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تتضمن التنمیة السیاسیة في إحدى جوانبها،تنمیة روح المواطنة والوالء والمشاركة 
ه االخیرة التي تعد مؤشر قوي الداللة على مدى تطور أو تخلف المجتمع ونظامه ذالسیاسیة، ه
أحد السبل الكفیلة لتأسیس قیم المواطنة و من الدیمقراطیة،أرقى صور تعتبر منالسیاسي،و 

ومن بین آلیاتها  نجد والفعالیة الوظیفیة،و هذا ما یضمن للمواطن حقوقه السیاسیة والمدنیة،
من أشكال المشاركة السیاسیة، ذلك بالنظر للوظیفة الرئیسياالنتخابات التي تعتبر الشكل 

النظام تفعل من شرعیةالحاكمة.و التي الحیویة لالنتخاب ،حیث یعتبر مقیاسا لشرعیة الهیئة
في إطار الحریات والحقوق الفردیة التي كفلتها مختلف العهود والمواثیق هذا ندرج و ی،القائم

دون الخضوع أليفي التعبیر عن مختلف توجهاته وآرائهة منح للمواطن الحریالتي توالدولیة ،
والشك أنها تعتبر مؤشر لنجاح أیة تجربة تدرس السلوك السیاسي للمواطنین.كما  ضغوطات
، في ظل تفاعل الفرد مع السیاق االجتماعي والسیاسي الذي ینتمي إلیه أي: كیف دیمقراطیة

في مقاربة فید،ویمكن أن ی، الذي یحیط به األخیرهذا یبني الفرد سلوكه في ظل تفاعله مع
السلوك وفهم كیفیة عمل النظام السیاسي.

وأصبحت من سمات األنظمة الدیمقراطیة،شاعت مؤخرا ظاهرة العزوف االنتخابي
ن النظم السیاسیة وأدركت أ،الوعيها فیانتشرالتي خاصة في دول العالم الثالث ،عامة

ئر والجزا،هاانالشرعیة على كیتستعملها إلضفاءمصالح األقلیة،وهي رموز إالالتخدم ،القائمة
فهذه األخیرة،بكل أنواعهتصویتعن الدها االنتخابیة عزوفامن بین الدول التي شاهدت مواع

ع االنتخابي.االمتنااألولى في ،عتبر منطقة القبائل تُ لأخرى.إلىتختلف من منطقة 

همیة الدراسة:أ
تكمن أهمیة هذه الدراسة في كون الموضوع المعالج ظاهرة معاصر تشهدها حتى 

.العریقةالدیمقراطیات 
همیة  التي تكتسیها المشاركة السیاسیة في إضفاء طابع الدیمقراطیة على معرفة األ

المواعد االنتخابیة ، وتأثیر جملة من العوامل على تحدید السلوك االنتخابي للمواطنین.
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،والیة تیزي وزو عن اإلدالءاألسباب الحقیقیة من عزوف مواطنيمعرفة 
بأصواتهم وذلك للوقوف على حجم هذه الظاهرة وطرح حلول للتقلیل من أثارها. 

في تحسین و تنمیة الفرد سیاسیا، أهمیة الممارسة السیاسیة، و دورهاالتعرف على
زوف في منطقة القبائل عن المشاركة تهدف الستكشاف أهم أسباب الع، كماو ثقافیااجتماعیا
التي تقف عائقا بوجه التنمیة السیاسیة.األزمةه ، ومحاولة تقدیم الحلول لهذالسیاسیة

 اختیار الموضوعمبررات:
هو ذاتي منها ماصدفة،بل كانت وراءه دوافع محددة،موضوع البحث،لم یكناختیار إن 

وموضوعي:
المبررات الذاتیة:-أ
دالء والیة تیزي وزو عن اإليعزوف مواطنالملحة في معرفة األسباب الحقیقیة لالرغبة -

د االنتخابیة .المواعمختلف فيبأصواتهم
یزال موضوعا حساسا كون االمتناع االنتخابي كان وال الدافع الذي مثل نقطة أساسیة -

إلى الجرأة العلمیة من أجل الخوض ومحاولة التقرب أكثر من ویحتاج،إلیهوصعب التطرق 
.المواطن الممتنع

جدید لیستفید منه طلبة التخصص.، بمرجعإثراء مكتبة العلوم السیاسیة-
الموضوعیة:المبررات-
التعرف ، منهعلیه، وله تأثیراتاالمتناع االنتخابي ذات صلة قویة بالمواطن و المجتمع-

ألسبابه وتفسیراته ومن ثم محاولة تقدیم حلول للتقلیل من أثاره.
االنتخابات من اآللیات التي تمكننا من اختبار متانة أوضعف العقد السیاسي، القائم  بین 

الدیمقراطیةالذي یكسب ،هو المیكانیزم العضوي االنتخابيالحكام والمحكومین،كون السلوك 
ة االمتناع عن ر اهظ،أال وهيهالى أحد معوقاتعطریق القضاء ني عبعدها المادي والتجریب

التصویت.
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:أدبیات الدراسة
سواء من بعید أو قریب تتناول كل دراسة أكادیمیة مواضیع قد تم التطرق لبعض جوانبها 

ة والغربیة.  یالعربةمجموعة من الدراسات السابقإلىتطرقناونحن من خالل هذه الدراسة
ابي خلتعرف بتأثیر العزوف االنتلمن بین الدراسات التي أجریتالدراسات الغربیة:-أ

في بحثها تحت اسم Céline braconnierیيسلین براكوننجد،على درجة المشاركة السیاسیة 
في انتخابیة اسة نسبة االمتناع االنتخابي في سبع مواعد ر التي قامت بد.1دیمقراطیة االمتناع

على العوامل التقلیدیة  في تفسیر هذه ركزت الدراسةهذه ،لیونفرنسا: باریس،مختلف والیات 
لتي لها اللمجتمع،دور العوامل البنائیة ، الثقافیة وكذا الظروف السیاسیة وهمشت ،التوجهات 

بین نسب تحدید الفرقعلى، بحیث تركزت  دراستنا  دور بالغ في تحدید هذه المواقف
كذا التأثیر الذي ،لكباب الحقیقیة من وراء ذواألس،التصویت من حیث فئة الریف والمدینة

معرفة درجة الثقة السیاسیة إلىتتطرقكما المواطنین.یمارسه النظام السیاسي على 
ومدى تأثیر ذلك على مستوى العزوف.،بین الحاكم والمحكوم 

pierreدراسة بییر بریشون- brechon"الذي أكد على 2والمواقف السیاسیة"السلوكیات
بمواقف األفراد مرهون في فرنسا،التداول على السلطةدینامیكیةواستمرار بقاء األحزاب أن 

توضح أن هناك وربط ذلك بعوامل سوسیولوجیة،نفسیة،تاریخیة،واقتصادیة.وكانت نتائج دراسته
العامل الدیني والطبقي واالنتماء لصالح الیمین أو الیسار.أما متغیرات دراستنا فهي عالقة بین

تركز على الدوافع التي أثرت على الموطن الجزائري لیتبن سلوك االمتناع. 
أزمة المشاركة السیاسیة في الدول "بعنوانلصخر المحمد دراسة : الدراسات العربیة- ب

أزمة التوزیع ،الهویة هاتطرق إلى دراسة  أسبابها ،و من بین3"النامیة : الجزائر نموذجا
،الشرعیة ،التداخل والتكامل و ذلك في عهد الحزب الواحد و التعددیة ،كما تناول أیضا مظاهر 

1 - Céline braconnier et  jean yvesdomargen,« la démocratie de l abstention » paris : Gallimard,
2007, p 28.
2 -pierre bréchon ،comportements et attitudes politiques،pari،:puf، 2010.

.25، 24" ، ص ص" أزمة المشاركة السیاسیة في البلدان النامیة الجزائر نموذجاصخر المحمد، -3
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والبرامج و المواقفاألیدیولوجیةأزمة المشاركة السیاسیة ،أبرزها غیاب التطابق بین المبادئ 
ملموسة ،و تفشي الفساد االداري و السیاسي ،من أجل تحلیل هذه مع الممارسات السیاسیة ال

االنتخابي للمواطن لدارسة السلوك،2007الظاهرة ،ركز على مثال االنتخاب التشریعیة لعام
أم الجدید ، ضعف تمثیل المرأة.تفسیرات للنسبة المتدینة لمعدالت،وقدم مجموعة من الالجزائري 

المتناعي في والیة تیزي وزو یتمثل في تأثیر جملة من العوامل أتت به دراسة السلوك االذي
المتمثلة في السن ، الجنس ،خصوصیة المنطقة على مستوى العزوف. 

من خالل دراسة "بي في المجتمع الجزائريالنتخاالسلوك ا":دراسة الجمعي قبوج-
. تهدف دراسته 20094الرئاسیة بین بوالیة باتنة ،خالل االنتخابات خسوسیولوجیة لعینة من النا

و ذلك من خالل ،إلى الكشف عن عوامل ومحددات السلوك االنتخابي في المجتمع الجزائري 
تعرضه إلى مجموعة من العوامل التي اعتبرها ذو أهمیة في بناء وتشكیل سلوك الناخب 

التي عرفها المجتمع االجتماعیة و الثقافیة،جزائري في ظل التحوالت السیاسیة، االقتصادیة ال
توصل من خاللها إلى إعطاء تفسیر علمي متكامل وشامل والتي  التعددیة الحزبیةمنذ

سلوك و االقتراب أكثر من الظاهرة وواقعها .لل
والعوامل المتحكمة فیه االنتخابي:" أنماط السلوك ناتحت عنو :5سمیربارة دراسة -

وتحلیل توضیحاحیث استهدفت الدراسة مولود معمري"جامعة بسة میدانیة لطلبة الحقوقدرا
طالب ، 1290خابي للمواطن معتمدا على عینة متكونة من العوامل المتحكمة في السلوك االنت

من قسم الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة مولود معمري تیزي وزو ، واستخدام في ذلك استبیان 
االستبیان أما نحن في دراستنا فقد عممنا النظريإلطارها ویخضع ،یستجیب لمتغیرات الدراسة 

الرئاسیة الجمعي قبوج، السلوك االنتخابي في المجتمع الجزائري :دراسة سوسیولوجیة لعینة من ناخبین بوالیة باتنة خالل االنتخابات-4
. 2010- 2009قسم علم االجتماع ، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، جامعة الجزائر ،،رسالة ماجستیر غیر منشورة،2009 -

، "أنماط السلوك االنتخابي والعوامل المتحكمة فیه: دراسة میدانیة لطلبة كلیة الحقوق بجامعة مولود معمري بتیزي وزو"سمیر بارة، 5
جستیر غیر منشورة ، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة رسالة ما

.2007واإلعالم، جامعة الجزائر،



مقدمة

6

هذا السلوك، طالسموفك .الوصول إلى نتائج أشملمن أجلوز تیزيعلى جمیع مواطنو والیة 
وتحلیل السباب التي أدت بالمواطن القبائلي بمقاطعة أهم خیار سیاسي.

:االشكالیة
مهم وانعكاساته ،فهو موضوعجتمعات في كل األزمنة االمتناع ظاهرة عرفتها كافة الم

تمرة ،ألنها ال تخص مجتمعا بذاته. لك یمكن القول أن االمتناع ظاهرة  مسذمتنوعة و متفاوتة ،ل
لها،وتغلغل الظاهرة في منطقة القبائل تطرح عدة تساؤالت بخصوص العوامل التفسیریة 

رة االمتناع سنحاول تسلیط الضوء على ظاهمن هذاانطالقاالناجمة عنها.اآلثارو 
فان االشكالیة التي تطرحها الدراسة هي:االنتخابي،ومن ثم 

ماهي المحددات السلوكیة  المتناع االنتخابي لدى مواطن منطقة القبائل،  والیة تیزي وزو
؟)2015-1990(ذجاو نم

:التساؤالتمجموعة من اإلشكالیةو یندرج تحت 
العزوف االنتخابي؟لظاهرةماهي التفسیرات النظریة -
هده الظاهرة في منطقة القبائل ؟انتشارماهي الظروف و العوامل التي أدت إلى -
ه الظاهرة؟ماهي المیكانزمات المعتمدة لتقلیل من حدة هذ-

فرضیات الدراسة:
كلما اختلت قدرة النظام السیاسي في كسب ثقة المواطن ،كلما زاد مستوى العزوف.-
االنتخابي إیجابیا مع الشعور باالغتراب السیاسي.یرتبط العزوف -
یرتبط العزوف االنتخابي بالمستوى الثقافي و االجتماعي للمواطن القبائلي.-
یرتبط اإلمتناع االنتخابي بخصوصیة منطقة القبائل.-
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ة الدراسة:منهجی
التي  بواسطتها نتمكن االقتراباتدراسة علمیة إلى مجموعة من المناهج و تحتاج كل 

وتساعدنا على فهم وتحلیل المعطیات والتحقق من الفرضیات ،ى الموضوعمن التقرب إل
الدراسة هذه موضوعیة. ونحن من خاللالموضوعة أو نفیها وتساعدنا على إبقاء الدراسة 

.فيینتمثلالمینهجى مجموعة من منعلاعتمدنا
عن ،الذي یصف الظاهرة المدروسة ویصورها كمیاالمنهج "هو :الوصفي التحلیليمنهج

للمنهج من خالل توظیفا.ویبرز 6"طریق جع معلومات مقدمة عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها
ع المشاركة السیاسیة، السلوك االنتخابي وكذا موضو لمجموع المفاهیم المتعلقة بوصفها 

وامل السوسیولوجیةمصطلحات العزوف االنتخابي وتحلیل عینات البحث من حیث الع
والخصائص الثقافیة.

وتحلیل وتفسیر الوضع لتقریرمحاولة منظمة"ج المسح االجتماعي :یعرفه هویتني منه
كما أنه .الراهن لنظام اجتماعي، أو جماعة أوبیئة معینة وهو ینصب على الموقف الحاضر

ثم تعمیمها. وذلك لالستفادة منها في بیانات یمكن تصنیفها ،تفسیرها ومنیهدف للوصول إلى 
.ونحن وظفناه من أجل تحلیل ظاهرة العزوف 7"المستقبل وخاصة في األغراض العلمیة

.االنتخابي وتفسیرها والوصول في األخیر إلى استنتاجات

:االستبیان
عن طریق استمارة تتضمن مجموعة ،یعرف االستبیان على أنه تكتیك لجمع المعلومات

األسئلة ، بخصوص موضوع معین یجیب علیه المبحوثین ویدونون اجباتهم بأنفسهم أو من 
العام م على نطاق واسع في دراسات الرأي. ویستخد8یدونها الباحث المیداني تدوینا دقیقا

.139، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، ص 6،طمناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوثعمار بحوش،- 6

.1997، المناهج ،االقترابات" الجزائر:"المنهجیة في التحلیل السیاسي المفاهیممحمد شلبي، - 7

.105106، 2006"، مصر: د.ن.مكان النشر،  مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السیاسةكمال المنوفي،"- 8
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الغربیة، كما أن االستبیان یعتمد على المجتمعاتوغیرها من البحوث السیاسیة وخاصة في 
ترسل بواسطة البریدلألشخاص الذین تم اختیارهم األسئلة،جموعة من استمارة تتكون من م

. ونحن من خالل 9واالستبیان المقفل المفتوحوالمغلوقهناك االستبیان المفتوح الدراسة.لموضوع 
واطن وكشف األسباب الحقیقیة لعزوف هؤالء مبحثنا وضفنا االستبیان من أجل التقرب من ال

اسیة. یعن المشاركة الس

 الدراسة هي التي تحدد الفترة الزمنیة و الناحیة المكانیة للموضوع الدراسة:حدود
المتمثل في:

نظمة السیاسیة في أزمة تصیب األیعتبر العزوف االنتخابي الناحیة المكانیة :-
ضبط  لى الجزائر ،و بالعاإلشكالطرح ومن خالل هذه الدراسة  ،مختلف دول العالم 

.انتخابیاوزو باعتبارها المنطقة التي شهدت  عزوفا تیزي والیة مواطني
تطرقت الدراسة ألزمة المشاركة السیاسیة في منطقة القبائل، :الناحیة الزمنیة-

وأسباب عزوف مواطني والیة تیزي وزو، عن التصویت خالل الفترة الممتدة من 
.محلیةو،تشریعیة،،التي شهدت عدة استحقاقات انتخابیة . رئاسیة 2015- 1990

خطة الدراسة:
بمختلف جوانب الموضوع قسمنا مضمون الدراسة إلى ثالث فصول: ولإلحاطة

اإلطار النظري الفصل األولفصول :تناولنا في 3یتضمن اإلطار المنهجي لدراسة 
مباحث :یتعرض المبحث األول إلى طرح مفهوم 3للمشاركة السیاسیة و االنتخابیة،ضمن 

المشاركة السیاسیة  من خالل :

)، االسكندریة: المكتب العربي العلمیة"مناهج البحث العلمي " (دلیل الطالب في كتاب األبحاث والرسائلمحمد الشریف عبد اهللا، 9
.124125الحدیث، ص ص
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ویقوم المبحث الثاني إلى تحدید مفهوم المشاركة االنتخابیة وذلك تعریفها، أهمیتها، مستویاتها.
بینما یتطرق المبحث الثالث النظریات المفسرة لسلوك ضمن: تعریف االنتخاب،فعالیته.

خصص الفصل االنتحابي، بما في ذلك التفسیر االجتماعي ،النفسي البیئي والتفسیر العقالني.
لدراسة ظاهرة االمتناع االنتخابي    تناول  المبحث  األول . تعریف  االمتناع الثاني

االنتخاب ،صور االمتناع االنتخابي من خاللاالنتخابي،أنواعه. المبحث الثاني تتطرق إلى 
المبحث الثالث .عدم التسجیل في القوائم االنتخابیة،  الغیاب التصویتي، الملغى،األبیض

محاولة لتقدیم میكانزمات للتقلیل من الظاهرة، او عالج ظاهرة االمتناع االنتخابي تطرق إلى
ة  خصص للجانب  المیداني، بحیث ركز من  الدراسأما الفصل الثالثربما القضاء علیها. 

على  دراسة عینة من مواطني والیة تیزي وزو تطرق المبحث األول إلى السیاق العام للظاهرة 
المستوى الوطني الظاهرة علىالمدروسة،سمح وبالنظر إلى المعطیات المتحصلة علیها دراسة

من محددات اإلمتناع اإلنتخابي،المبحث الثاني تناول .واالمتناع في منطقة القبائل تالیا،أوال
متناع، فحین و اإلخالل وصف  خصائص العینة المدروسة،العالقة بین المستوى الثقافي

اإلمتناع ،لتحلیل اتجاهحول المواقف السیاسیة للعینة المدروسة ،تمحور المبحث األخیر
وعالقة العزوف بالسلوك ،االنتخابيإلمتناعاموقفها من مفهوم الدیمقراطیة، األسباب المباشرة 

عالقة العزوف باالغتراب وأخیرا تفسیرات إلىومن ثم وبالكفاءة السیاسیة،االحتجاجي،
.اإلمتناع في ظل خصوصیة المنطقة 



الفصل األول
اإلطار النظري للمشاركة السیاسیة 

واالنتخابیة.
مفهوم المشاركة السیاسیة

.المشاركة االنتخابیة

النظریات المفسرة للسلوك االنتخابي



اإلطار النظري للمشاركة السیاسیة واالنتخابیةالفصل األول:                  

11

تمهید:
وهي من أبسط حقوق ،تعتبر المشاركة السیاسیة األساس الذي تقوم علیه الدیمقراطیة 

مهامهم، أداءصروا في ، إذا ما قولینالمسؤ ة حاسبتمنح للفرد الحق في مالمواطنة، التي
ٕایجابیا.لتحمل النتائج سلبا و هؤالء مستعدونكون ل

تقتصر على التصویت في ، التيمن أنواع المشاركة السیاسیةنوعاالنتخابیةتعتبر المشاركة 
ي نطاق فألعمال واألنشطة التي تدخل كلعلى المشاركة السیاسیة تشملت،بینمااالنتخابا

تقص منه.زع أو ینتال یجوز أن ینمدنيالعملیة السیاسیة، فاالنتخاب هو حق
:یتعرض مباحث3ضمن هذا الفصل اإلطار النظري للمشاركة السیاسیة واالنتخابیة، ناولسیت

ول إلى طرح مفهوم المشاركة السیاسیة الذي یتفرع إلى مجموعة من العناصر األالمبحث 
وهي: تعریفها، أهمیتها، مستویاتها.
مثل ین فرعیة تتعناو هوم المشاركة االنتخابیة، وذلك وفقوینتقل المبحث الثاني إلى تحدید مف

في: تعریف االنتخاب، فعالیته.
وسنتناول في  المبحث الثالث النظریات المفسرة السلوك االنتخابي .ویتفرع هذا المبحث إلى 

التفسیر العقالني. یر النفسي،التفسیر البیئي و عناوین فرعیة :التفسیر االجتماعي ،التفس
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المبحث األول:
المشاركة السیاسیةهوممف

یاسیة:تاریخ المشاركة الس-أ
مقتصرة على أثریاء القوم ووجهائهم من أصحاب المولد كانت المشاركة السیاسیة قدیما

النبیل، أما االغلیة الساحقة فكانت بعیدة عن المشاركة، و مند مطلع عصر النهضة حتى 
ةالقرن السابع عشر بدأ االتجاه نحو مزید من المشاركة الس هاالتجاهذا، وبلغ 10یاسی

إلى عدة هذاویرجع ،أثناء الثورة الصناعیة في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر،روتهذ
جدیدة اجتماعیةترتبت علیه ظهور قوى الذيالتعلیم و وازدیادعوامل أهمها :التصنیع ونمو 

في نفسها القدرة على تشكیل استشعرتوهم: عمال، تجار،أصحاب مهن حرة والتي 
مصیرها، فطالبت بجزء من القوة السیاسیة،و التطور في وسائل النقل والمواصالت 

بسرعة الجدیدة حول الدیمقراطیة والمشاركةاألفكارانتشارأدى إلى الذيو ،واالتصاالت
صادیة،،إضافة إلى التدخل الحكومي المتزاید في الشؤون االجتماعیة، االقتوسهولة نسبیة

أصبحت معه الحیاة الیومیة لألفراد تتوقف على أعمال الحكومة بصورة الذيو والثقافیة،
حاسمة، وبدون المشاركة السیاسیة یصبح الفرد مهمش وغریب عن الحیاة السیاسیة، ومن 

ذلكو هنا كانت المطالبة بمنح الحقوق السیاسیة لألفراد، وتهیئة إمكانیة ممارستها بفاعلیة،
في اتجاه االفراد نحو أیضا ة الحكومة ونفودها،ومن بین العوامل التي ساهمت من سطو للحد 

ثقفون من فالسفة و كتاب مها الءنجد ظهور الدعوات التي حمل لوا،ةالمشاركة السیاسی
حریة والمصلحة العامة بشكل أدى إلى تغذیة الوصحفیین،والتي تنادي بقیم المساواة و 

،الصراع بین القیادات السیاسیة، إضافة إلىیةي العملیة السیاسالمطالبة بمشاركة أوسع ف
هذاو ناضل القوى المتصارعة في سبیل كسب التأیید الشعبي ففي ظل التنافس على السلطة تُ 

.11في حد یعطى الشرعیة لفكرة المشاركة الجماهریة

.1،ص 2008،سوریا :مركز دمشق للدراسات النظریة و الحقوق المدنیة ، ،مفهوم المشاركة السیاسیةعلیوة منى محمود 10
.1مرجع نفسه،ص- 11
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تعریف المشاركة السیاسیة:- ب
:المشاركة-1

أو الشرك، أي بمعنى قد اشتركا وتشاركا، أي: شارك مشتقة من كلمة الشركة لغة:-أ
12أحدهما اآلخر، بمعنى صار شركة، أي وقعت بینهما شراكة.

ألفراد والجماعات لتحقیق الحاجات لجهود مشتركة«ومنه تعرف المشاركة على أنها: 
الضروریة، وهي عبارة عن السلوك الرسمي، أو الغیر الرسمي المنظم أو العفوي لألفراد 

من أجل القیام بمجموعة من األنشطة التي تهدف ، لجماعاتوا
13».إلى تحقیق الصالح العام

وساس األمر،سیاسة قام الریاسة،ى، بمعنالسوسن، مفأصلها في اللغةالسیاسة:-2
14والسیاسة تشیر إلى فن حكم المدینة.والسیاسة هي القیام بأمر الناس بما یصلحه،به،

في وتعني المشاركة السیاسیة : " عملیة تشمل جمیع صور إشراك أو إسهامات المواطنین 
توجیه عمل أجهزة الحكومة،أو أجهزة الحكم المحلي أو مباشرة القیام بالمهام التي یتطلبها 

یا،وسواء كانت المساهمة مباشرة أو تنفیذأو تقریریا أو استشاریاالمجتمع،سوءا كان طابعها 
15."ةغیر مباشر 

العملیة التي من خاللها یلعب "تعرف المشاركة السیاسیة على أنها :اصطالحا- ب
ف العامة هداالفرد دورا في الحیاة السیاسیة، وتكون لدیه الفرص ألن یشارك في وضع األ

16"ف.هدالذلك المجتمع، وكذا أفضل الوسائل لتحقیق وٕانجاز هذه األ

ین والعرب.المشاركة السیاسیة، بین الباحثین الغربوتختلف التعاریف المقدمة لمصطلح 

.347شر، صن، بیروت: دار الشرق، ب.د.ن.سنة ال2طالمنجد في اللغة العربیة، لجنة أساتذة ،- 12

.5، ص1989، بیروت: دار النضال للطباعة والنشر، 2، طمدخل لعلم السیاسةعصام سلیمان، - 13

.5، ص فسهنمرجع - 14

.نفسهالمرجع - 15

،بیروت: 1، طالجزائریة الخلفیات السیاسیة و االجتماعیة واالقتصادیة و الثقافیة العربیةاألزمة،سلیمان الرباشي و آخرون -16
182-181مركز دراسات الوحدة: ص 
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:تعریفات لبعض المفكرین و منهم نذكرعند الغرب- 1
النشاط الحكومي سواء كان هذا النشاط فردیا أو "::تعریف صامویل هنتنغتون-

یا أو عنیفا، شرعیا أو غیر شرعي، فعال لمصال أو متقطعا، ساجماعیا، منظما أو عفویا، متو 
17"فعال.أو غیر 

لتي تهدف إلى التأثیر في لقانونیة ااالنشاطات«:بأنهايعرفها سیدني فربا وناو -
18.»التأثیر في القرارات الحكومیةإلىوما یؤدون من أعمال باإلضافة حكام ختیار الإ

بأنها تلك األنشطة اإلداریة التي یزاولها أعضاء «ماكلوسيبرتو هر وعرفها -
حكامهم وممثلیهم والمساهمة في صنع السیاسات والقرارات بشكل المجتمع بهدف اختیار 

.19»مباشر، وغیر مباشر أي أنها تعني إشراك األفراد في مختلف مستویات النظام السیاسي
ع النشاطات الجماعیة التي یقوم بها المحكومین، وتكون و مجم«فلیب برواعتبرها و -

20.»السیاسیةقابلة ألن تعطیهم تأثیرا على سیر عمل المنظومة 

ربیین، أن المشاركة السیاسیة تنحصر في:المفكرین الغتعاریفنستخلص من 
لتأثیر في ، بهدف ابه الفردنشاط الذي یقوم هو كل حسب صامویل هنتغتون:-

.النشاط حتى األنشطة الغیر قانونیة و العنفهذاالقرارات السیاسیة، ویدخل ضمن 
في األنشطة القانونیة الشرعیة اهاحصر فقدماكلوسي و فیلب بروهربرتفي حین -

ة، غائیالتي یقوم بها الفرد بهدف التأثیر في السیاسات التي یتخذها الحكام، وهي سلوكات
ة والتأثیر في الخیارات السیاسیة،و ترتبط بمبدأ المواطنة.ف معینهداتعمل على تحقیق أ

العرب:الباحثین عند- 2

.182- 181مرجع سابق، ص ص ، -17
، 2005،ب.د.ن ط،ب.د.ن بلد نشر :دار المعرفة الجامعیة،السیاسيعلم االجتماع عبد اهللا محمد عبد الرحمان و آخرون ،-18

.282ص
.282مرجع نفسه، ص - 19

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، :ب.د.ن ط، بیروت[ تر، محمد عرب صاصیال]،فلیب برو، علم االجتماع السیاسي-20
.301، ص 1998
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وهذا وفق توجهات كل باحث، ،ن العرب في تعریف المشاركة السیاسیة تباین الباحثو 
وهي مصنفة كالتالي:

:هي عملیة ثنائیة «"إبراهیم أبراش"وهذا وفقالمشاركة السیاسیة عملیة تفاعلیة
بر سیاسي من ناحیة أخرى، وتعمقصودة وهادفة بین المواطن السیاسي من ناحیة والنسق ال

21.»لدى المواطن، باعتباره جزء من النسق السیاسيراسخإیمانعن قناعة و 

حر تستبعد منه عمل إرادي"عند إبراهیم أبراش هيما سبق فالمشاركة السیاسیةم
الناجمة من عملیات اإلجبار والخوف، وهي محصلة تاوالسلوكاألعمال غیر المشروعة، 

التنشئة والثقافة السیاسیة للمجتمع وهي شكل من الممارسة السیاسیة المتعلقة ببنیة النظام 
المختلفة.هالسیاسي وآلیات عمل

:لیم الزیاتوهذا وفق السید عبد الحالمشاركة السیاسیة هي عملیة عقالنیة
لوكا منظما اجتماعیة سیاسیة طوعیة رسمیة، تتضمن سعملیة«:التي یعرفها كما یلي

عن اتجاه عقالني رشید ناتج عن إدراك عمیق بحقوق المواطن ومشروعا ومتواصال، یعبر
في الحیاة السیاسیة وواجباته، ومن خاللها یباشر المواطنین أدوارا وظیفیة فعالة، ومؤثرة

22.»ومخرجاتها

سیة هي عملیة عقالنیة مسؤولة صادرة من هذا التعریف یبین أن المشاركة السیا
المواطن تساهم في القرار السیاسي.

