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ا من دستور ـنطالقإ ونظامها القانوني في الجزائر ،الخوض في موضوع التعددية الحزبيةقبل     

 أنواع األحـزاب تبيان و ، أن نوضح مفهوم الحزب السياسي من حيث تعريفه البد علينا،  1989
القيمة القانونية لألحـزاب   الكشف عن، ثم ) ألول المبحث ا(  .وأنواع النظم الحزبية  السياسية ،

والحقـوق المدنيـة    ، اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان   -ياسية بمنظـور المواثيق الدولية الس
السياسية بمفهوم الحركة الوطنيـة  نشأة األحزاب ، ثم البحث  في ) المبحث الثاني (  - والسياسية

  ) . المبحث الثالث (  ي الجزائرف كأول ظهور لها عتمدت نظام التعددية الحزبيةإالتي 
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  األحزاب السياسية ماهية: المبحث األول
ل التطرق إلى التعددية الحزبية كظاهرة قانونية علينا البدء بالكشف عن ماهيـة األحـزاب   قب    

 . السياسية من خالل التعريف بها، و تبيان أنواعها، و أنواع نظمها الحزبية 

  تعـريف الحزب السياسي :ولالمطلب األ  
  .نتناول تعريف الحزب السياسي من الناحية اللغوية و اإلصطالحية و القانونية     

  التعريف اللغوي للحزب السياسي: الـفـرع األول  
وجمعهـا األحــزاب أو الطوائـف،     ،أن الحزب لغة يعني الطائفة حجاء في مختار الصحا     

بن منطور ومعجم وورد في لسان العرب إل،  1 والجماعة من الناسأوكذلك يقال الورد أو السالح 
  .ن الحـزب معـناه النوبة في ورد الماءأ متن اللغة للشيخ أحـمد رضـا

والجماعة مـن النـاس    ، والسالح ، بمعنى الطائفة لزمخشريكما جاء في أساس البالغة ل       
أخذت األحزاب معنـى  كذلك وبعضا، ضهم يلق بع ، وإن لم وأعمالهم ، ت قلوبهملوكل قوم تشاك

ويقال حـزب قومـه    ،، وبذلك سميت موقعه األحزاب "ص" ـن قاموا ضد حزب النبيكــل م
  2 . افتحزبوا أي صاروا طوائف

الحزب بمعنى المنظمة التـي  ": نور الدين الوسيط"وورد كذلك في المعاجم الحديثة مثل معجم     
الـقــوم   نل حزب األمر م، وأهدافـا ، ويقا وانتماء ، راوتجمع الناس المتشابهين فك ، تحزب

  .3األحزاب ، جمعهم وقواهم وشد منهم 
واسـتخدم  . يةعيفيد الـقيام بشؤون الراها ومعن ،)سياسة (ذت من كلمة خأفكلمة سياسي أما       

لهداية ، ودراسـة عـلـم السياسـة يشـتمل علـى النظـام     االعرب هذه الكلمة بقصد اإلرشاد و
، ونظام الحكم فيها ، وكل ما يؤثر في مجـريات الـحياة العامة من  ودستورها ، السياسي للدولة

إذ كـان   ال يكـون إال   أفراد أو جماعات ، من خالل ذلك يتضح أن وصف الجماعة بأنها سياسية
أو االشـتـراك في قــرارات   ، والبقاء فيها ، هو هدف الوصول إلى السلطة الغاية من تنظيمها

  .4الحكم
                                                

  150ص 1994المطبعة األميرية مصر ، الطبعة الثالثة.، القاموس المحيط ، محمد بن أبي بكر عبد القادر الـرازي  -1
ـم مح      - 2 ـو القاس ـار اهللا أب ام ج ى       اإلم ة األول ي ، الطبع راث العرب اء الت ة ، دار األحی اس البالغ ري، أس ـر الزمخش ـن عـم ـد ب م

         . 141، ص2001بیروت،لبنان، 
   . 534، صفحة 2005، بيروت، لبنان، الطبعة ألولىعصام نور الدين، معجم نور الدين الوسيط، دار الكتب العلـمـيـة،  - 3
 
 .18ياسية ودورها في أنظمة الحكـم المعاصـر، رسـالة دكتوراه ص نعمان الخطيب، األحزاب الس - 4
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  صطالحي للحزب السياسـيالتعريف اإل :الفرع الثاني  
يعرف معجم المصطلحات القانونية الحزب السياسي بأنه تجمع أشخاص لـهم نفـس اآلراء       

  1أجل تسلم السلطة وممارستها ها بعمل مشترك من قظمون لمتابعة تحقيتفين ، السياسية
تفاعل معها أفراد المجتمــع  ، وقانونية ي رة سياسيةالظاهرة الحزبية كظاه الزدواجيةونظرا     

واختلفت لدى الكـثـيــر   ، فـقـد تباينت التعاريف ، من جهة وأجهزة السلطة من جهة أخرى
   .ورجال السياسة من حيث الشكل والموضوعالفقهاء مـن 

:     janoيعرفه األستاذ جـانوا  حيث، فمنهم من يرى بأن الحزب السياسي عبارة عن تنظيم     
 عرفه كذلك" ، الحزب السياسي هو حشد منظم يهدف لتحقيق اآلراء والمصالح التي تهم أعضاءه"

ـ  "خليل هيكل  سيد الدكتور ـ الحزب السياسي عبارة عن مجموعة مـن األف ـدون فـي  ـراد يتح
  2 "ستعمال حقوقهم السياسيةبغرض تحقيق أهداف معينة عن طريق إتنظـيـم 

تنظـيم مــرتــبط بالعمليـة    :"يفريجية الحزب السياسـي علـى أنـه   كما يعرف األستاذ د    
ربـاط   هو يجمع تعدد من الجماعات الموزعة فوق إقليم الدولـة ،ويحكمهـا  :االنتخابـيـة حيث

  .3"تنظيـم عــبـر األجهزة المختلفة للحزب 
 أن هوورد تعريف يشمل مفهوم التنظيم في رسالة الـدكتوراه لمزيـاني فريـدة مـفــاد          

الحــزب السياسي تكتل منظم من األشخاص المتحدين بواسـطة فلسـفة أوإيـدولـوجـــية    
  4 .معـينة بقـصــد متابعة تنفيذها بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها

إليديولوجية والمالحظ أن هــذا الـتعريف يتوخى هدف الوصول إلى الحكم من خالل تنظيم 
  .مقصودة ومدروسة

للغـرض الـذي أنشئ وتباعا  ، فقهاء من يعرف الحزب السياسي تركيزاكذلك نجد من ال    
 دونإيدم "يث يـرى الفـقـيه االنجليزيوإعطائه المركز األساس في التعريف ح أجله، مـن

شخاص تم بينهـم مجموعة من األ :أن الحزب السياسي هو  " Edmund  Burke بيــرك 
                                                

القانونية، ترجمة منصور القاضي، الـمــؤسسة الـجـامعـية للدراسات والنشر  اتجرارا كون، معجم المصطلح  - 1
                                    .150صفحة  لبنان ، والتوزيع، بيروت،

                                      .11- 10، صفحة 2007یاسیة في الدول العربیة ، مـتیـجـة للطباعـة،علي زغدود،األحزاب الس - 2
جامعة  ،العلجة مناع، التعددیة الحزبیة في الجزائر،ودرھا في البناء الدیمقراطي ،رسالـة ماجستیر في قانون الدستور - 3

 30صفحة  2001/2002الجزائر،
رسالة دكتوراه ،جامعة  مجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريـع الجزائري،مزياني فريدة، ال - 4

 .73صفحة  2005منتوري، قسنطينة،
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الدكتور رمزي الشاعر على  هكذلك يعرف ، الح العاموالص ، مفاده خدمة الوطن فاق على مـبـدأإت
 جالديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنام جماعة من األفراد تعمل بمختلف الوسائـل:" أنه

 1. سياسي معين متفق عليه بين أعضائه
فـي  بـة  هـي الرغ ي لهدف من ديمقراطية العمل الحزبونالحظ من خالل التعريفين السابقين أن ا

  .وتطبيق البرنامج السياسي للحزب ، ل إلى السلطةالوصو
الـديمقراطي الـحـديــث   ريف للحـزب السياسـي تأخـذ بـالمفهوم     ابعض التع دكما نج   
ألستاذ الـدكـتـور سلـيـمان الطماوي أهم عنصر لها ، فا ه، وتجعل)مــفـهــوم الوسيلة(

ل بمختلف الوسائل الديمقــراطية  إنه جماعة متحدة من األفراد تعم:"يعرف الحزب السياسي بقوله
  ."للـفــوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين 

كان حريصا على شموله أغلب العناصر التي تكون الحـزب   ريف كذلك مااوقد ورد من التع    
اد تتبنـى  شكل من مجموعة من األفـر تتنظيم ي:" السياسي حيث عرفه الدكتور سعيد بوالشعير بأنه

ملة تعمل في ظل نظام قائم على نشر أفكارها،ووضعها موضع التنفيذ اكومت منسجمةرؤيا سياسية 
على حساب غيرهـا،وتولى   نوتهدف من وراء ذلك إلى كسب ثقة أكبر عدد ممكن من المواطني، 

  2 ."اقراراتهالسلطة أو على األقل المشاركة في 
عناصر الحزب تكتمل مـن   ريف للحزب السياسي نجد أنامن خالل تفحصنا لما سبق من تع     

االهتمـام بعنصـر    مـن  واجتماعية بداية ، ومعطيات سياسية ، تعريف إلى أخر وفق مستجدات
ثم المستمر،ثم المشروع السياسي الذي يحمله الحزب، ثم البحث عن المساندة الشعبية لـه،  مالتنظي

بالوسـيلة   مع األخذ ، اء فيهاقوالب، وممارستها  ، الرغبة في الوصول إلى السلطة كعنصر أساسي
  .الديمقراطية

كما نالحظ أن معظم تعاريف الفقهاء العرب تمتاز بالشمول لعناصر الحزب السياسي مما يدل     
والتاريخية للمفهوم الحزبي،مثلما حصل بأوربـا   يزامنوا معترك التطورات السياسية م لمعلى أنه
  .الحديث لليبراليباألسلوب ا كما أنهم قد أخذوا في تعاريفهم ، وأمريكا

                                                
 .60، صفحة مرجع  سابق نعمان الخطيب،    -  1
بوعـات الجامعيـة،   الشـعير،القانون الدسـتوري والـنظم السياسـية المقارنـة،الجزء الثـاني، ديــوان المط        سعيد بو    - 2

  .122،ص 2008الجزائر،
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جميعا في  تحدواارجال القانون والسياسة في تعريف الحزب السياسي إال أنهم  اختالفبرغم       
فـي عنصـر    مكثير مـنه  وكذلك فعل ،السلطة، وممارسة الحكمعنصر الرغبة في الوصول إلى 

  .1التنظيم حسب رأي الدكتورة سعاد الشرقاوي 
السياسـي   ا أن نستنتج العناصر األساسية المكونة للحـزب يمكن لن فيكحصيلة لما سبق من تعار

