

5955

4914

توجد داللة

يظهر لنا هذا التحليل اإلحصائي للجدول رقم (  )57أن قيمة X2احملسوبة هي 12،55:وهي أكرب من قيمةX2
اجلدولية ( )5.14عند درجة حرية 51ومستوى داللة )اخلطأ)( )5.55وهي دالة عند هذا املستوى ،وعليه ميكن
االستخالص من هذا التحليل أنهتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة حنو االخنراط يف األحزاب

السياسية حسب متغري املستوى الدراسي .
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الجدول رقم ( )99يبين الفروق إحصائيا في اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو المشاركة في االنتخابات حسب

متغيرالجنس:
اإلجابات
الجنس

موافق
التكرار

محايد
%

التكرار

معارض
%

التكرار

لمجموع
%

التكرار

%

ذكر

%29.33 1022 %46.80 1631

أنثى

%100 5211 %25.49 1328 %29.11 1517 %45.40 2366

المجموع

%100 8696 %24.84 2160 %29.20 2539 %45.96 3997

832

%100 3485 %23.87

كا ²احملسوبة

درجات احلرية

مستوى اخلطأ

كا ²اجملدولة

القرار

3.09

52

5955

5944

ال توجد داللة

يبني لنا هذا التحليل اإلحصائي للجدول رقم (  )58أن قيمة X2احملسوبة هي 3،54:وهي أقل من قيمة

 X2اجلدولية ()5.44عند درجة حرية 2ومستوى داللة )اخلطأ)( )5.55وهي غري دالة إحصائيا عندهذا املستوى،
وعليه ميكن القول من هذا التحليل أنهالتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة حنو املشاركة يف

االنتخاباحتسب متغري اجلنس.
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الجدول رقم ( ) 90يبين الفروق إحصائيا في اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو المشاركة في االنتخابات
حسب متغيرالمستوى الدراسي:
اإلجابات

موافق
%

التكرار

معارض

التكرار

%

ليسانس

2066

1328 44.79

1219 28.79

4613 26.42

100

ماستر

1612

1028 45.59

896 29.07

3536 25.34

100

دكتوراه

222

162 45.96

99 33.54

483 20.50

100

المجموع

3900

2518 45.18

2214 29.17

8632 25.65

100

المستوى الدراسي

التكرار

محايد
%

التكرار

المجموع
%

كا ²احملسوبة

درجات احلرية

مستوى اخلطأ

كا ²اجملدولة

القرار

9.75

51

5955

4914

توجد داللة

لقد أظهرت نتائج هذا التحليل اإلحصائي للجدول أعاله أن قيمة X2احملسوبة هي 75،4:وهي أكرب من

قيمة X2اجلدولية ()5.14عند درجة حرية 1ومستوى داللة )اخلطأ)( )5.55وهيدالة إحصائيا عندهذا املستوى،

وعليه الوصول إىل أن هذا التحليل أكدعلىوجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة حنو املشاركة يف
االنتخاباحتسب متغري املستوى الدراسي.

ثانيا :مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات
نص الفرضية األولى ":للطلبة الجامعيين اتجاهات إيجابية نحو االنخراط في األحزاب السياسية"لقد
أثبتت الدراسة احلالية عدم تحقق هذه الفرضية ،حيث يشري اجلدول رقم (  ) 21إىل  43،2باملائةمن جممل أفراد

العينة ،غري منخرطني يف األحزاب السياسية ،باملوازاة مع نسبة املنخرطني الذين بلغت نسبتهم ب ـ ـ 3،8باملائة وهي
نسبة ضئيلة جدا حيث تعكس العزوف الكبري للطلبة عن املسامهة يف صنع القرار السياسي واالشرتاك يف العمل
السياسي ،ويرجعون أسبابعدم اخنراطهم إىل عدم اهتمامهم باحلياة السياسية بنسبة  55،3باملائة ،وأن  25،3باملائة
منهم لعدم اقتناعهم بربامج األحزاب ،أما نسبة  35،8باملائة أرجعوا ذلك إىل عد م إمياهنم بأمهية األحزاب السياسية،
أما السبب الثالث حسب رأيهم ألهناال تنقل مشاكل الشباب إىل النخبة السياسية بنسبة  8،2باملائة ،مث  3،3باملائة
بسبب اخلوف من اخلوض يف احلياة السياسية ،ومن خالل اجلدول رقم ( ) 35حيث كانت اجتاهاهتم سلبية فيما
خيص أن النقاش يف األمور السياسية بينهم كطلبة يساهم يف تكوين اجتاههم حنو االخنراط يف األحزاب السياسية
بنسبة موافقة %32،3فقط،ومعارضة مرتفعة وقدرت بـ ـ،% 35،1ومن خالل اجلدول رقم ( )33بأهنم يتجهون
سلبيا حنو تأثريا مكانة احلزب يف الساحة السياسية على اجتاههم حنو االخنراط فيه ،حيث كانت نسبة املوافقني عليها
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ضعيفة قدرت بـ ـ ـ 25،3باملائة ،واملعارضني عليها واليت كانت عالية وبلغت نسبتهم 12،1باملائة ،وحسب اجلدول
رقم (  )38فأغلب املبحوثني يتجهون حنو املوافقة على أن القيادة السياسية داخل األحزاب متتاز بالركود والتقليد
بنسبة  38،1باملائة ،وهي نسبة عالية إذا مقارناها مع نسبة املعارضني ،%10,8وقد بينت نتائج اجلدول رقم
(  )34تأكيد أفراد العينة على أن االجتاه السليب مرده افتقار العمل احلزيب لعنصر العمل وسط اجلماهري وكانت
موافقة عالية جدا  78،5باملائة ،يف حني أن نسبة املعارضني منخفضة جدا 7باملائة،هذا ما يفسر االحتكار السياسي
داخل تلك األحزاب ،وهذا ما يظهر جليا يف اجلدول رقم ( )15فغياب الدميقراطية داخل األحزاب السياسية حسب
رأي الطلبة اجلامعيني من املعيقات اليت جعلتهم يعزفون عن االخنراط فيها بنسبة موافقة عالية جدا 71،7

باملائة،ونسبة املعارضة ضئيلة جدا  8،2باملائة،وحيث يفيد اجلدول رقم ()13أن اهتمامها بالشباب حمصورا يف التأطري
للعملية االنتخابية فقط،بنسبة موافقة على هي 73،1باملائة ومعارضة  12باملائة ) ،وجند أن معظم املبحوثني يوافقون

على أنربامج األحزاب السياسية تتميز بأهنا ال تتماشى والتغريات احلاصلة يف الساحة السياسية بنسبة موافقة 38،1
باملائةو معارضة ضئيلة 32،7باملائة هذا ما تبينه نتائج اجلدول رقم ( ،)12ومن اجلدول رقم (  )13حيث يتجه
الطلبة سلبا حنو االخنراط يف األحزاب السياسية بسبب أهنا ال تنقل اهتماماهتم ومشاكلهم إىل صناع
القرار73،5باملائة وهي نسبة عالية جدا،ومعارضة  35،3باملائة.إال أن هلم اجتاها إجيابيا يف فائدة االخنراط يف
إكساهبم معرفة عميقة بالواقع السياسي اجلزائري ،وتأثري املرجعية اإليديولوجية وشخصية رئيس احلزب وبرناجمه يف
اجتاههم حنو االخنراط فيها ،باإلضافة إىل تفضيل األحزاب اليت تتميز بتنويع أساليبها يف عرض براجمها ودور اجلرائد يف
هذا االجتاه حنو االخنراط ،ولكن رغم هذا مل يؤثر هذا على اجتاه الطلبة السليب حنو األحزاب واالخنراط فيها وهو ما
تؤكده املقابالت اليت متت معهم .
نص الفرضية الثانية ":للطلبة الجامعين اتجاهات إيجابية نحو المشاركة في االنتخابات" وقد بينت
الدراسة أيضا عدم حتقق هذه الفرضية ،حيث يفيد اجلدول رقم ( )15بأن أغلب املبحوثني غري موافقني على أن
الربامج االنتخابية تتوافق وطموحاهتم ما يدفعهم للمشاركة يف التصويت من خالل نسبة موافقة قليلة قدرت ب ـ 21،3
باملائة ومعارضة كبرية بنسبة 18،7باملائة ،وحسب اجلدول رقم ( )13نصف املبحوثني يتجهون سلبا حنو االعتقاد
بأن مرونةالعملية االنتخابية حتفزهم على التصويت يف كل املواعيد االنتخابية فنسبة املوافقني عليها قدرت بـ 25،3
باملائة ونسبة معارضة قدرت بـ ـ ـ  55باملائة،كما نالحظ من اجلدول رقم ( )17أن أغلب املبحوثني كانت موافقتهم
ضعيفة جدا قدرت بنسبة  15,2باملائة على أن دميقراطية النظام االنتخايب اجلزائري حتفزهنم على التصويت مقابل
 53،3باملائة منهم معارضني عليها ،ويتضح من اجلدول رقم ( )18أن معظم املبحوثني أبدوا عدم املوافقة على أن
النظام االنتخايب يف اجلزائر حيقق التمثيل لكافة شرائح اجملتمع ما حيفزهم على املشاركة يف التصويت بنسبة 32،7
باملائة ،يف حني كانت نسبة املوافقني عليها ضعيفة جدا فقدرت بنسبة  35،8باملائة ،وحسب اجلدول رقم ( )55
أغلب املبحوثني يتجهون سلبا حنو االعتقاد بأن الوعود اليت يقدمها املرشحون تساعدهم على يف اختيار املرشح الذي
يصوتون عليه أثناء العملية االنتخابية ،بنسبة موافقة  34،3باملائة ،و معارضة قدرت  51،1باملائة ،وتشري اجلدول
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رقم (  )53أن املرشحون يف االنتخابات ال يرقون للمستوى املطلوب ،حيث قدرت النسبة املئوية للموافقة عليها
58باملائة ،أما نسبة املعارضني عليها فقدرت بـ ـ 33،1باملائة وهي نسبة ضئيلة جدا ،وأيضا من اجلدول رقم ()52
أن معظم املبحوثني يؤكدون على أن الالمباالة السياسية هي اليت تؤدي هبم إىل االمتناع عن التصويت،بنسبة قدرت
 37،3باملائة،ونسبة 33،4باملائة للمعارضني هلا ،كما تبني من اجلدول رقم (  )93أن 64,6باملائة من املبحوثني
موافقني على أن منهم على أن غياب الدميقراطية يف االنتخابات جتعلهم ميتنعون عن املشاركة فيها،ونسبة املعارضة
هي  35،3باملائة ،ويف األخري جند من اجلدول رقم ( )51أن معظم املبحوثني 55باملائة موافقني على أهنم ال
يصوتون يف أي مستوى من املستويات االنتخابية بسبب عدم قناعتهم هبا،مع نسبة معارضة هي  38،1باملائة،
وبالتايل فهم يتجهون سلبا حنو التصويت واملشاركة يف االنتخابات ،وما ينبغي ذكره أنه رغم هذا االجتاه السليب إال أن
الطلبة اجلامعيني يتجهون إجيابيا حنو االشرتاك يف االنتخابات من أفضل الوسائل لتجسيد والتعبري عن قناعاهتم
السياسية ،واالطالع على برامج األحزاب السياسية يساعدهم يف عملية التصويت وهو ما أكدته نتائج اجلدولني رقم
(  )11و (.)14
نص الفرضية الثالثة ":توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو االنخراط في
األحزاب السياسية تبعا لمتغيري الجنس" لقد أثبتت الدراسة احلالية تحقق هذه الفرضية ،فمن خالل اجلدول رقم