ة والتواصل، والشرعیراه، ویشترط فیها التنظیمها لإلكال مجال فیإرادیةهي عملیة -
واالستمراریة.

حقة، لممارسالسلبیةاإلیجابیة وتستثني األفعال هي عملیة تنطوي على األفعال -
المواطنة واالبتعاد عن العزلة السیاسیة والالمباالة.

، مرجع سابق، ص ص السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیةاألزمة الجزائریة الخلفیاتسلیمان الرباشي وآخرون، -21
181-182.

دراسة میدانیة في –نموذجا2004أفریل 8المشاركة السیاسیة والتحول الدیمقراطي في الجزائر االنتخابات الرئاسیة «صونیة لعیدي،- 22
.39، ص2005والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم علم االجتماع، ، جامعة بسكرة، كلیة اآلداب ماجستیر غیر منشورةرسالةبسكرة،مدینة 
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:وهذا وفق أم العز علي المشاركة السیاسیة هي وسیلة لتجسید الدیمقراطیة
تمكین الشعب من ممارسة «:سعدي الفارسي الذي عرف المشاركة السیاسیة على أنها 

الف خام وهي وفق لهذا النموذج الوسیلة الوحیدة للدیمقراطیة الشعبیة، ألن أي نظ،السلطة
23.»نظام حكم غیر دیمقراطيهوهذا األسلوب

هناك عالقة طردیة بین ːنستخلص من كل التعاریف المقدمة مایليأنیمكن 
وتقلصها مؤشر على اتساعهاالمشاركة السیاسیة والدیمقراطیة، فارتفاع نسبها دلیل على 

في المواطنانحصارها وهي كأسلوب ووسیلة في تشریع الحكم الجماعي من خالل دمج 
في التعبیر عن ستقرار النظام وتعطي كل فرد الحقشؤون الدولة، فهي تساهم في ا

اهتماماته.
العملیة التي یساهم من خاللها المواطنون في صنع القرارات "ːالمشاركة السیاسیة هي

یاسیة، والمساهمة في اختیار األشخاص في المواقع الرسمیة للدولة، واإلشراك في المناقشات الس
یلعبالتيالعملیةالمجتمع، و تعتبرة في المؤتمرات الشعبیة األساسیةع المطروحیالسیاسیة والمواض

وصیاغةوضعفيللمشاركةالفرصةلدیهلیكونلمجتمعهالسیاسیةالحیاةفيدوراخاللهامنالفرد
األهداف، و هي هذهوٕانجازلتحقیقالوسائلأفضلإیجاد،وكذلكلذلك المجتمعالعامةاألهداف

الظروفوصیاغةمشاكلهمحلبغیةاألهدافمنملةجلتحقیقالفردبهیقوموتطوعيإراديسلوك
.إطار دیمقراطيفيظلهافيلعیشلواالجتماعیةاالقتصادیة

المقدمة من طرف الباحثین العرب، یظهر ربط النموذجیةمن خالل التعاریف
یستثنى المشاركة السیاسیة الغیر و الشرعیةالمشاركة السیاسیة، بالطرق القانونیة 

الرسمیة و العنیفة، التي تتضمنها التعاریف الغربیة خاصة عند صامویل 
هنتنغتون .

:سیاسیة في مجموعة من لالمشاركة اتحددخصائص المشاركة السیاسیة
الخصائص أبرزها:

.20مرجع سابق ص ،بن قفة-23
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یقومون بتقدیم جهودهم حیث أن المواطنین المشاركة سلوك تطوعي ونشاط إرادي:-
ف.ادهرهم بالمسؤولیة االجتماعیة اتجاه القضایا واألو شعالتطوعیة ل

رثه، إنما و ت سلوكا فطریا یولد في اإلنسان أو یفهي لیسالمشاركة سلوك مكتسب:-
مكتسبة یتعلمها الفرد أثناء حیاته وخالل تفاعالته مع األفراد بالمؤسسات هو عملیة 

24الموجودة في المجتمع.

قیة وثیقة أعمال فعلیة وتطبیلى بمعنى أنها تترجم إالمشاركة سلوك إیجابي واقعي:-
ي األجواء بل تكون جماهیر، فهي لیست فكرة مجردة، تحلق فالصلة بالحیاة وواقع ال

25في واقع ملموس

فمن حق كل مواطن أن یشارك في مناقشةالمشاركة حق وواجب في آن واحد:-
أو یرشح نفسه إذا أدرك أنه ،القضایا التي تهمه أو ینتخب من یمثله في البرلمان
عن طموحاتهم في المجالس لدیه القدرة على قیادة الجماهیر، والتعبیر 

ما علیه من التزامات  الب بأن یؤدي كما أن المشاركة واجب، فهو مط26.السیاسیة
یر الالزم، نحو التوجه التغٕاحداث و جتماعیة اتجاه قضایا مجتمعهومسؤولیاتّ ا

التنموي في المجتمع.
فهي هدف ألن الحیاة الدیمقراطیة السلمیة مشاركة السیاسیة هدف ووسیلة:ال-

ني تفسیر سلوكیات في المسؤولیة االجتماعیة، مما یعتقتضي مشاركة الجماهیر
ر من لعب دور محوري في وثقافات المواطنین، كما أنها وسیلة لتمكین الجماهی

المجتمع نحو الرقي والرفاهیة والمساهمة في التنمیة.النهوض ب
بلورة فكر واحد نحو : حیث تساهم في المشاركة توحد الفكر الجماعي للجماهیر-

اإلحساس بوحدة الهدف والمصیر المشترك.

، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة ،قسم ،رسالة ماجستر غیر منشورةنعیمة  ولد عامر ،"المشاركة السیاسیة في الجزائر "-24
.20،ص 2011العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة ،

.20مرجع نفسه ، ص -25
.21مرجع نفسه،ص- 26
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المؤسسات و الذي یسمح للهیكل السیاسيإجراء نظامي:المشاركة السیاسیة -
میز ي تكون األنظمة السیاسیة التي تتوتنویعها، وبالتالقنواتالسیاسیة، على توفیر ال

مستوى من السیاسیة أكثر قدرة على ضمان أعلىبدرجة عالیة من المؤسسة 
27المشاركة السیاسیة للقوى االجتماعیة.

كما قد تكون عنیفة ،مشروعة أو غیر سلیمة،المشاركة السیاسیة قد تكون -
28مشروعة.

أهمیة المشاركة السیاسیة:-د
تعد المشاركة السیاسیة من أبرز القضایا التي یتناولها علم االجتماع السیاسي بالدراسة 

ز أهمیتها وتبر هتراطیدیمقوالتحلیل، حیث یعتبر معیارا لنمو النظام السیاسي، ومؤشرا على 
في مجموعة من المجاالت: 

اء لقضلتعتبر مؤشر من مؤشرات الحداثة والتطور السیاسي وهي وسیلة :ایسیاس-1
.الفجوة  والصراع بین الحكام والمحكومینعلى 

تعتبر الركیزة األساسیة التي یستند علیها النظام الدیمقراطي.-
29للشعب.الوسیلة التي تقضي على أشكال التسلط واستغالل السلطة-

القضاء على االغتراب السیاسي، وتحدید توجهات المجتمع وترجمة احتیاجات -
ورغبات المواطنین إلى الحكومة.

تعزز الشعور باالنتماء إلى الوطن، وٕادراك الفرد بأهمیته في صنع القرار والحریة في -
الخیارات التي یرسمها مما یؤدي إلى خنق الصراع الموجود في المجتمع.

اعدة االستمرار واالستقرار في النظام الدیمقراطي.تشكل ق-

. 16نعیمة ولد عامر،  مرجع سابق ،ص- 27
.  16مرجع نفسه ،ص - 28

.183، ص 2004، األردن: دار مجداوي للنشر والتوزیع، 1، طالنظم السیاسیة الحدیثةتامر محمد الخزرجي،- 29
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تمكن من تعبئة كل اإلمكانات المتاحة لمواجهة المشكالت للخروج من األزمة -
30الناتجة عن انفجار الصراعات، وتعزیز الدیمقراطیة المشاركاتیة.

: اجتماعیا-2
الفرصة للفرد في صنع السیاسة العامة، وتسمح له بالمشاركة في مختلف تمنح-

مستویات النظام السیاسي.
تنمي مبدأ التطوعیة وروح المبادرة والمواطنة بین أفراد المجتمع.-
سیاسي والتي تفعلها الجماعات طق القناعة النابعة عن وعي ثقافي و سیادة من-

31االجتماعیة األولیة [األسرة].

المشاركة السیاسیة من حل المشكالت الیومیة التي قد تنشأ بین األفراد تمكن -
والجماعات في المجتمع، فهي تحدد نتیجة تفاعل الفرد مع أفراد مجتمعه، ومؤسساته 

ومنظماته.
دید أفضل الوسائل إلنجازها ف العامة وتحادهراد في مناقشة األتمنح الفرصة لألف-

رات.: المشاركة في الندوات، والمؤتمن خالل أنشطة سیاسیة مباشرة مثل
حملة االنتخابیة بالمال والدعایة.المشاركة في ال-
االنضمام إلى جماعات المصالح.-
.بالمسئولیناالنخراط في عضویة األحزاب واالتصال -
الترشح للمناصب العامة وتقلد المناصب السیاسیة.-
األمن واالستقرار لألفراد مما یعمق اإلحساس بشرعیة النظام.توفیر-
عن أعمالهم إذا المسئولینتعطي المشاركة السیاسیة للجماهیر الحق في محاسبة -

قصروا في األداء.

.185صنفسه ، مرجع -30
.43-42صونیة لعیدي، مرجع سابق، ص ،ص -31
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فه، وتحسن الفاعلیة، وترفع من مستوى األداء ادهتزید ارتباط الجماهیر بالنظام وأ-
وتحقق التكیف االجتماعي.

أنها نشاط في ة المشاركة السیاسیة بوجهیها السیاسي واالجتماعي، تكمن أهمی-
في تهم الشخصیة التي تمنحهم الحقاسیاسي یتعلق بإرادة المواطنین الذاتیة وبرغب

ممارسة النشاط السیاسي.
تباین مواقف اسیة الحاكمة لدور المواطنین إذ تبرؤیة النخب السیالمشاركة السیاسیة ترتبط

تعاملها مع مطالب المشاركة السیاسیة من جانب القوى االجتماعیة الساعیة هذه النخب، في
وبعضها یرفضها ویقمع كل ما ،إلیها، فبعض هذه النخب یقبلها ویهیأ لها أسباب نجاحها

والبعض اآلخر یقر بها على نطاق محدود، وعلیه فهي ترتبط بمدى توفر ،یشیر إلیها 
ور المنوط یعاب النشاطات السیاسیة للمواطنین لیقوم بالدالمؤسسات السیاسیة القادرة على است

32االقتصادي.االسیاسي واالجتماعي وكذبه لتحقیق درجة من االزدهار 

مستویات المشاركة السیاسیة:- و
جة األولى، بالدر ه على اهتمامات،یتوقف المدى الذي یشترك به المواطن في العمل السیاسي

الذي یسود في المجتمع، ففي المجتمعات الغربیة تعتبر المشاركة وعلى المناخ السیاسي،
السیاسیة واجبا مدنیا على المواطنین، وكلما زادت المشاركة كان ذلك دلیال على صحة 
المناخ السیاسي وسالمته فضال عن أن المشاركة تعتبر أفضل وسیلة لحمایة المصالح 

مشاركة ا للنیفجوا  تصثین واستنتالباحالفردیة، ونظرا ألهمیتها فقد حللها مجموعة من
السیاسیة یتم على شكل تدریجي:

Powellوبوال Verba et Nie، "فیرباوناي" Milbrathتمیز تصنیف "مالبرایت" -

قاصرا أمام الدرجات األخرى معتبرینه، بإدراج االنتخاب في المرتبة ما قبل األخیرة
:للمشاركة وقد ُصنفت على هذا الشكل

دار النهضة :، بیروت1، طالمشاركة السیاسیة الحركة اإلسالمیة في النظم السیاسیة العربیة المعاصرةولید سالم محمد، -32
.23، ص 2014العربیة، 
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.على منصب سیاسيالحصول -1
االنتماء إلى حزب أو تنظیم سیاسي.-2
المشاركة في حملة انتخابیة.-3
حضور لقاء سیاسي.-4
المساهمة مالیا في تمویل حزب أو حملة انتخابیة.-5
االتصال بشخصیة سیاسیة والدخول في عالقات مع شخصیات سیاسیة.-6
التعبیر عن آراء سیاسیة ومحاولة إقناع اآلخر بتوجه ما.-7
كة في نقاش سیاسي.المشار -8
االنتخاب.-9

التعرض لمنبهات سیاسیة.- 10
كن على یبین هذا التصنیف أنه لم یعتمد على التأثیر الذي یمارسه الفعل السیاسي، ول

حمله، وبهذا المعنى یظهر أن االنتخاب لیس له داللة، ألنه یحتاج درجة شدة االلتزام الذي ی
33لمبادرة ضعیفة وال یحتاج إلى التزام مرتفع.

، فالتمویل المالي لحملة انتخابیة أو لحزب، یتطلب Milbraithوكما یعتقد "ملبراث" 
34مبادرة والتزام مرتفعین مقارنة بالذهاب للتسجیل في القائمة االنتخابیة.

ودانیال ROBERT DAHLمن جهة ثانیة یشیر آخرون ومنهم "روبرت دال
صحیحة حسب سلم باتمان إلى أن تدرجیة المشاركة السیاسیة تكون GAXIEقاكسي

BATTMAN والعكس غیر صحیح، وتسمى عند هؤالء بخاصیة 35یفسر األدنى، أي األعلى
رجة نشاطات فبحسب المنطق التدرجي للمشاركة السیاسیة، فإن دالتراكم أو الجمع بین عدة

33 - Marie France Toinet et Chawfeld William, « les abstentionnistes ont-ils toujourstort ? La
participation électorale en France et aux États-Unis »,Revue Française de Science politique, Août
1975, pp 667-668.
34- Française Subileau et Marie France Toinet, les chemins de l’abstention : Paris : la découverte,
1993, p 67.
35- IBID.
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ل المرتب في المرتبة الثانیة بالسلم، یستلزم ممارسة جمیع االنتماء إلى حزب سیاسي، الفع
النشاطات التي تلیه من المرتبة الثالثة إلى المرتبة العاشرة، لكن العكس غیر صحیح، 
تصاعدیا، فالذي یمارس االنتخاب أي النشاط التاسع في سلم التدرج، ال یفسر بأنه یمارس 

36إلى األولى تصاعدیا.من المرتبة الثانیةالنشاطات األخرى أعاله، 

فحسب هؤالء االنتخاب نشاط ذو فاعلیة ضعیفة وٕانه قاصر مقارنة بالنشاطات 
أن ما یمیز االنتخاب هو كمیة المبادرات VERBAالسیاسیة األخرى، حیث یقول "فیربا"

قد استند إلى معیار التكلفة التصنیفذایكون هذاو بهالفردیة مقارنة بالنشاطات األخرى.
خیار التأثیر في العمل سیمیز الفعل في الجهد، الوقت والمال، ولیس على أساالذي
37السیاسي.

نستنتج مما سبق أن الفعل االنتخابي لم یحظ بأهمیة داخل األنشطة السیاسیة، حیث 
ه صنف في المرتبة ما قبل األخیرة، ضمن األنشطة السیاسیة األخرى.أن

اسي أنه النشاط السیعلى االنتخاب صنفوا،باحثین هناك ،لكذو على العكس من 
معیار التأثیر على العمل الحكومي، یعتبر الفعل األكثر أهمیة، األكثر انتظاما وانتشارا، وب

أن الدیمقراطیة في النسق المؤسساتي الذي Schumpeterمبترشیشیر ،وفي هذا الصدد
عبر معركة تنافسیة یؤدي إلى قرارات سیاسیة، یشارك فیها أشخاص وصلوا إلى السلطة

virbaفیرباوناي" "حول أصوات الشعب، ویضیف  , Nayیفترض ةأن تحلیل الدیمقراطی
رجال السیاسة، وفي التأثیر على القرارات ار في اختی، الدور المعطى للمواطن تحلیل 

38الحكومیة.

36-IBID.
37- Alain Lancelot, la participation des française à la politique, Paris : PUF, 1971, p 111.
38- ToinetetShoufeld, op cit, p 666.
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األول للمشاركة همتصنیفعن جاء بعد تراجعها،فربا و ناي-وهذا الرأي للباحثین
ر جماعي هام لمجموعة من المواطنین في ثادة االعتبار لدور االنتخاب، كمؤ السیاسیة، وٕاع

39توجیه العملیة السیاسیة، بعدما اعتباره في األول ذو دور هامشي.

االنتخاب هو الفعل التأسیسي األكثر ممارسة، من حیث عدد األفراد، على باقي 
ام أهمیته األولى، هو تأثیره المباشر على اختیار الحكوسیاسیةاألشكال األخرى للمشاركة ال

ن في جماعیة الفعل. فإذا كان ضعیفا على المستوى الفردي واألهمیة الثانیة تكم،وتعیینهم
المسؤولین، األكثر تأثیرا، مادام یسمح باختیارفإنه على المستوى الجماعي، یعتبر الفعل 

أنه في الوقت الذي ،Subileau et Toinetوتعیین القادة السیاسیین. یرى "تواني وسوبیلو" 
،رى أن الفعل االنتخابيضعیف، یياالنتخاب مجرد التزام شخصباحثین أن لیعتبر بعض ا

أي أنه فعل جماعي وعام، یخلق العدالة بین ،كونه حق مشترك ذو أهمیة رمزیة كبیرة 
مع قیم الحریة العدالة وحقوق اإلنسان كشروط الدیمقراطیة، وحسب تركین، وهو یشالمواطن

هؤالء، البد للمواطن أن یعبر بأي طریقة كانت المهم أن ینتخب، ألن االنتخاب یؤسس 
یتعلق السلوك اإلنسانیة المقدسة،األفراد كمواطنین ویخلق شروط العدالة، وهو رمز الحریة

.40سیاسي مكفول دستوریا ومكفول في الوثائق واالتفاقات الدولیةاالنتخابي بممارسة حق 
للوصول إلى المناصب العلیا، ونشر ،ستخلص أن االنتخاب من أهم الطرق الشرعیةن

ف، فهو یسمو على جمیع النشاطات األخرى، فهو یشكل إرادة الشعب التي ادهاألفكار واأل
النتخاب في األنظمة فاالشعبیة،ینظمها الدستور، ویعتبر سلطة قانونیة مصدرها اإلرادة 

في قمة هرم األنشطة هعد ركنا أساسیا وجوهریا لقیام النظام، لذا نجدی،الدیمقراطیة
41السیاسیة.

39-IBID.
40-.IBID.
41Subileau ,Toinet ,p 69.
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المبحث الثاني
المشاركة االنتخابیة.

تعتبر المشاركة االنتخابیة من صور المشاركة السیاسیة، والوسیلة األكثر وضوحا 
مدىباعتبار االنتخاب هو المحور الرئیسي لقیاس،في الشأن السیاسي فراد للمساهمةلأل

مشاركة المواطن في العملیة السیاسیة، وكذلك لتطبیق مبادئ الدیمقراطیة.
ٕان كانت ، و عملیة إرادیة واعیة ومستمرة ومتراكمة«:تعریف المشاركة االنتخابیة-1

الحق في مباشرة حقوقهم السیاسیة من خاللها المفاضلة موسمیة، حتى یتمكن من لهم
42.»عنهمینبونواالقتراع على من یمثلونهم أو 

والقانون وواجب لیة، وحق مكفول من قبل الدستور أنها عملیة تفاع«تعرف  على
43.»نابع من المؤسسة االجتماعیة والسیاسیة للفرد تجاه مجتمعه

44.»أنها الوسیلة التي تمكن المواطن من ممارسة السلطة«كما

 أحد أهم وسائل تقلد السلطة ،كونها أداة الرأي العام في التأثیر «:و تعتبر أیضا
یار الحكام،ووضع السیاسات على النخبة السیاسیة الحاكمة عن طریق المساهمة في إخت

45.»العامة

أحد أهم وسائل المشاركة السیاسیة وضوحا و أكثرها فعالیة، كما «:كما تعرف و
46.»أنها تمس تشكل أساس السیاسات الدیمقراطیة،كونها تُتیح لألفراد إختیار الحكام

ومن خصائصها أنها :

.28، ص2009،بیروت :زین الحقوقیة،2،طالنظم االنتخابیةعصام نعمة إسماعیل ،- 42

.28مرجع نفسه ،ص-43
.29مرجع  نفسه،ص - 44

–تیزي وزو–بجامعة مولود معمري –سمیر بارة،أنماط السلوك االنتخابي و العوامل المتحكمة فیه،دراسة  میدانیة لطلیة كلیة الحقوق 45
.36صة  :كلیة العلوم  السیاسیة و االعالم ،قسم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة ،رسالة ماجستیر غیر المنشور

.36مرجع نفسه ،ص- 46
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 وهي من أهم مظاهر المشاركة یةعملیة إرادیة تتصف باالستقاللیة واالستمرار
صل من خاللها یة ویحسفي الحیاة السیامن خاللها األفراد من المساهمةیتمكنالسیاسیة،

.أو االنتخابعلى حق الترشح 
بدون دیمقراطیةال وجود للأحد مظاهر النظام الدیمقراطي، حیث االنتخابیعتبر

على السلطة، ویعتبر خطوة ضروریة وهامة إلضفاء الشرعیة على السلميداول التانتخاب، و 
ممارسة منالنظام السیاسي القائم، ویعتبر الوسیلة األساسیة التي یمكن من خاللها المواطن

لتطلعاته وآماله.القرار وفقحقه في صنع 
تعریف االنتخاب:-ب 

، فقد استعمل كوسیلة لتعیین من ینوب على األفراد، ومن القدم ظهرت فكرة االنتخاب منذ
یسیر أمورهم السیاسیة، لیتطور ویرتبط بمفهوم الحكومة التمثیلیة، وكانت ممارسة االنتخابات 

فكل من بریطانیا، فرنسا، والوالیات المتحدة األمریكیة، ثم تطور 19قد بدأت منذ القرن 
47قواعد وأنظمة.تخاب الیوم قوانین ،نل إلى جمیع دول العالم، لیصبح لالوصو 

تعریف االنتخاب لغة:-1
48انتخابا، الشيء اختاره بإعطائه صوته في االنتخاب.–انتخب–ینتخب 

عدد من المرشحین من طرف مجموعة من شخص من بین اختیار«:یعرف أیضا
49.»ألفرادلتمثیلهم في حكم البالد

الناخب للمنتخب وكالة لیتكلم یعني الطریقة التي بموجبها یعطي «أما اصطالحا:-2
50.»ویتصرف باسمه

.30ص ب .د . س. نشر ، مصر:دار الفكر الجامعي،،حق المشاركة في الحیاة السیاسیة،داود الباز -47

-1997اتجاهات الناخب نحو العملیة االنتخابیة دراسة میدانیة مقارنة التجاهات الناخب بین االنتخابات التشریعیة «خالد زعاف، -48
.11، ص 2007اإلنسانیة، قسم علم االجتماع، ، جامعة الجزائر، كلیة العلومرسالة ماجستیر غیر منشورة،"2002

.12مرجع نفسه،ص  -49

ماجستیرغیر رسالة"، 2004و 1999عامر صبع ،"دور المشاركة السیاسیة في ترقیة الحكم الصالح في الجزائر مابین -50
.36،  ص2008الجزائر ،كلیة العلوم السیاسیة و االعالم ،قسم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة ، ،جامعةمنشورة
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االنتخاب هو اختیار شخص من بین عدد من المرشحین «قاموس السیاسي:ا هعرف
لیكون نائبا یمثل الجماعة التي ینتمي إلیها، وكثیرا ما یطلق على االنتخاب اسم 

51.»االقتراع، أي االقتراع على اسم معین

:المؤهلة لتلك اتاإلرادختیار على نحو تتسابق فیه حق اال«وعرفه الفقه الفرنسي
52»الممارسة

ویضیف الفقه الفرنسي الدستوري أن االنتخاب وصف عن الوضع السیاسي الذي یعبر 
فیه الناخبون عن السیادة الشعبیة ویشمل االنتخاب السیاسي رئیس الدولة، واالنتخابات 

53التشریعیة واالستفتاءات.

لتزكیة الحكام إجراء في القانون العام«من هیئة األمم المتحدة أنه :25وتعرفه المادة 
یستمد منه الحكام الذي وأصباغ الشرعیة على الحكم ، والتعبیر المجسد لمبدأ سیادة الشعب،

54.»سلطتهم

55"یعتبر اآللیة التي تنشأ بها السلطة السیاسیة و الفاعل األساسي فیها."-

االنتخاب تعبیر ظرفي للمواطنین ":JAQUE LARGOYEتعریف جاك الرقوي-

أي أن التصویت یكون ختیاراتهم،و هو مصدر الشرعیة. ،یعبرون من خالله عن آرائهم وا

جملة  والتي هي فترة االنتخابات ،یتم من خاللها اإلختیار بین،من خالل  فترة زمنیة معینة

. 32.صالذكر عصام نعمة إسماعیل، مرجع سابق-51
القانونیة،كلیة الحقوق قسم العلوم ، ُأطروحة دكتورة غیر منشورة"،اإلجراءات  المهددة للعملیة اإلنتخابیة في الجزائر،"أحمد بیني-52

.24،ص 2006و العلوم السیاسیة  ،جامعة الجزائر،
.24مرجع سابق،ص - 53

.24،ص الذكربن قفة ، مرجع سابق- 54

. 46،ص2006،القاهرة :دار الثقافة للنشر والتوزیع، ،الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستورينعمان أحمد الخطیب-55
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لك لتمثیلهم على المستوى المحلي أو على المستوى ذقبل المواطنین ،و منمن المرشحین 

56.»الوطني

و جمیعحقوقهالمدنیةوالسیاسیةمكتسبا لحقشخصییتمتعبهكلفردراشد،نستنتج أن  االنتخاب
هو مصدر لشرعیة القانونیة و الدستوریة.