  :كاألتي
  .التنظيم المستمر - 1   
  .البرنامج السياسي - 2   
  .المساندة الشعبية -3   
  .ممارسة السلطة -4   
  .األسلوب الديمقراطي -5   

  :وعليه يمكن لي أن أعرف الحزب السياسي كمايلي      
الـرؤى  ، والغايـات م عالقة المواطنة، وتجمعهـم المصالــح و  هو مجموعة من األفراد تربطه"

والدفـــاع عــنــها وفـــق     ، المشتركة، مما يتطلب تنظيما فيما بينهم،وبرمجة ألفكارهم
والمشاركة في الحياة  سليم ،فيسعون لكسب التأييد الجماهيري ،وقانوني  ،مــنـهـج ديمقراطي

  سم الحزب منفرداك القدرة على صنع القرار سواء بإمتالياسيـة بهدف الوصول إلى السلطة،واالس
  ."أو بمشاركة غيره من األحزاب 

  للحزب السياسي يالتعريف القانون:الفرع الثالث  
 مـن القـانون العضـوي   ) 02(المادة الثانية المشرع الجزائري الحزب السياسي فيعرف       

  :كاألتي 97/09السياسية  بلألحــزا
في الحياة  المشاركةالى 1996من دستور  42سياسي في إطار أحكام المادة يهدف الحزب ال"     

برنـامج   جزائـريين حـول  وسلمية من خالل جـمع مــواطنين  ،السياسية بوسائل ديمقراطية
  2 ."يدر ربحاهدف  تغاءبإسياسي دون 

                                                
    1988 ، لبنـان  ،الطبعة الثالثة، دار النهضـة العربيـة ،بيروت،  العالم المعاصر سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في  -أنظر  - 1

  19ص 
 
           المتضمن  قانون اإلنتخابات                            97/09القانون العضوي  من 02المادة    - 2
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ة في الماد 89/11السياسي الجمعيات ذات الطابع نفس التـعـريف أخـذ بــه قــانـون     
  1. 1989من دستور 40منه في إطار أحكام المادة ) 02(الثانية
بالرغم من أن تعريف األحزاب السياسية مـن الناحيـة القانونيـة ال يخضـع إلـى معيـار           

وأغفل عناصر مهمـة فـي    المشرع الجزائري قد ترك فيه قصورا ، مــوحــد وثابت،إال أن
  : تكوين الحزب السياسي منها 

للـعــمل الـرقــابي    ينظيم القانوني الذي يضبط العمل الحـزبي، ويعـطعنصر الت -1   
  .مـظـهـر الشفافية والوضوح

الحزب نظام مؤسـس قائـــم بــذاته،     أن عتبارإعنصر الديمومة واالستمرارية على  -2  
سياسي يتمتع ببرنامج  فال يزول بزوالهم ألنه كيان ، ومستقل في وجــوده عــن أعضائــه

  .حــولـه الجماهير عمل تلتف
حيث نجدها غامـضــة،  "المشاركة في الحياة السياسية"كما أورد المشرع الجزائري عبارة     
أي  نوالغموض في سائر الحاالت يفسـر لصالــح السلـطـــة، أل   . تحمل معنى محدد وال

وتــطبيق بــرنامجه مــن     ، حــزب سياسي يسعى منذ تأسيسه للوصول إلى الـحـكـم
     .ــارسـتـه للسلطةخـالل مـم

ممارسة السلطة وفـق  "بـ"المشاركة في الحياة السياسية"لذلك كان من األجدر أن تستبدل عبارة    
قد عـرف المشـرع    ، و بنفس القصور وعلى غرار ذلك"الطرق القانونية المتمثلة في االنتخابات 

  2 .م األحزاب السياسيةخاص بتنظيالالمصري الحزب السياسي في المادة الثانية من الـقـانون 
كـمـا وردت " المشاركـة في الحكـم"حسب رأي الدكتورة صباح مصطفي المصري فعبارة   

وان كانت أدق داللة من القانون الجزائري،فهي عبارة ، في المادة السابقة الذكر بالقانون المصري 
 ألحـزاب ا مطاطة تحمل أكثر من معنى ،كما أن مـفــهــوم كـلمة مشاركــة اليخـص

يشمل كافة مؤسسات المجتمع المدني، مثـل جماعـات الضغــط     لالسـياسـيــة بمفردها ب
للحزب  ةفهذا التعريف قد صادر ما منحته الديمقراطي كوالنقابات، والجمعيات، لذل ، والمصالــح

                                                
                                                                    .   المتضمن الجمعيات ذات الطابع السياسي89/11من قانون  02المادة   - 1
فـي   27الرسـمية العـدد   ةالخاص بتنظيم األحزاب السياسية في مصر، الجريـد  1977سنة  40من القانون 02أنظر المادة   - 2

 . 1977يولـيـو
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الوصول إلى الحكم، والمشاركة فيه وفـق الطـرق المشـروعة، بتجميـع      وهو هدف ،السياسي
  1. وتمثيلهم سياسياالمواطنين 

  أنواع األحزاب السياسية: المطلب الثاني    
و القانون على تطبيق موحد لألحـزاب   ، ال يوجد اتفاق بين رجال القضاء، و رجال السياسة    

السياسية  ألن هناك ما يميزها عن بعضها البعض انطالقا من عدة مقاييس ، فهناك اختالف مـن  
أو أهدافـه ، كـذلك بـالنظر     ،أو تنظيمه ،لطبيعة تكوين الحزب حيث الخاصية الحزبية بالنظر

  .2المتبعة من طرف األنظمة الحزبية   هوإيديولوجيت، لممارسة النشاط الحزبي 
  عضويتها وتكوينها أنواع األحزاب السياسية استنادا إلى  :الفرع األول    
  ستنادا إلى عضويتها إ/ أوال    

لسياسية بمنظار العضوية إلى أحزاب مباشرة، و أخـرى غيـر   األحزاب ا موريس ديفرجيهقسم 
  .مباشرة

العضوية فيهـا  و هي التي يستطيع أي فرد االنتماء إليها ، و اكتساب :  األحزاب المباشرة -1  
         شـتراك شـهري  ساطة ، على أن يلتزم العضـو بـدفع إ  نضمام دون أية وبمجرد تقديم طلب اإل

مثل الحزب الشيوعي  ، 3جتماعات التي يعقدها الحزب محليافة اإلو مستمر لكا ،و حضور دوري
في اإلتحاد سوفياتي سابقا ، و الحزبين الجمهوري و الديمقراطي في الواليات المتحدة األمريكية ، 

  .و الحزب االشتراكي الفرنسي 
  تقديم وية فيها بمجرد ـو هي األحزاب التي ال تتم العض: أحزاب العضوية غير المباشرة - 2  

          و مؤسسات منظمة خارج الحزب  ،طلب من الفرد المعنى ، بل تتم عن طريق جمعيات
، و حزب العمال اشرة ، مثل حزب العمال البريطانيو ليست مب، فالعضوية تكون بالتبعية

  .البلجيكي ، و الحزب الشعبي النمساوي
  يطة التي لها رابطة مباشرة بشعبها ، أماشبه الفقه األحزاب السياسية المباشرة بالدولة البس    

   دولة ما بشعب دولةها بالدولة اإلتحادية  أين يرتبط أي شعب شبهاألحزاب السياسية غير المباشرة ف

                                                
                            20،  ص المرجع السابق سعاد الشرقاوي ،    - 1
                .     238، ص  2001 نظام بركات ، مبادئ علم السياسة ، الطبعة الثانية ، مكتبة العبيكان ، الرياض  -  - 2
س قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام ، الجزء األول ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، دار النهضة العربية محمد أن - 3

                                                                  .   217، ص 1995للطبع و النشر و التوزيع ، القاهرة ، 
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   .1تحادية للدولة أو الواليات  أخرى بواسطة رابطة العضوية اإل  
  :ستنادا إلى تكوينها إ /ثانيا      

 عة تكوين هذه األحزاب وفق أغراض يس ديفرجيه بالنظر إلى طبيو هذا التطبيق يعود إلى مور  
  : منها  معينة 
  : أحزاب المؤتمرات  -1

 تتمتع بتنظيم و هي أول األحزاب ظهورا في أوربا داخل محيط الطبقات الوسطى ، و ال  
مركزي حيث أن نشاطها األساسي موجه لعملية تنظيم الترشيحات الخاصة بممثليها في االنتخابات 

 .2ةمثل الحزبين الجمهوري و الديمقراطي في الواليات المتحدة األمريكي
 :أحزاب الفروع   -2
  إليها ، و تتمسك  لإلنظمامهذه األحزاب تطمع ، و تعمل لتوسيع قاعدتها ، و جلب الجماهير   

  .بعقيدة محددة من أمثلتها األحزاب اإلشتركية األوربية 
 :ستبدادية األحزاب اإل -3

  تي تتمتع بنظام ديكتاتوري ، حيثما كانت صاحبة السلطة ، و القرار في الدولة هي األحزاب ال
  .الفاشية مثل األحزاب الشيوعية و 

  و أيديولوجيتها جتماعي اإل هاتركيبإلى ستنادا أنواع األحزاب السياسية إ: لثاني الفرع ا  
  جتماعي ستنادا إلى تركيبها اإلإ/ أوال     
حيـث قسـم األحـزاب    ء الذين أخذوا بهذا المعيار هو موريس ديفرجيه و من أبرز الفقها      

   : السياسية إلى 
 :أحزاب األعيان، أو األطر، أو القلة المختارة  -1

بهدف اكتسـاب  3و هي األحزاب التي ال تقبل عضويتها إال الشخصيات المرموقة في المجتمع    
الذين يملكون تـأثيرا   كالمثقفينعددهم ،  القوة و النفوذ ، فهي تنظر إلى نوعية األعضاء و إن قل

حـديثا  ن وما يسم ، و هم4األثرياء الذين يساعدون في تغطية نفقات الحمالت االنتخابيةأو معنويا، 
                                                

، ه صدور، رسالة دكتوراه ، بدون دار نشر أو سنةودورها في أنظمة الحكم المعاصر لسياسية، األحزاب انعمان الخطيبد   - 1
 .                    39ص 

 240نظام بركات ، المرجع السابق ، ص   - 2
  .218محمد أنس قاسم جعفر،  المرجع السابق، ص  -3
 21سعاد الشرقاوي  ، المرجع السابق ، ص - 4
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 و نظرا لطبيعة األعضاء المكونين لهذه األحزاب تجدها تفتقدبأحزاب المحافظين و األحرار، هذا 
لتواصل بين الناخبين المتمتعين بالحرية و االسـتقاللية  و القاعدة الصلبة ، و انقطاع ا ،نضباطلإل

  . لذلك سميت كذلك بأحزاب الرأي
 ) :المناضلين(أحزاب الجماهير  -2

مين إليها ، بل ما يشغلها ضو هي األحزاب التي ال تولي اهتمام للمكانة االجتماعية التي يحتلها المن
بعد أن كانت أحـزاب ذات   بأفكارها هو الحصول على أكبر عدد ممكن من األفراد الذين يؤمنون