( )55جند أن X2احلسابية ()22،52أكرب من  X2اجلدولية ( )5.44عند مستوى داللة  5.55ودرجة حرية ،2
وهذا ما يؤكد أن هناك فروق دالة بني اجلنسني يف اجتاهاهم حنو االخنراط يف األحزاب السياسية.

نص الفرضية الرابعة":توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو االنخراط في
األحزاب السياسية تبعا لمتغيري المستوى الدراسي"لقد أثبتت الدراسة احلالية تحقق هذه الفرضية ،فمن خالل

اجلدول رقم ( )53تبني أن X2احلسابية ( )12،55وهي أكرب من  X2اجلدولية ( )5.14عند مستوى داللة
 5.55ودرجة حرية 1وهلذا فهناك فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني حسب املستوى الدراسي يف اجتاهاهم
حنو االخنراط يف األحزاب السياسية.

نص الفرضية الخامسة":توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو المشاركة
في االنتخابات تبعا لمتغير الجنس"لقد أثبتت الدراسة احلالية عدم تحقق هذه الفرضية ،اتضح من اجلدول رقم

( )57تبني أن X2احلسابية ( )3،54وهي أقل من  X2اجلدولية ( )5.44عند مستوى داللة  5.55ودرجة حرية
2وهلذاميكن القول بأنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بني الطلبة اجلامعيني حسب جنسهم فياجتاهاهم حنواملشاركة يف
االنتخابات.
نص الفرضية السادسة ":توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو المشاركة
في االنتخابات تبعا لمتغير المستوى الدراسي" لقد أثبتت الدراسة احلالية تحقق هذه الفرضية ،أظهرت نتائج

اجلدول رقم ( )58بأن X2احلسابية ( )4،75وهي أكرب من  X2اجلدولية ( )5.14عند مستوى داللة 5.55
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ودرجة حرية 1وهلذا فهناك فروق دالة إحصائيا بني طلبة الليسانس واملاسرت والدكتوراه يف اجتاهاهم حنو املشاركة يف
االنتخابات.

ثالثا :مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة
أكدت الدراسة احلالية على البعض من نتائج الدراسات السابقة ،من حيث االخنراط يف األحزاب السياسية،
ب أنه توجد جمموعة من املعيقات اليت متنعهم عن االنضمام إليها بالنسبة لعينة البحث املختارة يف هذه الدراسة،
فاالخنراط يف األحزاب السياسية سببه عدم اهتمام الطلبة اجلامعيني باحلياة السياسية ،لتليها عدم اقتناعهم بربامج
األحزاب،مث إىل عدم إمياهنم بأمهية األحزاب السياسية ،وأهنا ال تنقل مشاكل الشباب إىل النخبة السياسية باإلضافة
إىل اخلوف من اخلوض يف احلياة السياسية وقدرت نسبة املنخرطني 3،8باملائة فقط باملقارنة مع الغري منخرطني
 96,2باملائة،وهو ما أكدته دراسة "دور الطلبة يف العمل السياسي" فأثبتت نتائجها أن الغالبية العظمى من الطلبة
ال هتتم بالقضايا العامة ،حيث أن نسبة الطلبة الذين يشرتكون يف نشاطات سياسية بشكل منتظم ومستمر ترتاوح بني
1و % 8باملائة فقط ،فهذه النسبة تعيق اخنراط الطلبة يف عمل سياسي كبري وعام ،كما أنعدم وجود تراث فكري
سياسي جذري يشكل نظرية كلية عامة لتحرك طاليب سياسي مرتبط باألمة ومعتقداهتا وميد الطالب بنظرية للعالقات
الشعبية والعالقات بني القوى السياسية يف اجملتمع الواحد.كما أكدت دراسة الشباب واملشاركة السياسية أن من
عوامل عدم االهتمام السياسي املقصود لدى الشباب اجلامعي هو اإلحباط والظروف اليت يعيشوهنا والضغوط اليت
يتعرضون هلا،باإلضافة إىل نقص وضعف الثقافة السياسية وافتقار للمعارف واملعلومات السياسية لدى الشباب
اجلامعي ،وأن البعض منهم ليس لديهم ميول حنو كل ما هو سياسي ،وهم أكثر إدراكا للمعرفة السياسية البسيطة
ذات الطابع التنظيمي والقانوين من املعرفة السياسية املتعلقة بواقع املمارسة السياسية واالنتخابية ،فاألحزاب السياسية
ال تعطي هلم املكانة الالئقة هبم يف القوائم االنتخابية،واعتبارهم ورقة راحبة ومنعهم من احتالل املكانة املناسبة ما
يساهم يف زيادة درجة الشك والنظرة السلبية عندهم .وحسب رأيهم االخنراط يف األحزاب السياسية يسبب املشاكل،
باإلضافة إىل أن العزوف عن العمل احلزيب سببهعدم إعطاء أمهية لقضايا الشباب وعدم وضوح أهدافه وبراجمه من
جهة ومن جهة ثانية ،الشباب اجلامعي ينضم إىل التيار الوطين أو التيار اإلسالمي وعدم ميله للتيار العلماين .أما
الدراسة الثالثة عن اجتاهات الناخب فأثبتت أن الناخب ميلك وعيا سياسيا فيما يتعلق بنوعية خطابات األحزاب
السياسية وتياراهتم لكن رغم هذا يبقى اجتاه الناخب اجتاها سلبيا حنو االخنراط يف األحزاب،وجنس الذكور أكثر سلبا
من جنس اإلناث.أما الدراسة الرابعة عن مصادر اختيار العمل السياسي لدي مناضلي األحزاب السياسية فربهنت
على أمهية عملية التنشئة السياسية كإحدى فروع التنشئة االجتماعية،اليت تكسب الفرد القيم واملعتقدات السياسية ،ما
حيفزه على االخنراط يف العمل السياسي واملشاركة السياسية والنضال السياسي،باإلضافة إىل أهنتوجد جمموعة من
العوامل واهليئات تؤثر على هذه العملية وتدفع به إىل الدخول يف العمل السياسي كاألسرة ومجاعة الرفاق،كما بينت
أن لطبيعة األسرة اجلزائرية دورا يف تشكيل اجتاهات وقيم لدى أبنائها على العمل السياسي واالخنراط فيه ،كماأن
لوسائل اإلعالم تأثريا يف الدخول إىل العمل السياسي واكتساب قيم وتوجهات سياسية ،فباإلضافة إىل ما توصلت
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إليه هذه الدراسات السابقة ،أضافت الدراسة الراهنة أن الطلبة اجلامعيني يتجهون سلبيا حنو دور النقاش يف األمور
السياسية بينهم يف اجتاههم حنو االخنراط يف األحزاب السياسية ،وال تؤثر مكانة احلزب يف الساحة السياسية على هذا
االجتاه السليب ،فحسب رأيهم القيادة السياسية داخل األحزاب متتاز بالركود والتقليد وافتقار العمل احلزيب لعنصر
العمل وسط اجلماهري ،مما أدى إىل غياب الدميقراطية داخل األحزاب السياسية وعدم مواكبتها للتطورات والتغريات
احلاصلة يف الساحة السياسية ،وهلذا كانت الدراسة احلالية مكملة لتلك الدراسات وخلصت إىل أنه هناك اجتاه سليب

للطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف األحزا ب السياسية ،إال أن هلم اجتاها إجيابيا حنو فائدة االخنراط بغض النظر عن
النظرة السلبية لألحزاب يف أنه يكسبهم معرفة عميقة بالواقع السياسي اجلزائري ،وأثر املرجعية اإليديولوجية والربنامج
وشخصية رئيس احلزب يف اجتاههم حنو االخنراط فيها.
أما فيما خيص نتائج المشاركة في االنتخابات فأثبت هذه الدراسة أن للطلبة اجلامعيني اجتاهات سلبية حنو

هذه املشاركة،بسبب أنه توجد جمموعة من العوامل اليت كونت هذا االجتاه السليب :الربامج االنتخابية ال تتوافق
وطموحاهتم،كما أن النظام االنتخايب يف اجلزائر الحيقق حسب رأيهم التمثيل لكافة شرائح اجملتمع
بنسبة ،%62,7وضعف مستوى املرشحون يف االنتخابات ،انعدام الدميقراطية يف االنتخابات،باإلضافة إىل أن

الوعود اليت يقدمها املرشحون ال تساعدهم على اختيار املرشح الذي يصوتون عليه أثناء العملية االنتخابية كلها هذه
معيقات تمنعهم منالمشاركة في االنتخابات من خالل التصويت ،إال أنه هلم اجتاها اجيابيا حنوها فيما خيص أهنا
أحسن وسيلة للتعبري عن قناعاهتم السياسية،من خالل أن االطالع على برامج األحزاب السياسية له دور يف