:أشكال االنتخاب- ه
بین أشكال االنتخاب الشائعة التي یستعملها الفرد لفرض رأیه وتوجهه في الحیاة السیاسیة 

»نجد االستفتاء والتصویت.

تعریف االستفتاء
:حسب معجم المعاني الجامع: سؤال أو أكثر یوجه إلى عدد من الناس اإلجابة لغة

57رأیهم في أمر معین.معرفة لعنه 

لجوء السلطات العامة إلى الشعب لیبدي رأیه في شعبي:تعریف االستفتاء ال-
58،هو تقلید دیمقراطي قوامه اقتراع عام مباشر.استفتى الشعب لیعرف رأیه فیه،موضوع ما

رف في الموسوعة السیاسیة على أنه: صورة هامة : قد عُ من الناحیة االصطالحیة
وتعدیل الدستور، وفیه من صور الرجوع للشعب في المسائل الهامة ألمن الوطن ومستقبله، 

تطرح المسائل بشكل مباشر على الناخبین لیعلنوا موافقتهم أو رفضهم لهذا األمر، ویرتبط 
59حق االستفتاء عادة بحق االنتخاب العام، وكلها أسالیب دیمقراطیة لمعرفة رأي الشعب.

56-JaqueLargoye et Bastien François et Fréderic Saucicki ¸sociologie politique¸Paris :Dalloz¸4éméed
¸2002¸p 357.

57عربي.–عربي ب.د.ن  تعریف ىاالستفتاء حسب معجم المعاني الجامع .-

01،اطلع علیه www Aljazerra .net /encyclopedia /concetsand-terminology،"االستفتاء الشعبي"،شرب،ن،نا-58
.22h13على الساعة 2012أكتوبر 

.39صنشر، ب.د.ط،ب.د.س ،عربي،إنجلیزي،،الموسوعة المسیرة للمصطلحات السیاسیةإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي - 59
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التصویتتعریف:
في إطار المرشحینحق سیاسي بموجبه یقوم المواطن باختیار حكامه وممثلیه من بین "

ة، ومن خالله یستطیع الفرد أن یقرر مصیره داخلیا دون أن یفرض علیه یالعملیة االنتخاب
60."رؤساء وممثلون محلیون أو برلمانیون وحكام ضد إرادته الحرة

السلطة السیاسیة في النظام الدیمقراطي كونه الوسیلة األساسیة إلسناد ":ویعرف أیضا
المرجعیة األساسیة في تحدید شرعیة السلطة داخل المجتمع، مثلما یشكل األساس في تجسید 

61"مفهوم السیادة الشعبیة أي حقه في الحكم بنفسه عن طریق من یختاره لممارسة السلطة.

من خالل هذا نستنتج أن التصویت:
الرأي العام حول إلعالنوت في االنتخابات من أجل قضیة ما ، هو إعطاء الص

منة صور و فهُ الستفتاءمثال،مثلهبأشكال االنتخامنشكلركما یعتبنتائجها، 
الحیاةفي، ورغباته، وتوجههرأیهفرضمنالفردیتمكنبهما ، الدیمقراطیةصور

ل ، من خالمجتمعهتنمیةفيالمساهمةفياألخیرهذامكنتویهماالسیاسیة،
األساسیة، كما أنها تمثل الوسیلة الهامة، و من یمثله في الهیئات المنتخبة اختیاره

التي یتمكن بها من التأثیر في القرارات التي تخصه.
:أهمیة االنتخاب-ج

یلعب االنتخاب دورا هاما في الحیاة السیاسیة على المستوى المحلي والدولي، ویعتبر أداء 
تظهر فیما یلي:للمواطنین في كل االنظمة السیاسیة السیاسیةالتعبئة 
، ومن خالله یتم التداول على هو الشرط األول لالنتخابتحقیق مبدأ الدیمقراطیة:-

النتخاب عنوانا لدولة الدیمقراطیة التي ال یمكن االسلطة، یجعل السلطة المفوضة بناءا على 
ها الدستور، وعلى هذا األساس یعتبر التي یمدرها إال بالطرق الرسمیةالمساس بها أو غی

،"السلوك االنتخابي في المجتمع الجزائري:دراسة سوسیولوجیة لعینة من الناخبین لوالیة باتنة خالل االنتخابات الرئاسیة الجمعي قبوج-60
.51، ص2010،كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، قسم علم االجتماع، رسالة ماجستیر غیر منشورة"، 2009

.المرجع نفسه-61
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الدولة لتطبیقالقوانین على المواطنین على االنتخاب الوسیلة الشرعیة الوحیدة والمتبعة في 
62فكرة الدیمقراطیة.تنفیذ لودرجاتهم صنافهمأاختالف 

إن المبادئ التي یقوم علیها النظام االنتخابي تعد معیار احترام حقوق اإلنسان:-
لمدى احترام الحقوق والحریات الفردیة الجماعیة، فاالنتخاب یعتبر إحدى الركائز األساسیة 
الممیزة لألنظمة الحدیثة، وهو أبرز حدث سیاسي یمارس فیه المواطنون حقوقهم في المواطنة، 

63حترام حقوق اإلنسان.ویعتبر أهم وسیلة من وسائل ضمان وا

لم التأیید منهم إذا سحبتوفیر فرصة لمحاسبة المسؤولین وأصحاب القرار وذلك ب-
باتهم ما یجعلهم أكثر استجابة لمتابعة هموم المواطن واحتیاجاتهم.یقوموا بواج

إعطاء فرصة حقیقیة للمواطن بإحداث تغییر سلمي بعیدا عن العنف واالنقالبات -
وغیرها.

إطار مقبول یتولى إدارة الحكم ووضع التشریعات وٕاقرار السیاسة المالیة إتباع-
64وبالتالي كسب النظام السیاسي القائم الشرعیة.

تعطي االنتخابات الشرعیة للهیئة المنتخبة في ممارسة السلطة وحق إصدار األنظمة -
65والتشریعات التي تراها ضروریة في تنظیم حیاة المجتمع.

االختیار، حیث یعطي للمواطنین الفرصة الختیار الشخص المناسب إلدارة حریة-
الشؤون العامة.

یعتبر االنتخاب عملیة تأسیسیة لثقافة المشاركة الدیمقراطیة.-

،رسالة ماجستیر غیر حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة و المنظومة التشریعیة الجزائریة ضمانات و الیات سهام عباسي،-62
.910،ص ص،2014جامعة باتنة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة، ،منشورة

.مرجع نفسه-63
07ː11على الساعة10/05/2016)، اطلع علیه یوم  www.ohewer.org (أهمیة االنتخابات الدیمقراطیة، حسن الشامي، 64

المرجع نفسه.-65
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یمكن المواطنین من خالله من التعبیر عن رأیهم واختیار البدائل ویمنح األفكار -
خابات العدالة االنتخابیة، بمعنى یفوز والمعتقدات المختلفة لكسب التأیید بمنح االنت

66من یستحق.

ویعتبر یؤدي االنتخاب بالرأي العام إلى االلتفات نحو القضایا التي تشغل المواطن، - 
الوسیلة التي یساهم بها المواطن في صنع القرار السیاسي بصورة تتالءم مع مقتضیات 

أنواعه.الفساد و القضاء علىالعصر ویعتبر اآللیة التي یمكن بها
67ألنظمة الحدیثة.لتعبئة المواطنین سیاسیا في االنتخاب أداء یعتبر -

.النظامومن خالل ما سبق ذكره نستخلص أن االنتخاب أهمیة كبیرة للفرد و 
یسمح له بإعطاء رأیه في الحیاة السیاسیة، ویختار من یراه صالحا:من ناحیة الفرد:

انشغاالت المواطنین.یساهم في تنبیه الرأي العام حول مختلف -
یسمح بممارسة السیطرة وهیمنة الطبقة الحاكمة على السلطة من خالل التداول ال-

السلمي على السلطة.
كما یسمح للفرد بالمشاركة في الحیاة السیاسیة مهما كان مستواه االجتماعي -

والثقافي.
: تظهر أهمیته في:النظامعلى مستوىأما

درجة التحول الدیمقراطي الموجود في الدول.بهیقاس-
معیار لوجود الدیمقراطیة وحریة تعبیر الفرد على توجهاته دون خوف أو ضغط -

سیاسي.
.تهالنظام السیاسي شرعیبه یكسب -

اطلع علیه یوم الثالثاء على (www.26sep.net/newsweekarticale)محمد محمد غضبان، أهمیة االنتخابات-66
3022الساعة h.

www.assabahpresse.maindexPHP)،ابراهیم الزیاني،المشاركة  في النتخابات-67 ?obtion.comcontentreview(
.03h30على الساعة2016ماي4اطلع علیه  
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یسمح بوجود نظام سیاسي قائم على الشفافیة والنزاهة.-
دور وأهمیة كبیرة للفرد والدولة على حد سواء ألنه ترجمة لطموحات نتخابلال-

ورغبات األفراد وقیاس لدرجة تقدم الدول مع متطلبات الحاضر وحمایة حقوق 
أفرادها.

:مقاصد و شروط فاعلیة الفعل اإلنتخابي-د
الغایة و تحقیق ،دیمقراطیة، ومن أجل ضمان فعالیتهالیعتبر االنتخاب جوهر العملیة

یجب أن یكون هناك إطار دستوري، یحدد المتطلبات الرئیسیة لالنتخابات الدیمقراطیة منه
عمل مؤسسات الحكم إلى خضوع، و تالقرارااتخاذوالتي تدور في مجملها، حول تنظیم عملیة 

المساواة، ومن ثم لحكام والمحكمون على قدمحكم القانون، أي دستور یخضع له، امبدأ 
اطنین من المشاركة في عملیة صنع القرارات السیاسیة واعتماد مبدأ التداول تمكین المو 

السلمي على السلطة السیاسیة.
ب أن تقوم على مجموعة من المبادئ یجلیة االنتخابات، اعومن أجل ضمان ف

في:ةتمحور الم
حیث تقوم على أساس أن الشعب یتمتع بشرعیة مطلقة السلطة:صدرالشعب م- 1

عد الیات والقواالبد من فهو الذي یكون مصدر كل السلطات، ومن أجل تطبیق هذا المبدأ 
وبحدود مسؤولیة كل مسؤول وبكیفیة اختیار الحكام، المتصلة بشروط ومؤهالت الحكام.

السیاسات وتقویمها، صنع والهیئات التي تمثل الشعب، وبقواعد عملیة اتخاذ القرارات، و 
الضرورة.وسبل التنفیذ والتعدیل عند 

االنتخابات الدیمقراطیة هي التي توفر الطریقة المثالیة لذلك بتفویض شعبي، أو إن
ى المترشحین الفائزین في االنتخابات، بحیث یكون جوهر العملیة االنتخابیةانتقال السلطة إل

سیاسات واتخاذ واب قدرا كافیا من السلطة القتراحالتفویض العام، أي تفویض النعملیة
مهم كما تضمن االنتخابات حكها أثناء فترة ونلمتغیرات التي یواجهلقرارات ذلك تبعا 



اإلطار النظري للمشاركة السیاسیة واالنتخابیةالفصل األول:                  

32

نساء واألقلیات في الدول ذات التعددیة للل أفضل یمثالسیاسیة، وتدیمقراطیة التعددیة ال
68العرقیة، واللغویة والدینیة.

االنتخابات مقصد مهم هو محاسبة الحكام ومساءلتهم وقت محاسبة الحكام:- 2
االنتخابات وتقییم برامج المتنافسین، فهذا المقصد یعتبر من أهم مقاصد االنتخابات 

النیابیة المعاصرة فمساءلة الحكام قبل اختیارهم بخضوعهم لتنافس الدیمقراطیة في النظم
على منصب ما لتقدیر الناخبین، والحكم علیهم قبل إجراء االنتخابات من خالل وعودهم 

69االنتخابیة، وحمالتهم الدعائیة.

في النظم الدیمقراطیة المعاصرة یقوم السیاسیون وقادة :لتجنید السیاسيا-3
األحزاب والكتل االنتخابیة بمهمة اختیار المرشحین للمناصب السیاسیة، وتشكل االنتخابات 

سلطة، على لالتداول على ادورا محوریا في إعدادهم وتدریبهم وتأهیلهم للمناصب، بما یضمن 
غیر قادرة على تجدید حیویة ت دیمقراطیةعكس المجتمعات النامیة نجد منها انتخابا

فرد، ، إذ یضل فترات طویلة تحت سیطرة حزب ما أو جماعة ما، حتى دیكتاتور 70المجتمع
رشح الموالین واألتباع وضمان فوزهم بعد التالعب بقوانین تتمیز االنتخابات الرئاسیة بت

71االنتخابات وٕاجراءاتها في جمیع مراحلها.

تقوم االنتخابات الدیمقراطیة بتثقیف المواطنین بشؤون السیاسة التثقیف السیاسي:-4
قبل عملیة النتخاب وأثناءها، وعرض برامج المرشحین، وكذلك مواد الدعایة االنتخابیة األمر 
الذي یتیح الفرصة أمام الجماهیر اإلطالع على المشكالت والتحدیات التي یواجهونها 

فاالنتخابات ال تجرى على أساس األفكار مقراطیة، ومناقشتها، إما في الدول الغیر الدی
ص وأداء الخدمات والبرامج السیاسیة التي تعالج الشأن العام، وٕانما على أساس األشخا

،:القاهرة ، دار الفكر الجامعيالدیمقراطیة وواقع االنتخابات في األقطار العربیةاالنتخابات أحمد الدیدان وأخروون، -68
.37،41،،ص ص 2008

.41و37،38مرجع نفسه، ص ص ،-69
على 2016مارس 26اطلع علیه یوم ، http://www.ar. Wikipedia.org"التجنید السیاسي "،شرب. ن. نا-70
.13,00عةالسا

مرجع سابق."، السیاسي"التجنید ،د ن م -71
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هذه لصبح في االنتخابات لتكةعن المشار للعزوفوالمصالح الشخصیة مما یدفع بالمثقفین 
الخدمات تعبیرا عن الخدمات األخیرة دور آخر، ففي مصر مثال، هناك عبارة نائب 

والتسهیالت التي یقوم بها النواب بمجرد تقلدهم مهماتهم في البرلمان ألبناء دائرتهم 
72ومعارفهم.

مبدأ اختیار الحكام:-5
توفر االنتخابات الدیمقراطیة الطریقة التي یتم فیها اختیار الحكام بتفویض شعبي 

برئاسة السلطة قلاالنتخابات وذلك فیما یتعزین فيوانتقال السلطة إلى المرشحین الفائ
ؤولین باالنتخاب سالتنفیذیة أو أعضاء المجالس التشریعیة النیابیة، هذا فضال عن اختیار الم

ضمن المجالس قراطیات المعاصرة، فتفي بعض المجالس اإلقلیمیة والمحلیة في جل الدیم
الدیمقراطیة التعددیة السیاسیة وتمثیل أفضل التشریعیة النیابیة التي تأتي بها االنتخابات 

للنساء واألقلیات في الدول ذات التعددیة العرقیة، على عكس الحال في االنتخابات التي 
یجریها الحكام في النظم غیر الدیمقراطیة التي غالبا ما تنتج هیمنة شبه مطلقة في 

73البرلمانات من قبل الحزب الحاكم.

یة بطرق سلمیة:تسویة الصراعات السیاس- 6
السلطة وتغییر مركز القوى، وٕامكانیة تقلد قوى علىداولتالتوفر االنتخابات آلیة 

، حال فوزها في االنتخابات، فاالنتخابات هي آلیة لتسویة الصراعات سلطةللالمعارضة
في النظم غیر الدیمقراطیة فتتسم االنتخابات أما.السیاسیة في الدول الحدیثة بطرق سلمیة 

بكون نتائجها معروفة مسبقا، ولیس ثمة إمكانیة لتغییر مركز القوة السیاسیة، نتیجة لآللیات 
والعنف ومنع الناخبین من أصوات الناخبین وذلك بالترهیبالتي یطورها الحكام للتأثیر في 

74وشراء األصوات.اإلدالء بأصواتهم أو بالترغیب

على الساعة 2016جوان 21أطلع علیه یوم ] www.aljazeera.netأزمة التثقیف السیاسي، [، باسم الطویسي-72
.1.ص23:25

.مرجع سابق-73
.سالف الذكرأحمد الدیدان و آخرون ،،مرجع  -74
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:تجدیدهاأو توفیر الشرعیة السیاسیة - 7
فاالنتخابات تقوم بتوفیر شرعیة شعبیة للحكومة المنتخبة أو تجدید شرعیة الحكومة 
القائمة، فالشرعیة في النظم الدیمقراطیة تخضع إلرادة الشعب من خالل آلیة االنتخابات 

شرعیة الحكومات القائمة، التنافسیة الدوریة، كما توفر االنتخابات الدیمقراطیة آلیة لتجدید
على عكس النظم الغیر دیمقراطیة، التي تطور حكمها أسالیب عدة إلضفاء شرعیة غیر 
حقیقیة على حكمهم المطلق، أو التستر وراء إصالحات اقتصادیة لتأجیل اإلصالح السیاسي 

75أو التستر وراء أفكار إیدیولوجیة أو قومیة أو صراعات خارجیة.

، جامعة "،رسالة ماجستیر غیر منشورةنموذجایحي بن یمینة، "السلوك االنتخابي عند الشباب الجزائري، شباب مدینة وهران-75
.11وهران، كلیة العلوم االجتماعیة، قسم علم االجتماع ،ص 
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المبحث الثالث
النظریات المفسرة للسلوك االنتخابي

فة خصائص العملیة االنتخابیة في یعتبر السلوك االنتخابي أحد المداخل، المهمة لمعر 
ي مجتمع، وهذا نظرا لقدرته على الكشف عن الكیفیات التي یعمل بها النظام السیاسي أ

هذا المجتمع ومشكالته وعوامل قوته القائم في مجتمع محدد، كما أنه تعبیر عن خصوصیة 
وضعفه وكذلك للكشف عن السیاقات الخفیة التي تؤثر في وظیفة االنتخابات، أما النظریات 
فهي التي توضح وتحدد العوامل سواء االقتصادیة، االجتماعیة، النفسیة التي تؤثر في هذا 

76السلوك.

مفهوم السلوك:-1
التي تصدر من الفرد، إزاء ظاهرة معینة، فقد عبر السلوك عن كل األفعال والنشاطات یُ 

بشكل مقصود وواعي ویعبر عن استجابات ،یكون ال إرادیا ولكن في جل األحیان یكون
وقد اختلف مفهوم السلوك وفق ،خارجیة لظاهرة ما یمكن مالحظتها من دون وسائط 

ن المتغیرات:ممجموعة 
ي تصدر عن الكائن الحي، هو كل أوجه النشاط التالسلوك بمفهوم علم النفس:)أ

ادة على شكل أي نشاط جسمي أو حركي عسواء كان هذا ظاهرا أم غیر ظاهر، ویكون 
77لفظي أو عقلي، اجتماعي، انفصالي، كاستجابات لمثیرات معینة داخلیة أو خارجیة.

السلوك الفردي یشكل وحدة التحلیل، سواء كان السلوك حسب المدرسة السلوكیة:)ب
و تعبر السلوك هذا على مستوى وصف هذا السلوك أو تحدید مصادره، أو التنبؤ بمساراته 

االجتماعیة المحیطة به.و التفاعالت الفردیة والبیئة الفردي نتاج محصلة 

، دراسة االنتخابات في العراق "إبراهیم مرتضي إبراهیم االعرجي، "السلوك االنتخابي وعالقته بعدالة العالم لدى طلبة جامعة بغداد-76
.537، ص 98، العدد 2010مجلة كلیة اآلداب الصادرة في، 2010عام 

K-astal.com/index/index-php[، السلوك والمفاهیم السلوكیةكمال محمد األسطوري، -77 ?action=détail[إطالععلیه
.11:59على الساعة 20/05/2016في 
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هي شكل من أشكال السلوك اإلنساني تنطبق علیه السلوك في علم السیاسة:) ج
كل الصفات التي تعبر عن ما یجول داخل الفرد أي موقفه إزاء القضایا، واألحداث السیاسیة 

78التي یشهدها المجتمع.

وجه نشاط الفرد التي یمكن أهو كل " عرف قاموس علم النفس السلوك  بأنه : یُ 
م الذي لوالع. "تصرفاتهمدونها، مثل حركات األفراد أو مالحظتها سواء باألدوات القیاسیة أو ب

وهو مصطلح منحدر من behaivorismeیدرس هذا السلوك یسمى بالعلوم السلوكیة
علم comportementباللغة الفرنسیةویعني السلوك ویعني behaiviorاإلنجلیزیة

التي تقبل یة المالحظة، الذي یدرس الحركات الخارجcomportementalismeالسلوك
79.یرات خارجیةإجابات لمث

تعریف السلوك االنتخابي:-2
سات، ألنه یشكل ها مختلف الدراتن المفاهیم الرئیسیة التي تداولمیعد السلوك االنتخابي 

ف على الثقافة السیاسیة السائدة في المجتمع، بحیث یعرف على أنه:محورا هاما للتعر 
ةالتي یتخذها المواطن إزاء األحزاب السیاسیتلك القرارات والمواقف وطرق المشاركة «

80».والمرشحین والقضایا في مناسبة انتخابیة ما

ردود األفعال التي یظهرها شكال التصرف أو األفعال و أ":السلوك االنتخابي هي2
المواطنین في موعد انتخابي معین، نتیجة تأثره أو عدم تأثره بمجموعة من العوامل 

81."تنظیمیة واجتماعیةطبیعةذوأوثقافیة سیاسیةوالمتغیرات سواء 

السلوك االنتخابي هي تلك القرارات والمواقف وطرق المشاركة التي یتخذها المواطن اإذ
إزاء السیاسات العامة، والتي یخضع من خاللها لمجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة، 

، 1999المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة :، ، العلوم السلوكیة تطبیقات في السلوك االجتماعي والشخصیةمحمد شفیق-78
.82ص 

المرجع نفسھ.- 79

.84المرجع نفسه، ص- 80

.78، ص 1997، القاهرة: مركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة، الثقافة السیاسیة المتغیرةكمال المنوفي، -81



اإلطار النظري للمشاركة السیاسیة واالنتخابیةالفصل األول:                  

37

على حرص السلطة الحاكمة على التي تؤثر في اتجاهه وصور انتخابه والذي یعكس أیضا
ة، كتفعیل حق المشاركة للوصول إلىإضفاء الشرعیة والفعالیة في إدارة القواعد السیاسی

ترسیخ مبادئ الحكم الراشد. 
نظریات المفسرة للسلوك االنتخابي:ال3

الموقف السیاسي للفرد بالدرجة األولى حول السلطة وكیفیة التعامل معها ومن یتمحور 
اسة السلوك االنتخابي لهذا األخیر، سیركز على مجموعة من النظریات والتي تكّون أجل در 

یل السلوك االنتخابي والتي ظهرت في مختلف الدراسات السیاسیة:تفسیرات ونماذج لتحل
من بین محددات السلوك االنتخابي نجد العامل االجتماعي لتفسیر االجتماعي:ا.أ

الذي یعبر عن انتماءات الفرد إلى الوحدات االجتماعیة، وتعتبر األسرة من أصغر الوحدات 
االجتماعیة التي یتأثر بها الفرد حیث یلعب األولیاء دورا كبیرا في عملیة التنشئة السیاسیة، 

تمكن من خاللها من فهم السلوك ییاسیة التي وتعتبر األحزاب من بین الوسائل الس
82االنتخابي.

ففي دراسة االنتخابات األمریكیة، قامت بها جامعة كولومبیا بقیادة العالم االجتماعي 
"، توصل في دراسة المواقف االنتخابیة في Paul Lazarsfeldالسیاسي "الزار سفیلد

أن الهویة الحزبیة للناخب ترتبط بالطفولة، حیث یشیر أن لىإ1956- 1952- 1948رئاسیات
ألن نجمهورییمنهم%71من األطفال أنهم دیمقراطیین، ألن والدیهم دیمقراطیین و 79%

83والدیهم جمهوریین، وهذه االنتماءات مستقرة لدیهم.

Pascal Perrineauمایر وباسكال برینو" "و ناكما أثبتت الدراسات الفرنسیة لـ "ن et

Nano Mayer أن االنتماء مهیكل منذ الطفولة وأصبح عفویا، وهو بمثابة والء حزبي "
84إلى دور األسرة.السلوكجعان هذا ر وی

24مرجع سابق.ص،محمد بوضیاف-82
83-Nanou Mayer et Pascal Perrieau،les comportements politiques،Paris ¸ArnoundCalin ¸1992¸p 56
84 -IBID¸P 56.
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gay michelan et Michelكما أثبتت كل من دراسة "قایمیشال ومیشال سیمون"

saymonفي االنتخابات التي أجریت في فرنسا، في سنوات السبعینات، أن المواقف
استمرار هذین التیارین ألنهما نظامین تربى ااالنتخابیة تنقسم إلى خطین یمین ویسار، فسر 

85علیهما الفرد منذ الطفولة وهذا ما یفسر امتدادها في المجتمع.

وهناك اتجاه یرى أن المكانة االجتماعیة تلعب دورا هاما في تحدید المواقف السیاسیة، 
إال أن AlmondeVirba et Brotinneونویل وبروتنوفیرباویذهب كل من "ألموند

االنتماء إلى منظمة أو مجموعة من المنظمات، وكذا متغیرات الطبقة االجتماعیة، یحددان 
االلتزام السیاسي للفرد، حیث تشكل هذه المتغیرات مستوى الكفاءة السیاسیة والمدنیة له، 

86وتؤثر على تحدید مستوى المشاركة السیاسیة لدیه.

أنه توجد عالقة منطقیة بین اإلیدیولوجیة والقاعدة االجتماعیة lypset)(ویرى لیبست
سار االشتراكي قوته من العمال الیدویین، وفقراء یفي أكثر من دولة دیمقراطیة، فیستمد ال

الریف، ویلقى الیمین المحافظ، تأیید أصحاب المصانع والمزارع الكبیرة، ویكتفي الوسط بتأیید 
م عمال وموظفي المكاتب، وقد أثبت عالالالمتوسطة، والسیما صغار أصحاب الطبقة

1957هذه العالقة في دراسة قام بها عام "Malinovskyاالجتماع البولندي مالیونوفسكي "

یطالیا، بریطانیا، أمریكا بوجود المصلحة الذاتیة واالقتصادیة، حیث إفي كل من فرنسا، 
ذات التغیر والعدالة االجتماعیة، ولهذا یلقى الدعم من الجماعاتیسار بأنه تیار یعرف ال

87ذلك ذوي الدخل المرتفع، حفاظا على میزاتهم االقتصادیة.الدخل المنخفض بینما یعارض 

أما الجانب الدیني فقد أوضحت الدراسات أن الدخل المرتفع واالنتماء إلى الكنیسة في 
Paulتراع لصالح الجمهوریین وأشار الزارسفیلد "الوالیات المتحدة األمریكیة یعني االق

Lazarsfeldو و حیث توصل إلى أن األفراد ذ1940منذ العام قائمة" أن هذه العالقة

85-IBID, p 56.
86- Daniel Gaxi , le cens caché ،inégalité culturelle et s’egregarartion politique، Paris, Edition de
deseuil, 1978, p 179.

.67، ص 1970بیروت: دار اآلفاق الجدیدة، ،[تر:خیري حمود و آخرون]،السلطةسیمور لیبست، رجل السیاسة األسس االجتماعیة - 87
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ویعیشون في مناطق حضریة ینتخبون كاثولیكیةالمستوى االجتماعي المنخفض مع دیانة 
مستوى مرتفع مع دیانة وبقوة لدیمقراطیین، بینما یستقطب المرشح الجمهوري أشخاصا ذو 

88ویعیشون في مناطق ریفیة.ةبروتستانتی

غیرات في تفسیر السلوك على ثالث متیرتكز التحلیل االجتماعي مما تقدم ، یظهر أن 
االنتخابي:

كالسن، الجنس، أما السن فإنه كلما زاد كان االتجاه متغیرات سوسیودیمغرافیة:-1
الیسار، في حین ینتخب الشباب حسب إلى الیمین، وكلما نقص یكون المیل إلى 

89الظروف.