إيديولوجية ، و السبب في ذلك هو الحاجة المالية  لتمويل حمالتها االنتخابية التـي تعتمـد علـى    
  .كية و الشيوعية اأو السنوية لألعضاء ، و من أمثلتها األحزاب االشتر ،كات الشهريةااالشتر

أما أحزاب الجمـاهير فعضـويتها   رة ، يان تمتاز بالعضوية غير المباشو نالحظ أن أحزاب األع
  .مباشرة دون شروط 

 :أحزاب الناخبين أو التجمع  -3

هتمامها األساسي هو تجميع الناخبين إال تستند هذه األحزاب في تكوينها إلى إيديولوجية معينة بل  
من أنه يضم عددا كبيرا من األفراد إال  حول مرشحي الحزب ، و هذا النوع من األحزاب بالرغم

  .1التجمع من أجل الجمهورية في فرنسا نهم مختلفين في األفكار، و من أمثلته البارزة نجد حزبأ

  إيديولوجيتها ستنادا إلى إ  /ثانيا 
و مسطرة ، و محددة وفقا إليديولوجية  من األحزاب بتمسكه ببرامج معينة، يتميز هذا النوع     

لألعضاء داخل هذه األحزاب يلزمهم  تختلف عن األحزاب األخرى ، حيث أن عنصر التكوين
بإطار سلوكي عام يتفق مع األسس المنهجية للحزب التي تفصح عن واقعه الحالي ، و عن 

و غالبا ما يشمل برنامج هذا النوع من األحزاب كافة نواحي الحياة السياسية ، 2مخططه المستقبلي
 : ومنها  3و االجتماعية ، و االقتصادية ، و القانونية

  :ب الوالء أحزا -1
  هذه األحزاب أعضاؤها يحملون الوالء لزعيم الحزب ، و قد يزول الحزب بوفاة الزعيم على  

                                                
  219، ص   السابق ر ، المرجعمحمد أنس قاسم جعف -1

2-  George burdeau , droit constitutionnel et institution politique librairie générale du droit     jurispri 
dence , Paris , 1959 , p 146                                                                                        

قوادرية بورحلة ، دور األحزاب في التمثيل السياسي بالجزائر، مذكرة ماجيستير في القانون الدستوري و األنظمة الدستورية ،  - 3
 . 4، ص  2008حلب ، البليدة  جامعة سعد د
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ح ، و البرامج بدل األشخاص ، فأصبعتبار أن الحزب قائم ألجله ، لكن حديثا صار الوالء لألفكارإ
زاب بأحزاب الحزب كمؤسسة سياسية مستقلة عن مكونيه ، لذلك نجد من يسمي هذا النوع من األح

 .البرامج حسب المفهوم الحديث لها 
 :أحزاب الطبقات  -2

يرتكز تكوين هذا النوع من األحزاب على النظام الطبقي للمجتمع ، و على طبيعة المناضلين     
    ، و أحزاب من الطبقة الوسطى بورجوازية فتتنوع األحزاب بذلك إلى أحزاب  ، المنظمين إليه

 ....اب للفالحين و أحزاب عمالية ، و أحز

  : ستنادا إلى أهدافها سياسية إالحزاب األأنواع :  الثالث الفرع    
  هذا النوع من األحزاب ظهر حديثا،  يمتاز بالواقعية، و الطابع العملي، وهو من   تصنيف     

  :رجال السياسة المقارنة، و هي 
   أحزاب العقيدة /أوال 

    واقع االجتماعي ، و إعطاء الحلول وفق تفسـيرا عقالنيـا  تعتمد هذه األحزاب على دراسة ال     
           و تأييـدا لبرنامجـه ، و أهدافـه     ،عقيدة محددة يؤمن بها األفراد فينضمون للحـزب تأكيـدا  و 

  كوميتوو مواقفه ، و من أمثلتها األحزاب السيادية، واألحزاب  الدينية في أوربا الغربية ، و حزب 
  . 1اإلخوان المسلمين في مصر الياباني ، و حزب

  األحزاب العملية / ثانيا 
  ليس لها عقيدة محـددة ، و ال  ذلك بأحزاب البرامج و المواقف ، كما أتهو هي مـا تسمى ك 

تجاه القيـادات  حسب الظروف المحيطة بها ، و حسب إسياسية ثابتة ، بل تتغير بمواقف تمتـاز 
ة ، و قد لقبت بـاألحزاب العمليـة    و ليس لها عقيدة جامد المسيطرة عليها ، فهي تمتاز بالمرونة

، حيث من جهة لها برامج و أهداف ،و من ... تجاهين مختلفين نظرا لقدرتها على الموازنة بين إ
 .2جهة أخرى تدخل في مساومات و تسويات مع باقي التجمعات دون المساس ببرامجها

  :أنواع النظم الحزبية: المطلب الثالث 
  تتنوع األحزاب السياسية تتنوع كذلك النظم الحزبية، والنظام هو مجموعة من األنماطكما   
  

                                                
  .241، 240نظام بركات ، المرجع السابق ، ص     -1
 .242نظام بركات ،  المرجع السابق ، ص   - 2
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  .المتداخلة التي تتعلق بعملية صنع القرار في الجماعة
   . أما النظام الحزبي فهو الذي يفصح عن ماهية سير العمل السياسي ألي دولة من الناحية الواقعية

ختالفها يعود إلتاحة نظام التنافس فيما بينهـا أو  إمريكي أن األ ولتصنيف النظم الحزبية يرى الفقه
  .رفضه، وعليه فهي نظام حزبي تنافسي، أو غير تنافسي

نظام تعدد األحزاب، : ، فيصنف النظم الحزبية إلى "موريس ديفريجيه " أما القفه الفرنسي حسب 
  .ام الحزب الواحدظونظام الحزب المسيطر، ون ،ونظام الثنائية الحزبية

  .سنعتمد هذا التقسيم األخيرو نحن 
  نظام الحزب الواحد: الفرع األول

نتشر عبر دول أوربـا الشـرقية   إثم  ،ظهر نظام الحزب الواحد  بعد نجاح الثورة الروسية
  .  ودول العالم الثالث

ما يعرف عن هذا النظام الحزبي أنه يسلب الفرد دوره السياسي، ويوجـه سياسـة الدولـة،    
  1.، ويدافع عن النظام السيادي ويمجده)قضائيةالتنفيذية، التشريعية، ال( لطاتها الثالث ويتحكم في س

ألن ذلك ال يتماشى  ، اما حزبيا بالمعنى المعاصرظعتبار نظام الحزب الواحد نإكما ال يمكن 
صطالحي اعة من الناس، وال مع المفهوم اإلمع المعنى اللغوي للحزب الذي يعني الطائفة أو الجم

  .لنظام الحزبي الذي يدل على وجود أكثر من حزب في الساحة السياسيةل
د األحزاب على أنه نظام حكم قائم على أساس ديمقراطي بـالمفهوم  دلذلك إذا نظرنا إلى تع

وقد سلم بذلك كل من  2 ، المعاصر، فإن الحزب الواحد يعد مفهوما جديدا لنظام ديكتاتوري حديث
  3.المصري الحديثالفقه الدستوري الفرنسي، و

  .ونظام الحزب الواحد قد يكون نظاما حزبيا جامدا أو مرنا
 :الحزب الواحد الجامد نظام/ أوال 

                                                
 2000- 1999‘ح الدين فوزي ، المحيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة أنظر صال - 1

  . 457،ص
  . 162، ص  1975عبد الحميد متولي، الحريات العامة، نشأة المعارف باإلسكندرية،   - 2
اسة األحزاب الفاشية والشيوعية أن الحزب الواحد عند تعرضه لدر" األحزاب السياسية " يرى موريس ديفريجيه في كتابه  - 3

تجديد سياسي كبير في القرن العشرين، وإذا كان الواقع يدل على أن الدكتاتورية قديمة قدم العالم، فإن الدكتاتورية الحديثة على 
  .الواحدشاكلة ألمانيا، واالتحاد السوفياتي والديمقراطيات الشعبية، تتجسد في نظام جديد هو نظام الحزب 
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بوجود أحزاب أخرى إلى جانـب   حهذا النوع من النظام الحزبي يتبنى قواعد جامدة ال تسم
 1نافس رسـميا، الحزب الوحيد في الدولة، سواء بسند قانوني أو عرفي، مما يعني عدم إمكانية الت

كما يمنع وجود تيارات، أو نزعات داخل الحزب، ويحتج أصحاب هذا النظام بالرغبة في تنشـئة  
جيل يؤمن بعقيدتهم إيمانا راسخا، ويسوده التجانس، والتفاهم حيث أن ذلك ال يمكن أن يتم بوجـود  

الواحد حق تمثيل أحزاب أخرى لها أفكار، وإيديولوجيات، ومعتقدات مغايرة، فيحتكر نظام الحزب 
  .الشعب، كما يملك وحده حق ممارسة النشاط السياسي

الحزب، فهناك نظام الحزب  ةوإيديولوجي ،تنقسم نظم الحزب الواحد إلى عدة أنماط تبعا لدور
  .والحزب النازي، ونظم الحزب الواحد في الدول النامية ، الشيوعي، ونظام الحزب الفاشستي

  :الحزب الواحد الشيوعي-أ 
رى كارل ماركس ولينين أن الحزب الشيوعي تعبير سياسي على طبقة اجتماعية، حيث أن ي

نجاح الثورة يؤدي إلى توحيد المجتمع، وإلغاء الطبقات، واختفاء الصراعات والنزاعات مما يحتم 
  2.تبني نظام الحزب الواحد

  :الحزب الواحد الفاشستي والنازي -ب
فاشستي بإيطاليا فهو حزب يسيطر على كافـة مؤسسـات   ، أو الألمانياسواء الحزب النازي ب

، وتكون السلطة الرسمية للدولـة فـي   3الدولة، وعلى حياة األفراد، كما ينكر الديمقراطية صراحة
سـكري يعمـل علـى    عدي إلى تنظيم ؤخدمة الحزب، وفرض أفكاره على أفراد المجتمع، مما ي

  .ولةفي الد رترسيخ أفكار الحزب، ومنع وجود أي حزب آخ
ستعمار حيـث وحـد   وهو حزب نشأ تحت اإل:  الحزب الواحد في دول العالم الثالث -جـ

، واحتكـر  ستقاللثم عاد  بعد اإل ستقالل ،هدفها اإلووجه فصائل المقاومة وفق إيديولوجية معينة 
   . الشرعية الثورية السلطة السياسية في الدولة بإسم 

 
 :نظام الحزب الواحد المرن/ ثانيا 

                                                
دراسة تفصيلية ومقارنة المكتب الجامعي الحديث، ) الماهية، المقومات، الفاعلية( صباح مصطفى المصري، النظام الحزبي    -1