اجتاههم للتصويت ،كما يقرون أن الالمباالة السياسية من أسباب االمتناع عن التصويت .وهبذا أكدت على البعض
من نتائج الدراسات السابقة املتعلقة باالنتخابات ،يف أن الناخب ميلك اجتاها سلبيا حنو االنتخابات األخرية

،3447وهذا راجع إىل أهنا مل حتقق أيا من أهدافها خاصة مهمة تكفلها بالنمو االقتصادي ،وأن الفئات الشابة هي
أكثر الفئات شعورا بالرفض واحلرمان االجتماعي من الفئات األخرى،ما أدى إىل تكوين هذا االجتاه السليب حنو
املنتخبني ،وتشاؤمهم ملستقبل اجلزائر خاصة يف ظل التسيري احلايل لألوضاع ،إال أن هلم اجتاها اجيايب احنوها فيما خيص
دورها يف حتسني الوضع العام خاصة األمين منه  .وحسب اجلنس اإلناث هلم اجتاهات اجيابية حنو العملية
االنتخابية،مقارنة بالذكور يتجهون سلبا حنو املشاركة فيها .كما أضافت الدارسة احلالية أنه توجد فروق دالة إحصائيا
يف اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو االخنراط يف األحزاب السياسية حسب اجلنس واملستوى الدراسي ،إال أن ما خيتلف
يف هذه الدراسة عن تلك الدراسات أنه رغم عزوف الذكور عن املشاركة يف االنتخابات إال أنه ال توجد فروق دالة
إحصائيا بني اجلنسني يف اجتاههم حنو املشاركة فيها ،رغم وجود تلك فروق اإلحصائية يف االجتاهات حسب املستوى
الدراسي للطلبة اجلامعيني.

319

خاتمة

خاتمة.............................................................................................................. ....................

خاتمة:
إن من أهم ما ميكن استخالصه من هذه الدراسة امليدانية اليت أتت يف إطار ميدان علم االجتماع السياسي
لرتكز على إحدى الفئات االجتماعية وهم الطلبة اجلامعيني من خالل قياس طبيعة اجتاهاهتم حنو االخنراط يف العمل
السياسي ،حبيث ركزت البحث على قياس اجتاههم حنو االخنراط يف األحزاب السياسية واملشاركة يف االنتخابات،
وخلصت أنه بالرغم من اعتبار هذه الفئة – فئة الطلبة اجلامعيني من أكثر الفئات تأثريا يف بناء املستقبل حبيث تعقد
عليها اآلمال يف ذلك البناء ،نظرا ملا متتلكه من طاقة متجددة وقدرات ال يستهان هبا يف العمل على حتقيق تنمية
بشرية مستدامة يف شىت امليادين والقطاعات مبا فيها امليدان السياسي ،حيث أن استثمار وتوظيف طاقاهتم وقدراهتم
يساهم يف هنضة اجملتمع وتطوره ،إال أنه رغم هذه األمهية واالمتيازات اليت حتظى هبا هذه الفئة ،إال أنه توجد جمموعة
من العوامل والعوائق اليت حتول دون حتقيق ذلك ،فهذه الدراسة مكنتنا من الوقوف على عدد من القضايا اليت ترتبط
بالطلب ة اجلامعيني ،حيث أن النظرة السلبية التشاؤمية ألوضاع اجملتمع ،والالمباالة السياسية تتنامى بشكل مستمر ،من
تأكيد هذه الدراسة على اجتاههم السليب دائما حنو االخنراط يف األحزاب السياسية واملشاركة يف االنتخابات ،وذلك
بسبب التهميش واإلقصاء هلذه الفئة ،وعدم إعطاء أمهية لقضاياها وطموحاهتا من قبل األحزاب والتسويق ملشاريع
هتتم باملشاكل ومعاجلة األوضاع من الناحية النظرية لكن ليست هلا تطبيقات واقعية ملموسة ،وتواصل سيناريو
االحتكار السياسي والزبونية داخل هذه األحزاب والظهور املكثف يف املناسبات االنتخابية وغياهبا بعد ذلك ،هذا ما
ساعد على زيادة وتعميق الفجوة والعالقة الشباب بني الشباب واألحزاب السياسية لتكون أكثر تأزما ،ومنه العزوف
السياسي لغياب دميقراطية وتكافؤ الفرص داخل تلك األحزاب ،وفقدان الثقة يف خطابات وبرامج األحزاب والوعود
اليت تقدمها يف املواعيد االنتخابية أو يف غريها من املناسبات ،وكل ما سبق كان له تأثريا على اجتاهات
الطلبة اجلامعيني حنو املشاركة يف االنتخابات ،حيث سادت النظرة السلبية بعدم أمهية التصويت يف االنتخابات
كإحدى الدعامات اليت تقوم عليها الدميقراطية ،إال أن هذه العوائق ال متنع بأن هناك أسباب ترجع على هذه
الفئة فافتقارها لثقافة سياسية وتنشئة سياسية صحيحة حبيث أهنم ال يأخذون األحزاب السياسية مأخذ جد وهذا ما
ظهر يف نسبة عدم اخنراطهم فيها ،هذا ساهم يف تبلور تلك االجتاهات السلبية ،إال أهنا متلك مستوى بسيط من
الوعي السياسي حىت وإن مل يرتبط هذا الوعي بتغيري اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو العمل السياسي وبشكل خاص
االخنراط يف األحزاب واملشاركة يف االنتخابات ،كما أن هذه الفئة متيل إىل بشكل كبري سواء بالتأييد أو االنضمام إىل
األحزاب السياسية اليت تتصف بتنويع أساليبها ألجل إيصال براجمها للقاعدة الشعبية ،وهلذا ما ميكن قوله أنه على
خمتلف املؤسسات والقطاعات أن تعمل يف شكل مجاعي لتحقيق أهداف اجملتمع مع تكريس الدميقراطية ومبادئها.
وهلذا تبقى نتائج هذه الدراسة ليست مطلقة بقدر ما هي نسبية خاصة وأن التغيري والتحول فطرة يف النفس
البشرية ،كما أن االختالف يف اجملال املكاين والبشري والزمين دورا يف ذلك ،رغم هذا تبقى جهود قليلة ومتواضعة
حتتاج للمزيد من الدراسات واالجتهادات ،وصعوبة إعطاء صفة العمومية العتمادها على عينة عرضية اليت تتصف
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بعدم متثيلها للمجتمع األصلي بشكل دقيق ،إال أنه استطاعت أن تقف هذه الدراسة على العديد من املواضيع اليت
ميكن أن تكون بداية فكرة أو انطالقات لدراسات أكادميية أخرى نذكر منها:
عالقة الثقافة السياسية بالتنشئة السياسية لدى منخرطي األحزاب السياسية ،قضايا الشباب يف برامج األحزاب
السياسية ،دور املدرسة اجلزائرية يف غرس قيم املواطنة لدى أبنائها ،واقع التنشئة السياسية يف اجلامعة اجلزائرية.
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 -33بالل أمني زين الدين:النظم االنتخابية المعاصرة ،ط،3دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.2533،
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 -32بن خرف اهلل الطاهر :الوسيط في الدراسات الجامعية ،ج ،3دار هومه للنشر والتوزيع اجلزائر،
.2002

 -33بو الشعري السعيد :النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور
 ،1090اجلزء الثاين  ،ديوان املطبوعات اجلامعية.2533 ،
 -31بوالشعري السعيد :النظام السياسي الجزائري ،الجزء الثالث ،دراسة حتليلية لطبيعة نظام احلكم يف ضوء
دستور  -3443السلطة التنفيذية ،ديوان املطبوعات اجلامعية.2533 ،

 -35بوخاوة امساعيل  ،عبد الرزاق فوزي :أفاق التعليم العالي في ظل األلفية حالة الجامعة الجزائرية،

العدد األول ،إشكالية التكوين والتعليم يف إفريقيا والعامل العريب ،خمرب إدارة وتنمية املوارد البشرية .2551 ،

 -33بوخريصة بوبكر :المفاهيم والعمليات األساسية في علم النفس االجتماعي ،منشورات باجي
خمتار،عنابة ،جامعة عنابة ،قسم علم االجتماع ،اجلزائر.2553 ،
- -37بوضياف حممد  :األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر دراسة تحليلية
نقدية ،دار اجملدد للنشر والتوزيع ،اجلزائر،2535 ،
 -38بوفلجة غيات :التربية والتعليم في الجزائر  ،ط ، 2دار الغرب للنشر والتوزيع ،اجلزائر.2553،
 -34عزة شرارة بيضون ،حممود مشال حسن وآخرون :الشباب العربي ورؤى المستقبل  ،ط،3سلسلة كتب
املستقبل العريب ، 18مركز دراسات الوحدة العربية ، ،بريوت ،لبنان .2552،

 -25تركي رابح :أصول التربية والتعليم في الجزائر ،ط،2ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر.3445 ،
 -23التل سعيد وآخرون :قواعد الدراسة في الجامعة ،ط3،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،األردن ،
عمان.3447،
 -22جاب اهلل عبد اهلل :شرعية العمل السياسي ،دار املعرفة ،اجلزائر.
 -23جايب عبد الناصر :الجزائر الدولة والنخب ،منشورات الشهاب اجلزائر.2558 ،
 -21جايب عبد الناصر :الممارسة الديمقراطية داخل األحزاب بين إرث الماضي وتحديات المستقبليف
مفهوم األحزاب والدميقراطية وواقع األحزاب يف الدول العربية ،مشروع دراسات الدميقراطية يف البلدان العربية،
اللقاء السنوي العشرون ،اجلماعة العربية للدميقراطية ،يوليوwww .arbas for .2535 ،
democracy.
 -25جايب عبد الناصر:االنتخابات التشريعية الجزائرية استقرار ....أم ركود سياسي في الديمقراطية
واالنتخابات في الدول العربية37،يناير ،كانون الثاين، 2557مشروع دراسات الدميقراطية يف البلدان
العربية،اللقاء السنوي السابع عشر الدميقراطية واالنتخابات يف الدول العربية يف Bernard 's college,
Savely Room, st ,CatherineUniversity of oxford Manor Road
oxford. Ox13ui,UK.
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 -23جايب عبد الناصر:االنتخابات والدولة والمجتمع ،دار القصبة للنشر.
 -27جحا كارمن:دور مجلس النواب في تفعيل مشاركة الشباب اللبناني في األحزاب السياسية وفي
االنتخابات من المشاركة إلى الشراكة في صنع القرار السياسي ،مشروع التعاون بني جملس النواب
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،أغسطس اجلمهورية اللبنانية جملس النواب ،بريوت ،لبنان.2533 ،
 -28جرادات مهدي أنيس :األحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي ،ط،3دار أسامة للنشر
والتوزيع ،األردن ،عمان .2552