وهي المتعلقة بالمستوى التعلیمي واالنتماء الدیني الطائفي متغیرات سوسیوثقافیة:-2
ومن المتفق علیه أن المستوى التعلیمي العالي في فرنسا یدفع إلى المشاركة أكثر في 

لدیني هو العامل الذي التصویت، وكذا إلى االهتمام بالسیاسة وشؤونها، كما أن العامل ا
الملتزمین لیكإذ أن الكاثو ،ألفرادسلوكات االنتخابیة للتقدیم تنبؤات حول امتغیرلیشكل أكبر

ال ینتخبون أبدا لصالح الیسار.
وهي المتعلقة باالنتماء إلى الفئات مهنیة معینة أو إلى المتغیر السوسیواقتصادي:-3

90فئات ذات دخول معینة.

التفسیر النفسي:.ب
العامل النفسي للناخب یؤثر في اختیاراته حیث یسعى إلى تحقیق االستقرار واألمن إن

من خاللها وهذا خوفا من تكرار التجارب السابقة، كما أنه یشكل وسیلة یتحرر من خاللها 
الناخب من الضغوطات النفسیة بعد اطمئنانه بأداء واجبه، فالتفسیر النفسي یعتمد على 

أهمها:مجموعة من المتغیرات 

88- Pierre Bréchon،comportement et attitude politiqu، Paris : PUF, 2006, p 118.
89-Ibid.
90-ibid..
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حیث تزوده بمرجعیة داللیة مستقرة وواضحة تعمل على توجیهه :هویة الناخب-1
91أثناء عملیة االختیارات االنتخابیة.

ترى هذه المقاربة على أن االنتخاب تعبیر عن رأي سیاسي :السمات الشخصیة-2
خاص جدا بالفرد، فمواقفه تتحدد بناءا على الخصائص الشخصیة، إذ یمیل الفرد إلى تبني 
مواقف تتجانس مع سماته الشخصیة، وأبعادها، فیطورها ویدعم وجودها باستمرار لمواجهة 

ى التفاعل بین المحددات الشخصیة والبیئة أیة مضادات لها، إذ یعتمد السلوك االنتخابي عل
السیاسیة، ومن أهم المفكرین الذین بنوا تفسیراتهم السلوكیة على أساس السمات الشخصیة 

نجد:

الذي أكد أن السلوك االنتخابي واحد من بین أنواع المشاركة السیاسیة Molerمولر 
ا تأثیر جهد المطلوب، إلى جانباألكثر تأثرا بمتغیرات شخصیة، مقدار المبادرة الفردیة وال

92االنتخابیة وتجمع حول شؤون المجتمع المحلي.تحمالال

على نظریة lazwel.iznek.derinuaأیزنك ودیرنروا"لزویل ودومن جهة أخرى إعتم
الكفاءة السیاسیة ودرجة الوعي السیاسي لتفسیر السمات الشخصیة حیث یرون أن أكثر 

93الناس مشاركة في المواعید االنتخابیة هم الذین یتمیزون بالكفاءة السیاسیة.

نستخلص أن العوامل النفسیة لها دور في بناء السلوك االنتخابي وتحدید األفضلیة 
ل عدة متغیرات، لكن هذا النموذج یعاب على أن النتائج المتوصلة السیاسیة من خالل تفاع

إلیها ال یمكن تعمیمها على جمیع األفراد. 
التفسیر البیئي:. ج

تمثل البیئة المحیط الذي یعیش فیه اإلنسان وهي تشكل مجتمعة شبكة للتفاعالت في 
علیة والترابطیة، بین مختلف جوانب البیئة االجتماعیة، حیث یقوم بدراسة العالقات التفا

عدد خاص، ،مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "بارة، سلمى لیمام، "النماذج االنتخابیة نحو مقاربة میدانیة لتحلیل األنماط االنتخابیةسمیر- 91
.195- 144ص 

.80، ص 2000"، القاهرة: دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، سیكولوجیا المشاركة السیاسیةطارق محمد عبد الوهاب،"- 92
.40ص ،1995القاهرة: دار المعارف  ،السلوك السیاسي بین النظریة والواقع:دراسة في علم النفس السیاسي،عزیزة محمد السید ، "-93
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إلى الحصیلة ااستند.المحیط البیئي بكل أجزائه والسلوكات االجتماعیة والسیاسیة للمواطنین
وهو أول نموذج استعمل ،المعرفیة التي یوفرها المحیط سواء من جانب مادي أو معنوي

.94لتفسیر السلوك االنتخابي للمواطنین
الذي ركز على تفسیر االنتخاب في مرحلة ،فرید"سیجهمن رواد هذه النظریة "أندری

عام فرنسي لغرب أولى على مستوى العوامل المورفولوجیة بما سماه "الجدول السیاسي 
وركز على:1913

الذي قام بدراسة االنتخابات التشریعیة ANDRE SIEGFRIEDدندریه سیجفر یأحسب 
في أربع عشر  مقاطعة ،طور هذا النموذج على افتراضین األول هو 1913الفرنسیة،عام 

أن اإلقلیم الوطني متكون من مساحات متمایزة سیاسیا ،و نشأت نشأة تاریخیة ،أما الثاني 
الء  اإلیدیولوجي المرتبط فیخص التوزیع الجغرافي الذي یكون مستقر مع الزمن،وهذا راجع للو 

بالفرد،فحسب سیجفرید تختلف التوجهات االنتخابیة من إقلیم ألخر،ولكن القانون الذي 
للعوامل حیث تشیر المقاربة البیئیة أنیحكمها یبقى واحدا ومستقرا و یسمیه المزاج السیاسي.

قفه االنتخابیة الیمنیة تثیر انفعاال لدى الفرد ،الذي یوجه  بصفة خاصة مواةالبیئیة والتاریخی
لیسار.و بینما انتخبت المناطق الكلسیة لن ،ییمللتیةیالمناطق الغرانانتخبت أو الیساریة ،

:هذا االرتباط تعّززه ثالثة عوامل
.نظام الملكیة المالیة، حیث نمیز بین النبالء و فالحین صغارا خاضعین لهم1-
االتصال البشري فیها صعب ،و بین التوزیع البشري بین مناطق معزولة،یكون2-

مناطق ذات كثافة سكانیة ،حیث القنوات االتصالیة سهلة ومتاحة للجمیع وتأثیر رجال الدین 
مناطق عدیدة .و إذا یؤكد سجفرید على دور العامل ،حیث یقوم هؤالء بتسیرفیهماولیكالكاث

،ُأطروحة دكتورة غیر منشورة ، 2014-1990: ناجیة حمدي ،"دور المواقف السیاسیة في تحدید التوجهات السیاسیة للجزائرین-94
.150، 140، ص ص 2015جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة ، قسم التنظیم السیاسي و االداري ، 
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بوجود مناطق أخرى ال ینطبق انه یقر ،إالالجغرافي في تجدید الخارطة السیاسیة في فرنسا 
95علیها هذا التفسیر.

الملقب بوریث التحلیل الجغرافي التاریخي ،FrançoisGoguelأما " فرنسوا  قوقل" 
ر على  التوجه فیها  االنتخابات والتي تؤثتحلیالته على الظروف التي تجريفقد ركز 

النتخابات لمائة بدراسة نتائج اآخر،قامإلىابي للفرد ،و كذا تجول األصوات من دور االنتخ
، وتوصل1968إلى1928اطعة، أحصیت نتائجها االنتخابیة من العام مق،103وثالثة 

للجمهوریة الثالثة إلى توزیع التیارات السیاسیة فیها، وسماها بالبطاقة االنتخابیة المقاطعیة
الیمین. یمین یناضل على والرابعة .و قسم المیوالت الحزبیة الى : یمین، یسار و أقصى

هذه الدراسة،اوجدت ثالثة ، ویسار ینادي بالتغییر والتطور.االجتماعیةالمحافظة
،وهي :غرب موالي للیمین،ووسط و 1928مناطق،استقر فیها التوجه االنتخابي منذ العام 

96شرق یساري،بینما  تتأرجح المناطق االخرى بین الیمین والیسار.

للسلوك االنتخابي:التفسیر العقالني . د
قیة العجز الجزئي الذي تتصف به النماذج السابقة على حد یمبریإلاالدراساتأثبتتلقد 

ففي سنوات السبعینات ،بدأ یظهر توجه الناخبون في ،یر السلوك االنتخابيفي تفسیسواء،
بناء نتج عنه میاتهم المباشرة  و هذا التقیاهتمامإلىاستخراج النظم االنتخابیة الدقیقة ،استنادا 

مجموعة وهذا وفق ،97السلوك االنتخابي دائما عقالنيأنمن فكرة مفادها ، نموذج جدید انطلق
من النظریات و هي كالتالي:

ائد هذه ر Antony Daunsنزیعتبر أنطوني داو نظریة الناخب المستهلك:)1
یوم االنتخاب هو یوم تسوقه السیاسي، وسلوكه ریة، حیث یرى أن الناخب مستهلك، النظ

االنتخابي هو نفس سلوكه االستهالكي یبحث عن تصویت یحقق له فائدة قصوى فالخیار 

مرجع نفسه.،حمدي -95
.116،صمرجع نفسه - 96

.117مرجع نفسه،ص - 97



اإلطار النظري للمشاركة السیاسیة واالنتخابیةالفصل األول:                  

43

االنتخابي هو خیار عقالني سیاسي، یتمیز به الناخب، الذي تحرر من الهیاكل التقلیدیة 
الفردیة مدفوعا بحاجاته ه رجوعه الى قیماألسري، الطبقة االجتماعیة واألحزاب، وهیلللتأ

98ودوافعه، والذي یؤكد على استقاللیته في اتخاذ قرارات انتخابیة.

" فقد أكد على تحلیل السلوك االنتخابي تحلیال Alain Lancelot"أما "آالن لنسلو 
اقتصادیا، نفسره بالعودة إلى الظروف االقتصادیة العامة وبالخصوص إلى العرض السیاسي 

"نونا اقف العامة لألفراد قبل إرجاعه إلى المتغیرات الثقیلة، وٕان كان الذي یحدد المو 
" ال ینكر تأثیر هذه المتغیرات في المواقف االنتخابیة منها: القیم Nona Mayerمایر

ال السیاسیة، التنشئة السیاسیة المتواصلة للفرد، إال أن التوجهات السیاسیة االنتخابیة حسبه 
إال بمناسبة انتخابیة تماشیا مع المصلحة التي یكسبها من العرض الحزبي ومدى تظهر

فكل مناسبة انتخابیة تشكل محطة .تساوي أو اختالف األحزاب في الحلول المطروحة
99للناخب ألخذ قرار عقالني هل ینتخب أم یقاطع، وكیف ینتخب وكیف یقاطع.

بالباحث الكندي أندري بلي ترتبط هذه الفكرةنظریة الناخب االستراتیجي: )2
AndrieBLAIS الذي درسه وبعد ذلك طبقه في فرنسا، یقوم هذا النموذج على فكرة أن

هذا الناخب ینتخب لصالح مرشح غیر الذي یفضله، ألن انتخابه سیكون أكثر فعالیة،
، ولیزید من حظوظ الثاني، لیس ألنه مرشحه الناخب یعطي صوته لیقصي به مرشح اخر

leفضل ولكنه األحسن من بین العرض السیاسي الموجود ویسمى باالنتخاب المفید "الم

vote utile"100.
ى ألن یكون ب بین مجموعة من البدائل، ویسعالناخیختارفي هذا النوع من االنتخاب 

انتخابه ذو فعالیة، حیث یسعى لبلوغ أقصى فائدة ممكنة من صوته االنتخابي، لهذا یرى 
یمكن إرجاعها لعدم الكفاءة أو لعدم االهتمام ال وا" أن التنقالت االنتخابیة ل"آالن لنس

98- Leca et Birunhaum, sur l’individualisme, Paris, press de FNSP, 1986, p 23.
99- Alain Lancelot,"une métaphore économique en sociologie politique",l’analyse de l’offre électorale,
Revue Européenne des sciences sociales, N (23) 1985, pp 55-75.
100- IBID.
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بالسیاسة، ولكن الناخب یسعى لتحقیق مصلحة من خالل عالقته الجدیدة بالسیاسة من أجل 
أن السلوك االنتخابي هو رهان هام، یبحث من بلوغ رغباته وطموحاته، ومن جهته یقول فیربا

تیاجاته المادیة األساسیة األكل، الحیاة...، وٕاذا أّمنها یتجه إلى تأمین خالله الفرد عن رفع اح
الناخب ، یختاریتبعها الناخبإستراتیجیةالقیم ما بعد المادیة البیئة والحمایة... وفي ضوء 

ه ، فالناخب 101المرشح الذي یراه قادرا على تحقیق احتیاجاته ولیس ألنه المفضل لدی
حساب اآلخر التي حصل علیها من تصویته لمرشح على منفعة االستراتیجي یعتمد على ال

استجابة لدوافعه و حاجاته.وهذا
: إن هذا النموذج یفترض أن الفرد االنتقادات الموجهة لنموذج الناخب االستراتیجي

یحصل في وأولویاته، وعلى درایة تامة بماوبترتیبهاعلى درجة عالیة من الوعي بمصالحه 
القدرة على ساسي وهوضمانات عن المرشحین مع توفر شرط أالساحة االنتخابیة، وله 

یهمل األفراد الذین قراره االنتخابي، فهذا النموذج ة أمامه ثم یتخذتحلیل المعطیات المطروح
یفتقرون إلى مستوى معین من الثقافة السیاسیة، وبالتالي عدم القدرة على التحلیل والنقد 

لمفاضلة وعدم تمكنه من اعتبار المرشح الذي یرى أنه األجدر باالختیار والحسابات التي وا
102أجراها تكون قابلة للنقض والتعارض.

نظریة الناخب المثالي:)3
صحاب هذا النموذج أن السلوك االنتخابي هو نتیجة لسلسلة من العملیات یرى أ

المرشحین لیبقى في نهایة المطاف مرشح واحد، الذهنیة المثالیة في كل منها یتم إلغاء أحد 
حیث یفترض أن الناخب یجري 1974" عام Lindon" ولیندون "Wehlوال "هومن رواد

وخالل المقارنة یركز في بدایة مقارنات مختلفة بین المرشحین استنادا إلى معاییر محددة، 
بعض المرشحین أو كمساوئاألمر على الجوانب األكثر سلبیة من المعاییر المدرجة،

101- Françoise subileau, « l’abstention », in : Pascal Perrineau et Dominique Keynée, Dictionnaire de
vote, Paris : PUF, 2009, p 197.

.64ص مرجع سابق الذكر بارة،-102
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اختالفهم عن مزاجه السیاسي، أو وصفهم بالعجز لعدم قدرتهم على حل بعض المشكالت 
وهي بدایة عملیة التصفیة عن طریق اإللغاء المباشر، لهؤالء المرشحین، تلیها مرحلة جدیدة 

تخرج من المقارنة، تهتم هذه المرة بالجوانب األكثر أهمیة واإلیجابیة من نفس المعاییر، لیس
في األخیر المرشح الذي تتوفر فیه المعاییر األكثر إیجابیة، وفي حالة عدم توفر هذا 
المرشح فإن الناخب سیعید صیاغة مجموعة من المعاییر األخرى، التي یفاضل من خاللها 

103مرة أخرى بین المرشحین.

أن هذا النموذج أكثر فعالیة بالتجربة، من خالل مدى التطابق بین الخیار ویبدو
النظري للناخب وبین خیاره الفعلي أو نیته االنتخابیة التي یعلن عنها.

تلف عن سابقیه من حیث الشمولیة و العموم ولكن هذا النموذج انتقد على أنه لم یخ
بقدر معین من الثقافة التي تسمح له الناخبةالهیئةفعالیته، من دون شك تفترض تمتعف

جمیع ن خاللها، وهو ما قد ال یتوفر، لدابتحدید مجموعة من المعاییر التي یقارن م
الناخبین، كما أنه ترك مجال تحدید المعاییر المفتوحة، مما ینتج عنه تضارب، ألن ما هو 

104مثالي عند الناخب س قد ال یكون بالضرورة مثالي عند الناخب ع.

vote sur enjeuxریة انتخاب القضایا:نظ-

تعرف القضایا السیاسیة على أنها المواضیع المثیرة للجدل السیاسي، والتي تفرض 
یة، اجتماعیة وثقافیة، وكل نفسها بحدة في النقاشات السیاسیة وهذه القضایا متعددة: اقتصاد

االنتخابي حسب البرنامج الذي على حسب األولویة التي یراها، ویحدد موقفه ناخب یرتبها 
ثر قضایا تقنعه، وقد ناخب ال ینتخب على حزبه إذا لم یالمرشح لهذه القضیة، فالیضعه

الذي له طموح في ،الناخب ن موقفهم من المواضیع كما یریدهاینتخب لمعارضیه إذا كا

103 -Subileau ,opcit,p 188.
.66، 65سمیر بارة، مرجع سابق، ص -104
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دما یعلن االستقرار االجتماعي ینتخب لصالح الذي له القدرة على ضمان هذا االستقرار بع
105عن برنامجه.

تحول موضوع معین إلى قضیة أو رهان " إلى شروطCampbellكامبل "ویشیر 
في: أوال: الوعي بالقضیة، ثانیا: البد أن یكون للفرد خیارات اتجاهها البد من فهم وتتجسد 

المواقف المختلفة للمرشحین اتجاه هذه القضیة واختالف الحلول التي یقدمها هؤالء لنفس 
106قضیة وهذا ما یساعد على تحقیق العملیة التفضیلیة بین المرشحین.ال

یتطلب انتخاب القضایا مجموعة من الشروط وهي:شروط انتخاب القضایا:
كفاءة سیاسیة لفهم القضایا وموقف األحزاب منها.-أ

للفرد خیارات سیاسیة شخصیة قادر على ترتیبها.-ب
ویحدد بیار مارتن نوعین من هتفضیالتینتخب الناخب على المرشح القریب من -ج

القضایا السیاسیة:
قضایا نزاعیة ذات اختالفات هامة بین األحزاب وبین الناخبین مثل قضیة األجر.-1
مستوى قضایا توفیقیة یتفق حولها العدید من أفراد المجتمع مثل: العدالة، وتحسین -2

ویضیف تصنیف آخر بتقسیمه القضایا السیاسیة إلى قضایا قریبة، والتي تلمس المعیشة.
107الفهم من طرف المواطن المتوسط المستوى.الحیاة الیومیة لألفراد وقضایا  صعبة

.133حمدي ،مرجع سابق ،ص - 105

.133حمدي ،مرجع سابق ،ص - 106

134حمدي ، المرجع نفسه ، ص -  107
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:األولخالصة الفصل
أن له القدرة على ممارسةو السیاسیة، شعر الفرد بكینونته االجتماعیة و المشاركة السیاسیة تُ 

والسیما التحرك النشیط على مستوى .ه في صنع قرارات حكومتهأدوار فاعلة فیها بمشاركت
وأ بعادها .أهدافهاالحیاة السیاسیة و رسم هیاكلها و سیاستها و تحدید 

ف المجتمع ،وتعلم الفرد المسؤولیة، وتحقق ادههذه  األخیرة التي تهدف إلى تحدید أ
االستقرار السیاسي و تطبع النظام االجتماعي بطابع االستمرار واالستقرار.فالمشاركة 

.األساسیة السیاسیة آلیة النظام الدیمقراطي و قاعدته  
،كاالستفتاءف أشكاله ،وتختل، المشاركة السیاسیةصورفهي من أهماالنتخابیةأما المشاركة 

سیاسیة ،فبموجبهما اللذان یعتبران من أهم الوسائل المشاركة الشعبیة في الحیاة الالتصویت
ومن أجل ضمان فاعلیة ، بین إلبداء أرائهم و المساهمة في تسیر شؤون الحكمتتم دعوة الناخ

حقوق مواحترااالنتخاباتالدیمقراطیة، یجب أن یقوم على متطلبات االنتخابيالفعل 
فقد طرحت العدید من النظریات من طرف الباحثین االنتخابيولفهم السلوك اإلنسان.

االقتصادیة، والتي تتكون من المتغیرات ،االجتماعیةالغربیین تمحورت في تفسیرات أهمها 
. أما النفسیة فتخص هویة الناخب وسماته الشخصیة، فحین یقوم واالجتماعیةةالثقافی

التفسیر وأخیرا. االنتخابيالبیئیة التاریخیة والتوجه الفردي ملالعواالتفسیر البیئي على تحلیل 
وانتخاب القضایا ،المثالياإلستراتیجي،ركزعلى نظریة الناخب المستهلك، العقالني الذي

والتي تمحورت في مجموعة من الشروط.   



ل الثانيالفص
النتخابياالمتناعظاهرة

ماهیة االمتناع االنتخابي

تفسیرات االمتناع االنتخابي

عالج ظاهرة االمتناع االنتخابي
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:الفصل الثاني
ظاهرة االمتناع االنتخابي

تمهید:
2009شهدت الدیمقراطیات الغربیة ارتفاعا في نسبة االمتناع االنتخابي، ففي سنة 

كمعدل وسیط في %57، بلغت نسبة االمتناع عن التصویت الفرنسیة االنتخاباتأثناء 
في سلوفاكیا، التي سیمافي ست دول %70تبلغ ذروتها أكثر بنسبة لاالتحاد األوربي، 

ین عن صنادیق االقتراع. خبمن النا%80،مع تغیب أكثر من سجلت الرقم القیاسي
كانتا بلجیكا ولكسمبورغ حیث ٪10نسبة االمتناع ما دونالبلدان الوحیدان اللذان تدنت فیها 

حین كان االتحاد 1979العامتحدیدا فيلك وقبل ثالثین سنة من ذالتصویت إلزامي،
،فانخفاض نسبة ٪37یتكون من تسعة دول وصلت نسبة االمتناع عن التصویتاألوروبي

أن األوربیونالنواب كما یقرالمشاركة یعد مشكلة بنسبة لتمثیلیة النواب وشرعیتهم،
المستویات القیاسیة اإلحجام عن التصویت تعتبر، من األدلة على الهشاشة الكبیرة للشرعیة 

الدیمقراطیة.
لالنتخاباتأما في یوغسالفیا أدت نسبة المشاركة المنخفضة إلى إلغاء الدور الثاني 

الرئاسیة. كما عرفت الوالیات المتحدة األمریكیة نفس التوجه ألفرادها، ففي انتخابات تحدید 
.أما في االنتخابات األوروبیة 2000وذلك سنة ٪35وصلت نسبة الممتنعین إلىنغرسو الك

تقدر المتناعو هذا یدل على أن نسبة الناخبة،) من الكتل (سيمختوجه 2014عام 
.108و هي نسبة مرتفعة%60بحوالي 

و مع تنامي هذه الظاهرة في السنوات األخیرة فلبد أن نقوم بدراسة لها.

01h35الساعةعلى12/05/2014یومعلیھاطلعWWW.ADDUSTOUR.COMالنتخابيناشر،التغیب.د.ب108
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وهي: العناصر مجموعة من وفق،االنتخابياالمتناعماهیةاألول:تناول المبحث یس
سنطرق إلى تفسیراتهالمبحث الثاني،صوره.أما في، أنواعهاالمتناع االنتخابيتعریف

وهي التفسیر النفسي،التفسیر السوسیولوجي،وأخیر ،وفق مجموعة من المتغیرات(أسبابه)

، وفق بيجة االمتناع االنتخاالمبحث الثالث طرق معالوسیتناول .التفسیر السیاسي
.، و التصویت االجباري االلكترونیة،والتصویت اإللكتروني: اإلدارة مایلي
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ألول:المبحث
ماهیة االمتناع االنتخابي

یمثل االنتخاب أهم الوسائل التي تجسد مبدأ الدیمقراطیة في اختیار الحكام، و اتخاذ 
دستوریة القرارات، فعلى الدولة أن تتكفل بالحقوق السیاسیة للمواطنین، وذلك بنصوص

لضمان قاعدة اختیار الشعب .شجعه على المشاركة في االنتخاباتتوقانونیة بالقدر الذي 
ه بكل نزاهة و عدالة، فمصیر العملیة االنتخابیة یتوقف بالدرجة األولى على اهتمام یلممثل

المواطنین بالمناخ السیاسي، فكلما زادت نسبة المشاركة في االنتخابات، كان ذلك دلیل على
قوة المناخ السیاسي و سالمته، و لكن نظرا لتهاون النخبة الحاكمة في أداء واجبها لم یبق 

ورفضه للوضع ،تعبیر عن خیاراتهلیقة االمتناع االنتخابي، كوسیلة للمواطن سوى طر 
السیاسي القائم.

خالل تحلیل مفهوم المشاركة االنتخابیة تبین أنها تعد أبرز سمات وأشكال و من
خیرة أال و هي نجد ظاهرة استفحلت كثیرا في السنوات األ،المشاركة السیاسیة بالموازاة معها

ظاهرة االمتناع عن المشاركة االنتخابیة، حیث أثارت اهتمام العدید من الباحثین.
هو عدم المشاركة في االنتخابات أو االستفتاءات،:االنتخابيتعریف االمتناع-1

ویعبر عن تسیب سیاسي أو المباالة المواطنین،غیر مهتم بالحیاة السیاسیة نتیجة ضعف 
109.االندماج االجتماعي

إلى معنى الناحیة اللغویة األقربمن(Abstention)یعتبر مصطلح االمتناعو 
عن التصویت.إحجاماو هو 110،العزوف الذي یعني بدوره امتناعا، إمساكا، كفا

» Direction de l informationlégale et administrative (DILA)المعلومات من:-109 peut onêtre citoyen et n
peut pas voter ; in vie politique ;(www.vie politique-fr/découverte-institue/)le 30-05-2006.

اطلع مجلةالدیمقراطیة،فاطمة علمان و إدریس بكري، "إشكالیة العزوف السیاسیة في المغرب، االنتخابات التشریعیة نموذجا"،-110
.1، ص20: 32على الساعة 22/07/2006علیه یوم 
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»أما المفهوم األكثر تداوال في األوساط السیاسیة فهو مصطلح  Désaffection au
politique »نزع أي ارتباط بالسیاسة، كما یستعمل بمفهوم معناها:و « L’apathie »
ة.أي الالمباال

وتعني »أو المعارضة،عدم التصویت بالتأیید«:هواالمتناع االنتخابي
»:باالنجلیزیة Abstention fromvoting »111.