  . 159، ص  2007اآلزازيطة ، اإلسكندرية، 
  . 241 – 240سعاد الشرقاوي،  المرجع السابق  ،  ص    -2
  . 165ص   نفس المرجع، صباح مصطفى المصري ،  - 3
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 طنظام الحزب الواحد أن ال يتصف بالجمود، ويكون مرنا إذا ما سمح بمباشرة النشـا لكن يم
  :السياسي ألحزاب أو تجمعات سياسية أخرى ، وكمثال على ذلك

  :حزب البعث االشتراكي السوري - أ
بإقامة جبهة وطنية تتمثل فيها كل التجمعات السياسية في سوريا باستثناء  1980قد سمح منذ 

  1.مسلميناإلخوان ال
 :الحزب الوطني الديمقراطي المصري-ب

، قد سـمح لـبعض    1980اعتمد الرئيس أنور السادات بديال عن االتحاد االشتراكي العربي سنة 
التكتالت السياسية على اختالفها بمباشرة العمل السياسي، وأنشأ المنابر التي تحولت بعد ذلك إلـى  

  .أحزاب سياسية
  ية الحزبيةنظام الثنائ: الفرع الثاني

إن نظام الثنائية الحزبية يتطلب وجود حزبين كبيرين داخل الدولة يسيطران علـى السـاحة   
ويتنافسان على الوصول إلى السلطة، فيتمكنان بالتناوب من الفوز بأغلبيـة أصـوات    ، السياسية

د الناخبين ، وتشكيل الحكومة على أن يتم ذلك بينهما على المدى الطويل، مع عـدم منـع وجـو   
  2.أحزاب أخرى صغيرة إلى جانب الحزبين الكبيرين

ويرى موريس ديفريجيه أن هذا النظام هو األمثل ، والمعقول سواء من ناحية مـا تفرضـه   
، وتتبنـى  3الطبيعة أو التاريخ، فالصراع عادة ما يكون بين أنصار استقرار وأنصار حرية وتغيير

ي انجلترا، الواليات المتحدة األمريكيـة، كنـدا ،   هذا النوع من النظام الدول األنجلوسكسونية، وه
  .نيوزيلندا، أستراليا

والثنائية الحزبية قد تكون جامدة مثل نظام الحزبين البرلماني في بريطانيا، أو مرنـة مثـل   
  .نظام الحزبين الرئاسي األمريكي 

 :نظام الحزبين الجامد/ أوال  
تنافس شديد بين حزبين كبيرين في الحكم ظهر هذا النوع بوضوح في النظام البرلماني عبر 

في نهاية القرن الثامن عشر، ثـم بـين المحـافظين     الثوري والويجوالمعارضة بدأت بين حزبي 
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واألحرار في القرن التاسع عشر، وأخيرا بين المحافظين والعمال قبل النصف الثاني مـن القـرن   
  1.ناوبالعشرين، حيث كان يتم التبادل بين الحزبين في تأرجح مت
وااللتزام من األعضـاء، ويضـطلع    ، وفي هذا النوع من األحزاب يفترض الطاعة الشديدة

 ، وتمنع الجمهور من االطالع عليهتسم عملها بالسريةيبذلك العمل اللجان العليا لألحزاب التي 

ـ والرئيس في هذا النظام يحتاج إلى أكثرية برلمانية تدعمه وتؤيده، ألن ذلك يعني بقاؤه  ي ف
، وتنفيذ حزبه ألوامـره، وإلـى   أعضائه الحكم من عدمه، كما أن الرئيس على ثقة تامة من طاعة

  2.مقررات الحزب

 :نظام الحزبين المرن/ ثانيا 
هذا النوع ينطبق على النظام الرئاسي األمريكي كنموذج أمثل ، وفـي الدراسـة الثنائيـة     

ن، وأكثرية برلمانية من حـزب آخـر   تسم بوصول رئيس للحكم من حزب معييو .الحزبية المرنة
عن طريق االنتخابات العامة وبالرغم من االختالف الحاصل بين األغلبيـة البرلمانيـة ورئاسـة    

ن الحياة الحزبية تمتاز بالمرونة مما يمنع وقوع شلل في عملية الحكم، حيث يمتاز إال أالجمهورية 
وما تمليه علية  ، لتامة في اإلدالء بصوتهالعضو في مجلس الشيوخ ، أو المجلس النيابي بالحرية ا

كما نجـد أن   ، قناعته ومصالحه دون الخضوع لحزبه، ذلك مما خلق المرونة في الثنائية الحزبية
وتتضح الثنائيـة كلمـا حصـل     ،مواضيع المطروحة للدراسة والنقاشالمعارضة متغيرة حسب ال

  3.فأكثر من األصوات % 90الحزبان الكبيران على 
 نظام التعددية الحزبية :الثالث الفرع 

أكثر من حزبين داخل الدولة ، مع توافر تقارب فيما بينهم من حيث يقصد بهذا النظام وجود 
كما يقتضي نظام التعددية الحزبيـة بعـدم   . 4رف النظام السياسي السائدطالقوة، واعترافا بهم من 

علـى أكثريـة تمكنـه مـن     وجود حزب واحد من بين األحزاب مسيطر بشكل دائم،  ومتحصل 
  5.الوصول إلى الحكم وإال كنا أمام نظام الحزب الواحد المرن

                                                
1     -   p. la lomier E.A.DEMICHEL , les régimes parlementaire européens, P.U.F, 1978  ,p 27 
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إلى أن ظهور نظام التعددية الحزبية بالديمقراطيات الغربية هـو   لينلالمحويذهب العديد من 
إشباع الهوة بين الطبقات االجتماعية داخل الدولة، بحيث أنه كلما كانت الفواصل بـين الطبقـات   

كان الوعي الجماهيري قويا، أدى ذلك إلى بحث الدولة على سبل الحتواء الصراع ، مما شديدة، و
  1.يؤدي بها إلى اعتماد نظام تعدد األحزاب

أن هذا النوع من النظام ليس رصدا فقط على هذا السبب بل يعود كذلك إلى عدة عوامل غير 
يانات ، تعـدد المصـالح واألطمـاع    تعدد األجناس داخل المجتمع الواحد، تعدد العقائد والد: منها

ة فـي تبنـي وحـدة األفكـار     ها، ضعف البنية االجتماعيداالقتصادية بين طبقات المجتمع وتباع
تأخذ نظم التعدد الحزبي صورا مختلفة ، إال أن أهم تصنيف في الفقه الدسـتوري،  والرؤى، لذلك 

  .حزاب المعتدلتعدد األ و تعدد األحزاب الكامل أو التام: والسياسي هو قسمان 
 )التام(ظام تعدد األحزاب الكامل ن/ أوال 

وهو النظام الذي يكون فيه عدد كبير من األحزاب الصغيرة، بحيث أن كل حزب مستقل عن 
متمسكا بمواقفه، ومبادئه مراعاة لمصالح الفئة التي تنتمي إليه فقط، دون محاولة التوفيق  2 اآلخر

تعتبر كل من فرنسـا وإيطاليـا   وعن طريق االئتالف الحزبي، بينها وبين مصالح الفئات األخرى 
  .نموذجا لهذا النوع

  :يترتب على هذا النظام عدة عيوب منها
  لمصلحة الحزبية الخاصة ممـا يجعل الحزب  إهـدار المصلحة العامة على حسـاب ا -

مـا يحـتم   أو المشاركة في الحكم ، م ،عن الوصول إلى أهم أهدافه، وهو بلوغ السلطةعـاجزا 
أحـزاب   مـع  1974ما حدث في فرنسا أثناء تحالف أحزاب اليسار سنة للجوءه إلى االئتالف مث
  3. وتحقق لهم ذلك، " جيسكار دستيان" أخرى إلنجاح الرئيس 

هذا النظام ال يؤدي إلى الديمقراطيـة التي تتيح للنـاخب اختيار الحكـام، أو المساهمة -      
برى مباشرة، وإنما بطريقة غير مباشرة تتمثل في وساطة النواب الذين في القرارات الوطنية الك

 .ومةكإلى االئتالف بين األحزاب لتشكيل الح ونيلجأ
 ساعد انية الثابتة والمتجانسة، وبذلك ييؤدي هذا النظام إلى الغياب شبه التام لألغلبية البرلم -
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األحزاب يؤدي إلى تكوين برلمـاني  لمدة طويلة ، حيث أن نظام تعدد  الحكومة ستقرارإ عدم على
  1.حكومة مؤقتة غير مستقرة هتعددي تتألف من

 نظام تعدد األحزاب المعتدل/ ثانيا 
يكون هذا النوع في حالة لجوء األحزاب لتآلف ثابت فيما بينها تبعا لوحدة الرؤى ، وتقارب 

عددا مـن األحـزاب،    مما يؤدي إلى إفراز جبهتين كبيرتين، كل منهما تضم. 2األهداف السياسية
. وببرنامج موحد يسهل على الناخب عملية االختيار، وتغدو المصلحة العامة ذات أهمية وأفضـلية 

  .عكس النظام التعددي التام
تتجسد صالبة التحالف، ومتانة االئتالف عند هاتين الفئتين، كلما كانت األحزاب من النـوع  

إذا كانت األحزاب جامدة، وتفـرض علـى    المرن الذي يترك ألعضائه حرية التصويت والعكس
  .النواب التصويت وفق اختيار معين

زمـن االسـتعمار    في إن التعدد الحزبي في الجزائر الذي يمثل جوهر بحثنا، قد ظهر أوال
الذي أقـر التعدديـة    1989ممثال في الحركة الوطنية الرافضة لالحتالل الفرنسي، ثم بعد دستور 

إال أنه بعد التعديل الدستوري لسنة . تجربة أخذ شكل النظام التعددي التامالحزبية، ونظرا لحداثة ال
تقلص عدد األحزاب السياسية ،وظهرت أحزاب االئتالف مع السلطة مكونة بذلك النظـام   1996

  .التعددي المعتدل
  األحزاب السياسية بمنظور المواثيق الدولية : مبحث الثانيال   

لمواثيق الصادرة عن الجماعة الدولية ممثلة في المنظمة الدولية ا تلك نقصد بالمواثيق الدولية
وهي هيئة األمم المتحدة التي أصدرت جمعيتها العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان   ،الرئيسية

ثم االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وكذلك ميثاق الجامعة العربية والتي تناولـت   1948
وعليه سوف نتناول في هـذا المبحـث    ،منها لحزاب السياسية وفق تصور كجميعها موضوع األ

في المطلب األول ثم نعـرج إلـى    1948األحزاب السياسية في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
  . السياسية في المطلب الثاني و األحزاب السياسية في ميثاق الحقوق المدنية
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   1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  األحزاب السياسية في: المطلب األول   
أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العـالمي   1948في العاشر ديسمبر من عام 

لحقوق اإلنسان في ثالثين مادة تسبقها ديباجة، وقد جاء في العديد من مواده نصـوص يتمحـور   
قيمة القانونية لهذا اإلعالن ، هـل  محتواها حول األحزاب السياسية غير أن اختالف الفقهاء في ال