 -24جرادي عيسى :األحزاب السياسية في الجزائر ،ط،3دار قرطبة للنشر والتوزيع  ،اجلزائر.2557 ،
 -35مجال حسني األلوسي،علم النفس العام ،جامعة بغداد،3488،بغداد .
 -33حامد عمار:دراسات في التربية والثقافة الجامعية بين الرسالة والمؤسسة ،ط2،مكتبة الدار العربية
للكتاب.)2553 ،
 -32حسني عبد احلميد أمحد رشوان :األحزاب السياسية وجماعات المصلحة والضغط:دراسة يف علم
االجتماع السياسي ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،جامعة اإلسكندرية.2558 ،

 -33خضري إدريس :البحث في تاريخ الجزائر الحديث  ،3432 /3835ج ،3دار الغرب للنشر
والتوزيع ،اجلزائر ،وهران.
 -31اخلويلدي زهري  :تقريظ التعددية والمشترك العمومي في الفعل السياسي بوصفه ثورة ،ترمجة جمموعة
من املؤلفني ،ط  ، 3دار الفارايب ،لبنان  ،بريوت  ،متوز .2533

- -35دبلة عبد العايل :الدولة الجزائرية ،الحديثة االقتصادية والمجتمع والسياسة ،ط،3دار الفجر للنشر
والتوزيع.2551 ،
 -33دليو فضيل  ،لوكيا اهلامشيوآخرون :المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة ،خمرب علم االجتماع
واالتصال ،جامعة منتوري قسنطينة ،اجلزائر ،ط ، 2خمرب التطبيقات الرتبوية والنفسية.2553، ،
 -37دوفرجيه موريس:المدخل إلى علم السياسة ترمجة :مجال األناسي ،سامي الدروي ،دار دمشق للطباعة
والنشر والتوزيع ،دمشق.

 -38ربوح ياسني:األحزاب السياسية في الجزائر -التطور والتنظيم، -دار بلقيس للنشر ،اجلزائر ،سلسلة
مذكرات ورسائل.2535 ،

 -34رزق سهيل:مناهج البحث العلمي،مركز التطوير الرتبوي بوكالة الغوث ،مارس، 2553غزة،فلسطني .
 -15رضوان شفيق:علم النفس االجتماعي ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
 -13رمزي أمحد عبد احلي:التعليم الجامعي والتنمية من وجهة نظر نقدية مع دراسات مقارنة ،ط،3دار
وفاء الدنيا الطباعة والنشر ،مصر اإلسكندرية .2553،

 -12زروايت رشيد :تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية  ،ط،3ديوان املطبوعات
اجلامعية ،قسنطينة.2558،
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 -13أبو القاسم سعد اهلل :الحركة الوطنية الجزائرية  ،3435 /3455ج ،2ط ،1دار العرب اإلسالمي،
لبنان  ،بريوت .3442 ،

 -11سعد علي إمساعيل :علم االجتماع السياسي بين السياسة واالجتماع ،دار املعرفة اجلامعية ،
األزرايطة،اإلسكندرية .2555،
 -15إمساعيل عليسعد :أصول علم االجتماع السياسي ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان،
.3488

 -13سفاري ميلود  ،سعود الطاهر:المدخل إلى المنهجية في علم االجتماع ،خمرب علم اجتماع
االتصال،جامعة منتوري ـ قسنطينة .2557،

 -17سالمة عبد احلافظ :علم النفس االجتماعي ،ط العربية ،دار اليازوري العملية للنشر والتوزيع  ،عمان،
األردن .2557،
 -18سهام إبراهيم كامل حممد:مفهوم االتجاه  ،Attitudeمركز دارسات وحبوث املعوقني ،أطفال اخلليج
جامعة القاصرة.www.gulfkids.com، ،

 -14شحاتة حسن:التعليم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظرية والتطبيق ،ط ،3مكتبة الدار العربية
للكتاب ،مصر ،القاهرة.2553،

 -55الشرقاوي سعاد :األحزاب السياسية ،وأهميتها ونشأتها ونشاطها ،مركز البحوث الربملانية جملس
الشعب العامة ،العدد  31،يونية ،جامعة القاهرة.2555 ،
 -53الشرقاوي سعاد:النظم السياسية في العالم المعاصر ،العدد  ،333اجلزء ،3ط ،2القاهرة ،دار النهضة
العربية.2557 ،
 -52شريط أمني :التعددية السياسية الجزائرية في تجربة الحركة الوطنية "،"1092 /1010األفكار
السياسية والتصورات الدستورية ،التنظيم املؤسسايت للثورة ،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر ،بن
عكنون.3448،
 -53صاحل حسن حممد أمحد وآخرون :الصحة النفسية وعلم النفس االجتماعي والتربية الصحية ،ج،3
مركز اإلسكندرية للكتاب ،اإلسكندرية.
 -51صباح صبحي حيدر :إصالح األحزاب السياسية ،دور قادة األحزاب في األنظمة الديمقراطية،
دراسة تحليلية سياسية ،دار شتات للنشر والربجميات ،دار الكتب القانونية ،مطابع شتات ،مصر،
اإلمارات.2532 ،
 -55طارق حممد عبد الوهاب :سيكولوجية المشاركة السياسية :دراسة في علم النفس السياسي في البيئة
العربية ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.2555 ،
 -53عبد العزيز الغريب صقر:الجامعة والسلطة -دراسة تحليلية للعالقة بين الجامعة والسلطة -
،ط،3الدار العاملية للنشر والتوزيع ،القاهرة،مصر.2555 ،
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 -57عبد اهلل حممد عبد الرمحان:سوسيولوجيا التعليم الجامعي،دراسات في علم االجتماع التربوي،دار
املعرفة اجلامعية،اإلسكندرية.3443،

 -58عبد اللهتوفيقسعد البزاز :الجزائر في عهد الشاذلي بن جديد التحوالت الداخلية والخارجية وأثرها
في العالقات الدولية ،دار أيله للنشر والتوزيع ،األردن  ،عمان .2533 ،
 -54ناجي عبد النور :المدخل إلى علم السياسة ،دار العلوم للنشر والتوزيع ، ،جامعة باجي خمتار
عنابة.2557،

 -35ناجي عبد النور :النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،منشورات جامعة  8ماي ، 3415دون سنة.

 -33ناجي عبد النور:أزمة المشاركة السياسية في الجزائر،دراسة تحليلية لالنتخابات التشريعية ،2111
جامعة باجي خمتار،عنابة.
 -32العبديل سعد :االنتخابات ،ضمانات حريتها ونزاهتها (دراسة مقارنة) ،ط،3دار دجلة ،األردن،
عمان.،2554

 -33عزت حجازي :الشباب العربي ومشكالته،سلسلة عامل املعرفة ( ، )53ج2اجمللس الوطين للثقافة
والفنون واآلداب ،سلسلة كتب ثقافية شهرية الكويت.3445،

 -31عشوي مصطفى :أسس علم النفس الصناعي -التنظيمي ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر .3442،
 -35زغدود علي :األحزاب السياسية في الدول العربية ،متيجة للطباعة.2557 ،
 -33غريب علي،أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية ،خمرب علم االجتماع اتصال ،ط، 2جامعة
منتوري قسنطينة. 2554،
 -37عليان رحبي مصطفى ،عثمان حممد غنيم:مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق،دار صفاء
للنشر والتوزيع ،ط ،2555، 3عمان ،األردن.

 -38بوحوش عمار ،حممود حممد الذنيبات،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،الساحة املركزية بن عكنون ،اجلزائر.3445 ،
 -34عماري عمار:الجامعة الجزائرية بين الواقع واآلفاق ،مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية ،العدد
األول،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر.2551 ،

 -75عيسوي عبد الرمحان :علم النفس بين النظرية والتطبيق ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،كلية
اآلداب ،قسم علم النفس ،جامعة اإلسكندرية ،لبنان ،بريوت .3481
 -73غسان منري سنو :القيم والمجتمع ( نظام القيم السائدة عند طلبة الدراسات الشرعية فيبيروت،
ط،3دار صادر ،بريوت .3447 ،
 -72حممد سيد فهمي:العولمة والشباب من منظور اجتماعي،ط،3دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية ،مصر.2558 ،2557 ،
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 -73برو فيليب:علم االجتماع السياسي ،ترمجة حممد عرب صاصيال ،ط،3املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنشر والتوزيع ، 3448،لبنان.