112.»قرارا متعمدا بعدم التصویت«لضیقایفید االمتناع بالمعنى

، تعن التصوی،، و اإلمساك و الكف اعناإلمت«تور سهیر إدریس : كو عرفه الد
113.»تعن التصویاالمتناع"استكنافیة" و تعني نزعة Abstentionnismeومنها 

نستنتج من التعاریف السابقة أن االمتناع االنتخابي :
عن تنععبارة عن نوع من التسیب السیاسي للمواطن الذي هو في سن التصویت، و یم

لفائدة مرشح معین.تهبصو اإلدالء 
صندوق االقتراع، بمناسبة عدم توجه الناخب إلى«و یعرف أیضا العزوف االنتخابي :

التي قامت اإلدارة  العامة المحلیة ،في نسب االمتناعارتفاعانتخابات منظمة قانونیا، أو 
.114»بإحصائها
مثل في تعمد الناخب عدم توجهه إلى تی:األولشكلینى إلقسم االمتناع االنتخابينی

رغم أنه مسجل في القوائم ،بصوته لألداءصنادیق االقتراع خالل المواعید االنتخابیة 
بسلوكیاتقیام الناخب : فهوأما الثانيو في معظم الحاالت ال یكون مسجال، ،أاالنتخابیة

.115إتالفهاتعمده الشطب، على الورقة أو كتبطل صوته 

المرجع نفسه.-111
الجمعي قبوج، "السلوك االنتخابي للمجتمع الجزائري، دراسة سوسیولوجیة لعینة من الناخبین بوالیة باتنة، رسالة ماجستیر غیر -112

.60منشورة ، مرجع سابق، ص 
.2فاطمة علمان و ادریس بكري، مرجع سابق، ص -113
.33،34یحي بن یمینة، مرجع سابق، ص ص،-114
المرجع نفسه.-115
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رفض المشاركة في اقتراع ما أو استفتاء ما، حیث یكون :االنتخابي هواعنفاإلمتإذن
.ثالثةللمواطن الحق فیه، و هو حالة من

بلوغ الفرد سن االنتخاب و ال یسجل نفسه في القوائم االنتخابیة-
یكون الفرد مسجال، و لكن ال یذهب للتصویت-
یذهب إلى التصویت ، لكن یصوت بصوت ملغى(غیر محسوب).-
االنتخابي :أنواع العزوف -2

ف االنتخابي نوعین :و یتخذ العز 
طة في األحزاب السیاسیة ر خهو نوع خاص بالفئات التي تكون منو :العقالنياالمتناع

و المهتمین بالشأن السیاسي، باعتبار امتناعهم هذا یعد تعبیرا سیاسیا مقصودا. و عبارة عن 
.116معطیاتمستكشفة ألبعاد القرار المتخذ القائم على أسس و رؤیة 

والحقیقة أن العزوف ال یختص فقط بالدول األقل دیمقراطیة أو الحدیثة العهد 
ضرب بها المثل في ذلك و تعتبر بالدیمقراطیة، بل یشمل حتى دوال أكثر عراقة دیمقراطیا و ی

الوالیات المتحدة األمریكیة أنسب نموذج لتوضیح هذه الظاهرة، حیث تصل نسبة الممتنعین 
في أصبح عرفا سائد، كما وصلت في االنتخابات الرئاسیة، و هو ما%50إلى النصف 

. فیما وصلت نسبة االمتناع في فرنسا 2000سنة التشریعیةاالنتخاباتفي%35كندا
. كل هذه النسب من االمتناع 2000خالل االستفتاء حول العهدة الخامسة عام %30إلى 

أنه سلوك عقالني باعتبار الثقافة بفالغالاس یختلف من بلد إلى آخر،تفسر على أس
السیاسیة السائدة في تلك البلدان و في هذه الحالة یعتبر االمتناع تعبیر عن رفض البدائل 

.117المعروضة في السوق السیاسي
و لهذا فإن االمتناع العقالني هو الصفة التي تتعلق بمن یهتم بالسیاسة أي من یحمل 

باألمور السیاسیة، فهم یرون أنهم لم یجدوا من یعبر درایة كاملةعلى هوو ،بطاقة انتخابیة

.71الجمعي قبوج، مرجع سابق، ص -116
مرجع نفسه.- 117
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، في حین أنه في البلدان األقل عراقة في تهمتفضیال، وعن الهمأممباشر عن لبشك
عدم أو معرفتهم بإحساسهم،الدیمقراطیة، فإن المواطنون الممتنعون یكون قرارهم على أساس

القرار بعدم جدوى االنتخابات.هم إلى بنزاهة االنتخابات. مما یؤدي 
بما یسمى لالنتخاباتهناك نوع آخر من الممتنعین ینتمون إلى جناح المقاطعین نهائیا 

»بمذهب االمتناعیة  L’abstentionnisme »
وهو مذهب واع و متقنع به من طرف الفرد و الجماعة، و هو یدعو نهائیا إلى عدم 

كذاعدم الثقة السیاسیة، و :ت منهاالمشاركة في القضایا السیاسیة، وهذا نتیجة لعدة مؤثرا
العزلة و االغتراب السیاسي، و یظهر في كل فئات المجتمع، إال أنه یكثر انتشاره في فئة 

118النساء.

:عقالنيالالالعزوف-
كان العزوف العقالني عن التصویت له مبرراته،وأسبابه لدى البعض فإن العزوف اذا 

عقالني هو االمتناع عن المشاركة في االنتخابات، من غیر أن یكون لذلك أسبابه الال
.ومبرراته

عن الممارسة السیاسیة ككل، أي عدم االهتمام بالسیاسة یبتعدفالمواطن الممتنع 
. و التي بالالمباالةبأي شؤون سیاسیة، و هذا ما یمسى االنشغالواألحداث السیاسیة وعدم 

بیر عن  كتع،والظروفقف الفرد األساسي من هذه األحداثتتعلق بمو ترجع إلى أسباب
و كذا على أنها رفض األهداف السیاسیة والمبادئ و الوسائل موقف، و تجسید له من جهة

خرى، ال و بدرجة واسعة لألفراد وأعضاء المجتمع السیاسي من جهة أ،التي یشارك فیها
االقتناع إلىدة، ولكنئفي الثقافة السااالندماج یقفي تحقفشل یرجع هذا الرفض إلى ال

السیاسیة والتي ینتج عن رفض القیم بالعزلةبأن االندماج لیس له قیمة، وهذا ما یسمى 

.70الجمعي قبوج،مرجع سابق،ص- 118
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یر العملیة السیاسیة في ظل االعتقاد بأن عملیة التصویت وغیرها من س، التي تاألهدافو 
.119تؤثر في مضمون السیاسةالسوى ممارسات صوریةتالعملیات السیاسیة اإلجرائیة لیس

درة على بعدم القتتمیز،ي حالة نفسیة هالسیاسیة فالالمباالةومن خالل ما سبق 
، بسبب إدراك الفرد هدانیا بما یقع للفرد من أحداث في مجتمعجاالستجابة أو االكتراث و 

لوجود صراع قیمي بینه و بین النظام السیاسي، باإلضافة إلى وعیه بعدم قدرة النظام على 
یت عن التصو االمتناعالتخفیف من حدة هذا الصراع، وبالتالي یؤدي كل هذا بالفرد إال 

نتیجة متغیرات نفسیة أساسیة أال وهي :
.علیة السیاسیةاإدراك الفرد بعدم الف-
.التعارض الجوهري بین قیمه السیاسیة األساسیة و قیم النظامإدراك-
120.بعدم فعالیة النظام السیاسيإدراكه-

السیاسي وعيالالقالني عن التصویت، هي حالة من إجماال : فإن حالة االمتناع الالع
.و الالمباالة السیاسیة تجعل الفرد یعزف عن المشاركة االنتخابیة ، من دون سبب أو غایة

: صور االمتناع االنتخابي
یتخذ االمتناع االنتخابي عدة صور :

یعتبر من صور العزوف االنتخابي الذي :القوائم االنتخابیةفيلتسجیل اعدم  )1
.یق االقتراع، یكون قبل التوجه لكل صناد

السیاسة على أنه مفي القانون الدستوري وعلباحثیعرفه الدكتور عبد الرحمن خالص 
مثل في عدم تسجیل نفسه في تی،اقتناعقرار یبدیه الفرد ویتخذه، سواء عن اقتناع أو دون «

من يالذبیة یوم االقتراع، و اخعن عدم المشاركة السیاسیة االنتالقوائم االنتخابیة. الذي ینتج 
.121»ةعن أیة ضغوطات أو تهدیدات خارجیرجو خا،محدد اراختیخالله یعبر عن 

.86–85ص، بارة سمیر، مرجع سابق، ص-119
71الجمعي قبوج، مرجع سابق ، ص- 120

www.hespresse.com/politique,317406.htmlاالنتخابي عبد الرحمن خالص، المواطن السیاسي و العزوف -121
.13: 09على 2015أكتوبر 24اطلع علیه یوم : األحد 
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و من بین أسباب عدم التسجیل في القوائم االنتخابیة نجد :
بیوروبا تراجع مستوى الثقة بشكل رهالثقة في المؤسسات القائمة، فمثال في أانعدام-

. 2014سنة %31یتجاوز .ل2013و 2009بین سنة %17فبعدما كان أقل من 
.122كما ظهرت االنقسامات بین الغالبیة و المعارضة

یة وأن د ممارسة الدیمقراطلذي كان من المفروض أن یجسد قواعغیاب دور األحزاب، ا
وكذلك أن تكون .التنظیمیة للحزب مفتوحة أمام كل الطاقاتالهرمیةتكون قنوات للترقیة في 

لى القیادیة. ولكن علتجنید النخبالعامة اآللیة األساسیة المؤتمرات و ،وریةدبات االنتخا
.123مواطنرالعدم تجسیده لوظیفة تربیة و تأطیأزمات و خلقعكس ذلك، فهو جهاز یسعى ل

القوائم في فرنسا أن ثالثة مالیین مواطن غیر مسجل فيت اإلحصائیاأشارتحیث
ولم یختلف الحال التسجیلیةاالنتخابیة وهذا للعدة أسباب تتمثل في تعقید اجراءات العملیة 
124في الوالیات المتحدة األمریكیة فال تتحمل الدولة تكالیف التسجیل.

ممارسة العنف المشروع في حالة رغبة الشعب في توصیل رسالة باإلضافة إلى 
125.ثقافة االغتراب وغیاب التجانس القومي والهویة الموحدةاحتجاجیة، سیادة

ال یؤثر في اللعبة السیاسیة، بل هو المساهم في مهدعإدراك المواطن أن صوته من 
126المصداقیة على االنتخابات.و إضفاء  الشرعیة

Pierre)یشونر من جهة أخرى قام الباحث الفرنسي "بییر ب- Brichon) بتقسیم "
:بتینتیمتنعون عن تسجیل أنفسهم في القوائم االنتخابیة إلى مر المواطنین الذین

مرجع سالف الذكر.ب.د.ن ناشر، -122
، »السیاسة و أزمة االنتقال الدیمقراطي بالمغرب«زین العابد بن حمزاوي، -123

www.aljabaided.net(n910)hawzapuit.htm(1155)12على الساعة3/5/2016علیه یوماطلعh50.
124-Brechon, op, cit, p45.

.120121ص- ،ص2007صریة،الم،القاهرة:مكتبة األنجلوالمجتمع العربي قضایا المواطنة وحقوق اإلنسانعلي لیلة،- 125

- ،اطلع علیه مجلة الدیمقراطیة،»هل تحل اجباریة التصویت اشكالیة العزوف االنتخابي«اسماعیل الحلواتي،126
.1،ص20:32.على الساعة22/07/2006یوم
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الفوضویین االولى :« Les anarchistes : وهم الذین یرفضون قواعد الدولة، «
الدیمقراطي، بحیث ترتفع نسبتهم إذ –ویمثلون الشریحة الكبرى في المجتمع الحضاري

ائم االنتخابیة.من المجتمع الغیر مسجلین في القو %43یمثلون أكثر من 
أو المهمشون نو و المقص: انیةالث« Les exclus ون بمستوى ز یم: وهم الذین یت«

معیشي منخفض، وال یهتمون بالحیاة السیاسیة ألنهم ال یؤثرون في صنع واتخاذ 
127القرار.

سلین و ) Jean-YvesDormagen(دورمقانسجون یفالباحث"قامفحین
، دةمتعدبدراسة سلسلة من االنتخابات الفرنسیة في مناطق )(CelineBarocouniينبركو 

أن لى. وتوصلوا إلى نتیجة ع(Marseille)، ومرساي (Paris)، باریس (Lyon)لیون 
سنةاع من سنة إلى أخرى حیث بلغت في ارتف،االنتخابیة القوائمعدم التسجیل في ةنسب

2007و1995حین عرفت سنة ف،  1988ملیون 3.7ون لیرتفع إلىملی3.5إلى 1981
2.4تقلصت إلى 2007ملیون غیر مسجل. ولكن مع انتخابات 3.87نسبا متماثلة بـ 

ملیون مواطن غیر 4.34بمعدل 2013و2012ملیون مسجل لیرتفع العدد من بدایة سنة 
.128النتخابیةم ائمسجل في القوا

المصوت هو صوت في الممارسة االنتخابیة یظهر أن: «االنتخاب األبیض)2
غیر راض بالخیارات المطروحة أمامه وهو بالتالي رافض للنظام السیاسیة، 

.129»فالتصویت باألبیض یعتبر صوتا باطال

127-Raymound Ferretti,«élément d’une sociologie des elections»[httpː//www.wikitterotorial.cmfpt.fr/
xwiki/econnaissance wie nation-clés/éléments d’une sociologie des élections modifies le
10/02/2014 à19h15.
128-Idem.

ماي 12علیه یوم اطلع ).www.ar.wikiêdia.org/wiki،(صوت باطل »التغییب االنتخابي كصوت باطل«ب.د.ن.ناشر،-129
20: 22على الساعة 2014
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لى داخل الظروف غیاب ورقة التصویت ع«عرف االنتخاب األبیض على أنه و یُ -
.130»المخصص لألداة بالصوت أثناء ممارسة النشاط االنتخابي

كل ظرف ال یحمل ورقة تصویت «تعریف القانون الفرنسي لالنتخاب األبیض : هو-
.131»فعل ال یعبر عن أي خیارفهو 

:یمكن أن نستنتج أن 
األبیض : هو ممارسة سیاسیة شرعیة، یلجأ إلیها المواطن للتعبیر عن االنتخاب

بطریقة سلمیة احتجاجیة. وعدم رغبته في بقاء النظام أو رفضه لسیاسة میوال تهخیاراته و 
عامة مطروحة.

و االنتخاب األبیض هو امتناع انتخابي مدني یحمل شعور باالستیاء، اتجاه السیاسة، 
ولكنه معلل بشعور الواجب األخالقي لالنتخاب، الذي یؤدي بالمواطن للذهاب إلى مكتب 

وهو امتناع إیجابي.دالء بصوتهراع رغم كل شيء، لإلاالقت
بد أن نشیر على أن :ال 

كصوت یحسب، االنتخاب األبیض إجباريفي الدول التي یكون التصویت فیها 
) على عكس الدول التي ال تفرض إجباریة التصویت.بلجیكا(

:العاماالستنتاج
التمثیلیة، وفي االنتخاب األبیض یترجم شعور بالخیبة، و نقص الثقة في الدیمقراطیة 

الوقت نفسه یعبر من خالله المواطن عن رأیه بطریقة احتجاجیة سلمیة و تحمیل المسؤولیة 
.على السیاسیین و الحكومة، بالمنظومة السیاسیة بأكملها

130-Pierre Brechon,op-cit p, P76.
131-Marie Simon « élection : voter blanc, ça ne compte [presque] plus des urnes :
(gttp://www.lexpress.fr/actualité/politique/elections-voter-blanc-ca-ne-compte-presque-plus-pour-
des-prunes1501416.html  le 19/03/2014 à 19h13, p 01.
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:االنتخاب الملغى-3
هو الذي تحسبه سلطة االنتخابات مخالفا لقواعد التصویت و ال یعتمد في العادة «

لصالح أي من الخیارات المطروحة للتصویت، و بطالن الصوت قد یكون خطأ من الناخب 
.132»أثناء التصویت، أو جهله بقواعد التصویت

ه عن تمیزا ل،تالفایكیة یسمى الصوت الملغى: صوت في الوالیات المتحدة األمر 
133م إدراجه، أما في كندا یسمى صوتا مرفوضا.تالصوت الباطل الذي 

) الملغى) :االنتخابأنواع األصوات الباطلة
یترك كل أو بعض الخیارات الواجب االختیار منها في ورقة الناقص:التصویت -

التصویت.
.باختیار عدد من الخیارات أكبر من المسموح بهالزائد:التصویت -
.المادي لورقة التصویتاإلتالف-
صح فلمطلوبة إلبداء الرأي، أو بما یك اعالمات على ورقة التصویت غیر تلوضع-

عن هویة الناخب.
یعد االنتخاب الملغى تصویتا احتجاجیا، خاصة في النظم التي فیها التصویت واجب، 

.134رشحین المعروضین علیهمخرین) یعبر عن رفضهم للمإبطال صوت الناخبین (آل
ل بین : " هو ذلك السلوك الذي یتخذ الناخب، حیث یتجو المشاركة المتقطعة

.135شكل الفئة األكثر دینامیكیة في العملیة االنتخابیة"االمتناع و االنتخاب"، و ی
تعبیر عن ضعف االحساس بالواجب أنها: هووتعرف المشاركة المتقطعة على 

في آلیات ،ووسیلة فرضت نفسها شیئا فشیئاعن تغییر في تعریف المواطنة االنتخابي ویعبر

، على الساعة 2016جانفي16اطلع علیه یوم /www.ar.wikipedia.org/wikiب.د الناشر، "الصوت باطل" (صوت باطل)-132
44 :13.

المرجع نفسھ. 133
المرجع نفسه.-134

135-RymondFerretti, idem.



ظاهرة االمتناع االنتخابيالفصل الثاني:              

60

ابیة عن سوء العمل خاجابة انتالناخبین. وهيحت تصرف تالدیمقراطیة الموضوعة
136السیاسي.

خالل نجد فرنسا وذلك ،ومن بین الدول التي عرفت المشاركة المتقطعة في انتخاباتها
منهم %43االنتخابیة القوائممسجل في واطنم%92، حیث نجد 1997و1995سنتین 

من المواطنین اعتبروا %49فقط أدلى بصوته خالل مختلف المواعید لالنتخابیة، أما 
137.همبصوتإدالئهمنظرا لعدمممتنعین عن االنتخاب 

حیث وصلت إلى ة لهانسبأعلىة،ركة المتقطعاعرفت المش2002و1995وفي سنة 
أنها "سلوك جدید في العملیة Anne Muxelأني موكسالوصفها، و 55%

138".االنتخابیة

یتمثل في عدم توجه المواطنین إلى االدالء بأصواتهم رغم أنهم :التغییب التصویتي
مسجلین في العملیة االنتخابیة.

 ففي بریطانیا لالجراءات التالیة،وعالحد من الغیاب التصویتي یتم الخضمن اجل
وثائقوبعدها یتم إرسال ،التسجیالت في كل سنةذت إجراءات صارمة تتمثل في إعادةإتخ

إذا بكل االفراد ،والخاصة رسمیة عبر البرید للعائالت التي تدفع الضریبة المحلیة
139.سنة18بلغوا

 تشجیع فئة و تسب الثقة في النظام الحاكم،السیاسیة، لیكباألمورتوعیة الفرد
من حیث التركیبة على نسبة أالشباب، على ممارسة الواجب االنتخابي، ألنه یمثل

ممارسة الرقابة الصارمة خصوصا باإلضافة إلىاالجتماعیة للفئة الممتنعة عن التصویت،

136-Anne Muxcelːdéfaillance citoyenne ou expression démocratique ?chaliers du constitutionnel,
n°23, février 2008, p17.
137-AnnichePercheron,FrançoiseSubileau&MarieToinet«non inscription abstention et vote blanc et nul
en France» parisː espace population société N°3,1957.PP 511-513.
138-Idem.
139-Idem.
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من الغیاب التصویتي المهددة لظاهرة تقلل في البلدیات الریفیة، لتفعیل االندماج التي 
االمتناع االنتخابي.

:اإلستخالص
سلوكتشكلذاتهالوقتوفيسیاسي،إفالستعبرعناالنتخابيظاهرة اإلمتناع

لهذانحصر نوعینأنویمكنالسیاسیة،خیراتهللتعبیر عنالمواطن،تخذها یراقیاحتجاجي
صور االمتناعتتعددالالعقالني. كماواالمتناعالعقالني،االمتناعفيویتمثلاإلمتناع

النخبكفاءةومدى.السیاسيبالنظامالفرد،اهتمامثقة،اوعي،لدرجةنظراوهذااالنتخابي
، و المشاركة التصویتيالتغیباالنتخابیة،القوائمفيالتسجیلعدمنجداذالحاكمة،

النظامفيأزمةعنكالهمایعبرانالملغى،االنتخاباألبیض،االنتخابالمتقطعة ،
.الدیمقراطیةأبرز معالمالقضاء علىو السیاسي،
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لثاني:االمبحث
تفسیرات االمتناع االنتخابي

مؤخرا كظاهرة سیاسیة كبیرة، وبالتالي تراجعت المشاركة االنتخابياالمتناعفرض
التفسیراتحدیثة أو القدیمة، ولقد تعدد في جل الدیمقراطیات الاالسیاسیة، لتعرف ارتفاع حاد

المقدمة لهذه الظاهرة، وذلك من أجل معرفة أسبابها، واقتراح حلول لها بهدف التقلیل من 
أضرارها، ومن بین هذه التفسیرات نجد :

التفسیر النفسي :-1
االمتناعي، فعند مكسال السلوكمحورا مهما في دراسة نفسالعلم یشكل

« (Muxel ) ال فهي السیاسیة االةببالالمالخارجة عن اللعبة السیاسیة، تتمیز الفئة«
تربطها أي عالقة عاطفیة أو عقلیة بالسیاسة، وهي عاجزة عن الحركیة و الفاعلیة، كما أنها 

روفها االجتماعیة واالقتصادیة، كحالة االغتراب تتصف بضعف وعیها السیاسي الراجع لظ
François)، یعرفها فرانسوا شازال140السیاسي التي یتواجد فیه الفرد Chazel)

شعور الفرد بمسافة بینه و بین النظام السیاسي، و انفصاله عن آلیات اتخاذ القرار «:بأنها
لدیه، و صعوبة وصول الفرد إلى المعلومة او لوعي الفرد الكفاءةالسیاسیةوهذا راجع لغیاب 

141.بوجود عراقیل رقابیة على سیر القرار السیاسي"

حالة الالمباالة السیاسیة بأنها حالة (Seeman)ومن جهة أخرى، یفسر سیمان 
شعوریة یسببها التعارض بین الفرد و النظام سیاسي، تؤدي إلى حالة من سلب المعرفة 

كافیة تقدمها الدیمقراطیة إمكانیاتبسبب نقص وعدم وضوح المعلومة، و عدم وجود 
142للمشاركة الحقیقیة في وضع القرار.

140-Muxcel,op ;cit,p 227.
141-Ipid.

.16،ص2005،[تر: یوسف ستوكت]، دمشق دینامیات السیرورة الیمقراطیة والمجتمع المدنيغرایم جبل،-142
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اإلرادة :بنوعیهإفالسة السیاسیة تعبر عن ویستنتج "سیمان" أن حالة الالمباال
ة و لشعور المشاركة قاسي لعالق«انفقد(Milton Yinger)والمعرفة، ویعرفها مالتون ینجر 

نتیجة «االمتناع هو(Benes)بینما عند بنس »بنیات السیاسیة الموجودة،للوالمراقبة 
تأثیر في من یتولون أمورهم، األفراد أنهم عاجزون على الد قاالغتراب السیاسي، حیث یعت

و هذا االغتراب ینطبق على أهداف النظام الرسمیة، »وتبدوا أهداف النظام السیاسي تافهة،
بال معنى، مستحیلة التحقیق و اإلصالحیةوعلى أهداف المعارضة، ویبدوا لهم أن الحركات 

" بأنها (Natlar)نتلرهو دخول الفرد في نوع من العزلة التي یعرفها "والنتیجة السلوكیة
اعتزال عن الحیاة االجتماعیة أو الكف عن المشاركة االجتماعیة والسیاسیة و یحرم نفسه 

.143من دفء و حرارة العالقات االجتماعیة والسیاسیة
وٕالى جانب الشعور بالالمباالة التي تعود إلى االغتراب السیاسي، أضاف باحثون 

السیاسة وغیاب الكفاءة السیاسیة، یقول "هربرت: عدم االهتمام بيهاتخرون  متغیر آ
أن المواطن الذي ال یملك الوسیلة و ال المنافسة لكسب «(Herbert Mclosky)مكلوسكي

.144»األفكار السیاسیة، فإن ردة فعله عن المؤثر السیاسي تنقصه الفاعلیة
هؤالء هم أفراد أقل ثراء، أقل مستوى تعلیمي، فأما من الناحیة االجتماعیة النفسیة:

أن الكفاءة «" حیث یقول (Bourdiou)وفاقدي الموارد االجتماعیة ویساند هذا" بوردیو
لوحدها ال تكفي للتأثیر في اللعبة السیاسیة، بل ال بد من وضعیة اجتماعیة وموارد كعناصر 

ل المشاركة فقط، بل البد من ، فما یبحث علیه المشارك، لیس المشاركة من أج»مترابطة
مشاركة تستطیع تغییر قواعد اللعبة السیاسیة، و تغییر مواقع و موارد هذه الجماعة ولیس 

لنفس النخبة الحاكمة.إنتاج

.280، ص 1994القاهرة:مركز االسكندریة للكتاب، بیولوجیة العصیان و االغتراب،علي شتا،-143
144-Jacques Lagroyem, Bastien Fraçois, FredericSawinsky, Sociologie politique , 6ème édition,
Paris, 2006, p 290.
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نا یملك األدوات المادیة والرأسمال الثقافي تهموهذا البد من أن یكون الفرد سیاسیا م
األفراد غیر قادرین على فهم اإلهانات " ألن دون هذا أصبح(Bourdiou)حسب "بوردیو

و" أن االمتناع هي نتیجة لهذا یالسیاسیة، و یواجهون خطابا سیاسیا غامضا، أو بتعبیر "بورد
145.اإلفالس

: یهتم هذا المتغیر بدراسة الوضع االجتماعي لالمتناعالسوسیولوجيالتفسیر 
Alain)لنسلوهللفرد، و عالقته بسلوك االمتناع االنتخابي یرجع آالن Lancelot) هذه ،

الظاهرة إلى ضعف االندماج االجتماعي الفردي في المجتمع الكلي أو في جماعة وسیطة، 
یطا، والمشاركة االجتماعیة ضمن نقابات، نشخرج الفرد من عزلته، وترجع فردافالجماعة ت

االنتخابیة جمعیات أو نوادي، تزید من درجة االندماج االجتماعي، ومنه تصبح المشاركة
یكون الفرد المهمش من قبل المجتمع أو الجماعات منها و ،االجتماعیةفرعا من المشاركة 

.146شخص ممتنع سیاسیا
المهني للفرد والسلوك عالقة بین الوضعSimourLypist)(تیضع سیمور لیبس

وهذا بسبب ، فكلها انتمى الفرد إلى طبقة دنیا یعني احتمال لجوئه  إلى االمتناع، متناعياال
اإلسهامأن تخشى الوقوع في الخطأ، و یرى لیبسشعوره بعدم الكفاءة السیاسیة، وبالتالي ی

في حیاتهم ونهیخضالمتدني للفقراء في الحیاة السیاسیة راجع للصراع من أجل البقاء الذي 
راك في النشاط السیاسي،  فتدنى نسبة اشتالستثمارهراغالسیاسیة، و هذا األخیر ال یترك فا

هؤالء في العمل السیاسي، یعكس انعزاال عمیقا عن االهتمامات التي  تقع خارج نطاق 
فقراء الفالحین والعمال الذین یعملون لساعات طویلة أناألسرة، أما االنتماء المهني فیظهران

.147منتظمة لكسب العیش، یستحیل أن یكونوا نشیطین سیاسیا

145-ibid.
146-Françoise Subileau, M.F Toinet, « les chemins de l’abstention », la découverte, Paris, 1993,
p131.