ـ ل األعضاء أم أنه مجرد توصية فيما تضـمنه ؟ جعلنـا تن  ويتمتع بصفة اإللزام بالنسبة للد اول ن
مظاهر الحزب السياسي في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في الفرع األول ومـن ثـم القيمـة    

  .القانونية لهذا اإلعالن في الفرع الثاني
  ظاهر الحزب السياسي في اإلعالن العالميم: الفرع األول  

وكان صدوره على شكل توصية  1948/ 12/ 10صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 
من الجمعية العامة لألمم المتحدة  يتكون بنود هذا اإلعالن من ثالثين مادة دون أن يتضمن اتفاقية 

  1.دولية توقعها الدول وتصدق عليها وتنفذها
لما كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قـد  : " ها على الخصوص بديباجته إنه وقد جاء في

إنشاء إليه عامة البشر هو  ترجواوكانت غاية ما  ،أفضيا إلى أعمال همجية أذت الضمير اإلنساني
والفاقة، ولما كان من الضروري  ،ويتحرر من الفزع ،والعقيدة ،عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول

ـ   في ال يضطر المرء ى القانون حماية حقوق اإلنسان لكيأن يتول رد علـى  آخر األمر إلـى التم
والظلم فإن الجمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه المثـل   ،ستبداداإل

وهيئته فـي   ،واألمم حتى يسعى كل فرد ،األعلى المشترك الذي ينبغي أن تصل إليه كافة الشعوب
والحريات  ،تمع واضعين على الدوام هذا اإلعالن نصب أعينهم إلى توطيد احترام هذه الحقوقالمج

عتـراف بهـا   ، وعالمية لضـمان اإل واتخاذ إجراءات مطردة قومية ،والتربية ،عن طريق التعليم
  ".وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها  ،ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول األعضاء نفسها

  :نصت المادة العشرون من هذا اإلعالن على أنهكما 
 .لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية  -1
 .ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما -2
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وتعتبر هذه المادة نتيجة لتوازنات عديدة بحيث أنها صيغت بهدف التوفيق بين وجهات النظر 
الشرق والغرب حيث أن بعض الدول حاولت أن تحدد األغراض التـي  المتعارضة لعديد من دول 

  الخ...يحق للجمعية مزاولتها شرعا كالغرض السياسي والثقافي، الرياضي، الدولي، االقتصادي
ديد الحصري يعد خطرا على أساس أن كل غرض لم ينص عليه صراحة يظهر حلكن هذا الت

نة فيما يخص الجمعيات بإتباعها ألغراض تتفق وكأنه غير مشروع كما اقترحت صياغة أكثر مرو
وتـتم   1والميثاق القائم أو كفالتها لحقوق االجتماع والتجمع شريطة عدم المساس بالنظـام العـام  

رغم محاولة بعض الدول " الجمعيات والجماعات السلمية " اختصار كل هذه المقترحات  في تعبير 
  .وطنية والمحلية والدولية أو النقابية تخص كل الجمعيات ال بأن  في أن تحدد الحرية

فقد انصبت على صورة خاصة من صور حرية التجمع وهي الحرية النقابيـة   23أما المادة 
لكل شخص الحق في أن ينشئ مع اآلخرين نقابـات أو  " وهذا ما جاء في فقرتها الرابعة على أن 

  ."لمصالحهينضم إلى نقابات حماية 
ـ و نستشف من محتوى ما جاء ف وق ـي الديباجة والمادة العشرون من اإلعالن العالمي لحق

ع وتكوين الجمعيـات  ـى هو حرية التجمـود من هذا اإلعالن بالديباجة األولـاإلنسان أن المقص
، وذلك إشارة واضـحة  2إضافة إلى الجمعيات المختلفة بكل أنواعها) األحزاب السياسية( السياسية 

ليست في حقيقتها كما هو متعارف عليه إال جمعيـات سياسـية   إلى تكوين األحزاب ألن األحزاب 
النص تفصـيال   عندوعدم النص صراحة ال يرجع إال إلى صعوبة فنية تجاوزها مشروع اإلعالن 

يؤكد هـذا النظـر أن   « :بقوله" حسن البدراوي" وهذا ما أكده الدكتور  ،على أغراض الجمعيات
         والجماعـات فـي عجـز المـادة بوصـف      ،جمعياتواضعي اإلعالن المذكور قد قرنوا تعبير ال

، والتي والمقصود بذلك ودون مواربة الجمعيات التي تجتهد في الشؤون العامة لألوطان" السليمة" 
ختالف رؤاها لألمور أن تبادر كل منها إلى اتخاذ إجراءات عنف فـي مواجهـة   يمكن من خالل إ

جتهاد في الشؤون العامة بالضـرورة عمـال   ن اإل، وغير خاف أالجماعات أو الجمعيات األخرى
       تخذ التجمع القائم عليه أسماء أو أوصاف فهو ال يعدو أن يكـون حزبـا سياسـيا   ، ومهما إسياسيا

                                                
اإلسكندرية . دار المطبوعات الجامعية -دراسة تفصيلية تحليلية مقارنة –األحزاب السياسية والحريات العامة " حسن البدراوي   -1

  . 34ص  ،2000
كلية الحقوق والعلوم اإلدارية . مذكرة ماجستير في القانون العام". النظام القانوني لألحزاب السياسية في الجزائر " زنيبع رابح  - 2
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وعليه فنحن نرى أن المادة العشرون من اإلعالن المذكور تتسع لألحزاب السياسية إن لـم تكـن   
 1». بالتحديد المعنية بالخطاب

  القيمة القانونية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: نيالفرع الثا
وما كفله من حقوق وحريات أساسـية لإلنسـان    ،من أجل بيان أهمية ما احتواه هذا اإلعالن

بد من النظـر  خلصناه من المادة عشرون منه كان الستمنها الحرية الحزبية على نحو ما إومن ض
يسعى كثير من الفقهاء إلى إضفاء القيمـة القانونيـة    أين ،في القيمة القانونية لهذا اإلعالن الدولي

وذلك من خالل ربطه بنصوص المادتين  ،الملزمة على نصوص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
حيث رأوا بأن نص المادة عشرون من اإلعالن العالمي قـد  ، 2من ميثاق األمم المتحدة 56و  55

  .سمح بالقول بأن لهما نفس القيمة القانونيةوهو ما ي ،جاء تطبيقا لنص هاتين المادتين
عليهـا أو   ةتلزم كل الدول الموقع التي بالتالي فإن هذا اإلعالن له الصيغة القانونية الملزمة

ي إرادة ، بمعنى أنه لم يعد فعلى األقل أن هذا الحق هو ثابت لألفراد في نظر القانون الدولي العام
  .اء سلبه منهم وإن ش ،المشرع الوطني إن شاء أعطاه

ادته العشرون األحـزاب  من المهم أن نذكر أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يتناول في م
كبيرا على مستوى الـنص   ايعتبر تقدم ، وهذاعتبارها صورة من صور التجمع السلميالسياسية بإ

ـ  بحيث ،د مسألة دستورية داخليةروحرياته األساسية مج ،عد حقوق اإلنسانإذ لم ت تبد الدولـة  تس
بل أضحت لها منظورا دوليا إلى الحد الذي أفرد معه لها إعالنا عالميا صادرا  ، باألفراد في شأنها

  ."هيئة األمم المتحدة " عن المنظمة الدولية 
بعد النص على حرية الجمعيات صـراحة فـي    هأنويرى أستاذنا المرحوم سعيد عصفور « 

ديسـمبر   10اإلعالن الدولي لحقوق اإلنسان الذي أقرته الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة فـي  
الدول الموقعة بأن تأخذ بمضمونه في قوانينها الداخلية فإنـه   على بمقتضاه الذي والترتيب ،1948

                                                
  . 35 - 34حسن البدراوي  ،  المرجع السابق  ،   ص   -1
ئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين بقيام عالقات سليمة ودية بين من ميثاق األمم المتحدة رغبة في تهي 55تنص المادة  - 2

األمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها تعمـل األمـم   
حقوق اإلنسـان والحريـات األساسـية للجميـع      أن يشيع في العالم احترام...........ج...........ب.............أ: المتحدة على

يتعهد جميع األعضاء أن يقوموا منفردين أو مجتمعين بما يجب عليهم مـن  : " على  56وتنص المادة " . ومراعاة تلك الحقوق فعال
  .55عمل بالتعاون مع الهيئة إلدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 



  طار المفاهيمي والنظري لألحزاب السياسيةاإل                                        الفصل التمهيدي       
   

     

فراد في نظر القانون الدولي العام على األقـل  يصح القول بأن حرية الجمعيات أصبحت ثابتة لأل
  1».رها عليهمنكإن شاء منحها إياهم وإن شاء أ بمعنى أنها لم تعد هي إرادة المشرع الوطني

والمفكرين السياسيين هو أن هذا اإلعالن  ،إال أن الرأي الراجح الذي يميل إليه أغلبية الفقهاء
  .ال يتمتع بقوة قانونية إلزامية

 ضـوء  علـى  قـد ورد  1948مي لحقوق اإلنسان عام لنا أن قلنا أن اإلعالن العالوقد سبق 
  والتوصية كما هو معروف في القانون الـدولي   ،توصية صادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة

 عن برن أن يتضمن اإللزام، وكما أنها تعية دوصادر عن المنظمة الدول يعبارة عن تصرف قانون
تنظيمها  دعنها إلى  الدول األعضاء لكي تسير أو تسترشد بها عن ةتوصية صادر رغبة المنظمة أو

وال يمكن أن تعتبر التوصية ملزمة إال إذا نص الميثاق على ذلـك أو قبلتهـا الـدول     ،ألمر معين
  .بصورة صريحة 

وبذلك تفتقـر   ، تفاقية دوليةإلم يصدر على شكل  يملومن خالل ما ذكرنا فإن اإلعالن العا
فرض مسـؤولية  أوتمبدأ التعاقد  الذي يرتبهصفة اإللزام القانوني الموجود في االتفاق الدولي ى إل

صوتا  48عتمادها بأغلبية ، حيث أن هذه التوصية جرى إ2الدول المخلة باالتفاق تكراردولية على 
  .3وغياب دولتين فاإلعالن له قيمة تربوية وأدبية وإرشادية ،دول عن التصويت 8وامتناع 

وعلى هذا األساس فإن المادة عشرون من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تعتبر غير ملزمة 
 ألحكام ردعية تضمن تنفيذها، حيث ال يوجـد  افتقاره، ذلك نظرا إلوليس لها قوة قانونية إلزامية

  .هناك أي جزاءات لمخالفة أحكامها أو ضمانا لتنفيذها
  ميثاق الحقوق المدنية والسياسيةاألحزاب السياسية في : المطلب الثاني

  أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ليس من شأنه وحده حماية الحقوق لما له من أثر محدودبما  
نحصار قيمته القانونية ، باإلضافة إل تربوي وأدبي يعتبر مجرد إرشاد ، حيث جدا كما رأينا سابقا