 -71قرية إمساعيل وآخرون :مستقبل الديمقراطية في الجزائر ،ط،3مركز دراسات الوحدة العربية 7 ،
جانفي ،لبنان،بريوت.2552،
 -75كنج روجر :الجامعة في عصر العولمة ،ترمجة فهد بن سلطان ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،السعودية،
الرياض.2558 ،

 -73كوت بيار جان ،موين بيار جان  :من أجل علم االجتماع السياسي ،ج ،3ترمجة حممد هناد ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،مؤسسة الوطنية للكتاب.3485 ،

 -77حلسن بوعبد اهلل،حممد مقداد:تقويم العملية التكوينية في الجامعة،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،
.3448
 -78مباركية منري :االنتخابات التشريعية في الجزائر 11ماي ،2112قراءة يف التوقعات والنتائج
والتداعيات،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسيات ،قطر ،الدوحة،أكتوبر.2532

 -74ربيع أنور فتح الباب متويل :النظم السياسية ،السلطة الدولة ،الحكومة صورها وأساليبها ،االنتخابات
أنواعها وتنظيماتها لحقوق والحريات العامة ،ط،3منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان،بريوت.)2533،
 -85حممد السويدي :علم االجتماع السياسي ميدانه وقضاياه،ديوان املطبوعات اجلامعية،الساحة املركزية ،بن
عكنون ،اجلزائر.3445 ،
 -83حممد السيد أو النبيل:علم النفس االجتماعي ،ط ،1دار النهضة العربية  ،لبنان ،بريوت.3485 ،
 -82حممد خليفة املنعم عبد اللطيف ،شحاتة حممود :سيكولوجية االتجاهات (المفهوم ،القياس ،التغيير)،
دار غريب ،القاهرة.
 -83حممد سليم ،مقدمة في علم النفس االجتماعي ،ط ،3دار قرطبة  ،2557،اجلزائر.
 -81حممد سليماين الدجاين  ،منذر سليمان الدجاين:منهجية البحث العلمي في علم السياسة،دار زهران
للنشر والتوزيع  ،األردن  ،عمان .2558،

 -85حممد عودة ،تاريخ علم اإلجتماع ،اجلزء األول ،مرحلة الرواد ،دار املعرفة اجلامعية ،دون طبعة
،مصر.3488،

 -83حممد منري مرسي:االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر وأساليبتدريسه  ،ط،3عامل
الكتب مطبعة النيل ،القاهرة ،مصر.2552 ،
 -87خميمر صالح حممد ،عبده ميخائيل رزق :المدخل إلى علم النفس االجتماعي ،ط،2مكتبة األجنلو
مصرية للطبع والنشر،جامعة عني الشمس ،مصر.3438 ،

 -88مراد حممود حيدر :تكوين الجماعات واألحزاب السياسية ،ط،3دار الفكر اجلامعي ،
اإلسكندرية.2532،

قائمة املراجع

.......................................................................................... ...............................

 -84مريزق هشام ،فاطمة حسني الفقيه :قضايا معاصرة في العليم العالي ،ط،3دار الراية للنشر
والتوزيع،عمان،األردن.2558،

 -45مسايل نسيمة ،الحكم الراشد والتنمية المستدامة في المغرب العربي.
 -43مصمودي زين الدين :بعض مشكالت المكونين في التكوين والتعليم في إفريقيا والعالم العربي،
العدد األول ،خمرب إدارة وتنمية املوارد البشرية  ،جامعة فرحات عباس. 2551،

 -42امللييت أنيس:الهوية والكونية في فكر حنة أرنت في الفعل السياسي بوصفه ثورة، ،ترمجة جمموعة من
املؤلفني  ،ط  ،3دار الفارايب  ،لبنان  ،بريوت،متوز .2533
 -43عقيل حممد بن علي املهديل:الجامعة ومكوناتها األساسية في الفكر المعاصر ،دار احلديث،
مصر،القاهرة .2553،2551،

 -41أمحد حممد موسى:الشباب بين التهميش والتشخيص (رؤية إنسانية ) ،ط،3املكتبة العصرية للنشر
والتوزيع ،املنصورة ،مصر.2554،

 -45مولود زايد الطبيب :علم االجتماع السياسي ،ط،3دار الكتب الوطنية  ،2557 ،الزاوية ،ليبيا.
 -43عبد اهلل فهد النفيسي:دور الطلبة في العمل السياسي ،إصدار اهليئة التنفيذية لإلحتاد الوطين
للطلبة،الكويت،مجادى الثانية،فرباير .3483

 -47عنصر العياشي :التجربة الديمقراطية في الجزائر اللعبة والرهانات ،جامعة عنابة ،اجلزائر.3443 ،
 -48نور الدين ثنيو:األحزاب السياسية في الجزائر والتجربة الديمقراطية ،يف مالكي حممد،خالد سليمان
وآخرون:الديمقراطية داخل األحزاب في البالد العربية ،اللقاء السنوي الثالث عشر ،ط ،3مركز
دراسات الوحدة العربية،لبنان.2551،
 -44نورهان منري حسن فهمي:القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة االجتماعية ،املكتب اجلامعي
احلديث ،األزاريطة ،اإلسكندرية.3444 ،

 -355هبة رءوف عزت :المرأة والعمل السياسي ،رؤية إسالمية ،دار املعرفة للطبع ،بولوغني ،اجلزائر.
 -353هشام فوزي العبادي وآخرون :إدارة التعليم الجامعي ،مفهوم حديث في الفكر اإلداري الحديث،
مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان.2554 ،

 -352هناء حسين حممد النابلسي :دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي والمشاركة السياسية،
ط،3دار جمدالوي للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان .2554 ،
 -353وفاء حممد الربعي  ،بدران شبل :دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري  ،ط3،دار املعرفة اجلامعية،
األزرايطة ،اإلسكندرية .2552،

رابعا  :القوانين والمناشير
 -3اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :الجريدة الرسمية ،إعالن المجلس الدستوري عدد.2532/14
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 -2اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:دستور  ،1093املادة ، 33املرسوم رقم  ،353 ،33املؤرخ يف 25
أوت  ،3433املتعلق بقانون االنتخابات.55 :

 -3اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:دستور . 1996
 -1اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،املادة  53من القانون العضوي رقم  53 -32املؤرخ يف  38صفر
عام  3133املوافق لـ  32جانفي  2532املتعلق بنظام االنتخابات.
 -5اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :الجريدة الرسمية ،العدد  2املؤرخ يف  35يناير .2532
 -3اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :الجريدة الرسمية ،املرسومرقم 511 -83املؤرخ يف /54/21
. 3483

 -7اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :قانون الجنسية الجزائرية :املادة  35من القانون  83 /75املؤرخ
يف  35ديسمرب  3475واملتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية.
 -8اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:قانون االنتخابات املادة  335 ،331من القانون العضوي -32
 53املتعلق بنظام االنتخابات املؤرخ يف  38صفر 3133املوافق لـ  32جانفي .2532

 -4اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
 -35وزراة العدل :ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ،الديوان الوطين
لألشغال الرتبوية3442 ،

خامسا :الرسائل الجامعية
 -3باي فاتح:دور الجامعة الجزائرية في إنتاج النخبة المثقفة،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري علم
االجتماع الرتبية ،جامعة سطيف ،2كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية،قسم علم اإلجتماع.2535 /2531،
 -2بططاش راضية :أنماط السلوك القيادي السائد لدى رؤساء األقسام وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى
أعضاء هيئة التدريس ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري علم النفس تنظيم وعمل،جامعة سطيف،كلية

اآلداب والعلوم االجتماعية قسم علم النفس واألرطوفونيا.2557 /2553،

 -3بوساحة عبلة :اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو تطبيق النموذج الثقافي التنظيمي لنظرية  ،zدراسة
ميدانية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بعنابة  ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري علم النفس التنظيم
والعمل،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علوم النفس واألرطوفونيا،السنة اجلامعية.2557/2553،

 -1بوساحة عزوز :اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو ظاهرة الهجرة الخارجية ،دراسة ميدانية جبامعة باتنة،
مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع التنمية،جامعة منتوري قسنطينة ،كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علم االجتماع.
 -5توازي خالد :الظاهرة الحزبية في الجزائر ،مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية
،فرع التنظيم السياسي واإلداري ،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،قسم العلوم السياسية
والعالقات الدولية .2553/2555،
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 -3جيملي بوبكر :الشباب والمشاركة السياسة ،دراسة ميدانية لعينة من الشباب اجلامعي قسنطينة،

أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع التمنية ،منشورة  ،جامعة منتوري قسنطينة ،كلية العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،قسم علم االجتماع.2535 /2554 ،

 -7حفحوف فتيحة ،معوقات البحث االجتماعي يف اجلامعة اجلزائرية من وجهة نظر األساتذة اجلامعيني
،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع ختصص إدارة وتنمية املوارد البشرية  ،جامعة فرحات
عباس سطيف ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية،قسم علم االجتماع والدميغرافيا .2554/2558 ،
 -8زعاف خالد :اتجاهات الناخب نحو العملية االنتخابية " دراسة ميدانية مقارنة التجاهات الناخب بين
االنتخابات التشريعية ل ـ1001واالنتخابات التشريعية لـ ـ،2112مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف

علم االجتماع السياسي ،منشورة  ،جامعة اجلزائر  ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علم
االجتماع  ،السنة اجلامعية 2557/2553
 -4سعود الطاهر  :الجذور التاريخية واأليدلوجية للحركة اإلسالمية في والجزائر ،رسالة دكتوراه علوم يف
علم االجتماع التنمية،جامعة منتوري قسنطينة،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،قسم علم االجتماع
والدميغرافيا.2535 /2554 ،

 -35عيمروش جنوى :الطلبة الجامعيون بين القيم السائدة والقيم المنتحية ،دراسة نظرية ميدانية جبامعة
منتوري قسنطينة ،مكملة لنيل شهادة ماجستري يف علم اجتماع التنمية ،جامعة منتوري قسنطينة ،كلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علم االجتماع والدميغرافيا.2555 ،

 -33لطرش عبد املالك:،مصادر اختيار العمل السياسي لدي مناضلي األحزاب السياسية  ،دراسة ميدانية
لعينة من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطين بوالية اجلزائر ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم
االجتماع السياسي  ،منشورة .2533 /2535،
 -32بوضياف حممد :النظام السياسي الجزائري ،أطروحة دكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية،
جامعة اجلزائر،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،قسم العالقات السياسية والعالقات الدولية.2558،
 -33خمنفر حفيظة:خطاب الحياة اليومية لدى الطالب الجامعي ،دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة
سطيف ،3وسطيف  ، 2مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع الرتبوي ،جامعة سطيف

،2كلية العلوم االجتماعية اإلنسانية  ،قسم علم االجتماع.2533 /2532 ،
 -31مرزود حسني :األحزاب والتداول على السلطة في الجزائر ( ،)2535-3484أطروحة دكتوراه يف
العلوم السياسية والعالقات الدولية ،فرع التنظيم السياسي واإلداري ،جامعة اجلزائر ،53كلية العلوم
السياسية واإلعالم ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية.2532/2533،
 -35موزايل نور الدين :التنظيم اإلداري للجامعة الجزائرية واستراتيجية في ظل الهيكلة الجديدة للقانون
التوجيهي للتعليم العالي رقم -19 -00دراسة تحليلية نقدية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف
احلقوق فرع إدارة ومالية ،جامعة اجلزائر ،كلية احلقوق والعلوم اإلدارية.2555 /2551 ، ،
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 -33النوي اجلمعي :المسألة االجتماعية في برامج األحزاب السياسية :دراسة سوسيو -سياسية،-
أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع التنمية،جامعة منتوري قسنطينة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم
علم االجتماع.2535 ،
خامسا:المجالت
 -3بارة مسري ،ليمام سلمى :النماذج االنتخابية :حنو مقاربة ميدانية لتحليل األمناط االنتخابية يف اجلزائر ،عدد
خاص،جملة دفاتر السياسة والقانون ،أفريل  ،2533جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر.