.192، مرجع سابق، ص رجل السیاسةلیبست، -147
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اإلقصاءاللذین لیس لهم عمل دائم، والنتیجة أن البطالین و ومنهم أیضا 
السیاسي له، وهذا ما أكده أیضا "دانیال اإلقصاءالسوسیواقتصادي للفرد یستوجب حتما 

الكفاءة في فهم عن عدمج االمتناع سلوك خار «الذي اعتبر (Daniel Gaski)قاكسي
.148»لین والفقراءاطالمعنیة بهذه الظاهرة هم الباتالفئوالسیاسیة،والنقاشاتالرهانات 

یعتبر السن من التغیرات التي حظیت بالدراسة، حیث أشارت إلى انخفاض نسبة 
سنة، ألنه یتناسب سن 24إلى 18االمتناع لدى الشباب اللذین تتراوح أعمارهم من 

منه تحقیق یرید،و تجریبیة من باب شخصيفضولیةاالنتخاب ألول مرة فتكون مشاركته 
اندماجه في المجتمع الكلي، أو یكون تحت تأثیر عائلته، ففي هذا السن یعني االنتخاب 

سنة تصبح المقاطعة 25بعد سن .شخصیةالللشباب، رمز لممارسة حرة لحقوقه بالنسبة 
أو أزمة ،طبیعیة للشباب، لرد فعل تقییمي للتجربة األولى، أو لرد فعل عن أزمة البطالة 

اجتماعي غیر مستقر، و كلما كبر الفرد في السن تنخفض نسبة االندماج لدیه، ألن اندماج 
.149االنتخاب عند هذه الفئة یشكل واجبا أخالقیا بالدرجة األولى

عدم وجود داللة واضحة في السلوك اتأما بالنسبة لمتغیر الجنس، أظهرت الدراس
ك االمتناع االنتخابي تعلق " أن سلو تالسیاسي حسب متغیر الجنس ،و لكن أوضح "لیبس

كربة ،المرأةأن و ذلك راجع إلى الفكرة التقلیدیة التي تنظر إلى ،بالنساء أكثر من الرجال
حریة في عدم بالحسن یهن بالسیاسة، لال اهتماماللواتيبیت فقط، و على ذلك فإن النساء 

، في دراسته "آن مكسال"، 150االقتراع، بینما یشعر الرجال بالتزام أكبر بالعملیة التصویتیة
على لالمتناعیو دیمغرافي)، أعطى نموذج سوس2002–1995النتخابات الفرنسیة (ل

الشباب البطال، الطبقة االجتماعیة ذات ،النساء أكثر من الرجال:تتمیز به الشكل التالي  
.151منخفضالثقافي الجتماعي و االمستوى ال

148-Brechon, « comportement et attitudes politique », op.cit, p. 53.
149-Dominique Changnolland, Op-cit, p.53.

.198لیبست ، مرجع سابق ،ص - 150

151-Brechon, Op-cit, p 48.



ظاهرة االمتناع االنتخابيالفصل الثاني:              

66

: التفسیر السیاسي لالمتناع
ظاهرة االمتناع ظاهرة عامة طغت على الدول األوروبیة عامة والوالیات المتحدة تعتبر 

%37,4األمریكیة بصفة خاصة، حیث سجلت في أوروبا نسبة مرتفعة في كل من ایرلندا بـ 
في عام %38,7، لتصل إلى نسبة 1987في %24,6، بریطانیا بنسبة 2002في 

في سنة %35,6إلى 1986سنة %21,5. و أما في فرنسا انتقلت النسبة من2005
االنتخابات التشریعیة، أما في الوالیات المتحدة األمریكیة فقد إحصائیات، و هذا وفق 2002

من الزمن أن عهدین" أنه لم یسبق ألكثر من (Robert Buttnum)أشار "روبرت بتنام
، 152السنوات األخیرةیت كما فعلوا فيعن التصو المتناع، األمریكیینیختار هذا العدد من 

وهذا الوضع الخطیر یضرب الدیمقراطیة في أهم قواعدها.
بوجودها داخل اللعبة یرى بعض الباحثون أن االمتناع یمس الفئة التي تحس 

.و عدم الرضا عن العرض السیاسي،بر عن حالة االستیاءلسیاسیة، وتلجأ لهذا السلوك لتعا
كلي و جزئي فضسیاسات ال تخدم مصالحها، وفق ر ن و للتعبیر عن غضبها و حقدها م

اللعبة الدیمقراطیة، لیكون االمتناع في هذه الحالة ذو طبیعة نضالیة وسلوكا قواعدل
153یبعث المواطن من خالله رسالة احتجاج للقائمین على شؤون الحكم والدولة.إحتجاجیا، 

رجال السیاسة وتدهور ثقة في السیاسیة لالمتناع، نجد انعدام الاألسبابومن بین 
الرشوة والسلوكات ،انتشار الفساد السیاسي،السیاسیة بسبب تصاعد الفضائح السیاسیةةصور 

المصلحة الشخصیة، و البعد عن معالسیاسیةتصادم المیوالتإلى،السلبیة لقادة األحزاب
انشغاالت المجتمع، و تصاعد هذا مع انهیار دور التنظیمات الحزبیة والنقابیة، ووجود أزمة 

اطن و هذا ما اعتبره "جاك طلبات الجدیدة للمو للیستجیب الفي العرض السیاسي الذي
نتخاباتفاال(lavieillesse politique)السیاسیةبشیخوخة JacqueBowersseeیرسيبو 

بین ،المواطنةأصبحت بال رهانات وال آفاق و النتیجة انهیار الهویة السیاسیة وضعف رابطة

152-brechon ,opcit ,p 48.
153 -Anne Muxel:op-cit
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Chaumage).دخل هذا األخیر في حالة من البطالة السیاسیة اذالمواطن والدولة 
politique)154

و حتى محلیة، تختلف ظاهرة االمتناع حسب طبیعة االنتخابات من رئاسیة، تشریعیة أ
من المحلیة أو ،أن االنتخابات الرئاسیة لها تعبئة جماهیریة أكبراإلحصائیاتفقد بینت 

»الدراسات حول السیاسیة الفرنسیة توروبیة، ففي فرنسا مثال أكداأل Cevipof أن أكبر «
اتیالرئاسلتعطى ،ألوروبیة ثم المحلیة، فالتشریعیةهي نسبة مقاطعة تشهدها االنتخابات 

"، أن االنتخابات الوطنیة (Toinet et Shoufeld)و شوفالدنيبنسبة أقل، هذا ما بینه "توا
حسبه ترتبط بتعبئة كبیرة بینما تقل في االنتخابات المحلیة، ألن الخیار االنتخابي موجه 

ین، في حین یعتمد المرشح على قدرته و على شبكاته االجتماعیة حلشخصیة و نوعیة المرش
.155اعتماده على اللون السیاسي الذي یمثلهأكثر من 

لما كانت الرهانات واضحة ب سیاسي، تنخفض حدته كیإن االمتناع عبارة عن تس
و تنقص حدته في ظروف األزمة وهو ما سماه "سجفرید" بانتخاب المعركة وهامة 

(Election de combat)، یظهر االمتناع لغرض مرضي و كسلوك منهجي الرتباطه
بطبیعة االنتخاب و بالعرض السیاسي المقدم، كما یوجد امتناع یرتبط بظروف انتخابیة، 

.156تحسن العرض و استماعه لتعبئة الرأي العامیویعود الفرد للمشاركة حین 
یمكن أن نستخلص أن:

أن الفرد الممتنع یتصف بعدم االهتمام على، یتركز التفسیر النفسي لالمتناع االنتخابي
الكفاءة وصعوبة وصوله ، لغیاببالسیاسة نتیجة ضعف وعیه السیاسي وشعوره باالغتراب

اإلصالحیة مستحیلة إلى المعلومة السیاسیة.كما أنه نتیجة إیمان الفرد بأن الحركات 
ه مما یصعب علیه المشاركة بعدم اندماجللفرد،التحقق.أما اجتماعیا ففسر االمتناع االنتخابي 

.213صحمدي ، مرجع سابق ،- 154

155-Toinet et Schoufeldm, op-cit pp 645 – 676.
156-Céline Braconnier, Jean Yves Dormagen, « La démocratie de l’absentention », Gallimard,
Paris, 2007,p 35.



ظاهرة االمتناع االنتخابيالفصل الثاني:              

68

بالوضع بالسن،الجنس و ، جمعیات ونوادي،بحیث ربطوا السلوك االمتناعي للفردضمن نقابات
فهو لالمتناعالسیاسيالتفسیر أماالمهني فمثال الفالحین والبطالین هم الفئة األكثر امتناعا.

غضبه وحقدهمن خاللها عن ردم رضا الفرد عن العرض السیاسي،و التي یعبناتج عن ع
یبعث المواطن رسالة احتجاجیة للقائمین على شؤون الحكم .إذت التخدم مصالحهمن سیاسا

نتیجة انعدام الثقة في رجال السیاسة،وانتشار صور الفساد والرشوة، إضافة إلى وجود والدولة
أزمة في العرض السیاسي.
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المبحث الثالث:
ظاهرة االمتناع االنتخابيعالج

التيتحدیاتأحد أبرز ال،اع االنتخابيالدیمقراطیة، شكلت ظاهرة االمتنمع تنامي 
رقأعوحتى ،االجتماعیةو ،تخلق أزمات في التنمیة السیاسیة والتي ،تعیق مبادئها

لظاهرة المستعصیةاهذه منلتقلیلحتى اأوومن اجل القضاء،،الدیمقراطیات في العالم
مبادئ اعتماد تجهت بعض الدول إلى تقدیم بعض الحلول لها منها التصویت االلكتروني، و ا

لتحقیق نزاهة االنتخابات .
اإللكتروني:التصویت-أ

ختیارإلالسیاسي في االنتخابات، حقمباشرة ال«االلكتروني على أنه التصویت یعرف 
كأوراق وصنادیق ،المترشحین، من خالل استخدام تقنیة المعلومات بدال من الطرق التقلیدیة

االقتراع، و من ثمة تخزین النتائج في أنظمة الحاسب اآللي، وفقد معاییر فنیة وأمنیة معینة 
ملیة االنتخابیة بصورتها عالدقة واألمن مما یضمن نزاهة اللتحقیق أقصى درجات الشفافیة، و 

.157»لكترونیةاال
األصوات عدو االقتراعكل الوسائل االلكترونیة التي یمكن أن تستخدم «وتعرف كذلك:

.»فرزهاو 

ومن أجل تطبیق التصویت االلكتروني یجب االعتماد على مجموعة من المعاییر 
الحاصل الخللتماعي، لمحاولة جادة لسد النقص و أهمها المعیار القانوني،التقني، االج

إلنجاز عملیة التصویت االلكتروني بنجاح.
ومن أبرز الدول التي قامت باستخدام هذه التقنیة في محاولة منها لكي تدخل 

مثال مصر في الدول العربیة، و بریطانیا التكنولوجیة الرقمیة في مواعیدها االنتخابیة نجد :
في الدول الغربیة .

مجلة حضر عباس عطوان، محمد جاسم، األمن و اإلدارة االلكترونیة في العراق، رؤیة استراتیجیة عملیة التصویت ،-157
.63، ص 20، 2، 1، العدد رسالةالحقوق
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التصویت االلكتروني في مصر :)1
رقم قومي إیجاد، و هي فكرة أقیمت باألساس على 1991الظهور األول عام كان

، وممیز لكل مواطن مصري، یتیح التعرف علیه ویربط بین جمیع سجالته في معامالته فرید
مع جهات الدولة  ومؤسساتها العامة والخاصة، طوال حیاته بحیث یتم إجراء دراسات 

المدنیة وتفسیر بعض القوانین، وتطویر النماذج والمستندات تفصیلیة لقوانین ولوائح األحوال 
صیة،وانشاء شبكة سیة المركزیة لمصلحة األحوال الشخشغیل الحسابات الرئیوتركیب وت

بطاقات إصدارومحطات،ا وبین مراكز المعلومات المدنیة، المحافظات، معلومات بینه
.158التحقیق الشخصیة و الوثائق المدنیة

لدیه رقم قومي متفرد، و في االنتخابات المصریة 1900ولد بین ،مصريفكل مواطن 
فى" الحل المتكامل إلجراء االنتخابات العطمدیر قاعدة الرقم القومي "یحي ، قدم2000لعام 

البطاقة ٕاصدارو االنتخابیة، وٕادارة العملیة تنظیمبیاناتقاعدة اددإعالمتمثلة فيالتشریعیة
الالزم لمواكبة استخدام تكنولوجیا التعدیل التشریعيإعداد، وبعدها والجداول االنتخابیة

، وعلى دنیة إلى هیئة للمعلومات المدنیةل مصلحة الحالة المو أن تتحضرورةالمعلومات، مع 
2005المصریة في سبتمبر ء انتخابات الرئاسة إجراحتىرغم من تقدیمها هذا المقترح فإن ال

. 159كأساس إلعادة الجداول االنتخابیة،تم أخذ الرقم القومي
(فیما یتعلق المصریة التشریعیة  یمكننا القول أن التصویت االلكتروني في االنتخابات :

عن أي مظهر رقمي بمنأىیزاالن ، الالنتیجة) إظهارغایةو إلىزر فبنظام التصویت، ال
ة یئإلى بالورقیةة العمل ئالعد من بی،الفرزالتصویت،الكتروني، ألنه یستحیل نقل عملیة 

البنیة األساسیة الالزمة.وفیرالعمل الرقمیة، بدون ت
واقعا ممثلة االنتخابیةیرونیة، فلما تكون سوى أداة للدعاأما فیما یخص المواقع االلكت

األخبار.مواقعالصحف و اذا استثنیناحزاب أل

.154157نفسه ، ص ص، مرجع -158
.181–157مرجع نفسه، ص ص ، -159
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التصویت االلكتروني في بریطانیا : )2
تي مع الدیمقراطیة االلكترونیة من التجارب القلیلة الالبریطانیةربما تكون التجربة 

على منهج نقدي ذو طابع مؤسسي و هذا ما یوفر زاویة تخضع باستمرار، لتقییم ، قائم
للرؤیة، أو المنظور النقدي.
بإصدار تقاریر تحلیلیة لنقاط الضعف والقوة في البریطانیةبحیث تقوم اللجنة 

.160المختلفة أثناء عملیة التصویتللتكنولوجیاتو العملي االستخدام الفعلي 
إلى 2002أوت ) التي جرت في بریطانیةال(النتخاباتة البریطانییم اللجنة یتوصل تق
النتائج التالیة :

ناخبین شبكة المعلومات والهاتف في جذب عبر مدى تأثیر التصویت االلكتروني،-
جدد.

التجربة على مستوى األمن والثقة في ممارسة دور السلطات المحلیة في انجاح -
.االنتخابات

إعداد تقریر من طرف "جیسون كیتكات"، وهو منسق مشروع الدیمقراطیة االلكترونیة -
الحكومة رتهاورقة المداوالت الخاصة، التي أصدعلى ابعنوان االنفتاح و الثقة. رد

.البریطانیة
تقریر من طرف لجنة االنتخابات: التقریر یشیر على أن االنتخابات إعداد-

مشروعا تجریبیا، عبر الوسائل الرقمیة، 37، شهدت 2000لعام البریطانیة
لالنتخابات كوسیلة أساسیة، ولیس تجریبیة، حیث تم االعتماد على التصویت 

.161رةبرسائل قصیاالنترنتشبكة لىدوائر للتصویت ع10اللكتروني في ا
بعدم وجود األمن وٕامكانیة التزویر ولكن ،هناك سلبیة في التصویت االلكتروني متعلقة

تمكن اذنجح إلى حد بعید، ،بریطانیایمكن القول أن المشروع اإللكتروني في همع ذلك فإن

173–172مرجع سابق، ص ص، -160
.187–173المرجع نفسه، ص ص ، -161
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واقع في جمیع  مفي عدد كبیر من الإمكانیاتهاوتحسین ،االنترنتاتصاالت من تعزیز
البالد، إضافة إلى تقنین وتنظیم التواصل االلكتروني مع الناخبین أثناء االنتخابات مثل 

.162خارج فضاء الویبإعالنات
اإلدارة االنتخابیة :-3

هناك من رأى الحل في تفعیل االدارة االنتخابياالمتناع التقلیل من ظاهرةمن أجل 
العملیات الواقعة تحت مصداقیةضمان شرعیة و على رة تحرص، فهذه األخیاالنتخابیة 

الل االلتزام بمجموعة من المبادئ في إدارتها للعملیة خالذي یمكن تحقیق من مسؤولیتها، و 
االنتخابیة، و بینها نجد:

االستقاللیة :)أ
و تتمیز بشكلین من االستقاللیة : األولى تتعلق باالستقاللیة التنظیمیة عن السلطة 
التنفیذیة، أما الثاني فیتعلق باالستقاللیة العملیة المطلوبة في كافة اإلدارة االنتخابیة، والتي 
تتعلق بعدم خضوعها آلیة مؤثرات في قراراتها سواء أتت من السلطة التنفیذیة، أو الجهات 

ذه السیاسیة أو الحزبیة، وأبسط مثال لتحقیق هذا فیتمثل في إیجاد إطار قانوني یؤكد على ه
البارزة، خصیات العامة تعین أحد الش، وفي المقابل یتمألوروغواياالستقاللیة، كالمكسیك و 

تفرض ضوابط تعیین من خاللها ،كما في بوركینا فاسوروفة بحیادها والمحترمة والمع
163قیادات في المجتمع المدني لرئاسة اإلدارة االنتخابیة.

الحیاد::)ب
قبول للنتائج، لصداقیتها وتعزیز أوسع مستویات االنتخابیة وملتحقیق نزاهة العملیة 

االنتخابیة، للعملیاتیجب على اإلدارة االنتخابیة أن تعمل بحیاد تام باإلضافة إلى تنظیمها
الجمهور إقناعألیة جهة، من أجل یتبعونتمتع هذه اإلدارة على أعضاء مستقلین ال ضرورةو 

.187المرجع نفسه، ص، -162
38،ص2007الصباوي]، أیوب،عليدلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات أشكال االدارة االنتخابیة ،[تر:أیمن- 163



ظاهرة االمتناع االنتخابيالفصل الثاني:              

73

وفرض رقابة خارجیة على اإلدارة االنتخابیة، وقراراتها  من خالل ،بمصداقیة االنتخابات
قویة و ردعیة.عقوباتوجود مدونة سلوك لها تنص على 

النزاهة :)ت
تمتع اإلدارة االنتخابیة باستقاللیة عملیة وسیطرة خاللویمكن تحقیق هذه المنظومة من 

ابط وقوانین لمعالجة الفساد كاملة. على كافة جوانب العملیة االنتخابیة، وتشمل على ضو 
السلبیة.العقوبات الهادفة لردع الممارساتوالتعامل معه وفرض

: الشفافیة
ألن كل ،التي تتمیز بها العملیة االنتخابیةیاسي ر من بین أبرز مبادئ العمل الستعتب

تكون نتائجها ایجابیة فیرفع من درجة مصداقیتها، لذا ،فیها الشفافیةتتجسد عملیة انتخابیة 
الجمهور من إطالع یتمكنتامة في هذه األخیرة، حیث شفافیةنجد القانون ینص على وجود 
.164على تفاصیل اإلدارة االنتخابیة

: الكفاءة
، والتأكد من اإلعالمو ذلك من خالل استخدام التكنولوجیة العالیة، متطلبات التوعیة و 

وتحقیق الحداثة ،برامجها تخدم متطلبات الكفاءة االنتخابیة لما یضمن استمراریتهاأن
والنزاهة، بحیث تعزز ثقة الجمهور في العملیة االنتخابیة.

ساسیة  كما یعزز ثقة ودور األحزاب السیاسیة والمهنیة، و تعتبر من العناصر اال
المجتمع المدني ،حزاب السیاسیةلتحقیق المصداقیة، التي تعطي الثقة لكافة شركاء األ

ووسائل اإلعالم، بأن القائمین على االنتخابات قادرین على اإلطالع بمهامهم بشكل فعال.

42-40المؤسسة الدولیة الدیمقراطیة و االنتخابات "أشكال اإلدارة االنتخابیة"،مرجع سابق،صدلیل -164
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: الخدمة
تعتبر من مسؤولیات اإلدارة االنتخابیة الرئیسیة، فهي تعمل على توفیر خدمات نوعیة 

تقییم أداء تلك اإلدارة، كما یمكن أن تعتمد على معاییر الخدمة، كجزء من عنىممیزة تعمل 
.165إجراءاتها الخاصة

: التوافق
هناك من یقترح حل الدیمقراطیة التوافقیة، وهي دیمقراطیة مؤسسة على میثاق 

التي قواعد تحمل ضمانات متبادلة للمصالح الحیویة ألطراف المشاركةیضمن،تصاعدي 
ى الساحة، فهي تعتبر مرحلة استقالة لالسیاسیین الفاعلین عالالعبینتضم مختلف القوى أو 

تأسیس شرعیتها في إعادةالدولة إتاحةرض منها غالالتسلطیة، والدیكتاتوریةأحسن من 
،في ظل صعوبة تطبیق التصویت االلكتروني ها بالتنقل إلى دیمقراطیة حقیقیةنظام یسمح ل

مبادئ اإلدارة االلكترونیة.،وتحقیق 
تبنت االنتخاب االجباري ،حیث تفرض بلدأول: تعتبر بلجیكااالنتخاب االجباري

،هذا النظام مرتبط بنظریة االنتخاب وظیفة أور وعلى الممتنع125-أورو 25غرامة ما بین 
عدم ممارسته ،و لكن وظیفة هامة تقدمها الدولة باإلمكان، و بالتالي فهو لیس حق فقط، 

النرویج، وفي –تركیا –للمواطن،هذا النظام معمول به في بلجیكا أسترالیا ،لكسمبورغ ،الیونان 
والبرازیل.مثل كوستاریتا،الالتینیةبعض دول أمریكا 

تقد التصویت اإلجباري كونه الیسمح بمعرفة األسباب الحقیقیة اإلمتناع  التي تسمح ان-
معرفتها،بالبحث عن السبل الكفیلة لمعالجته. ففرض إجباري التصویت یصبح دون 
أي مغزى سیاسي، فإیطالیا تخلت عنه، بعدما اقتنعت بعدم جدواه في محاربة 

166.االمتناع

46-43مرجع سابق، ص ص، 165
166DERECTION DE L’information legale et administration (DILA).idem.
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خالصة الفصل الثاني:
االمتناع االنتخابي من أحد مظاهر األزمات السیاسیة المتعلقة بالنسق السیاسي یعتبر 

یق تطور وتقویة عالعمیقة التي ت،ن أحد االختالالت واطن عامة، و یعد مملخاصة، و با
االنتخاباالنتخابیة ، القوائمبر عنه بعدة آلیات : عدم التسجیل في و یعالنظام السیاسي، 

.المتقطعة، وأخیرا المشاركة التصویتيغیاب و األبیض، الالملغى 
: إما سلوك عقالني لألفراد یملكون المعلومة السیاسیة، ویعبرون بوهو راجع لعدة أسبا

، أو نتیجة لالمباالةلكفاءة السیاسیة، أو مؤشر هم امتالكموقفهم اتجاه النظام برغم من اعن 
قدرة الفرد على فهم مالنظام السیاسي، أو عدقیم الفرد، و قیم أو بسبب تعارضاالغتراب

.مقنعر ما یجول داخل الحیاة السیاسیة، و نتیجة استیاء من العرض السیاسي الغی
تغیراتمهذا السلوك عبر مجموعة من اللو قد قدم مجموعة من الباحثین دراسة 

رد.و حتى السیاسة للف،ولوجیةیاالجتماعیة، السوس،نفسیة ل الالمسماة بالعوام
تفاقم هذه الظاهرة التي التي تبنتها الدول ،للحد من مجموعة من الحلول ناكما حدد

یاسة العامة لدولة.األفراد، وعلى السعلى فعالیة االنتخابات، و تؤثر على 



لفصل الثالثا

في منطقة االنتخابیةزمة المشاركة أ

والیة القبائل: دراسة لعینة من مواطني  

تیزي وزو

السیاق العام لظاھرة اإلمتناع اإلنتخابي

تحلیل نتائج اإلستبیانمحددات األمتناع اإلنتخابي:

المواقف السیاسیة للعینة
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تمھید:

وبذلك شهدت العدید من ،1989وذلك منذ الحزبیة،تبنت الجزائر مبدأ التعددیة 
التصویت،نسب رافقتها أزمة في المشاركة تمثلت في تدني أنهااالستحقاقات االنتخابیة، إال 

.أخرىالیة إلى و ،كما تفاوتت من ألخرمن استحقاق لكن اختلفت حدتها 

عرفته،تاماانتخابیاامتناعاتمنطقة القبائل إحدى أهم المناطق التي شهدتعتبر
والعوامل األسبابرئاسیة،تشریعیة ومحلیة، ولمعرفة:االنتخابیةمختلف االستحقاقات عبر 

زو والیة تیزي و مواطني سیاسیة لعینة من المواقف الدراسة تمتة ،لظاهر ؤدیة إلى هذه امال
تم اختیار و وزعت علیهم استمارة استبیانیة ، بطریقة عشوائیة.اختیرتمفردة120والمقدرة ب 

سیتناول هذا الفصل ثالثة (انظر الملحق)لعدم صالحیتها للتحلیل. 30منها بعد استبعاد 90
مباحث:المبحث األول السیاق العام لظاهرة العزوف االنتخابي، أما المبحث الثاني فیخصص 

لمحددات االمتناع االنتخابي، فحین سیتناول المبحث الثالث ،المواقف السیاسیة لإلمتناع.
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المبحث األول
السیاق العام لظاھرة اإلمتناع اإلنتخابي

على المستوى الوطني:-1

أغلبیة لهذا فإن، والمعارضة التي تقترح بدیال حقیقیا أضعف، إن أحزاب السلطة ضعیفة
حزب االمتناع الجزائریین ابتعدوا تدریجیا عن السیاسة وعن المؤسسات التي تمثلها، مما جعل 

كل شهدت ،دیمقراطیةة بالالدول العریقحتىعلى غرارو ،. فالجزائرأكبر حزب في البالد
جرت انتخاباتول أ،تاریخ 1990وهذا منذ ،دها االنتخابیة عزوفا عن المشاركة السیاسیة یمواع

مقدسا.مبدءاكل دساتیرها جعلت من مبدأ السیادة الشعبیةنأرغمفي ظل التعددیة السیاسیة،

،یةالشعبمن التعبئة الرئاسیة بنوعاالنتخابات تتمیز:اتالرئاسیفي اإلنتخابياإلمتناع-أ
تبلغ1995ولكن إذا أخذنا الجزائر مثال لذلك نجد أن نسبة االمتناع االنتخابي لرئاسیات 

ارتفعت سنة كما%،39.35لتصل إلى 1999ع سنة ، لترتفع هذه النسبة م26.93%
وهذا راجع إلى اعادة %.25.89إلى2009وعادت للتراجع سنة %.41.93إلى2004

أمالتعود إلى التصویت مرة اخرى. تعبئة للهیئة الناخبة المتقطعة من قبل العرض السیاسي
نسبة بقدرتلها من حیث االمتناع االنتخابي أعلى مستوىفقد شهدت 2014رئاسیات 
التي شهدتها الحملة اإلنتخابیة من ترشح الرئیس للعهدة .وهذا راجع إلى الظروف % 41.93

الرابعة وسط تعالي األصوات برفض ذلك
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)1جدول رقم(

1995/2014یبین نسبة االمتناع االنتخابي في الجزائر خالل االنتخابات الرئاسیة(

19951999200420092014سیاتارئال

26.9339.3541.9325.8941.93نسبة االمتناع

بناءا على اعالنات المجلس الدستوري على الموقعمن اعداد الطالبتین:
dzww.conseil.constitutionel.

من إعداد الطالبتین:

بیني االنتخابات الرئاسیة عل المستوى الوطنياالمتناع فةبین نسبمنحنى بیاني یُ : 1شكل رقم 

1995 -2014.

،نتیجة ٪26.93بلغت 1995:أن نسبة اإلمتناع اإلنتخابي لسنة نستنتج من خالل المنحنى

أما .٪39.53بنسبة 1999األزمة األمنیة التي شھدتھا الجزائر ، لترتفع بشكل ملحوظ سنة 

بفعل األحداث التي شھدتھا منطقة القبائل ،٪41.93عرف منحنى اإلمتناع ارتفاعا بنسبة 2004
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لتبلغ نسبة اإلمتناع 2014،لترتفع من جدید سنة ٪25.89بلغت النسبة 2009ومع رئسیات.

خابات الرئاسیة تتمیز باالمتناع المتقطع للمواطن.ت،ومنھ نستنتج أن االن٪41.39االنتخابي 

التشریعیة :-ب

ورغم أنھا كانت في ظل 1991أول انتخابات تشریعیة في عھد التعددیة كان ذلك سنة 
ت نسبة صقلتف1997%، أما عام 47إال أنھا عرفت امتناعا انتخابیا بلغ تعددیة حزبیة 

% من 53.83تصاعد منحنى االمتناع لیصل إلى 2002%، وفي سنة 34.51االمتناع إلى 
مجموع المسجلین في القوائم االنتخابیة.