  .فتقارها لألدوات القانونية الملزمةقانونا نظرا إل مجرد توصية ليس لها صيغة الجبر في
مشروع ميثاق لهذه الحقوق تقره  البحث عن تدعوا إلى حقوق اإلنسان من نخبة هدا ما جعل

كانت ثمرة الجهـود  فيلة لحماية الحقوق المذكورة، فالوسائل الك عن وتبحث بذلك ،قيد بهتوت ،الدول

                                                
  .36ص  السابق ،  حسن البدراوي ،  المرجع  -1
  .19عبد اهللا علي عبو سلطان  ، المرجع السابق ،  ص   -2
  . 36المرجع ،  ص  نفسحسن البدراوي  ،    -3
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والبروتوكـول   ،بالحقوق المدنية والسياسيةتفاقية الدولية الخاصة هي اإل التي بذلت في هذا الشأن
نتطرق إليه من خالل الفرع األول الذي نتكلم فيه عن الحقوق السياسية التي سوهذا ما . الملحق بها

رتباط الجزائر سوف ننظر في مدى إأما في الفرع الثاني ف ، أقرها الميثاق وأثرها على دول العالم
  .ميثاق الحقوق السياسية والمدنيةب

  ها الميثاق الحقوق السياسية التي أقر: رع األولالف
تفاقية الحقوق المدنية والسياسية من طرف لجنـة حقـوق   تم وضع مشروع إ 1954في سنة 

إال أنها لم تدخل  ،تم إحالة المشروع إلى الجمعية العامة التي وافقت عليه 1966وفي سنة  ،اإلنسان
وصول عدد الدول المصـادقة علـى    سبب عدمسنوات على عقدها ب 10حيز النفاذ إال بعد مضي 

وكان هذا الميثاق نتيجة عمل الجمعية العامة لألمم المتحدة ، 1تفاقية إلى الحد األدنى لنفاذ االتفاقيةاإل
فقامت على إثر ذلـك بتكليـف    ،وسيلة ناجعة لضمان ما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

والبحث  ،تقره الدول وتتقيد به مشروع ميثاق لهذه الحقوق  لجنة حقوق اإلنسان التابعة لها بإعداد
وتقرير جزاءات واجبة التطبيق فـي حالـة اإلخـالل بتلـك الحقـوق       ،عن وسائل كفيلة بحمايته

والدراسـة إعـداد    ،بعد سنوات من البحث عنه ، ذلك وقد ترتبوالحريات واألجهزة المخولة لها
، وكـذلك  ختياري الملحق بها، والبروتوكول اإلوالسياسية تفاقية الدولية للحقوق المدنيةوصدور اإل

ا الجمعيـة العامـة   التي صادقت عليه، والثقافية واالجتماعية ،تفاقية الدولية للحقوق االقتصاديةاإل
  .1966ديسمبر  16لألمم المتحدة بتاريخ 

امـة  نبثاق هذه الحقوق مـن الكر وإقرارا منها بإ...« على الخصوص  وقد ورد في ديباجتها
وإقرار منها بأن مثال الكائنات اإلنسانية الحرة المتمتعة بالحريـة المدنيـة    ،المتأصلة في اإلنسان

وإنما يتحقق فقط إذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد  ،والحاجة ،والسياسية المتحررة من الخوف
م المتحـدة بتعزيـز   ب ميثاق األمموجبلتزام الدول ونظرا إل... قه المدنية والسياسيةأن يتمتع بحقو

 ».توافق على المواد التالية...ومراعاتها ،وحياته ،حترام العالمي لحقوق اإلنساناإل

  القيمة القانونية للحقوق السياسية في الميثاق : الفرع الثاني      
على  غير أنه بالمقابل لم يتركها ،لقد بين الميثاق فحوى الحقوق المدنية و السياسية التي أقرها     

ممارسة هـذا   ندع هذا الميثاق قد أشارت نجد أن هناك بعض المواد القانونية من، حيث طالقتها 
يمارس هذا الحق إال مـا يفـرض     أن على التي نصت 21مثل المادة ،   بعض القيود إلى الحق

                                                
  . 17ص  ،  ابقالسرجع الم ،   عبد اهللا علي عبو سلطان - 1
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يحافظ  على السـالمة   مع ديمقراطيتمج إلقامة  الضرورات تستوجبها و ما  ،تماشيا مع القانون
  .والحريات و حماية الحقوق النظام، و الصحة العامة،و مة،االع

  :على تنصف 22أما المادة 
ما في ذلك حـق تشـكيل النقابـات    لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع اآلخرين ب -1  

  .نضمام إليها حماية لمصالحهواإل
ـ  هذا الحق غير تلك المنصوص عليها فيال يجوز وضع القيود على ممارسة  -2   انون الق

والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي مصالح األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام العـام أو  
  »...حماية الصحة العامة أو األخالق أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

  :على أن تنصمن نفس االتفاقية  19أن المادة  كما
 .عتناق اآلراء دون تدخللكل فرد الحق في إ  -

 .رد الحق في حرية التعبيرلكل ف  -
 وعلى ذلك فإنها قد تخضع  ،بواجبات ومسؤوليات خاصة... ترتبط ممارسة هذه الحقوق  -

 »...والتي تكون ضرورية ،ستناد إلى نصوص القانونلقيود هينة، ولكن فقط باإل
 وكفالتهـا  ،عند تحليل وتمحيص ما جاء في المواد السابقة الذكر نخلص إلى إقرار االتفاقيـة 

ومنهاجا في النظام السياسي المعاصر بإعطاء الحق فـي حريـة    ،التعددية السياسية شريعة لمبدأ
وتكوين الجمعيات التي تباشر هذه الحقوق كلها بما فـي ذلـك    ،والتجمع السلمي ،والتعبير ،الرأي

ـ  ، الجمعيات السياسية ه وبالرغم من عدم ورود عبارة األحزاب السياسية صراحة مثل ما كان علي
معارضة المعسـكر اإلشـتراكي   ق اإلنسان كما رأينا آنفا، بسبب حقوالحال في اإلعالن العالمي ل

تخـذت  معيات السياسية هو األحزاب مهما إوالقصد من الج ،إال أنه يبقى المعنى ،للتعددية الحزبية
  ي ، والمبانوالمعاني ال باأللفاظ ،ألن العبرة بالمقاصد ،وتوارت وراء مسميات ،من أسماء

عتبر أن ما جاء فـي االتفاقيـة   ما أقره الدكتور حسن البدراوي حين إ وعليه فإننا نتفق مع 
فهي قد  وعلى غرار ما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،الدولية للحقوق المدنية والسياسية

   1.نسانحتوت على كافة الضمانات المتعلقة بالتعددية الحزبية ضمن الحريات العامة لحقوق اإلإ
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 ) 1962قبل ( نشأة األحزاب السياسية في الجزائر:   المبحث الثالث  

             عندما نخوض في نشأة األحزاب السياسية في الجزائـر، و مـا مـرت بـه مـن تغيـرات           
و تطورات يجدر بنا أن نطلع على األسس القاعدية التي قامت عليها هذه األحزاب ، و مـا هـي   

  لى التي تجسدت فيها فكرة األحزاب السياسية التعددية في الجزائر ؟الصور األو
إن نشأة األحزاب السياسية في الجزائر بمفهوم التعددية لم تكن وليدة اإلصالحات السياسـية       

  .األخيرة ، بل ظهرت تزامنا مع الحركة الوطنية ، و كفاحها السياسي ضد اإلستعمار الفرنسي 
كة الوطنية إلضطهاد مستمر من طرف المستعمر بسبب ما تحمله، و تدعو لقد تعرضت الحر     

ل إلـى  يإليه من عمل سياسي تحرري ، مما إضطرها إلى إنتهاج العمل السري حتى تضمن السب
  .تحقيق ما تسعى ألجله ، و تعد نفسها للمواجهة المصيرية 

      خالد حفيد األميـر عبـد القـادر   التيارات السياسية في تلك المرحلة كانت حركة األمير  أبرز    
و بالرغم من فشـله إال أنـه    ،1919الذي يعتبر أول من خاض غمار السياسة في الجزائر سنة 

  .ستطاع رسم الخطوط العريضة لباقي التيارات السياسية في الجزائرإ
  :2تقسم التيارات السياسية في الجزائر إلى تيارين أساسين هما   
ه لتسوية ل إيجاد حلول ، و محاولةرستعماه في العمل هو تجنب مواجهة اإللوبتيار إصالحي أس -

  :اتجاهات  3و يتفرع إلى  ،الوضع مع الحفاظ على مصالحه
  .)علماء المسلمين التمثله جمعية ( االتجاه الديني  -         
  .)يمثله النواب( االتجاه الالئكي -         
  ).الحزب الشيوعي الجزائري يمثله( االتجاه الماركسي -         

         و هـو أسـلوب لتحـدي اإلسـتعمار و مواجهتـه       ،ستقاللي أسلوبه معاكس للتيار األولتيار إ -
  نجم شمال إفريقيا -  : و يتمثل في
  حزب الشعب الجزائري -            
  حزب جبهة التحرير الوطني -           

 :ات بشيء من اإليجازفي ما يلي سنتناول هذه التيار  

  :التيار اإلصالحي :المطلب األول 
علمـاء  الجمعية (االتجاه الديني : تجاهات عديدة إلى إ كما سبق ذكره يتفرع التيار اإلصالحي    

  .و الحزب الشيوعي ،تجاه الالئكياإل) المسلمين 
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  )علماء المسلمينالجمعية :(الديني هاالتجا: الفرع األول     
هم اهللا نشاطهم هي فكرة سديدة، و صائبة أل مو تنظ ،إنشاء جمعية للعلماء تجمع شملهمإن فكرة     

قد دعا إليها رفاقه  من أهل العلم أمثـال الشـيخ    ،و" رحمه اهللا" د الحميد بن باديس بها اإلمام عب
 دعوة مباشرة في جريدة الشهاب إلى العلماء المصلحيناإلمام وجه  1925ففي سنة   ،اإلبراهيمي
حبـي  و م ،قتراح و يلبي الدعوة من أهل العلمننا نرغب من كل من يستحسن هذا اإلأ:" قال فيها 

 ذا مـا رأينـا إستحسـانا           إو يرسل به إلى عنوان الجريدة حتـى   ،يهاإلصالح أن يكاتبونا مبينا رأ
  ." و قبوال كافيا شرعنا في التأسيس و اهللا ولي التوفيق

طلبة علـم    كلهممدعو  72ع بنادي الترقي بالجزائر العاصمة حوالي جتمإ 1931ماي  5في     
  .علماء المسلمين الللمشاركة في الجلسة التمهيدية لتأسيس جمعية 

جل محاربة البدع من أ) لعربية لغتي ، الجزائر وطنياإلسالم ديني ، ا(عملت الجمعية تحت شعار 
.. الجهل ، الخمـر ، البطالـة   : من اآلفات  تطهير المجتمع و ،و الضالالت الدينية ،و الخرافات