 -2مفتاح عبد اجلليل :البيئة الدستورية والقانونية للنظام االنتخابي الجزائري ،خمرب أثر االجتهاد على حركة
التشريع ،العدد الرابع ،جامعة حممد خيصر بسكرة ،اجلزائر ،دون تاريخ نشر.

 -3إبراهيم مرتضى إبراهيم األعرجي  :السلوك االنتخابي وعالقته باالعتقاد بعدالة العالم لدى طلبة جامعة
بغداد ،دراسة عن االنتخابات النيابية يف العراق عام  ،2535العدد ، 48قسم علم النفس ،كلية اآلداب،

جامعة بغداد،جملة كلية اآلداب.

 -1زرارقة فريوز:دور المجتمع المدني في تفعيل المشاركة المجتمعية ،جملة العلوم االجتماعية
،العدد،38جوان ، 2531جملة علمية دورية حمكمة تصدرها جامعة سطيف ، 2اجلزائر .
 -5شليغم غنية ،ولد عامر نعيمة :أثر النظم االنتخابية على التمثيل السياسي ،حالة اجلزائر ،دفاتر السياسة
والقانون ،عدد خاص ،أفريل ،2533جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة اجلزائر.

 -3مشاطي شريفة  ،المشاركة السياسية أساس الفعل الديمقراطي ،جملة الباحث االجتماعي ،العدد 35
سبتمر  ،2535قاصدي مرباح ،ورقلة اجلزائر.

 -7أقوجيل نبيلة ،حبة عفاف :القانون االنتخابي ،الجزائري بين القوة والضعف ،جملة االجتهاد القضائي،
العدد الرابع  ،خمرب أثر االجتهاد على حركة التشريع ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،قسم احلقوق.
 -8صديق حسن(:االتجاهات من منظور علم االجتماع) ،جملة جامعة دمشق ،اجمللد  ،28العدد  3و،1
 ،2532جامعة دمشق ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،قسم علم االجتماع).

 -4جالل أمحد عبد الفتاح:تحديد العملية في مجلة المستقبل ،جملة العلوم الرتبوية ،معهد الدراسات
الرتبوية،العدد األول،القاهر ة.3443،

 -35سرتاك رياض:دراسات في اإلدارة التربوية ،ط،3دار وائل للرتمجان ،األردن.2551،
 -33بوخلخال عبد اهلل:الجامعة الجزائرية ووظيفتها البيداغوجية،حوليات جامعة اجلزائر،اجلزائر .3447،
 -32سويقات أمحد :التجرية الحزبية في الجزائر( ،)2551 ،3432مجلة الباحث ،العدد الرابع،جامعة
ورقلة،اجلزائر http :revues .univ.ouargla. dz/php2553،
 -33سليماين السعيد:حياد اإلدارة كشرط لنزاهة العملية االنتخابية،جامعة حممد الصديق بن حيي
جيجل،كلية احلقوق والعلوم السياسية.
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 استمرارية أم حل2111-1000 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في الجزائر: بلعور مصطفى-14
اجلزائر،ورقلة.جامعة قاصدي مرباح، 2533 عدد خاص أفريل،جملة دفاتر السياسية و القانون،لألزمة
الكتب باللغة الفرنسية:سادسا
1- Alain Beautor : Sociologie de l’école, France, paris, 1981 .
2- Hannah Arendt : Condition de l’homme moderne . 3- Addi lahourai : les parties politiques en Algérie, in les parties
politiques dan les pays arbaes,toue ,esdisud, revue des mondes
musulmane de la méditeranté,11 mars, France,2006.

4- Pierre Bourdieu, question de sociologie, paris, minuit, 1984 .
5- Jean Marie Cotter et Claude Enerie, les systèmes électoraux,
PUF,Paris, 2, France, 6édition, 1994.
6- Mohamed boussoumah, la parenthèse des pouvoirs public
constitutionnels de 1992-1998, 2005,oup :7,8 )
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سابعا:المواقع اإللكترونية
)1- http//:www.En.wikipédia.org/wiki/attitude.(psychologie
 2- http:www.wikepidia.com–3- http://www. asskina.com/barman.
4- http:www.minshawi.com .
 -5جدول الدورات التدريبية احلضورية داخل وخارج السعودية:املوقع اإللكرتوين
www.Acofps.com. /vd/show thread .php.
 -3غالب الفرجيات :التعليم الجامعي والعمل السياسي ،املوقع اإللكرتوين:
http://www.al-moharer.net /moh 284/fraijat
 -7مراد بن أمحد القدسي :العمل السياسي والسياسة العمل  ،منرب علماء اليمن ،املوقع اإللكرتوين :

http://www. asskina.com/barman.
http://www.univ-alger.dz .i

 -8معجم املعاين عريب ،عريب http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar.
 -4منتدى وادي العرب :االقتراع أو االنتخاب ،املوقع اإللكرتوين :

http://www.wadiarab.com
10- http ://www.faculty.psc.tanta.ksu.edu.sa11 -

11- http://www.minshauer.com
12- http://www.djelfa.info/vb/showhrad
 -33مقاييس االجتاهات ليكرتblige.comwww.awraq.79 :
 -31مشروع ميثاق أخالقيات اجلامعة  ،2554املوقع االلكرتوينwww.univ.guelma:
 -35املوقع اإللكرتوين  :سعيد التل http://www.addustour.com،
 -33األحزاب السياسية (نشأهتا ،مهامها ،تصنيفها ،ووظائفها) ،املوقع اإللكرتوين:
http://www.eaddla.org/nashat.20/sias.doc.p05.2015/10815.
 -37محاية حقوق اإلنسان زمن الصراعات املسلحة ،األسبوع اخلامس ،إسناد السلطة يف النظام الدميقراطي
املوقع االلكرتوينsite.iugaza.edu.ps:
 -38ماهية النظام االنتخايب والتعددية احلزبية ،جامعة بسكرة ،املوقع االلكرتوين:
thesis univ- bishra.dz .i
 -34حممد هتامي :السلوك االنتخابي المفهوم والتفسير ،احلوار املتمدن

http://www.m.ahenar.org/s.aspbad:370023r:0-
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 -25علي هادي محيدي الشكراوي ،هيئة الناخبني :تكوينها ،نضاهلا يف االقرتاع املقيد واالقرتاع العام ،كلية
القانون ،جامعة بابل ،مادة النظم السياسيةhttp://www-.2532 ،2553 ،
uobabylon.eduiq/uobcoleges/lecteure.asp
 -23مقري عبد الرزاق  ،التحول الدميقراطي يف اجلزائر ،رؤية ميدانيةBoule ،
makahel.yolasite.com 21/05/2016 21:26 pm
 -22الصيداوي رياض :االنتخابات و الديمقراطية و العنف في الجزائر،املركز العريب لألحباث و دراسة
السياسات.

http//riadh16.blogspot.com/2009/01/blog-post29.html
 -23شقرون الطاهر:في أسباب فشل التيارات اإلسالمية الجزائرية في االنتخابات التشريعية
http://nawaat.org//portail/2012/07/14
 24- http://www.dohainstitite.org/release25- http://www.rnd –dz .comLview –histo –fond - /php ? news
26- http://drifex .com .rcd /tout.sur le parti /docuement /217
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المالحق
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد لمين دباغين – سطيف - 2
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم االجتماع

استمارة استبيان حول :

اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو االنخراط في
الاتالتلت

العمل السياسي
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع السياسي
مالحـظ ـ ــة:
زمالئي الطلبة المعلومات الواردة في هذه االستمارة سرية وال تستخدم إال ألغراض علمية ،
لذا نرجو منكم قراءة األسئلة جيدا ووضع عالمة (  ) xأمام اإلجابة التي تراها أنت مناسبة .
ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.
السنة الجامعية 2119/2119:
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الملحق رقم ()11
المحور األول :البيانات الشخصية
 - 1اجلنس  :ذكر

أنثى

 - 2املستوى الدراسي  :ليسانس

دكتوراه

ماسرت

-3التخصصالعلمي .......................................................................................
 - 4هل أنت منخرط يف حزب سياسي ؟

ال

نعم

 -9يف حالة اإلجابة بنعم ما درجة عضويتك يف احلزب ؟
قيادي على املستوى الوطين
قيادي على املستوى احمللي
مناضل دون مهمة
-9ويف حالة اإلجابة بال ملاذا ؟
عدم إمياين بأمهية األحزاب السياسية
اخلوف من اخلوض يف احلياة السياسية
عدم االقتناع بربامج أي حزب
ال تنقل مشاكل الشباب إىل النخبة السياسية
غري مهتم باحلياة السياسية
أخرىتذكر.............................................................................................................
 –1هل متتلك بطاقة الناخب ؟ نعم

ال

 -9إذا كان ال ملاذا ؟
........................................................................................................................
 – 0هل سبق لك وأن شاركت يف انتخابات سابقة ؟