وى العزوف االنتخابي  بلغ مستإذفقد زادت األزمة حدة 2007عیات أما في تشری
% في ظل 56.86والمقدرة ب2012وھي غیر بعیدة عن النسبة المسجلة عام % 63.05

.موجة من االحتجاجات والتمردات

)2رقم (جدول

1991/2012خالل التشریعیات(نسبة االمتناع االنتخابي على المستوى الوطنيیبین 

19911997200220072012التشریعیات

47.5134.5153.4763.0556.86نسبة االمتناع

من اعداد الطالبتین: 

.www.intirieur.orgالمصدر: من وزارة الداخلیة على الموقع.

1991في الجزائر من سنة في التشریعیاتاالنتخابياإلمتناعمنحنى بیاني یوضح : 2شكل رقم 

.2012إلى 
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٪ 47.51بنسبة1991خابي في تشریعیات اإلمتناع االنتارتفعنستنج من خالل المنحنى:
انخفضت إلى1997رغم أنها كانت أول انتخابات في عهد التعددیة.ومع سنة 

٪.شكلت تشریعیات 53.83٪،لیعرف منحنى اإلمتناع ارتفاعا مقارنة بالسنة السابقة ب34.51
ولكن بنسبة أخف 2012٪،لتنخفض سنة 53.83االستثناء بنسبة امتناع وصلت إلى 2007

٪.ومنه نستنتج أن اإلمتناع اإلنتخابي في التشریعیات مستقر.56.86درت بق

:ات المحلی-ج

، التعبئة الجماهیریةتتغیر طبیعة االنتخابات الرئاسیة، التشریعیة والمحلیة من حیث 
إلى 1990فنجد أن المحلیة هي أقل االنتخابات من حیث نسب االمتناع بحیث بلغت سنة 

أعلى نسبة لها 2002% في حین شكلت سنة 33لم تتعد 1997عام % ومع34.85
سنة % وشكلت54فیها نسبة االمتناع إلى التي وصلت 2007% مقارنة بـ 56.10بمعدل 

.)156(%57.08االنتخابي أعلى مستوى بـ االستثناء حیث بلغت نسبة العزوف 2012

نفس المرجع.-156
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3رقم جدول

)1991/2012االنتخابي في الجزائر خالل المحلیات(یبین نسبة االمتناع 

19911997200220072012المحلیات

34.853356.105457.8نسبة االمتناع

لبتین:االطإعدادمن 

.المصدر www.iterieur.org.

« http/retraite-arouiba-bolys-de voyage.fr./2007/11/30 résultats des-

election-municipale-et-apw»

على المستوى الوطني في االنتخابات المحلیة مابین: منحنى بیاني یوضح نسبة االمتناع 3شكل رقم 
.2012إلى 1991

الرئاسیاتاالمتناع االنتخابي في المحلیات ، ال یختلف كثیرا عن نستنتج من خالل المنحنى:
1998٪.أما سنة 199034.85یعیات، حیث بلغت النسبة المئویة خالل سنة والتشر 

٪، وهذا نتیجة 56.10لیشهد منحنى اإلمتناع ارتفاعا بنسبة،٪ 33انخفضت هذه النسبة إلى 
فتقلصت نسبة 2007أم  محلیات .2001لألحداث العنیفة التي شهدتها منطقة القبائل خالل 

على مستوى له رف منحنى االمتناع االنتخابي أ٪. لیع45االمتناع وبشكل طفیف ب 
. منه نستنتج أن االنتخابات المحلیة شهدت امتناعا مستقرا. 2002٪وذلك سنة 57.80بنسبة
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األمتناع المتقطع:

التشریعیات تظهر النسبة الهامة منیة المقارنة بین نتائج المحلیات ،الرئاسیات  عمل
٪ وهي نسبة 14بفارق 2014و رئاسیات 2012اإلمتناع المتقطع والمقدرة بین تشریعیات

بینما وهو ما سمي بالمشاركة المتقطعة.واالمتناعاالنتخاب تشیر إلى الناخبین المتجولین بین 
٪1.24حیث قدر الفارق بالناخب في اإلمتناع بین التشریعیات والمحلیات استقر

في منطقة القبائل :االمتناع االنتخابي- ب

هي جزء من سلسلة األطلس التلي،في الجزائر وتقع بمحاذاة البحر األبیض التعریف بالمنطقة:
المتوسط. تشكل وحدة جغرافیا من خالل سلسلها الجبلیة،غیر أنه یتم تقسیم المنطقة إلى جزئین: 

تیزي وزو، بومرداس، األول هي القبائل الكبرى ،والثانیة القبائل الصغرى.فاألولى تتمثل في 
والیة البویرة.أما الثانیة تضم بجایة وجزء كبیر من والیة بومرداس ،برج وجزء كبیر من 

ملیون نسمة سنة 10.000.00بوعریج،السطیف،جیجل.بلغ عدد سكان منطقة القبائل حوالي 
157،یتوزعون على عدة قرى جبلیة،مدن كبرى وصغرى.2003

تعتبر والیة تیزي وزو من بین أقدم وأهم والیة بالجزائر،تقع :التعریف بوالیة تیزي وزو
كلم من بجایة غربا ، وعلى 125هذه األخیرة شرق العاصمة الجزائر ،والتي یبعد مقرها عنها ب 

نسمة وهي 135088كلم من سواحل البحر األبیض المتوسط جنوبا. یبلغ عدد سكانها 30بعد 
ل الصغرى بجایة.تنتشر اللغة األمازیغیة في تیزي وزو، ثاني أكبر مدینة ، بعد منطقة القبائ

158بلدیة.67دائرة و21تنقسم الوالیة إداریا إلى 

اصة في السنوات خاحتلت منطقة القبائل نسبا قیاسیة في االمتناع االنتخابي تمهید:
االنتخاب، ( رئاسیة وهذا حسب طبیعة بحیث تختلف النسب من منطقة ألخرى ، األخیرة،

،تشریعیة ،محلیة، استفتاء.).والجدول أدناها یبین ذلك.

Oldid-1908649&tizi-ouzou-h ttpː//wikipedia.org/w/index.php.title. ،ب.د.ناشر، والیة تیزي وزو 157

158المرجع نفسھ.
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: مستوى االمتناع االنتخابي في منطقة القبائل.4جدول رقم

الوالیات

خاباتنتاأل

بجایة 

)(%

تیزي وزو 

)(%

البویرة 

)(%

بومرداس 

)(%

رئاسیات

200483.9381.6652.3849.80

200970.5869.1233.6942.78

201476.4270.9965.3460.81

تشریعیات

199750.2048.3883.37

200782.2383.8671.7276.04

201274.8980.1666.1074.89

محلیات

201261.8363.5062.5161.38

200760.5059.1959.7463.38

إستفتاء المصالحة 
الوطنیة

200588.4788.18

الوئام 

159.المدني

41.0538.29

: المعطیات الرقمیة مأخوذة من الموقع االلكتروني لوزارة الداخلیة.المصدر

«www.intirieur.org»ː
http/retraite-arouiba-bloys-de-voyage.fr/2007/11/30-resultats-des-election-
munuccipales-et-a-pw» ,25/04/2041.

«www.algerie.dz.com/article de 11737/html»,23/04/2014 ;

«http//archives.tsa.algerie.com/politique/election-electorales-resultats-par-
parti-22938.html»,20/ 05/2014.

میثاق السلم و المصالحة..حول2005سبتمبر 25یتعلق بنتائج استفتاء 2005مؤرخ في أكتوبر 5/إ.م.د 10المجلس الدستوري إعالن رقم  159
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نتیجة ھامة بینھا الجدول أعاله:

نسبا مرتفعة اإلنتخابیةكال األشالتام حیث عرفت كل باالمتناعتتمیز والیة بجایة و تیزي وزو

، بأغلبیة مطلقة من الھیئة الناخبة في كل من االستفتاءاتالمتناع بما في ذلكامن 

. بینما سجلت  ظاھرة اإلمتناع المتقطع في كل من والیتي بومرداس %)50(اكثرمن الوالیتین

االستفتاءین،بینما عرفت الرئاسیات و بالتشریعیات والمحلیاتالمستقر ارتبطفاالمتناع، البویرة

2014- 2007تي سنبیناالستحقاقاتتعبئة جماھیریة .وعملیة المقارنة بین النسب المسجلة في 

. 2009- 2007بین)%38(بتقدرالبویرةفي الوالیتین نجد ان نسبة التقطع اإلنتخابي في والیة 

الناخبین المتجولین بین عدد %) وھي تشیر إلى 33.7بینما قدرت في والیة بومرداس ب(

.واالمتناعاالنتخاب

% فقط4.بفارق تبرز الوالیات األربعة مستقرة في اإلمتناع2014- 2012بین -

:والمخطط البیاني أدناه یوضح النتائج السابقة

االنتخابي في منطقة القبائل في الفترة الممتدة من نسب االمتناع نیبیمنحنى بیاني :4شكل رقم 
الرئاسیات2014الى2004
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من خالل المنحنى یتبین أن مستوى االمتناع االنتخابي في منطقة القبائل مرتفعة وتحتل تیجة:نال
من ذات ٪81.66تلیھا تیزي وزو٪83.93ب.2004الرئاسیاتخاصة في والیة بجایة الصدارة

االنتخابي فیھا.منھ كل من بومرداس و البویرة تتقارب نسب االمتناع،بینما نجد الرئاسیات
امتناعھ مستقر.نستنتج أن الفرد

التشریعیة بین : منحنى بیاني یوضح االمتناع االنتخابي في منطقة القبائل خالل االنتخابات5شكل رقم 

1997 -2012.

،إذ ٪50تعدى امتناعا انتخابیا تشھدمن خالل المنحى نستنتج أن ،جل منطقة القبائل النتیجة:

.٪82.23،وتلیھا بجایة ب٪83.86بنسبة 2007في تشریعیات تحتل والیة تیزي وزو الصدارة

والیتي:  فنجد أن االمتناع خاصة فقط،االستثناء2012شكلت سنة

مطار التي بالألھذا الوضع ،وبرر وزیر الداخلیة ٪50.20ب وبجایة ٪48.38بتیزي وزو

.نستنتج أن امتناع الفرد مستقر.منھ ومنعتھم من الذھاب إلى صنادیق االقتراع حت المنطقة اجتا
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النتیجة: : منحنى بیاني یوضح االمتناع االنتخابي في منطقة القبائل خالل االنتخابات 6شكل رقم 

االنتخابيتتقارب نسب االمتناع في كل المنطقة وتحتل من تیزي وزو أعلى نسبة في االمتناع 

تلیھا والیة بومرداس بنسبة 2007و2012في كل من سنة ٪60بأكثر من 

من محلیات ذات السنة ولم ٪61.83،لتحتل منطقة القبائل الصغرى نسبة )٪2012(63.51

سنة (٪61.51ب٪50والیة البویرة،التي تعدت نسبة اإلمتناع  عنتتفاوت النتائج كثیرا

ع اإلنتخابي بمنطقة القبائل خالل المحلیات تتقارب فیما . منھ نستنتج أن نسب االمتنا)2012

بینھا و الفرد الممتنع امتناعھ مستقر.
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: منحنى بیاني یوضح االمتناع االنتخابي في منطقة القبائل خالل استفتاء 7مشكل رق
تیزي وزو، بجایة).(المصالحة الوطنیة 

من خالل المنحنى نستنتج أن نسبة االمتناع االنتخابي خالل استفتاء  المصالحة الوطنیة النتیجة:
..فالفرد الممتنع امتناعھ كامل٪80بلغت أقصى حد لھا بأكثر من 

الوئام المدني االنتخابي في منطقة القبائل استفتاء: منحنى بیاني یوضح االمتناع8شكل رقم 

2001لسنة تیزي وزو، بجایة)(
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من خالل المنحنى یتبین لنا  أن مستوى اإلمتناع انخفض مقارنة باستفتاء النتیجة:
شهد ٪. 38.29وزو نسبة٪في والیة بجایة ،لتحتل تیزي 41.05فبلغت نسبتهالمصالحة،

الوئام المدني تعبئة أكثر من المصالحة الوطنیة ،بفعل معاناة المنطقة خالل األزمة األمنیة 
لكن یبقى اإلمتناع مستقر في الوالیتین السابقتین الذكر.جبلیة،باعتبارها منطقة



أزمة المشاركة السیاسیة في الجزائرالفصل الثالث :                       

90

بحث الثاني :الم

محددات األمتناع اإلنتخابي:تحلیل نتائج اإلستبیان:

ولكنه یبقى ألسلوب الوحید ،یشكل االمتناع االنتخابي عقبة أمام ممارسة الدیمقراطیة
بحیث عرفت منطقة تیزي وزو هذه الظاهرة حضاریة،الذي یعبر عن رغبات األفراد بطریقة 

خالل السنوات الماضیة والزالت إلى یومنا هذا ، وقصد تحلیل السلوك االمتناعي لموطني والیة 
في ما یلي:طرق إلى نتائجه تسن،خمس محاورمتكون من استبیان تم إعدادتیزي وزو 

:عینة المدروسةالوصف خصائص -أ

الخصائص الشخصیة:-1
الممیزات الشخصیة یوضح:5جدول رقم 

العینة 
اإلجمالیة 

90

45>24-2425- 18مدینةریف ناثإذكور

44464247244519

%21%50%26%52%46%52%45النسبة %

%، لیبلغ عدد اإلناث 45یتبین لنا أن نسبة الذكور تتراوح ما بین من خالل الجدول 

% لتتساوى نسبة سكان 46%، أما نسبة سكان الریف فتتراوح ما بین 52نصف العینة بنسبة 

بینما %، 26نسبة سجلت 24–18نسبة الشباب %، أما 52المدن مع نسبة اإلناث بمعدل 

فقدرت بما فوق) 45(>ول ھالك%. أما نسبة 4550–25الشباب ما بین قدرت نسبة

21.%

،بینما اختلفت على اإلقامةمتغیر الجنس،أساسبالتالي سجل في العینة تقارب النسب على 

سنة نصف العینة المدروسة، وقدرت الفئة 40-24السن حیث شكلت فئة الشباب بینأساس

(الكھول )في حدود ربع العینة.والثالثةاألولى 
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:ةواالقتصادیةالثقافیخصائصال-2

الثقافي:المستوى .1

.للعینة المدروسةالثقافیةیوضح الممیزات :6الجدول رقم 

العدد 
اإلجمالي

دون 
ثانويدكتوراهماجستیرلیسانسابتدائيالمستوى

563511330العدد

%33%3%12%38%6%5النسبة

العینة یشغلھا حاملي اللیسانس والثانوي في حدود ثلث العینة اكبر نسبة في أنمن الجدول یظھر 

% وتبقى المستویات األخرى تشكل نسبا ضعیفة في العینة.12یلیھا حاملو الماجستیر ب

المستوى االقتصادي :.2

: الممیزات السوسیواقتصادیة.7الجدول رقم

منخفض متقاعدعاملبطالالعینة 
عالمتوسطالدخل

غیر 
عن معبر

الدخل

غیر معبر
عن 

وضعھ 
االجتماعي

28451153433312العدد

%13%36%3%37%21%1%50%31النسبة 

:یتبین لنا من خالل الجدول أن 

تشكل نصف قارنة بالنسب األخرى إذ نسبة العینة العاملة تشكل أكبر نسبة م

%. أما أصحاب الدخل 31أما نسبة البطالین في العینة تتراوح ما بین %)،50العینة(

مع ذوي % مقارنة 3%، لتنخفض نسبة العینة ذات أصحاب الدخل العال إلى 37المتوسط 

% من العینة الغیر المعبرین عن معدل 36%، مع نسبة 21الدخل المنخفض المعبر بـ 

عي.% غیر معبرین عن وضعھم االجتما3الدخل، و 
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نسبة الذكور واإلناثة توضحی: دائرة نسب9الشكل رقم 

: دائرة نسبة توضح عدد سكان الریف والمدینة10الشكل رقم

45%
52%

ذكور
إناث

46%

52%
ریف 
مدینة
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.المدروسةللعینة: دائرة نسبة توضح فئة العمر11الشكل رقم 

.للفئة المدروسةة تمثل الممیزات الثقافیةی: دائرة نسب12مالشكل رق

26%

50%

21%

18-24
25 - 24
> 45

5%
6%

38%

12%

3%

33% دون المستوى

ابتدائي

لیسانس

ماجستیر

دكتوراه

ثانوي
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: دائرة نسبة تمثل المیزات السوسیواقتصادیة للعینة المدروسة13الشكل رقم 

الممتنعة للناخبالثقافیة والسیاسیالمتغیرات السسیواقتصادیة،-ب

:واالمتناعالعالقة بین السن -1

: المتغیرات السوسیوثقافیة لالمتناع االنتخابي7الجدول رقم 

؟اطلقا -دائما- ھل تنتخب أحیاناالسؤال :

إطالقادائماأحیاناالمستوىالعدد اإلجمالي

24
28–24816

%40%6%53النسب المؤویة

47
25–45211318

%34%25%40النسب المؤویة

19
45944فوق 

%23ٍ%23%52النسب المؤویة

31%

50%

1%
21%

37%

3%

36%

13%
بطال

عامل

متقاعد

منخفض الدخل

متوسط

عال

غیر معني عن الدخل

غیر معبرین عن وضعھم االجتماعي



أزمة المشاركة السیاسیة في الجزائرالفصل الثالث :                       

95

خالل الجدول ما یلي :نستنتج من 

عینة ممتنعة حیث ، ھي االنتخاب ألول مرةسنوالتي تقابل:"24–18" ىالفئة األول

امال.% ھي فئة ممتنعة امتناعا ك40ة و من نصف العینة متقطع% أي أكثر 53

% 34متقطعة) و (تنتخب أحیانا ھي فئة :سنة " 45–25% من فئة " 40الفئة الثانیة 

في حین ال ،عن االنتخابعازفة% منھا فئة 74وھو ما مجموعھ امتناعا كامال منھا تمتنع

%.25) من العینة أي 1/4(ینتخب منھا إال ربع 

متجولة بین االنتخاب واالمتناع) (تتمیز بأنھا فئة متقطعة :سنة "45الفئة الثالثة " فوف 

من حجم العینة.%52حیث قدرت بنسبة 

في حین تتمیز الكاملاالنتخابيسنة بالعزوف24–18من الشبابیةتتمیز الفئة النتیجة : 

التام بالتالي یرتبط اإلمتناع .سنة " بالمشاركة المتقطعة40إلى أكثر من 25الفئة من " 

بالفئة االولى من الشباب الذي یظھر تأخرھا في الدخول للمیدان السیاسي وممارسة حقھا 

اإلنتخابیة، وعدم اقفھم األسرة على مور ھذا بتأثیر الجماعات األولیة كا، ویفساالنتخابفي 

.بعدمواقف خاصة بھمتكوین

تشكل المتغیرات االقتصادیة محورا :واالمتناعاالقتصادیةالمتغیراتالعالقة بین -ب.3

فھي التي توضح الوضع االجتماعي ومدى تأثیره ،ھاما لدراسة السلوك االمتناع للفرد

.على السلوك السیاسي
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السوسیواقتصادیة للعینة البحثیبین الطبیعة : 8جدول رقم 

العینة 
%إطالقا%دائما %أحیانا%الحسابیة 

4519427751840عامل 

2810354141199بطال

////40250متقاعد

//19526210منخفض

3115441915823متوسط

7/114912عال

ما یتناسب مع یرتبط االمتناع االنتخابي بفئة العمال، البطالین ومنخفضي الدخل، وھذا 

الدراسات الغربیة التي تربط بین االمتناع االنتخابي وانخفاض المستوى االجتماعي 

فكلما انتمى الفرد إلى طبقة دنیا یعني احتمال لجوءه إلى االمتناع بسبب واالقتصادي للفرد.

فاءة السیاسیة ویخشى الوقوع في الخطأ،أم ذوي الدخل المرتفع فیسعون شعوره، بعدم الك

باألمور السیاسیة.مھم اإلى الحفاظ على مناصب عملھم، من خالل اھتم

النتیجة اإلجمالیة :

24-18الفرد الممتنع ھو : ذكر + أنثى + جمیع المستویات التعلیمیة + ریف + مدینة + 

منخفضي الدخل.–سنة + عمال + بطالون 

یشكل المجال الجغرافي المحیط الذي یتأثر ویأثر :واالمتناعاإلقامةالعالقة بین متغیر -ج

المعیشة،وممارسة األنشطة من حیث نمط ،فیھ الفرد فسكان المدن یختلفون عن األریاف 

. االجتماعیة 
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یبین المنطقة السكنیة لعینة البحث:9الجدول رقم 

إطالقادائماأحیاناالعدد

191917ریف49

17815مدینة 41

%34%26%138ریف 

%36%19%41مدینة

یبین الجدول ما یلي:

ن الریف والمدینة في نسبة المنطقة السكنیة، حیث یتساوى سكاسعلى أسااختالفال یوجد 
% بین المنتخب أحیانا وٕاطالقا40في حدوداالمتناع االنتخابي.

النتیجة : 

.تخابيناالالعزوفوالسكنیة طقةنال توجد عالقة بین الجنس والم

یولوجیة :وسالطبیعة الس

ذكر + أنثى + ریف + مدینة
ممتنع
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الركیزة األساسیة تشكل العوامل الثقافیة:واالمتناعالعالقة بین المستوى الثقافي -د

الجدول التالي.سنحاول ابرازه من خالل وھذا ما لدراسة مجتمع معین،

المتغیرات الثقافیة لعینة البحث.:10الجدول رقم 

أحیانا
النسب 

ویةالمئ
دائما 

النسب 

ویةالمئ
إطالقا

النسب 

ویةالمئ

%720%411%720لیسانس

%1033%413%1343ثانوي

%0/%116%350ابتدائي

دراسات 

علیا
430%26%723%

التعلیمیة، حیث تتساوى الفئات یمس جمیع المستویات أن العزوفمن الجدول : یتبین

ذوي الدراسات ٪23ثانوي، مقابل ٪33سلیسان٪20اربة قبنسب متدائما ممتنعةفي أنھا فئة 

،دراسات ٪50،ابتدائي ٪43،ثانوي ٪20فنجد أن فئة اللیسانسأو تتجول بین االمتناع العلیا .

نسبتھا مقارنة بالنسب السابق فنجد أن خفضدائما فتناالنتخاب.أما ٪30علیا

.٪6،دراسات علیا ٪16،ابتدائي ٪13،ثانوي٪11لیسانس

االنتخابي فالعینة سواء كانت متعلمة، ال یوجد عالقة بین المستوى التعلیمي واالمتناع :النتیجة

سبھا من حیث االمتناع نبنفس أو بتقارب تتمیز.غیر متعلمة، ذات مستوى متوسط، أو عال

.قطعةاالنتخابي، المشاركة المت
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لفئتي الذكور واإلناث.تقطعةنسب االمتناع االنتخابي والمشاركة الم:11الجدول رقم 

إطالقادائماأحیانا

20518ذكر 

221015أنثى

%34%11%46ئویةمالذكر بالنسبة

%31%21%46بالنسبة المئویةأنثى

أن:من خالل الجدول یظهر 
اانتخابابهن خنت% من النساء ا21األنثى أكثر انتخابا من الرجال حیث أعلنت 

%.11دائما، في حین لم ینتخب الرجال انتخابا كامال إال بنسبة 
تساوي نسب الرجال مع اإلناث في االنتخاب المتقطع، واالمتناع االنتخابي وتشكل 

% یمتنعون نهائیا.34% من الرجال متقطعون مقابل 46نسبة لدى الفئتین : أكبر 
یمكن أن نستخلص أن: تتقارب النسب المسجلة للعینة على أساس : نتیجة للمبحث

متغیر الجنس، اإلقامة بینما اختلفت على أساس السن حیث شكلت نسبة الشباب بین 
أكبر نسبة.سنة تقریبا نصف العینة، كما مثلت فئة حاملي شهادة اللیسانس 24-45

شبابیة تمتنع امتنعا كامال إذ نجد الفئة الهناك عالقة بین السن والسلوك االمتناعي 
على عكس الفئات األخرى التي تتمیز بالمشاركة المتقطعة.تتمیز ظاهرة االمتناع 
اإلنتخابي في منطقة تیزي وزو،بأنها تخص فئة العمال ،البطلین،ومنخفضي الدخل ،كما 

ائج كما أن  نتأن أفراد العینة مهما كانت مستواه التعلیمي فلم یختلف سلوكهم االمتناعي. 
العینة توضح أن اإلناث أكثر انتخابا منا لذكور.
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لثالثالمبحث ا

المواقف السیاسیة للعینة

تعتبر المواقف السیاسیة من بین محددات السلوك السیاسي،بما یضمن تعامل الفرد مع 
مختلف الرهانات السیاسیة. لمعرفة العوامل، السیاسیة التي تقف وراء االمتناع اإلنتخابي 

:استجواب العینة حول ما یليتم 

ماذا یعني لك االنتخاب ؟ : في سؤال حول :االنتخابموقفها من -1
واجب وطني.-تعبیر عن المیول.-وسیلة للتغییر.-

ال.-دمت على خیار انتخابي سابق ؟ نعمهل سبق لك وأن ن
كانت اإلجابات كما یلي:

من األنتخاب للعینة موقف:12الجدول رقم 

وع
جم

الم

ماذا یعني لك االنتخاب ؟
ھل سبق لك وأن ندمت على 

خیار انتخابي سابق ؟
ویةالنسب المئ

وسیلة 

للتغییر

تعبیر عن 

المیول

واجب 

وطني
النعمالنعم

90482517393243%35%
ب

%18%25%53نس

:االستنتاج

ال ینتخب ما دام أن يللتغییر،وبالتالي فه% من العینة تعتبر أن االنتخاب وسیلة 53
ره حق % فقط عن أعتب17وعبرت هذا االنتخاب لم یؤدي إلى تغییر حقیقي في الجزائر،

مدني وحق من حقوق المواطنة باعتباره واجب، وهدا الموقف یرتبط أكتر الفئة المتقطعة  ما 
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نتخاب إعلى متناعها بالندمارتبط ا% من هذه العینة 43دام ان أمتناعها غیر مستقر.أما 
تنتظره.ما كانت سابق لم یحقق لها 

:موقف العینة من مفهوم الدیمقراطیة وواقعها في الجزائر-2-
، قلیال، إطالقا ؟: كثیراي بالنظام الدیمقراطهل تؤمنفي سؤال 

ماذا تعني لك الدیمقراطیة ؟ :
أعبر عن رأي بحریة-أ

أشعر أن رأي له قیمة-ب
أشارك في قرارات وطنيأن -ت
أن تكون انتخابات دوریة-ث
أن یتم التداول على السلطة- ج
أن تكون دولة القانون-ح

أن توجد أحزاب و مؤسسات منتخبة-خ
هل تؤمن بالدیمقراطیة في الجزائر

:یبین موقف العینة من مفهوم الدیمقراطیة وواقعها في الجزائر13جدول رقم
جم 

ح
نة 

لعی
ا

لیة
االك

90
إطالقاقلیالكثیراخحجثتبأإطالقاقلیالكثیرا

27314139211618163417111340
النسب 
المؤویة
(%)

30344543231720173718121444
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:یتبین أنن الجدولم
النظام السیاسي دیمقراطیة وال بكعقیدةبالنظام الدیمقراطي العتقد% من العینة ال ت41
% فیعتقد بالنظام الدیمقراطي كعقیدة لكن أیمانه ضعیف 34أما موقف %).44الجزائري (

%. وهدا یفسر بأستیاء افراد العینة من العمل السیاسي في 14بالدیمقراطیة الجزائریة بنسبة 
الجزائر.

بینما تعتبرهاقراطیة هي حریة التعبیر، بر أن الدیمتتع%)43(أكبر نسبة من العینة
بموقف سلبي لقانون وانعدام حریة التعبیر یرتبطدولة القانون، بالتالي انعدام دولة ابأنها 34%

أو التداول أو وجود باالنتخاباتاالعتقاد،لهدا یظهر أن بالتالي العزوفلالنتخاباتللتعبئة
مؤسسات منتخبة ضعیف لدى هده العینة.ما دام ال توجد دولة قانون.

