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 ملخص 
أمهية صفه موضوعا ذو بو قرتاب من موضوع أزمة املشاركة السياسية يف اجملتمع اجلزائري، االضمن هذا العمل البحثي حناول 

 السياسية لنظر إىل  خصوصية هذا األخري ، ليسمتزايدة نظرا لألحداث املتعاقبة اليت شهدها اجملتمع اجلزائري، وكذلك با
ية  اليت نرغب يف تقدميها، قتصادية كذلك،  األمر الذي ساهم يف إثراء القراءة السوسيولوججتماعية واالفحسب  بل اال

تارخيي الذي تشكلت من خالله أزمة املشاركة السياسية يف اجملتمع اجلزائري، وكذلك -السياق السوسيوعتمادا على اوذلك 
اليت نؤسس هلا يف هذا و عينة من املفاهيم املفصلية اليت سرتافق بالضرورة مشكلة البحث والقراءة السوسيولوجية بصفة عامة 

 البحث.
 .ية، أزمة املشاركة السياسية، الشباباملشاركة، املشاركة السياسالكلمات املفتاحية: 

 Abstract 
Within this research we try to approach the subject of the crisis of political 

participation in Algerian society, as a subject based on the increasing importance 

given the successive events witnessed in Algerian society, as well as in view of 

the specificity of the latter in itself, not only politics but also social and 

economic, which contributed to the enrichment of the sociological reading, 

which we provided, depending on the context of the historical Inflect-formed 

from which the crisis of political participation in Algerian society, as well as a 

sample of the hinge concepts which necessarily accompany the research problem 

sociological reading in general we are setting up in this search. 

Keywords : participation, political participation, the crisis of political 

participation, young people 

 rahomansour@yahoo.com املؤلف املرسل:
 مقدمة

 يف اجملتمعات احلديثة  ال شك أن املشاركة السياسية أصبحت تشكل البنية التحتية املفضية إىل استقرار اجملتمع،  ليس 
اليت هي يف الغالب  دميقراطية شكال أو مضمونا، حيث ال ميكنها  ،وبل وكذلك اجملتمعات األقل حداثة؛فحسب 

االستمرار ككيان سياسي يف غياب املشاركة السياسية اليت تعترب مبثابة الداعم الذي مينحها التزكية، وعليه فان عدم 
بناءا على ذلك حناول احلديث عن و ؤذن بوقوع  أزمة املشاركة السياسية. يحة ملتاحضورها بأي شكل من األشكال ا

 اجملتمع اجلزائري يف ظل االنقطاع الذي عرفته املشاركة السياسية  خالل فرتات متفاوتة.
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 أوال: البناء املفاهيمي ألزمة املشاركة السياسية 
األخري ضمن قراءة تفكيكية، ليتم موازاة مع ذلك النظر  يقتضي احلديث عن مفهوم أزمة املشاركة السياسية وضع هذا

املشاركة السياسية، حىت إذا مت ذلك ميكن  النظر يف داللة مصطلح  وبعده يف داللة مصطلح املشاركة بشكل منعزل
 تذليل كل صعوبة تعرتي فهم ماهية مصطلح أزمة املشاركة السياسية ككل.

 مصطلح املشاركة -0
 ستعماالته اليت تنهض على أشكال خالفية، تتحددالحا مرنا، وذلك بالنظر إىل ة مصطيعد مصطلح املشارك

قتصاديًا أو ثقافياً...اخل، "فكلمة املشاركة اجتماعياً، سياسياً، االسياق الذي يوظف فيه، سواء كان بالنظر إىل 
Participation   سم املفعول للكلمة الالتينية امشتقة منParticipar ين، أطلح الالتيين من جز تكون هذا املصوي

وهو يعين: القيام بـدور، وبالتايل فان مصطلح املشاركة  Compar. والثاين هو مبعىن Parsهو مبعىن جزء  Parsاألول 
 1"يعين القيام بدور.