نعم

ال

 – 11يف حالة اإلجابة بنعم يف أي نوع من االنتخابات شاركت ؟
رئاسية
تشريعية
والئية
حملية
 -ويف حالة ال ملاذا ؟...................................................................................................
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المحور الثاني :بيانات تتعلق باتجاهات المبحوث نحو االنخراط في األحزاب السياسية
العبارات
-3النقاش يف األمور السياسية بيننا كطلبة يساهم يف تكوين اجتاهي حنو
االخنراط يف األحزاب السياسية.
 -2أرى أن ملكانة احلزب يف الساحة السياسية تأثريا على اجتاهي حنو االخنراط
فيه .
 - 3يكسبين االخنراط يف األحزاب معرفة عميقة بالواقع السياسي اجلزائري .
 -1أركز عند اخنراطي يف احلزب على مرجعيته اإليديولوجية.
 - 5أفضل االخنراط يف األحزاب اليت متتاز بتنويع أساليبها يف عرض براجمها.
 -3يؤثر الربنامج الذي يتبناه احلزب السياسي على اجتاهي حنو االخنراط فيه.
-7مطالعيت للجرائد تساهم يف تشكيل أراء معينة لدي اجتاه األحزاب
السياسية .
 - 8لشخصية رئيس احلزب تأثري على اجتاهي حنو االخنراط فيه.
 -4أعتقد أن خطاب األحزاب اإلسالمية اجلزائرية خطابا يوتوبيا .
 -35األحزاب اإلسالمية اجلزائرية هي أحزابا خنبوية.
 -33أرى أن األحزاب اإلسالمية اجلزائرية هي اليت تستعمل املصطلحات
الدينية يف خطاباهتا ما حيفزين إىل االخنراط فيها .
 -32خطاب األحزاب اجلزائرية ذات التوجه الوطين خطابا مجاهرييا .
 -33أرى أن األحزاب اجلزائرية ذات التوجه الوطين هي أحزاب برامج .
 -31أعتقد أن األحزاب ذات التوجه الوطين أحزابا تستند إىل الشرعية الثورية.
 -35األحزاب الدميقراطية اجلزائرية ال متلك رؤية واضحة للنهوض باجملتمع .
 -33األحزاب الدميقراطية متلك كوادر قادرة على تسيري شؤون الدولة .
 -37أرى أن األحزاب الدميقراطية هي أحزابا براغماتية .
 -38األحزاب الدميقراطية متتاز خمططاهتا بأهنا تعطي فرصا واهتماما بقضايا
الشباب .
 -34القيادة السياسية داخل األحزاب متتاز بالركود والتقليد.
 - 25العمل احلزيب يفتقر لعنصر العمل وسط اجلماهري.
 -23أرى أن غياب الدميقراطية داخل األحزاب السياسية جتعلين أعزف عن

موافق

محايد

معارض
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االخنراط فيها
-22اهتمام األحزاب السياسية بالشباب حمصورا يف التأطري للعملية االنتخابية
فقط.
 -23األحزاب ذات التوجه الوطين تستخدم اخلطاب الشعبوي إلغراء الطلبة
لالنضمام إليها.
 -21األحزاب اإلسالمية تضيق احلضور الشباين فيها.
 -25تتصف برامج األحزاب السياسية بأهنا ال تتماشى والتغريات احلاصلة يف
الساحة السياسية.
 -23األحزاب السياسية ال تنقل اهتمامات ومشاكل الشباب وشؤوهنم إىل
صناع القرار.
 -27الذكور أكثر الفئات اليت تتناقش يف األمور السياسية بشكل عام.
 -28يشعر الطلبة الذكور برغبة يف االخنراط ألهنم يرون أهنم أكثر قدرة على
التأثري يف اجلماهري والرأي العام .
 -24أداء األحزاب السياسية يكون فعاال باخنراط الطلبة الذكور
فيه.
 -35حيبذ الذكور االخنراط يف األحزاب لألجل جتسيد قناعتهم السياسية.
 -33حتبذ الفئة النسوية االخنراط يف األحزاب اإلسالمية.
 -32أرى أن الفئة النسوية ال تتلقى تشجيعا من األسرة لالخنراط يف العمل
السياسي.
 -33الفئة النسوية ال تفضلن االخنراط يف األحزاب ألهنا ال تتماشى مع
رغباهتن.
 -31عزوف الفئة النسوية عن االخنراط يف األحزاب السياسية سببه األعراف
والتقاليد .
 -35تعزف الفئة النسوية عن االخنراط يف األحزاب لشعورهن بأن ما يقمن به
داخل األحزاب غري معرتف به.

المحور الثالث :بيانات تتعلق باتجاهات المبحوث نحو المشاركة في االنتخابات
العبارات
 -3املشاركة يف االنتخابات أحسن وسيلة للتعبري عن قناعايت السياسية.
 -2أعتقد أن الربامج االنتخابية تتوافق وطموحايت ما يدفعين للمشاركة يف

موافق

محايد

معارض
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التصويت .
 -3حتفزين مرونة العملية االنتخابية إىل التصويت يف كل املواعيد االنتخابية.
 -1دميقراطية النظام االنتخايب اجلزائري حتفزين على التصويت .
 -5إجبارية التسجيل يف القوائم االنتخابية هي اليت تدفعين إىل التصويت.
 -3أرى أن والئي احلزيب هو الذي يدفعين إىل التصويت.
 -7أرى أن النظام االنتخايب املطبق يف اجلزائر حيقق التمثيل لكافة شرائح اجملتمع
ما حيفزين للمشاركة يف التصويت .
 -8أسعى إىل التصويت يف االنتخابات الرئاسية ألهنا تتعلق بأهم منصب
باجلمهورية .
 -4تدفعين التسهيالت املتبعة للتسجيل يف القوائم االنتخابية إىل املشاركة يف
عملية التصويت .
 -35أرى أن كل املواعيد االنتخابية ( حملية ،تشريعية ،رئاسية ) مهمة لتحقيق
الدميقراطية يف البالد.
 -33أصوت يف كل املواعيد االنتخابية بناءا على معتقدايت السياسية .
 -32أصوت يف االنتخابات بدافع البحث عن حلول لالزمات االجتماعية.
 -33يساعدين االطالع على برامج األحزاب السياسية يف عملية التصويت .
 -31تساعدين الوعود اليت يقدمها املرتشحني على اختيار املرشح الذي أصوت
عليه أثناء العملية االنتخابية .
 -35أستند يف عملية التصويت على أقدمية املرشح يف الساحة السياسية .
 -33أصوت يف االنتخابات للمرشح الذي ميتاز باحلنكة السياسية.
 -37أعتمد يف تصوييت على مرشح معني بناءا على كفاءته العلمية.
 -38يساعدين االطالع على برامج األحزاب السياسية يف عملية الرتشح
لالنتخابات .
 -34أعتقد أن املرشحون يف االنتخابات ال يرقون إىل املستوى املطلوب .
 -25أرى أن الالمباالة السياسية هي اليت تؤدي يب إىل االمتناع عن التصويت.
 - 23أعتقد أن النظام االنتخايب املطبق يف اجلزائر غري عادل لذلك أمتنع عن
التصويت .
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 -22أرى أن اخلطابات اليت يقدمها املرشحون خطابات زائفة ما يدفعين إىل
االمتناع عن التصويت.
 -23أرى أن غياب الدميقراطية يف العملية االنتخابية جيعلين أمتنع عن املشاركة
فيها .
 -21ال أصوت يف أي مستوى من املستويات االنتخابية لعدم قناعيت هبا.
 -25أشعر أن املشاركة يف االنتخابات الهتمين أصال .
 -23الذكور أكثر عزوفا عن التصويت يف االنتخابات.
 -27يعزف الذكور عن املشاركة يف االنتخابات العتقادهم أهنا تفتقد
للشفافية .
 -28يعزف الطلبة الذكور عن التصويت يف االنتخابات ألهنم يعتربونه جمرد
ملء صناديق االقرتاع.
 -24متيل الفئة النسوية إىل التصويت يف االنتخابات العتقادها أهنا واجب
وطين.
 ما تقييمك للعمل السياسي في الجزائر ؟........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
 في رأيك كيف يمكن تنمية الوعي بأهمية االنخراط في العمل السياسي لدى الطالب الجامعي الجزائري ؟........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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الملحق رقم ()50خاص بتفريغ الجداول للمحور األحزاب السياسية ومحور اإلنتخابات
احملور الثاين :بيانات تتعلق باجتاهات املبحوث حنو االخنراط يف األحزاب السياسية
الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  )10أعتقد أن خطاب األحزاب اإلسالمية
خطاب ايوتوبيا
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

41

25,9

محايد

85

53,8

معارض

32

20,3

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )11األحزاب اإلسالمية في الجزائر أحزابا
نخبوية.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

47

29,7

محايد

76

48,1

معارض

35

22,2

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  )11أرى أن األحزاباإلسالمية الجزائرية هي
التي تستعمل المصطلحات الدينية في خطاباتها ما يحفزني لالنخراط فيها.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

51

32,3

محايد

45

28,5

معارض

62

39,2

المجموع

158

100
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الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )12خطاباألحزاب الجزائرية ذات التوجه
الوطني خطاب اجماهيريا.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

74

46,8

محايد

54

34,2

معارض

30

19,0

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )13أرى أن األحزاب ذات التوجه الوطني هي
أحزاب برامج.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

54

34,2

محايد

67

42,4

معارض

37

23,4

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  )14أعتقد أن األحزاب ذات التوجه الوطني
أحزاب تستند للشرعية الثورية.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

63

39,9

محايد

42

26,6

معارض

53

33,5

المجموع

158

100
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الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )19األحزاب الديمقراطية الجزائرية ال تملك
رؤية واضحة للنهوض بالمجتمع.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

102

64,6

محايد

36

22,8

معارض

20

12,7

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )19األحزاب الديمقراطية تملك كوادر قادرة
على تسيير شؤون الدولة.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

32

20,3

محايد

60

38,0

معارض

66

41,8

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  )11أرى أن األحزاب الديمقراطية هي
أحزابا براغماتية.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