  .و المكاتب الحرة للتعليم االبتدائي ،ففتحت النوادي
ال :( رغم أن الجمعية ذات طابع غير سياسي كما نص الفصل الثالث من قانونهـا األساسـي       

أن  الإ، ) يسوغ لهذه الجمعية في أي حال من األحوال أن تخوض أو تتدخل في المسائل السياسية 
و حرص اإلمام عبد الحميد بن باديس على إبعاد حركة جمعية العلماء  ،سياسي إسالمي كان عملها

ن الهدف الـذي تسـعى إليـه هـو     يمكن أن يصبغها بصفة الحزب، ذلك ألالمسلمين من كل ما 
سياسـي الواضـح   لالعمـل ا  أن األول هو: و إن لم تعلن ذلك صراحة إيمانا بمبدأين  ،ستقاللاإل

ن بناء الدعامة األصلية تتمثل الثاني هو أ ،رنتشاإضطهاد المستعمر لها قبل اإلالجمعية إلى يعرض 
نتهاج سبيل اإلصـالح أوال دون  ستقالل ، بمعنى إو بعدها يأتي اإل ،في دعوة الشخصية الجزائرية

  .و صدام  مع المستعمر الفرنسيأالوقوع في مواجهة 
كانت تتصرف كحزب سياسي من خالل إلقاء  ، غير أنهاحاولت الجمعية تجنب العمل السياسي    

الصحافة التي تبعث بروح الوطنية في نفوس الجزائريين ، إضافة إلى وو المحاضرات ، ،الخطب
اعتبرت كل مـن قبـل   و  ،اإلدماج مع الشعب الفرنسيو ،رفضها ألي صورة من صور التجنس

  .رتد عن اإلسالم التجنس بأنه إ
ن جمعية العلماء المسلمين هو وجود بعض المتناقضات داخل الجمعية مـن  مايمكن أن يؤخذ ع    

ـ  72ت ضمت حوالي نشئفالجمعية منذ أن أ: خها من جهة أخرى و بين مواقف مشاي ،جهة  اعالم
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            و معتقـدات  ،تجاهات دينيـة إلهم  كان لكن هؤالء ،كان هدفهم إحياء دولة جزائرية مسلمة امسلم
أو الشيخ  و آخر يتبع الشيخ محمد عبده ،فمنهم من يتبع جمال الدين األفغاني  و تصورات مختلفة

جـاءت التوجهـات    ، لذلك ختالف الوالء لرواد النهضةاالسالميةعبد الرحمان الكواكبي  تبعا إل
تساع فجوة التناقض األمر الذي زاد في إومختلفة أيضا ، السياسية لشيوخ جمعية العلماء  والمواقف
في أسـرة ذات   أو االجتماعي ، إذ نجد الشيخ بن باديس في حد ذاته نش ،شأة االقتصاديعامل الن

 بفرنسـا   إلحاق الجزائر 1936فلم يكن غريب أن يقبل الشيخ سنة  ،و موالية لفرنسا ،و ثراء ،جاه
      سر ريفية تتلمذوا على أيـدي شـيوخ الزوايـا    أأما غالبية العلماء المنتمين إلى الجمعية كانوا من 

  . عصاميا  أو منهم من نش ،نتقل إلى جامعة الزيتونة أو األزهر الشريفمنهم من إ
مفهـوم الجنسـية السياسـية    بإن هذا التناقض جعل بعض الباحثين خاصة فيما يتعلق بالقبول     

و التي نادى بها عبد الحميد بن باديس  لم يترك مجـاال لتصـور مؤسسـات سياسـية     ، الفرنسية
  .و نابعة من الواقع الجزائري اإلسالمي ،صةجزائرية خال

  تجاه الالئكي اإل:  الفرع الثاني    
ها األميـر  أهذه الحركة عبارة عن جمعية أنش،ونتجاه في حركة النواب المسلمييتمثل هذا اإل     

جزائـري            طالب بحق تقريـر المصـير للشـعب ال    ن رجع من فرنسا خائب األمل، ثمأخالد بعد 
الشـهادات   المسلمين حملـة  بضمت حركة النوا ، و قد)ولسن(يدا لمبادئ الرئيس األمريكي تجس

       فكـانوا ينـادون بوجـوب اإلصـالح      ،و الفكر الالئكي ،و المتشبعين بالثقافة الفرنسية ،الفرنسية
  .و دخول الجزائري لمجلس النواب الفرنسي ،و مساواة الجزائريين بالفرنسيين

       1اسـتعداده للتعـايش معهـا    و ،إيمانه بفرنسا فرحات عباس إلى ترسيخ الحركةسعى زعيم      
و لمطالب دعـاة   ،إال أن فرنسا لم تستجب لمطالبه ،و حتى التخلي عن حالته الشخصية اإلسالمية

جماهيري بأيـديولوجيات  جديـدة        ففكر في إنشاء حزب جديد ،و إلحاق الجزائر بفرنسا، اإلدماج
جل حقوق اإلنسان و المـواطن  تحاد الشعبي الجزائري للكفاح من أحزب اإل 1938نة سثم أسس 

اتها  و عاد ،و تقاليدها ،دعي من خالله إلى ربط الجزائر بفرنسا مع المحافظة عل معالم شخصيتها
، و انتهت حياته بعـد  لم يعش طويال ذا الحزبه نلكن رغم هذا التحول إلى حزب اإلتحاد ، إال أ

   .لحرب العالمية الثانيةندالع اإ
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  الحزب الشيوعي الجزائري : الفرع الثالث
خاصة بعد دعوة الشـيوعي   1921نشط فرع الحزب الشيوعي الفرنسي في الجزائر بعد مؤتمر   

      1935الحزب الشيوعي الجزائـري سـنة    ورة مساعدة الحركات التحررية، فنشألينين إلى ضر
 جل جزائر حرة سـعيدة  أالذي أكد فيه على العمل من  24/10/1936عقد مؤتمره التأسيسي في و

فكان من المستحيل   ،اعتبار الجزائر قطعة من فرنسا، وخويا مع الشعب الفرنسيو متحدة اتحاد أ
األمر الذي جعل من الحزب الشيوعي بعيدا كل البعـد  هذا  ،ستقالل أو حتى يطالب بهن ينال اإلأ

 و لم تكن له قاعدة شعبية ، لذلك كان له نفس مصير تشـكيالت  ،يةعلى الحركة الوطنية الجزائر
  .و سجن مناضلوه ،فتم حله ،تجاه اإلصالحي األخرى ، ولم يحقق أي نجاح سياسياإل

رجع الحزب من جديد للمطالبة بمساعدة األمة الجزائرية التي ال تزال في  1946لكن في سنة     
أوت  5نضـم فـي   ، ثم إزائرية مرتبطة بشعب فرنساو حكومة  ج ،بإنشاء مجلس ،طور التكوين

 جمعية أحباب البيان و الحرية اللتانو  ،نتصار الحرياتتكونت من حركة إإلى الجبهة لتي  1951
و متحـدة مـع    ،إلى إقامة جمهورية مستقلة ذاتيـا  انتطمح إلى فكرة األمة الجزائرية، و نتدعوا

  .1الجمهورية الفرنسية المتطورة
  ستقالليالتيار اإل: الثاني المطلب     
نجـم  : ثر على الحركة الوطنية و هـي  أسنتناول في هذا التيار أهم األحزاب التي كان لها      

  .جبهة التحرير الوطني و حزب الشعب الجزائري ، ،وشمال إفريقيا
  :نجم شمال إفريقيا :  الفرع األول   

و آزرتـه جماعـة مـن     ،د مصالي الحاجساهم في تأسيسها السي ةكجمعي أهو تيار وطني نش    
و بعض الجنود المسرحين من األحـزاب   ،و المراكشيين ،التونسيينو ،الشبان األحرار الجزائريين

   . ، و الالجئين السياسييناليسارية الفرنسية
فـي   ن الحركة الوطنية عانت من السياسة القمعية التي تمارسها فرنساألالنجم في باريس نشأ    

كانت األرضية شبه  السياسي هو اللجوء إلى فرنسا ذاتها، حيثفكان السبيل الوحيد للعمل  الجزائر،
  .مالئمة لذلك 
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تحددت مطالبه كما  ، و عين األمير خالد كرئيس شرفي، حيثرسميا نشأ النجم 1926في مارس   
  :1يلي
       لمصـالح الماديـة   الـدفاع عـن ا  مطالبه مغاربية بالدرجة األولى تتمثل في  كانت ةفي البداي     
و المغاربـة أصـبح    ،التونسـيون  هبعد ما فقد أعضاء ، غير أنه المعنوية ألهل إفريقيا الشماليةو

  :و تحولت مطالبه إلى مطالب أكثر خصوصية بالشعب الجزائري ،منظمة جزائرية خالصة
  .نتخاب برلمان قومي جزائريوجوب إ -
  .ستقالل التام للبالد الجزائرية اإل -
  .نسحاب الجيش الفرنسي من القطر الجزائري، ثم إإرجاع األرض المغتصبة إلى الجزائريين -

و تشكيل حكومة وطنية   ،أهم ميزة في هذه المنظمة كانت مطالبها الرسمية باالستقالل التامإن     
  .متابعة أعضاءه إلى و ،إلى حل النجم عدة مرات تلجأ األمر الذي جعل السلطات الفرنسية

كان عبارة عن جمعية نشـاطها  الفترة لم يحمل النجم تسمية حزب، حيث ه في تلك أنالمالحظ    
نتمـاء إلـى   ، و تخلى عـن اإل ن فقد األعضاء المغاربةأمغاربة ، لكن بعد  و يمارسه جزائريون

و تحول إلـى حـزب    ،الحزب الشيوعي الفرنسي حصر نطاق نشاطه السياسي في الجزائر فقط
بقى محتفظا في طياته ببرنامجه و بالرغم من أنه في كل مرة يتعرض للحل  ، 2سياسي جزائري 

  :مثال ، ستقالل و أفكاره التي تم تطبيقها بعد اإل
 بلية كل سكان الجزائر للترشـيح فـي   و قا ،نتخاب المجلس التأسيسي عن طريق االقتراع العامإ -

 .المنتخبة و المجالس  ،و البرلمان ،المجلس التأسيسي ، حيث نشأالمجلس
و تملك الدولة الجزائريـة   ،الفالحين ىو إعادة توزيعها عل ،مصادرة األمالك الفالحية الكبرى -

هذه األفكار  قد تجسدت مرافق العمومية، كماو ال ،و السكك الحديدية ،و الموانئ ،بشكل تام البنوك
  . 3نتهجته الجزائر بعد االستقاللمن خالل التسيير اإلشتراكي الذي إ

  ) 1937مارس 11:(ب الشعب الجزائريحز: الفرع الثاني     
يـوم  " حزب الشعب الجزائري"بعد نجم شمال إفريقيا أعلن مصالي الحاج إنشاء حزب جديد هو   