فضال عن ذلك، ميكن تعميق النظر يف مصطلح املشاركة لتصبح "تلك اجلهود املشرتكة حكومية أو أهلية، يف 
يات لتعبئة املوارد املوجودة أو اليت ميكن إجيادها ملواجهة احلاجات الضرورية وفقا ملخطط مرسوم ويف حدود خمتلف املستو 

لنواحي كما يري بعض املهتمني باملشاركة أن هذه األخرية "تشري إىل املسامهة يف ا  2السياسة االجتماعية للمجتمع."
إذن فمصطلح املشاركة يعد 3تمع تربطه هذه النواحي الثالثة معا."قتصادية، على اعتبار أن اجملالسياسية واالجتماعية واال

مصطلحا مضيافا على اعتبار أنه متعدد التموضعات، حيث حتيل القراءات املتوفرة إىل مستوى التعايش الذي يتمتع به 
 هـذا املصطلح، حيث يتعايش مع البيئة السياسية كما االجتماعية واالقتصادية وبيئات أخرى.

 شاركة السياسيةامل -9
يقتضي احلديث عن املشاركة السياسية يف الوهلة األوىل صياغة البنية املفاهيمية بشكل عام، حيث تعين "توفري 
الفرص ألخذ دور يف النظام الدميقراطي للدولة، ومن خالله تتاح الفرص للمواطنني لكي يعربوا عن آرائهم أو يصوتوا 

 4حيشدوا قواهم حول قضايا سياسية خاصة هبم." يشجعوا اجتاها سياسيا معينا، أوأو 

يف سياق احلديث عن املشاركة السياسية تربز اجتاهات معينة ينفرد كل منها بوجهة نظر معينة، فاالجتاه األول يشري 
رى ختيار احلكام، ويف هـذا الشأن يـا السياسة العامة للدولة، ومنها إىل أهنا تعرب عن األنشطة اليت هدفها التأثري يف

"النشاط الذي يقوم به املواطنون العاديون بقصد التأثري يف  أن املشاركة السياسية هي وجون نيلسون صامويل هنتغتون
ذا النشاط فرديا أو مجاعيا منظما أو عفويا متواصال أو متقطعا سلميا أو عنيفا ـعملية صنع القرار احلكومي، سواء كان ه

 5291يتدعـم هـذا التصور مبا تضيفه  دائرة معارف العلوم االجتماعية و 5ال."شرعيا أو غري شرعي، فعااًل أو غري فع
حيث ترى أن املشاركة السياسية هي "تلك األنشطة اإلرادية اليت يشارك مبقتضاها أفراد اجملتمع يف اختيار حكامهم 

 6العمل والنظام السياسي."وصياغة السياسة العامة  بشكل مباشر أو غري مباشر، أي إشراك الفرد يف خمتلف مستويات 
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أن املشاركة   Brownوبراون  Macridisيف مقابل وجهات النظر السابقة، يضيف كل من ماكريديس
السياسية هي  تلك "األنشطة اإلرادية املشروعة اليت يقوم هبا املواطنون هبدف التأثري بشكل مباشر أو غري مباشر يف 

 7رات اليت يتخذوهنا."عملية اختيار احلكام أو التأثري يف القرا

هبذه الكيفية تتضح عينة من املعامل اليت ينهض عليها مفهوم  املشاركة السياسية، أما هـذه األخرية ضمن  االجتاه 
"تلك األنشطة اليت يقوم الثاين فيجسد يف إطارها الفرد  دورا يف احلياة السياسية، حيث يشري هذا النوع من املشاركة أهنا  

تمـع هبـدف التأثري يف العملية السياسية ومن مظاهـرها: التصويت، وحضور املؤمترات والندوات، ومطالعة هبا أفراد اجمل
الصحف وبيانات األحزاب وبراجمها، واالتصال باجلهات الرمسية، واالخنراط يف املؤسسات الوسيطة مثل األحزاب 

 8والنقابات،والرتشح للمناصب العامة، وتقلد املناصب السياسية."

وهي فضال على ذلك "العملية اليت يلعب من خالهلا الفرد دورا يف احلياة السياسية جملتمعه وتكون له الفرصة ليشارك      
ولتعميق معناها نضيف أن 9يف وضع األهداف العامة لذلك اجملتمع. وأفضل الوسائل لتحقيق واجناز هذه األهداف."

عية اليت يقوم هبا احملكومون وتكون قابلة ألن تعطيهم تأثريا على سري املشاركة السياسية هي "جمموعة النشاطات اجلما
على ضوء االجتاه الثالث تنهض املشاركة السياسية على أبعاد عامة ومتسعة لتشمل كل عمل 10املنظومة السياسية."