88

55,7

محايد

49

31,0

معارض

21

13,3

المجموع

158

100
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الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  )19األحزاب الديمقراطية تمتاز مخططاتها
بأنها تعطي فرصا واهتماما بقضايا الشباب.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

29

18,4

محايد

41

25,9

معارض

88

55,7

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح اتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  )23األحزاب ذات التوجه الوطني تستخدم
الخطاب الشعبوي إلغراء الطلبة النضمام إليها.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

95

60,1

محايد

46

29,1

معارض

17

10,8

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  )24األحزاب اإلسالمية تضيق الحضور
الشباني فيها.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

52

32,9

محايد

68

43,0

معارض

38

24,1

المجموع

158

100
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الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  )21الذكور أكثر الفئات التي تتناقش في
األمور السياسية بشكل عام .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

98

62,0

محايد

34

21,5

معارض

26

16,5

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  )29يشعر الطلبة الذكور برغبة في االنخراط
ألنهم يرون أنهم أكثر قدرة على التأثير في الجماهير والرأي العام .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

78

49,4

محايد

50

31,6

معارض

30

19,0

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم (  )20أداء األحزاب السياسية يكون فعاال
بانخراط الذكور فيه .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

66

41,8

محايد

53

33,5

معارض

39

24,7

المجموع

158

100
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الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )31يحبذ الذكور االنخراط في األحزاب
ألجل تجسيد قناعاتهم السياسية .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

75

47,5

55

34,8

معارض

28

17,7

المجموع

158

100

محايد

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )31تحبذ الفئة النسوية االنخراط في
األحزاب اإلسالمية .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

46

29,1

محايد

69

43,7

معارض

43

27,2

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )32أرى أن الفئة النسوية ال تتلقى تشجيعا من
األسرة في االنخراط في العمل الحزبي.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

101

63,9

محايد

32

20,3

معارض

25

15,8

المجموع

158

100

املالحق.............................................................................................................. ....................

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )33الفئة النسوية ال تفضلن االنخراط في
األحزاب ألنها ال تتماشى مع رغباتهن.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

67

42,4

محايد

56

35,4

معارض

35

22,2

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )34عزوفالفئة النسوية عن االنخراط في
األحزاب السياسية سببه األعراف والتقاليد.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

93

58,9

محايد

38

24,1

معارض

27

17,1

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )39تعزف النساء عن االنخراط لشعورهن بأن
ما يقمن به غير معترف به.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

66

41,8

محايد

64

40,5

معارض

28

17,7

المجموع

158

100

املالحق.............................................................................................................. ....................

المحور الثالث :بيانات تتعلق باتجاهات المبحوث نحو المشاركة في اإلنتخابات
الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()19إجبارية التسجيل في القوائم االنتخابية
تدفعني إلى التصويت.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

54

34,2

محايد

32

20,3

معارض

72

45,6

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()19أرى أن والئي الحزبي هو الذي يدفعني
إلى التصويت.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

32

20,3

محايد

44

27,8

معارض

82

51,9

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()19أسعى إلى التصويت في االنتخابات
الرئاسية ألنها تتعلقب أهم منصبب الجمهورية
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

74

46,8

محايد

37

23,4

معارض

47

29,7

المجموع

158

100

املالحق.............................................................................................................. ....................

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()10تدفعني التسهيالت المتبعة للتسجيل في
القوائم االنتخابية إلى المشاركة في عملية التصويت .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

40

25,3

محايد

62

39,2

معارض

56

35,4

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()11أرى أن كل المواعيد االنتخابية مهمة
لتحقيق الديمقراطية في البالد.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

77

48,7

محايد

40

25,3

معارض

41

25,9

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()11أصوت في كل المواعيد االنتخابية بناءا
على معتقداتي السياسية.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

63

39,9

محايد

36

22,8

معارض

59

37,3

المجموع

158

100

املالحق.............................................................................................................. ....................

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()12أصوت في اإلنتخابات بدافع البحث عن
حلول لألزمات االجتماعية .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

81

51,3

محايد

37

23,4

معارض

40

25,3

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()19أستند في عملية التصويت على أقدمية
المترشح في الساحة السياسية .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

53

33,5

محايد

43

27,2

معارض

62

39,2

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()19أصوت في اإلنتخابات للمترشح الذي
يمتاز بالحنكة السياسية.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

105

66,5

محايد

27

17,1

معارض

26

16,5

المجموع

158

100

املالحق.............................................................................................................. ....................

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()11أعتمد في تصويتي على مرشح معين بناءا
على كفاءته العلمية .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

109

69,0

محايد

29

18,4

معارض

20

12,7

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ( )19يساعدني االطالع على البرامج األحزاب
السياسية في عملية الترشح لالنتخابات .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

55

34,8

محايد

53

33,5

معارض

50

31,6

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()21أعتقد ان النظام االنتخابي المطبق في
الجزائر غير عادل لذلك امتنع عن التصويت .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

88

55,7

محايد

47

29,7

معارض

23

14,6

المجموع

158

100

املالحق.............................................................................................................. ....................

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()22أرى أن الخطابات التي يقدمها المترشحون
زائفة ما يدفعني إلى االمتناع عن التصويت.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

105

66,5

محايد

41

25,9

معارض

12

7,6

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()29أرى ان المشاركة في االنتخابات ال تهمني
أصال.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

56

35,4

محايد

60

38,0

معارض

42

26,6

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()29الذكور أكثر عزوفا عن التصويت في
االنتخابات
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

53

33,5

محايد

67

42,4

معارض

38

24,1

المجموع

158

100

املالحق.............................................................................................................. ....................

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()21يعزف الذكور عن المشاركة في االنتخابات
العتقادهم أنها تفتقد للشفافية .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

84

53,2

محايد

51

32,3

معارض

23

14,6

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم ()29يعزف الطلبة الذكور عن التصويت
العتقادهم بأنها مجرد ملء صناديق االقتراع .
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

موافق

100

63,3

محايد

36

22,8

معارض

22

13,9

المجموع

158

100

الجدول رقم ( ) يوضح إتجاهات المبحوثين نحو العبارة رقم()20تميل الفئة النسوية إلى التصويت في
االنتخابات العتقادها بأنها واجب وطني.
اإلتجاه

التكرار

النسبة المئوية

معارض

27

17,1

محايد

49

31,0

موافق

82

51,9

المجموع

158

100

:ملخص الدراسة
يعتبر العمل السياس ي آلية من آليات تجسيد و ممارسة السياسة داخل املجتمع من خالل تبني مجموعة من
وذلك من خالل السعي لتكوين، و تكوين وتأطير حركة جماهيرية واعية ومنظمة بهدف تحقيق أهدافه وغاياته،ألافكار
والاشتراك في الانتخابات بهذا يتمكن من الوصول إلى السلطة وإحداث التغيير داخل املجتمع بإشراك، ألاحزاب السياسية
وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو. مختلف الفئات الاجتماعية بما فيها الطالب الجامعي
 وتم، وكذا نحو املشاركة في الانتخابات، الانخراط في العمل السياس ي من خالل رصد اتجاهاتهم نحو ألاحزاب السياسية
الاعتماد على مقياس الاتجاهات باستعمال استمارة استبيان كأداة رئيسة واملقابالت الحرة كأداة مساعدة لرصد طبيعة
. -2 هذه الاتجاهات لدى طلبة جامعة محمد ملين دباغين – سطيف
وخلصت الدراسة إلى أن اتجاهات الطلبة نحو الانخراط في العمل السياس ي بصفة عامة والانخراط في ألاحزاب
السياسية واملشاركة في الانتخابات بشكل خاص هي اتجاهات سلبية حيث أن هناك مجموعة من العوامل التي تساهم في
كما أكدت على أنه هناك فروقا دالة.تكوين اتجاهاتهم نحو الانخراط في ألاحزاب السياسية واملشاركة في الانتخابات
 بحيث كانت، إحصائيا في اتجاهاتهم نحو الانخراط في ألاحزاب السياسية حسب متغيري الجنس واملستوى الدراس ي
أما املشاركة في الانتخابات فال توجد فروق دالة إحصائيا في، إلاناث أكثر عزوفا عن الانخراط في ألاحزاب السياسية
أما املستوى الدراس ي فهناك فروقا دالة إحصائيا في اتجاههم نحو، اتجاههم نحو املشاركة حسب متغيري الجنس فقط
.املشاركة فيها
Résumé :
Le travail politique est un mécanisme de réalisation et de pratique de la politique au sein
d’une société, par l’adoption d’un ensemble d'idées outre la constitution et l’encadrement
d’un mouvement de masse conscient et organisé, et ce afin d'atteindre ses buts et objectifs
en cherchant à former des partis politiques et participer aux élections. Ce qui permet à
accéder au pouvoir et à apporter des changements dans la communauté parla participation
de divers groupes sociaux, y compris les étudiants de l'université.
Cette étude vise à déterminer les tendances des étudiants universitaires sur la
participation à l'action politique tout en surveillant leurs tendances tant envers les partis
politiques qu’envers la participation électorale. Et il a été adopté la mesure de tendances à
l’aide d’un questionnaire comme un outil essentiel et des entretiens libres comme un
instrument pour surveiller la nature de ces tendances chez les étudiants de l'Université
Mohamed Lamine Debaghine - Sétif 2L’étude a trouvé que les tendances des étudiants sur l’engagement dans la politique en
général et l’engagement dans les partis politiques et la participation électorale en
particulier sont négatives. De fait qu’il y’a de nombreux facteurs qui contribuent à la
formation de leurs tendances en matière de s’engager dans les partis politiques et de
participer aux élections.
En outre, il a été souligné qu'il existe des différences statistiquement significatives dans
leurs tendances à l'égard de l’engagement dans les partis politiques en fonction des
variables de sexe et de niveau d’études, où les femmes étaient plus réticentes à s’engager
dans les partis politiques ،Tandis que concernant la participation aux élections, il n'y a
pas de différences statistiquement significatives dans leur tendance vers la participation
selon le variable de sexe contrairement au variable de niveau d’études.