جزائرية خالصة  هسياست و ستقاللي ثوري جزائري  ،ذو طابع إ بالحزو هذا  ،1937مارس  11
                                                

 164.احمد توفيق المدني،هذه هي الجزائر ، مكتبة النهضة المصرية ،  القاهرة ، بدون سنة ، ص - 1
     .17سابق ،  ص ، النظام السياسي الجزائري ،  مرجع  سعيد بوالشعير  - 2
، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ،  1962-1919األمين شريط ، التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية    - 3
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برنامجـه  زاد من شعبيته تمحـور   ، كما قدظيرمما جعل الشعب يتكتل حوله بصورة منقطعة الن
اقترابه من المشـاكل الحقيقيـة   ، وانفصاله التام عن الشيوعية، والوطني لستقالالسياسي حول اإل

  . الجزائري  بللشع
السـلطة   ، و التحريض على العصيان ، ذلـك أن عتقلت فرنسا زعماءه بتهمة التهيئة للثورةإ    

و حتى تسيطر على الوضع ريثما  ،على الشعب الجزائري الشعب درك مدى تأثير حزبالفرنسية ت
  " .أدولف هتلر"من طرف ةاألوضاع السياسية األوروبية التي كانت مهددأ تهد
في العمل السـري مـن    هذا األخير ستمرالحزب من طرف السلطات الفرنسية إ رغم حل لكن   

رغبـة  إلضافة إلى باتحت راية واحدة ، ، و تجنيدها و توعية الجماهير ،ستقاللجل المطالبة باإلأ
ظهرت بـوادر  ف ،شعب الجزائريالإرادة عن  و الفعلي ،هذه التشكيلة في أن تكون المعبر الوحيد

 بعد ذلك ميزة أساسية ار القوى السياسية األخرى الشيء الذي جعلهاإنك، والميل للوحدوية السياسية
  .ل مراحل تطورهو الدستور الجزائري خالل كام ،في الفكر السياسي

        األمـين دبـاغين  : بعد خروج مصالي الحاج من السجن أنشا مع مجموعة مناضلين مـنهم       
      1946 سنة نتصار الحريات الديمقراطيةحركة إ...."حمد مزونيأحسين األحول، محمد خيضر ، 

ال الكفاح ماعدا ستعمال كل أشكإبضرورة  آمنت متداد لحزب الشعب غير أنهاو هذه الحركة هي إ
كبر عدد ممكـن مـن المـواطنين بسياسـة     أو أن يمتد إلى داخل فرنسا لتوعية  1الكفاح المسلح 

  .و ضرورة التمسك  بفكرة أن الحريات الديمقراطية قادرة على سيادة الشعب ،المستعمر
يـد   كان تنظيم الحركة مركزيا فساعد على توسيع قاعدتها الشعبية ، لكن حصر السلطة فـي      

ات نقسـام اإلو  ،خالفاتالو بدأت  ،عليه األوضاع مما قلب و الزيادة في التركيز ،مصالي الحاج
  : داخل الحركة ، حيث ظهرت ثالث اتجاهات

  .و هم المصاليون ،سلطة في يدهالو تركيزه  ،تجاه موالي لمصالي الحاجإ -
  .ين سم المركزي، و يطلق عليه إتجاه معارض يدعو إلى القيادة الجماعيةإ -
تجاه فيما بعد لعب دور هـام  هذا اإل(، و الكفاح المسلح أخير يدعوا إلى العمل السريتجاه إ -    

  ).في إنشاء جبهة التحرير الوطني
  جبهة التحرير الوطني:  الفرع الثالث  

                                                
  18سابق ، ص ر ، النظام السياسي الجزائري ، مرجع سعيد بوالشعي -  1



  طار المفاهيمي والنظري لألحزاب السياسيةاإل                                        الفصل التمهيدي       
   

     

نتصار الحريات الديمقراطية بسبب تركيز السلطة في إن الصراعات التي  نشأت في حركة إ      
تفاق على برنامج سياسي تنتهجه الحركة أدى إلى و عدم اإل ،و تقديس شخصيته ،الحاج يد مصالي

  :  إتجاهين انقسامها إلى
  العمل السياسيب يؤمن تجاهإ -
  يؤمن بالكفاح المسلح  اتجاه -

حـل اللجنـة    الذي قرر 1954مر هوريو ببلجيكا سنة نعقاد مؤتواشتد الصراع خاصة بعد إ     
  .ب مصالي الحاج رئيسا مدى الحياة انتخا، والمركزية

ديدوش مراد ، العربي بن مهيدي، : تجاه الذي يدعو للكفاح المسلح و هممن اإلقامت مجموعة     
و محمد بوضياف الرأس المدبرة إلنشاء اللجنة  ،مصطفى بن بولعيد، محمد خيضر ، كريم بلقاسم

وعة مع إطارات المنظمة السرية لمجمالتقت هذه او،   1954ماي 23الثورية للوحدة و العمل في 
      1954جويليـة   25جتماع مغلق فـي  و محمد بوصوف في إ ،ت احمد لحسن، آي أحمد بن بلة: 

التحرير الوطني  ةميالد جبه  22مي فيما بعد بإجتماع الــ جتماع الذي سعن هذا اإل و تمخض
  .1954ع الثورة في أول نوفمبر ندال، و تم اإلعالن عنهما في تاريخ إ 1و جيش التحرير الوطني

          ثقافـاتهم   و ،ختالف طبقـاتهم ي األبواب لكـل الجزائـريين بـإ   فتحت جبهة التحرير الوطن     
     فاستطاعت لم الشمل مـن جديـد    ،اختالف األحزاب السياسية التي كانوا ينتمون إليها، وعاتهمنزو

  .تقالل الوطني سجل نيل اإلأتحقيق هدف واحد هو الكفاح من قصد 
         اسـتمرار األحـزاب  بقـاء، و لم يكن يستبعد ضمنيا  العودة إلى بيان أول نوفمبر نجد أنه عند    

و جميـع   ،جتماعيةاالإذ دعى جميع الجزائريين من كافة الطبقات  الوطنية، الحركاتالسياسية، و
نجد  ، لكن من الناحية الفعليةن تنظم إلى الكفاح التحرري دون أي خلفيات أو الحركات  ،األحزاب

  :وضع كل جزائري أمام خيارين  قدبيان ال هذا أن
   جبهةاللتحاق بصفوف ، و لذا عليه اإلوطني أنهإما  - 
  .لجبهة ، و بالتالي هو عدو لخائن لألمة الجزائرية إما أنه - 
حيث تقـرر   ،1956تأكد حظر مختلف التشكيالت السياسية الجزائرية بعد مؤتمر الصومام و    

و بقاءها القائد الوحيد للثورة الجزائرية ، و رسم المؤتمر الخطـوط   ،تنظيم جبهة التحرير الوطني
المجلس الوطني للثورة الجزائرية (العريضة للمؤسسات الدستورية األولى للدولة الجزائرية الحديثة 
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ـ   ،)تنسيق و التنفيذ كسلطة تنفيذيةالكسلطة تشريعية ، لجنة  س اإلدارة الجزائريـة        وتم وضـع أس
و إن لم يـنص   1962نظم الجيش ، فكانت هذه بوادر الوحدوية السياسية حتى ميثاق طرابلس  و

إن الحزب هو " صراحة على طبيعة النظام الحزبي فقد تضمن ملحقا خاصا بالحزب حيث جاء فيه
تحقيـق برنـامج    و يضمن ،و يقترح نشاطات الدولة ،الذي يضع الخطوط الكبرى لسياسة الوطن

الحزب في إطار الدولة بواسطة مساهمة المناضلين في أنظمة الدولة باألخص في الوظائف القيادية 
  :فالحزب يشترط أن 

  .غلب أعضاءها من المناضلين ، و أيكون رئيس الحكومة -    
  .يكون رئيس الحكومة عضوا من المكتب السياسي  -    
  .جالس من الحزب تكون أغلبية األعضاء في الم -    
فـي   أنـه رأى الحزب الشيوعي الجزائـري  ، وعارضت القوى السياسية مبدأ الحزب الواحد   

في يد الطبقة البرجوازية على ، وو السيطرة  ،الحزب وسيلة للهيمنة هذا المستقبل القريب سيكون
  .الطبقة الكادحةحساب 

        كخطـوة قانونيـة   14/08/63المـؤرخ فـي    63-297ستقالل صدر المرسوم رقم بعد اإل     
من المرسوم المذكور أعاله  01عملية لتجسيد نظام الحزب الواحد في الجزائر ، إذ تناولت المادةو

." ية ذات الهدف السياسي تمنع على كافة التراب الوطني كل الجمعيات أو التجمعات الفعل:"...... 
  .1989ستمر نظام الحزب الواحد إلى غاية و هكذا إ

كخالصة لما تقدم في عرض نشأة أهم التيارات السياسية في الجزائر خالل الحركة الوطنيـة      
و الخلفيـات   ،هي أن األحزاب السياسية رغم عدم صمودها إال أنها كانت تترجم األفكار السياسية

الحزبية بالغ في قيادة الشعب الجزائري نحو التحرر ، إال أن التعددية  أثرفكان لها  ،السائدة آنذاك
ثم تعود نفس تلك األحزاب لكن  ،ثم تتوارى ،كانت في صورة أحزاب تظهر إلى الساحة السياسية

، و تظهر من جديد، حيث يعاود المناضلون بأسماء مختلفة حتى نكاد نجزم أن نفس التشكيلة تعود
قـل  عتو ي ،ضرغلب األحزاب تحل أو تحالتجمع من جديد تحت إسم حزب أو منظمة جديدة، فإن أ

عن اإلرادة  برو التي ال تع ،ل نجمها بسبب األيدلوجيات التي تتبناهاأعضاءها أو أنها تفشل، و يأف
التي لم تكـن   ودعوا للتجنس مع فرنسا أالحقيقية للشعب الجزائري المسلم كاألحزاب التي كانت ت

  ". جمعية الطرق الصوفية " ،" كجمعية علماء السنة"لها شعبية 
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  : لتمهيديا خالصة الفصل  
من خالل هذا الفصل نستنتج أن لألحزاب السياسية عدة مفـاهيم وأنـواع ونظـم تختلـف           

  .واألهداف المسطرة لها ولكيفية تركيبها وتكوينها وعملها باختالف نظم الحكم 
 غير ملزمة، فهي إعتراف بحق إنشائها  وإن كانت ،وقد أحاطتها المواثيق الدولية بحماية قانونية  
  .أكيد على وجودها كضرورة ديمقراطية وت

رت على شـكل حركـة   كما أن األحزاب السياسية في الجزائر بمفهوم النظام التعددي قد ظه     
حي يضـم أحـزاب متعـددة ومختلفـة     إصال ، تيارستعمار، تنقسم إلى تيارينوطنية مناهضة لإل

حزب جبهة التحرير أبرزها  ستهاسيا في ستقاللية به أحزاب متباينةإتجاهات ، وتيار ذو نزعة اإل
  .  ستقالل ، وحقق اإلالوطني الذي قاد الثورة المسلحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