وفضال عن ذلك فهي   11."سياسي، ويف هـذا اإلطار فان املشاركة السياسية هي "حماولة التأثري على توزيع املصاحل  العامة
غال عن طريق التأييد أو الرفض تعين "انشغال املواطن باملسائل السياسية داخل نطاق جمتمعه، سواء كان هذا االنش

 13وهي كذلك "املشاركة يف كافة جماالت احلياة."12املقاومة أو التظاهر ...اخل."أو 

جتاه "مشاركة ا االفعل االنتخايب فحسب، فهي وفق هذجتاه الرابع فتقتصر ضمنه املشاركة السياسية على الأما اال
ويف تعريف آخر تشري إىل  "حرص الفرد على أن يكون له دور   14الفرد يف كافة املناسبات االنتخابية اليت جتريها الدولة."

شة القضايا السياسية ت املنتخبة، أو مناقآرادية حلق التصويت والرتشح للهياجيايب يف احلياة السياسية من خالل املزاولة اإل
 15مع اآلخرين باالنضمام إىل املنظمات  الوسيطة"

جيب االنتقال من احلديث عن املشاركة السياسية من حيث بنية املفهوم إىل  تعميق معناها، وألجل هذا الغرض 
ات منظمة تكون يف إطار مؤسس وهي يف الغالب ثالثة مستويات، "مشاركة نستحضر تصورا آخر يتعلق بأشكاهلا

تنظيمات قائمة تشكل حلقة الوصل بني املواطن والنظام السياسي عن طريق أجهزة تقوم مبهمة جتميع ودمج املطالب أو 
الفردية املعرب عنها وحتويلها إىل اختيارات سياسية عامة يف إطار برامج حمددة تقوم هبا األحزاب السياسية والنقابات، 

مستقلة يقوم هبا املواطن بصفة فردية حبيث تكون له حرية مطلقة يف حتديد  ومشاركة واالحتادات املهنية، واجملالس املنتخبة،
ظرفية تتم يف املناسبات  نوع مشاركته ودرجتها ويكون خمريا يف أن يشارك أو ال يشارك، ويف املستوى الثالث مشاركة

 16".وتضم غري النشطني وغري املؤطرين سياسيا من اجلمهور أي عامة الناس
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 وم أزمة املشاركة السياسيةمفه -3
ال تزيد أزمة املشاركة السياسية يف الغالب عن كوهنا مؤشرا عن خلل وظيفي يعرتي احلقل السياسي بشكل عام 
ألي جمتمع بناءا على عـدة عوامل، فهي، فضال على ذلك، تشري "إىل تدين معدالت مشاركة اجلماهري يف احلياة 

 17ع العراقيل أمام املتطلعني إىل املشاركة."السياسية نظرا للجوء الصفوة إىل وض

لتعميق معىن أزمة املشاركة السياسية نأيت إىل ذكر عينة من احلاالت اليت  تعد مؤشرا صادقا هلا ومنها "ظهور 
عية الصاعدة،عجز النظام جتماماعة احلاكمة إىل مطالب القوى االمجاعات تطالب بإشراكها يف احلكم،عدم استجابة اجل

حتياجات املتعلقة باملشاركة السياسية جلزء كبري من أبناء اجملتمع،  وال ترجع هذه األزمة لسبب بعينه بل أن العن سد ا
هناك العديد من العوامل اليت تتداخل لتشكيل هذه األزمة، وهي يف حقيقية األمر جزء من حلقة متصلة ببعضها من 

واقع العريب، مثل أزمة الشرعية ، وأزمة اهلوية ، وأزمة التوزيع ، األزمات اليت تعاين منها كثري من الدول وخصوصا يف ال
 18وأزمة التدخل، وأزمة التكامل."

 أزمة املشاركة السياسية يف اجملتمع اجلزائري -ثانيا
 كيف نقرأ التشكل البنيوي ألزمة املشاركة السياسية يف اجملتمع اجلزائري؟ وما هي البنيات املتحكمة فيها؟

ستحضار النظام السياسي يف اجلزائر، كما يفضي هذا األخري اع اجلزائري إىل مة املشاركة السياسية يف اجملتمحتيل مسألة أز 
دول العامل الثالث، يف  :بدوره  إىل احلديث عن نظام آخر أكثر مشولية يضم العديد من الدول املنضوية حتت مسمى

البطرياركي الذي ينسحب وجوده على النظام اجلزائري هو اآلخر يف  يتمثل يف النظام ا كما يف آسيا وأمريكا الالتينيةإفريقي
 مرحلة من مراحل تشكله.

فالنظام البطرياركي أو ما يصطلح عليه بنظام السلطة األبوية يعد نظاما يتجسد يف سلطة الرجل السياسية، حيث  
باالقتصادي والثقايف إىل غاية الديين. يبدي هيمنته على بنيات مرتامية األطراف، فمن السياسي إىل االجتماعي مرورا 

فالبطرياركية األبوية تنسحب هيمنتها على كل ما له عالقة بالسلطة السياسية. فهي فضال على ذلك "نظام قدمي يعود إىل 
 19".املمالك القدمية اليت كانت تدعي أن الدولة وكل األشخاص الذين يعيشون فيها ملك للملك

حييل إىل اعتبار هذه األخرية مسة تواترها القادة  هوي يف اجلزائر بالبطرياركية، فاسأما عن عالقة النظام السي
اجلزائريون تارخييا وهذا من قبيل الدول اليت تداولت على حكم اجلزائر عرب التاريخ،  مع ذلك فهي تعترب  شكال من 

ة من زاوية أخرى فال تزيد يف الغالب عن   األشكال اليت مورست هبا السياسة وأديرت هبا السلطة وشؤوهنا. أما البطرياركي
 كوهنا متهيدا لنشوء ما يعرف باألنظمة الزبائنية.

تعد األنظمة األبوية يف األصل كمرحلة متهيدية لعبور معني يف السلطة وطرائق ممارستها، وما النظام الزبائين الذي 
ل احمليط أو ما يعرف باهلامش املتشكل من أفراد يسيطر عليه املركز املتمثل يف شيخ القبيلة/الرئيس وعصبيته يف مقاب

ض القراءات تعبري عن القبيلة/الشعب إال مؤشرا عن مرحلة انتقالية متارس بداخلها األبوية من جديد، وهو من منظور بع
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حداثة غري مكتملة، األمر الذي يدعو إىل استحضار فكرة أن الزبائنية تعد من الكيفيات اليت يدير هبا اآلخر الغريب 
شؤونه يف السلطة وقد مت تكييفها مع بنيات ليس فحسب سوسيوسياسية واقتصادية بل كذلك ثقافية ودينية أصيلة 

 وحملية.

بقة فقد نتج وضع سياسي باطولوجي عجز يف سياقه املركز يف الدول املتخلفة عن هيكلة نطالقا من الفكرة الساا
ذاته، إىل غاية أن تشكلت مالمح جمتمع سياسي مكتظ بالتناقضات، وقد متخض موازاة مع  ذلك  "وجود بناء 

 20بريوقراطي يتماشى مع ثقافة جمموعة بدل ثقافة جمتمعية."

وبعدها الزبائنية كأشكال متارس هبا السلطة بلفت النظر إىل كون اجلزائر على  يرتبط احلديث عن البطرياركية  
األقل بعد االستقالل أنطولوجيا شهدت انسالخا عن األنظمة السابقة، حيث كان ذلك ضمن ثورتني، األوىل ثورة 

 5222أكتوبر  11 أحداث التحرير اليت حتررت فيها اجلزائر من نظام املستدمر الفرنسي، أما الثانية فكانت متمثلة يف
 حيث كانت متهيدا ملرحلة التداول على السلطة.

يشكل احلدث األول املتمثل يف ثورة التحرير كمحاولة لكسر اهليمنة الفرنسية على اجلزائر شعبا ودولة، أما  
ائري التمرد فشهدت نفس مستوى االندفاع الذي كان يف ثورة التحرير، وذلك لرغبة الشعب اجلز  5222أحداث أكتوبر 

على هيمنة احلزب الواحد، حيث كانت األحـــداث املذكورة مؤذنة بدخول اجلـــزائـــر مرحلة التداول على السلطة والتعددية 
 احلزبية والنقابية واإلعالمية.

موازاة مع احلديث عن مسألة التداول على السلطة تتضح بامتياز مالمح أزمة املشاركة السياسية يف اجملتمع 
زائري، واليت ميكن احلديث عنها يف إطار مرحلتني: األوىل قبل التعددية السياسية والثانية بعدها.  فوفق قراءات اجل

مل يستقر على  ،فان اجلزائر يف الفرتة اليت أعقبت االستقالل شهدت نظاما سياسيا هجينا ؛سوسيولوجية وأخرى سياسية
إىل احتدام الصراع السياسي الذي تعددت جبهاته، حيث كان  أعراف واضحة يف ممارسة السلطة، األمر الذي أدى

بناءا على ذلك 21احلقل السياسي "مغلقا من قبل اجلبهة اليت تسيطر عليها العناصر العسكرية املتعددة والتكنوقراط."
لسياسي خيتفي مصطلح املشاركة السياسية خلف ما ميكن تسميته بالتعبئة السياسية بوصفها السمة البارزة للنظام ا

 اجلزائري يف الفرتة املذكورة، ويف مقابل ذلك تتضح بشكل متزايد مالمح أزمة املشاركة السياسية.

ما يلفت النظر حول النظام السياسي للجزائر بعد املرحلة اليت أعقبت االستقالل أنه بقي منغلقًا كاحباً لكل مبادرة 
ورة حماوالت متكررة أفضت إىل إنشاء العديد من اجلمعيات تتوخى االنفتاح واالستقاللية. وقد شهدت املرحلة املذك

، الذي مت تعديله يف فرباير مبرسوم 5221/ 1وخباصة يف السبعينيات يف تلك املرحلة اليت متخضت عن صدور قانون 
 الذي نصَّ على إنشاء اجلمعيات. 5222/ 99

االستقالل، وان ظهرت معاملها مبستويات إن أزمة املشاركة السياسية اليت شهدهتا اجلزائر يف مرحلة ما بعد 
متفاوتة،إال أن عوامل معينة أفضت إىل إقصائها، ومنها بالتحديد مسألة الوفرة املالية للجزائر يف تلك الفرتة املتأتية من 
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تصدير احملروقات أي أن أزمة املشاركة السياسية يف اجلزائر ارتبطت بالوضع االقتصادي اجليد الذي أخفى  عائدات
عاملها، " لكن  طرحت نفسها كأزمة وعاىن منها النظام السياسي مع تدين عوائد النفط وتدهور الوضع م

ضر عوامل أخرى عملت على تفعيل أزمة املشاركة السياسية يف اجلزائر على األقل يف 22االقتصادي." إىل جانب ذلك حتح
ت مفعوهلا تارخيية، اليت تعد يف نظر بعض الباحثني أهنا فقداملرحلة املذكورة، ونذكر منها حتديدا مسألة الشرعية الثورية وال

 ستقالل.يف حضور جيل ما بعد اال

بالكيفية السابقة مت احلديث عن أزمة املشاركة السياسية يف فرتة احلزب الواحد بشكل غري مفصل، أما عن املرحلة       
داية األمر بتهيئة فضاء املشاركة السياسية بكيفية متدرجة، اليت أعقبتها ونقصد التعددية السياسية فقد مت التأثيث هلا يف ب

( من دستور 01وذلك بإصدار مراسيم وقرارات  متتالية استهدفت تفعيل حرية العمل السياسي وتعدديته، ومنها املادة )
 23حيث نصت على أن "حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معرتف به." 5222

ئري يف مرحلة التعددية السياسية حرية إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي، توالت بعد أن كسب املواطن اجلزا
عملية إصدار املراسيم اليت تقنن مكسب حرية املمارسة السياسية وتوالت موازاة معها عملية إنشاء اجلمعيات، حيث 

 59ع الفين والعلمي"، واملادة اليت تنص على "حرية اإلبدا  51مواد  تنظيمية أخرى منها املادة  5222تضمن دستور 
الذي يبيح  5221اليت تنص على حرية التعبري وتأسيس اجلمعيات وعقد االجتماعات"، إىل غاية صدور قانون ديسمرب 

 هنائيا إنشاء اجلمعيات. 

إىل بروز ظاهرة تأسيس األحزاب  5221ديسمرب  10ومتمها قانون  5222مهدت املراسيم اليت أفرزها دستور 
ة، حىت أصبحت تقليدا ميارسه رجال السياسة يف اجلزائر، ومع ذلك مل ترتاجع السلطة عن التقنني الدائم السياسي

حيث "حيدد املسلكيات اليت جيب على   5221لألحزاب السياسية، ومن شاكلته القانون العضوي الذي صدر يف مارس 
هلوية اجلزائرية املتمثلة يف اإلسالم والعروبة واألمازيغية كل حزب التقيد هبا يف مادته الثالثة، ومنها عدم استغالل مكونات ا

 24".إىل جانب احرتام احلرية العامة والوحدة الوطنية وتبين التعددية السياسية 5210واحرتام مبادئ ثورة نوفمرب 

ية إن تشكل وتعدد األحزاب السياسية يف مرحلة التعددية بقدر ما مهَّد إىل  امتالك مكسب املشاركة السياس
الذي حرم منه املواطن اجلزائري لعقود طويلة، بقدر ما  كان مؤذنا مبيالد أزمة املشاركة السياسية يف مرحلة التعددية، واليت 
سامهت يف تفعيلها عوامل خالفية، نذكر منها غياب تداول النخبة واملثقفني على السلطة واالستمرار بقاءها يف يد القوى 

 السياسية السابقة.

ظاهـر أزمة املشاركة السياسية يف اجلزائر حضور عينة من املظاهر اليت ترافق األزمة ثراء الطرح حول ميستدعي إ
املذكورة، واليت نذكر منها "غياب التطابق بني املبادئ اإليديولوجية واملواقف والربامج والنصوص القانونية مع املمارسات 

مشاركة شكلية مومسية غري فعالة من قبل  ري والسياسي، فضال عنالسياسية امللموسة اليت صاحبها تفشي الفساد اإلدا
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القوى السياسية، حيث ال تظهر األحزاب إال أثناء العملية االنتخابية هبدف تأدية أدوار معينة  أو احلصول على الريع 
 االنتخايب".

لشباب، "حيث يالحظ سيطرة ومن املظاهر املرافقة ألزمة املشاركة السياسية يف اجملتمع اجلزائري إقصاء فئة ا 
الشيوخ على املناصب القيادية وبالتايل غياب التجديد واحليوية لتحريك العمل السياسي وضعف املشاركة يف أوجه 
النشاط االجتماعي األخرى ويف اجملاالت غري السياسية للحياة االجتماعية، ذلك أن مثل هذه املشاركة تؤثر يف اجتاهات 

سياسي والعملية  السياسية، كما ميكن احلديث عن ضعف احلراك االجتماعي وعزوف املثقفني، إىل األفراد حنو النظام ال
 25جانب املقاطعة االنتخابية."

 خامتة
بناءا على ما سبق فان أزمة املشاركة السياسية يف اجملتمع اجلزائري مرتبطة أساسا باخليارات السياسية للنظام احلاكم 

من األوضاع االقتصادية اليت كانت تسمح بالتأثيث لواقع اجتماعي بعيدًا عن أية أزمات  عرب فرتات متعاقبة. فبالرغم
اجتماعية يف املستوى األول، خاصة ضمن املرحلة اليت أعقبت االستقالل، إال أن ذلك مل يفِض إال إلنتاج واقع 

 اجتماعي تغلب عليه ميزة اهلشاشة.

تعميق اهلوة بني أغلب فئات الشعب والنظام السياسي الذي خيتار وفق هذا املنظور فان ذلك يفضي بامتياز إىل  
ما يناسبه ويقصي اهتمامات الشعب اليت ال تزيد عن كوهنا مطالب اجتماعية كالسكن والعمل...اخل، فضال على ذلك 

سياسية وحصر فان من أبرز مالمح أزمة املشاركة السياسية يف اجملتمع اجلزائري إقصاء فئة الشباب من أهم املناصب ال
هذه املشاركة يف مناصب ليست على قدر هائل من األمهية. وبالتايل يتمخض عن املكونات البنيوية لألزمة املذكورة بروز 

 معامل التناقض الفاضح بني ما هو سياسي وما هو اجتماعي يف اجملتمع اجلزائري. 

 حاالتقائمة اإل
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