االسباب المباشرة لألمتناع:-3
: التالیةاألسئلة حطر تم، اإلمتناع اإلنتخابي من أجل معرفة وتحلیل أسباب 

:السؤال األول  أ)
:إمتناعك عن التصویتأسباب ما هي 

.عدم ثقتك في السیاسیین -أ
عدم ثقتك في النتائج (التزویر).- ب
.عدم اقتناعك بالمترشحین وبرنامجهم- ت
سيءالتحمل النظام مسؤولیة وضغط اجتماعي - ث
لیس له أي تأثیر.تحس أن صوتك -ج
هذه االنتخابات ال تعنیك إطالقاتحس بأن-ح
اسباب إخرى ادكرها:.....................................................-خ
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للعینة المدروسة.اإلمتناعیبین أسباب:13جدول رقم 

جحثتبأ
2632161023العدد

النسبة 
المؤویة

28%35%7%11%2%3%

من خالل الجدول نستنتج أن :
%، وتلیها عدم الثقة في 35في النتائج (التزویر) بـ نسبة تحتل نسبة عدم ثقة المواطن

11% من حجم العینة. أما تحمل النظام الضغط االجتماعي السیئ فیمثل  28السیاسیین بـ 
تأثیر في القرارت السیاسیة إحساس المواطن باالنتخابات ال تعنیه أصال، وأخیرا ال، تلیها%

% من حجم العینة.12بنسبة
وبهذا یرتبط االمتناع االنتخابي مباشرة بعدم الثقة السیاسیة.

؟إلمتناعالسؤال الثاني : كیف تعبر عن اب) 
عدم التسجیل في القوائم االنتخابیة.-أ

للتصویت.عدم الذهاب نهائیا - ب
التصویت بورقة بیضاء (وضع ظرف فارغ).- ت
التصویت بورقة ملغاة (شطب الورقة أو تمزیقها).- ث
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طرق األمتناع:14جدول رقم 

ثتبأ
28202616العدد

النسبة 
ویةالمئ

31%28%22%17%

نستنتج من خالل الجدول أن :
٪، أما التصویت 31بعدم التسجیل في القوائم االنتخابیة بنسبة متناعالعینة تعبر عن اإل

عدم الذهاب نهائیا للتصویت هلیی،٪ (االنتخاب األبیض)22بالورقة البیضاء فتحتل نسبة 
یرا التصویت بورقة ملغاة (االنتحاب الملغى)أخ٪.28بنسبة 

و مرتبط بالتفسیر نستنتج أن العینة تمیل إلى عدم التسجیل في القوائم االنتخابیة،وه
األفراد على التأثیر في النفسي،الذي یرى أن االمتناع االنتخابي نتیجة االغتراب،وعدم قدرة 

الفعل السیاسي.
یظهر أن الفئة المتقطعة المتجولة بین اإلمتناع واإلنتخاب ،امتناعها یكون باألبیض حیت مس 

األمتناع اإلیجابي الدي یجعلها تنتقل %) بالتالي أنتخابها هو نوع من 22بالتقریب ربع العینة (
ألى مكاتب األقتراع حاملة رفضا للعرض السیاسي المقدم من قبل المرشحین. وهو شكل 

عقالني لألمتناع اإلنتخابي. 
لتدعیم اإلجابات أعاله تم االسترسال باألسئلة التالیة:

نزیه.-ما رأیك في رجل السیاسة، فاسد ج) 
.الراهنعن فساد الوضع المسؤل 

الرئیس-أ
رؤساء الحكومة- ب
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رؤساء البلدیات- ت
.الوالة- ث
البرلمانیون -ج
الوزراء -ح
اإلدارة-خ

رأي العینة في العمل السیاسي:14جدول رقم

المسؤول عن فساد الوضع الراهنرجل السیاسة
خحجثتبأنزیهفاسد

62460392727332030العدد

بة 
لنس

ا
یة 

مؤو
ال

68%4%60%43%30%30%36%22%33%

نستنتج من خالل الجدول أن :
اسد في حین نجد % من المواطنین یجمعون على أن رجل السیاسة في الجزائر ف68

، ومن جهة أخرى یرجعون أسباب فساد الوضع الراهن إلى یهنز % من یعتبرونه  4سوى 
%، في حین 35البرلمانیون بنسبة % یلیها 43، كذلك رؤساء الحكومة بـ %60الرئیس بـ 

%، ویتدنى الوزراء 33، واإلدارة بـ %30ساء البلدیات بـ ؤ تأرجح النسب الباقیة بین الوالة ور 
% فقط.22الترتیب بـ 

لمعرفة العالقة الموجودة بین نسب االنتخابیة:والحملة بطبیعة االنتخابالعزوفرتباط اد) 
طرحنا األسئلة التالیة:االنتخابیة.، الحملةاالنتخابنوع،االنتخابياالمتناع 

أي نوع من االنتخابات تبدو وأنها مهمة لك أو تعنیك أكثر ؟-
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المحلیة.–التشریعیة –الرئاسیة 
الحملة االنتخابیة على خیاراتك ؟أثرتمدىالى أي 

إطالقا-قلیال.–كثیرا 
ة ظمترددا الى اخر لح-أثناء الحملة-هل اتخذت القرار:قبل الحملة

التأثیر-قلیال-هل كان لوسائل االعالم تأثیرعلى خیراتك.كثیرا

: یبین النسب المئویة للعینة المدروسة حول تأثیر االنتخابات والحملة.15جدول رقم 
دور وسائل اإلعالماتخاذ القرارتأثیر الحملةاالنتخابات 

ال تأثیرقلیالكثیرامترددأثناءقبلالنعممحلیةتشریعیةرئاسیة
561518345462810554العدد

بة 
لنس

ا
ویة

مؤ
62ال

%
6%20%37%60%68%

8
%

20%1%27%60%

النتیجة :
في حین تعرف االنتخابات التشریعیة والمحلیة أكثر جماهیریةالرئاسیات أكثر تعبئة 

ث المسجلة على مستوى منطقة القبائل ككل حیاإلنتخابیةنطبق على النتائج یا ذوهعزوفا.
للناخب تجاه البرلمان وتجاه المنتخب المحلي الذي لم یستطع أداء واجبه الموقف السلبي یظهر

.انشغاالتهالتمثیلي في التعبیر عن رغباته وحمل 
من حجم %68أن ه، حیثیظهر بأنه موقف مقتنع باالنتخابي، اتخاذ القرار باالمتناع 

في موقفهم تأثیرا لإلعالم% عن عدم 60وعبر،اتخذوا قرار االمتناع قبل الحملة االنتخابیةالعینة
وهذا ما سمیناه في الدراسة النظریة االمتناع العقالني.االمتناعي

بالسیاسة:االهتمامبمتغیر المتناع اإلنتخابيعالقة ا- ه
:بي تم استجواب العینة حول ما یلياالنتخاالمؤثرة في العزوفعوامل السیاسیة لمعرفة ال
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إطالقا.–قلیال –كثیرا بالسیاسة:تهتم هل -أ
ان سبق لك أن شاركت في نشاط سیاسي في أي من هذه؟

تمویل نظام سیاسي.-أ
المشاركة في حملة انتخابیة.- ب
النضال في حزب سیاسي.- ت
المشاركة في نقاشات سیاسیة.- ث
المعلومة السیاسیة في وسائل اإلعالم.البحث عن -ج
االنتخابات.-ح

یلي :كماتحلیل أجوبة العینة تمكل هذه األسباب ومن أجل معرفة 
:نسب االهتمام بالسیاسة للعینة المدروسة17جدول رقم 

إطالقاقلیالكثیراحجم العینة
224924العدد

%26%45%24النسبة المؤویة 

نستنتج أن :
ها كثیرا، % ب24من العینة المدروسة ال تهتم بالسیاسة إال قلیال، في حین یهتم % 45

أهتمامها ضعیف بالسیاسیةاي النسبة األكبر من العینة % ال یهتم إطالقا.26و 
النتیجة :

هناك عالقة بین عدم اإلهتمام بالسیاسة والعزوف االنتخابي.
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بالمشاركة السیاسیة: یبین النسبة المئویة الهتمام العینة 18رقم لجدو

خحجتبأحجم العینة
النسبة 
المؤویة

//8%15%42%38%

عن أشكال الممارسة من الجدول یظهر أن االمتناع االنتخابي ال یرتبط بالعزوف
% من العینة 42السیاسیة األخرى، فال مشاركة انتخابیة ال یعني ال مشاركة سیاسیة حیث 

% مشاركون في االنتخابات (متقطعة)، 30تبحث عن المعلومة السیاسیة في وسائل اإلعالم، 
یبحثون % 8% یناضلون في حزب سیاسي، بینما 4سیاسیة، ناقشاتیشاركون في م15%

لة حم% یشاركون في ال8% یناضلون في حزب سیاسي، بینما 4، عن المعلومة السیاسیة
االنتخابیة.
النتیجة :

ال یعني العزوف عن كل النشاطات السیاسیة في حین تنطبق على االمتناع االنتخابي
السیاسة.النشاطاتعنالكلي % من هذه العینة التي تجمع بین العزوف واالبتعاد 3
:اإلحتجاجيعالقة العزوف بالسلوك -3

التالیة:عینة األسئلة الممتنع عن االنتخابات طرحنا على من أجل معرفة ردة فعل ال
ال–لدیك میول لتغییر النظام بالخروج للشارع على شاكلة الثورة العربیة ؟ نعم هل -
كیف ینظر المواطن للمظاهرات ؟-

تعبیر عن الرأي باالحتجاج.-أ
لتوصیل رأي الشعب للحكومة.طریقة-ب
.إلحساس بالظلم والحرمان االجتماعيتعبیر عن ا-ت
غ شحنة الغضب من الفساد السیاسي للنظام.یتفر -ث
نتیجة لالنغالق السیاسي.-ج
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نك تخشى من النظام.اهلها ألجهي فوضى وتت-ح
لمظاهراتلها رتظ: یبین النسب المئویة لرغبة العینة في تغییر الوضع السیاسي ون18جدول رقم 
ل لدیك میول لتغییر ھ

ل النظام على شك
الثورات العربیة

كیف ینظر المواطن للمظاھرات 

حجثتبأالنعم
25492648549108العدد

بة 
نس

ال لمئ
ا

ویة

27%50%28%53%60%10%1%8%

من خالل الجدول  :
على شاكلة الثورات العربیة ضئیل حیث ،لتغییر النظامیبین أن نسبة میول المواطن 

% یمیلون إلى االحتجاج باألسلوب العنیف، 27%) في حین نجد سوى 65النسبة (تشكل
أنها تعبیر عن اإلحساس بالظلم والحرمان االجتماعي بن المظاهراتومنه یعتبر أغلب المواطنی

اتیعتبرون أن المظاهر % من حجم العینة 53بینما% من حجم العینة.60ة تنسبتالذي بلغ
یحس بالتهمیش وعدم قدرته لتوصیل رأي الشعب للحكومة. فالمواطن في هذه الحالة طریقة 

على فرض رأیه.
نستنتج أن : 

رات إلیصال مطالبها السلمي عن طریق المظاهاالحتجاجلى أسلوب إتمیل العینة 
كوسیلة شرعیة لتحقیق مطالبها .لكن سلوك التمرد غیر االنتخابللحكومة بعدما فقدت الثقة في 

وارد لدى أغلبیة العینة.
من أجل معرفة عالقة مستوى الكفاءة :السیاسیةعالقة االمتناع االنتخابي بالكفاءة -4

:تناع االنتخابي، تم طرح األسئلة التالیة للعینة موضع الدراسةباالم
إطالقا " ؟–قلیال –كثیرا هل تفهم السیاسات الحكومیة المتبعة " -
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إطالقا -قلیال-" كثیراواضحةهل تفهم عمل النظام السیاسي الجزائري، والمعلومة تبدو لك-
" ؟

.الیوجد سن محدد- 21-18ما هو السن القانوني لإلنتخاب؟ -
سنوات.7-سنوات5-سنوات4كم هي سنوات العهدة اإلنتخابیة الرئاسیة في الجزائر:-
رئیس البرلمان.-وزیر الداخلیة-االنتخابات:رئیس المجلس الدستوريمن یعلن نتائج -
سنة -1989سنة-تعدد األحزاب منذ:االستقاللیقوم النظام السیاسي الجزائري على أساس -

2000
هل یمكن (ي) ذكرأربعة أسماء لزعماء أحزاب في الجزائر-
-.....................................
-.....................................
-.....................................
- .....................................

النسبة المئویة مستوى الثقافة الساسیة للعینة :یبین 19جدول رقم

فهم السیاسات 
الحكومیة

فهم عمل النظام 
السیاسي

تقدیر المعرفة السیاسیة

اطال قلیالكثیرا
قا

منعدمةضعیفةمتوسطةجیدةكثیراطالقاقلیال

092847276039302513العدد
30٪52٪31٪10النسب

٪
66٪3٪10

٪
33٪27٪14٪

نستخلص من خالل الجدول:
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٪من حجم العینة51بنسبة المتبعة إطالقاتقریبا نصف العینة ال تفهم السیاسات الحكومیة -
فقط على درایة تامة ٪10الحكومیة من حین ألخر.٪فقط یفهمون السیاسات 31فحین اإلجمالي

بالسیاسات الحكومیة المتبعة.
٪من العینة 30٪.65بنسبة إطالقاالقائم السیاسيالنظامأكثر من نصف العینة،الیفهم عمل -

كثیرا٪فقط یفهمون عمل النظام السیاسي3یفهمون النظام السیاسي قلیال.فحین نجد 
٪ أما المواطنین الذین یملكون معرفة 33، تبلغاطن المتوسطةنسبة المعرفة السیاسیة للمو -

٪.10فال تتجاوز سیاسیة جیدة
.٪ معرفتهم منعدمة14جمال العینة معرفتهم السیاسیة ضعیفة،إ٪ من 25

فهم العینة السیاسات الحكومیة المتبعة وال عمل بعدمي مرتبط ن االمتناع االنتخابإاالستنتاج:

باإلحساسالعزوف ایجابیا بالتالي یرتبطمتوسطة.فحین نجد معرفتهم السیاسیة النظام،
.بعدم الكفاءة السیاسیة

عالفة العزوف باالغتراب السیاسي:
من أجل معرفة مستوى االغتراب،ارتأینا إلى طرح مجموعة من األسئلة على العینة  

ول:ألالسؤال 
غیر صحیح–نوعاما - الشعب؟ صحیح :هل أنت تحترم السلطة ألنها في خدمة 

اطالق.-قلیال-ألنه لم یقدم شیئا لك؟كثیراالنظامأنت تشعر بالسخط من 
أبد–أحیانا -؟نعم الوطنیةهل استیاؤك من النظام یقلل من احساسك ب

20جدول رقم:
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تحترم السلطة ألنھا في 
خدمة الشعب

تشعر بالسخط اتجاه ھذا 
النظام 

النظام یقلل من االستیاء من 
إحساسك بوطنیتك

غیر نوعاما صحیح
صحیح

أبداأحیانانعم اطالقاقلیالكثیر

16204740102251179العدد
٪10٪18٪55٪24٪11٪5244٪٪22٪17النسبة

تقریبا نصف العینة ال تحترم السلطة ألنها التخدم مصالح نستنتج من خالل الجدول:
ة التي أجابت رم السلطة ولكن نوعاما أما العین٪ من حجم العینة تحت22.٪52الشعب بنسبة 

٪.17تحترمها فقدرت بحعلى أنها صحی
أما بخصوص سخط العینة من النظام فتقریبا نصف العینة عبرت على أنها تشعر 

٪.24٪.فحین نجد أحیانا ب10٪،وقلیال 44بالسخط اتجاه هذا النظام بنسبة 
العینة ، نصفته فتقریباوطنیطن من النظام یقلل من اإلحساس بلموافیما یخص استیاء ا

٪من العینة اعتبرت 10٪،فحین نجد أن 18فقدرت نسبتهابأما أحیانا٪.55عبرت عن ذلك بنعم
بوطنیتها.إحساسهامن أبداأن ذالك الیقلل

السؤال الثاني
وعرقلة حیاتك من تعتقد أنه المسؤول عن عدم اندماجك في الحیاة االجتماعیة -
القوانین-اإلجراءات البیروقراطیة-السیاسیة:
كیف تعبر عن استیائك من النظام السیاسي؟تبتعد عن كل ما هو سیاسي-

.التمرد والعنف-البحث عن وسیلة لتغییر الوضع-الخضوع ألمر الواقع
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21جدول رقم:
النظام السیاسيكیف تعبر عن استیائك من المسؤول عن عدم االندماج االجتماعي

اإلبتعاداإلجراءات البیروقراطیةالقوانین
عن 

السیاسة

الخضوع 
ألمر الواقع

ث عن البح
وسیلة لتغییر 

الوضع

التمرد 
والعنف

285510114610
31٪61٪11٪12٪51٪11٪

أكثر من نصف  العینة تعتبر أن اإلجراءات نستنتج من خالل الجدول أن: 
٪ ،وربع العینة ترجع السبب إلى 61عن عدم اندماجها سیاسیا بنسبةالمسئولةالبیروقراطیة هي 

نظام باإلبعاد عن ٪من حجم العینة یعبر عن استیائه من ال10٪،فحین نجد أن 31القوانین
٪فقط منهم یخضعون ألمر الواقع،ونجد نصف العینة تبحث عن وسیلة 11السیاسیة،أما 

ط عبر عن استیائه من النظام عن طریق التمرد فق٪11٪،فحین نجد أن 51للتغییربنسبة
والعنف.

السلطة،فهي ال تحترميجابیاإلالسیاسياإلغتراببتتمیز العینة :اإلستنتاج العام
شعر تتقریبا نصف العینة، فمن فساد السیاسیة ألنها على درایة تامة بما یحصل في الساحة

رغم ذلك لم یفقده اإلحساس بوطنیته.ولكن شیئا،بالسخط من النظام ألنه لم یقدم لها
البیروقراطیة هي المسؤولة عن عدم اندماجه في اإلجراءاتأن تقریبا نصف العینة:ترى

،أي عدم احترام القانون في التعامل مع األفراد،فهو اغتراب تحس به معظم االجتماعیةالحیاة 
لبیروقراطیة ولیس القوانین. التي ترى أن هناك مشكلة في االندماج االجتماعي بسبب االعینة،

ن االستیاء من عركما أن نصف العینة ترى أن البحث عن التغییر هي الوسیلة المناسبة للتعبی
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مثلأزمات إالالتغییر عن طریق الثورة فتجتنبه العینة نظرا أنه ال یخلق امالنظام القائم ، أ
.والعشریة السوداء ،1980وأحداث ،ماحدث في الربیع األمازیغي األسود

المستویات التعلیمیة، بحیث تتساوى الفئات جمیعلعزوف االنتخابيیمس لالخالصة العامة:
أو تتجول بین ،أحیانافئة ممتنعة دائما،أو األربعة (ثانوي،ابتدائي،لیسانس،دراسات علیا.)في أنها

بالعزوف 24-18ة مننیالشباتتمیز الفئة أما فیما یخص فئات العمر، االمتناع و االنتخاب.
سنة بالمشاركة المتقطعة، من حیث 40إلى أكثر من25االنتخابي في حین تتمیز الفئة من

كما أن اإلقلیم الجنس تتساوى نسب الرجال والنساء في االنتخاب المتقطع،و االمتناع االنتخابي
متناع اإلنتخابي بعدم من الناحیة السیاسیة فیرتبط اإلالجغرافي الیعتبر متغیر للعزوف اإلنتخابي.

الثقة فیمن یتولون مقالید الحكم.كما أن المواطنین یتخذون أسلوب االمتناع لعدم فهمهم 
السیاسات الحكومیة المتبعة والتي تتسم بالغموض، ولهذا نجد أن العینة تتمیز باالغتراب 

في الحیاة السیاسي اإلیجابي،والتي تعتبر أن البیروقراطیة هي المسؤولة، عن عدم اندماجه
السیاسیة.نجد أن امتناع العینة عقالني ویتخذ القرار قبل الحملة كما أن أسلوبه في التعامل مع 

،كما أن عزوف العینة لیس كلیا بل یكون على الوضع السیاسي االجتماعي سلمي احتجاجي
درایة تامة بما یحصل في  الساحة السیاسیة.

 تتمیز منطقة تیزي وزو ظل خصوصیة المنطقة:تفسیرات االمتناع  االنتخابي للعینة في
أهمها:ها تشهد  االمتناع االنتخابينتخاباتالتي تجعل ابمجموعة من السمات

:تمركز أحزاب المعارضة
:یعد أول حزب تم الترخیص له بالعمل السیاسي في الجزائر (FFS)حزب القوى االشتراكیة-1

محققا في الدور 1991في االنتخابات التشریعیة لسنة ، شارك1989.160جویلیة 6بتاریخ ،
٪ من األصوات ،وبعدها انتهج سیاسة المقاطعة ،االحتجاج،والمعارضة.تطرح الجبهة 25األول 

مسألة الهویة من زاویة أن هناك إقصاء متعمد وغیر مبرر،ألحد مقومات الشخصیة الوطنیة أال 

ة،جامعة سعیدة،كلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورسیاسات الھویة لدى األحزاب السیاسیة في الجزائرفارس لونیسي،
.116،ص ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة، 160
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ن المدني.في منطقة القبائل،دافع عن المصالح وهي األمازیغیة.كان من الداعین إلى العصیا
دافع عن الهویة األمازیغیة واعتبرها 161القبائلیة والعرقیة، اذ كسب التأیید داخل وخارج الوطن

مطلبا وطنیا شعبیا وتعبیر سیاسي عن حقائق حیة.
و2002، وكذالك تشریعیات 1997قاطعت جبهة القوى االشتراكیة االنتخابات التشریعیة لسنة 

وكنتیجة أولى ،یمكن القول لیس بالمقاطعة تتحقق مصالح الحزب ،لذلك راح األمازیغ 2007
یتجولون بین التصویت مرة لجبهة التحریر، وأخرى من أجل الثقافة والدیمقراطیة .وفي سنة 

مقعدا .مم أدى إلى إلغاء التجمعات 21٪ أي 4.55عادوا اإلمتناع ،أین حقق نسبة 2012
162عزوف المواطنین عن حضورها، وعجز المرشحین عن جلب اهتماماتهمالشعبیة بسبب 

حزب التجمع من أجل الثقافة مؤسسویرجعوا :)RCD(التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة-2
والدیمقراطیة إلى انعقاد ملتقى وطني،نظمه أعضاء من الحركة البربریة في تیزي وزو.خالل 

اتخذ الحزب إستراتیجیة التقرب من السلطة من أجل إحیاء الثقافة األمازیغیة 1991سنة 
ا إلى دع2002و1997لیأتي بحقائب وزاریة.مع سنة 1999و1995.شارك في انتخابات 

2012.163مقاطعة االنتخابات التشریعیة،ونفس الشيء مع سنة 

وذلك احتجاجا على ما سمیه سعید سعدي 2014دعا إلى مقاطعة االنتخابات الرئاسیة لسنة 
164المواطنین.بالمسخرة االنتخابیة فقام بمسیرة حاشدة، شارك فیها مئات 

لالنتخاباتمقاطعة المواطنینلى مشاركة أو یمكن أن نستخلص أن كال الحزبین یؤثران ع
.شمال أفریقیاازیغ هم األوائل الذین استوطنوا أن األم:یتفق المؤرخون على أزمة الهویة-3

بن سام بن نوح.فالحدیث وأطلقت هذه التسمیة علیهم نسبة إلى جدهم األول ،مازیغ بن كنعان 
ري،فالبعض یرى أن عن أصل األمازیغ یجلب التأویالت الدائرة حول أصل المجتمع الجزائ

114121نفس المرجع ، ص ص  161

بین سندان المقاطعة ومطرقة التھاب األسعار وغلیان الشارعرانیة مختاري،تیزي وزو
Http //echourouk inline.com./ara/article html20 04/2012 à 03h30162

ص.134مرجع سابق، 163

صابر بلیدي،حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة سیستعد لمظاھرات احتجاجیة على انتخابات محسوم أمرھا مسبقا 
.1، ص9512،2014العدد،مجلة العربح السلطة،لصالح مرش 164
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أدت وأن األمازیغیة لهجة عربیة الغیر،كل هذه العوامل 165المجتمع الجزائري عربي األصل.
إلى حدوث صراعات بین األمازیغ والعرب في الجزائر.ومنذ أن طرحت القضیة األمازیغیة ألول 

بها أكثر من والتي وجد فیها األمازیغ المتنفس لها ،أصبحوا یطالبون مرة في الحركة الوطنیة،
بل وزادت ضغوطا على النظام والتي لم تلق أذانا صاغیة ،مما نتج عنها أي وقت مضى،

.وقبل هذا التاریخ عرفت الجامعات الجزائریة 1980سنة أحداث عنیفة سمي بالربیع األسود 
حركة تعریب .ووسط هذه الظروف أوقف األمن كل من األدیب مولود معمري ،واألستاذ سالم 

تنقسم أزمة الهویة في . 166نعتهما من إلقاء المحاضرات بدعوى أنها تخل بالنظام العامشاكر وم
الجزائر إلى الصراع اللغوي،الناتجة عن االنقسامات العرقیة والجهویة،حیث مارس األمازیغ 
جملة من المظاهرات المطالبة بالحقوق الخاصة بهم وهذا لقي صدى كبیر في األوساط الشعبیة 

جلس حیث قامت الحركة الثقافیة البربریة بمسیرة باتجاه المصة منطقة القبائل،القبائلیة خا
تطالب بتخصیص معهد للغة األمازیغیة بجامعة مولود 1990الشعبي الوطني سنة 

،أین 2001وبعد االعتراف باللغة األمازیغیة شهدت المنطقة حالة من الركود إلى غایة معمري.
اعات التي تنادي بها وهي :نزعة التعددیة الثقافیة،محاربة شاهدت أحداث دمویة،نتیجة النز 

167التعریب وٕاحیاء األمازیغیة،دمقرطة الحیاة السیاسیة،نزعة التعددیة الثقافیة.

:عبر سكان منطقة القبائل عن امتناعهم،لإلدالء أشكال االمتناع في منطقة القبائل-4
والمشدات .بما أن السلطات ،اإلضراباتد اإلنتخابیة بجملة من بأصواتهم في مختلف المواعی

، التي الترضخ إال للغة الشارع وما یؤكد ذلك عدد االحتجاجات المتزایدة من أسبوع ألخر
المواطن من تبعیته للمنتخبین، بعدما تأكد أن دوره الیتعدى،تأشیرة عبور للمناصب التي تحرر 

التجمعات التي كان مزعما تنظیمها المواطن آخر اهتماماته.باإلضافة إلى إلغاء كل یكون فیه 

.75فارس لونیسي،مرجع سابق ،ص 165

.76المرجع نفسھ ،ص 166

.103104المرجع نفسھ،ص ص  167
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تجمع للحزب،بسبب عزوف المواطنین عن حضورها كما حرضت تنسیقیة لعروش 200بمعدل 
168المواطنین على المظاهرات.

لیل من ظاهرة العزوف االنتخابي:قالحلول المقترحة من قبل العینة للت-5

أجل القضاء على ظاهرة االمتناع االنتخابي والتخفیف من حدتها، قدمت العینة من
المدروسة مجموعة من االقتراحات حیث جلها ترى أنه البد أن یكون النظام فعاال مستجیبا 

٪، 62بنسبةكما ترى العینة المدروسة ضرورة ضمان نزاهة االنتخابات.٪51لطلبات المجتمع
على وجوب تمتع السلطة بثقة الشعب، إضافة إلى ٪62نسبة فحین أكدت نصف العینة ب

إجباریةولكن لم تتفق على ٪51الذي احتلت نسبته المئویة ضمان حق التداول على السلطة 
فقط توافق على إجباریته.٪21و،٪ترفض ذالك52التصویت

.رانیا مختاري، مرجع سابق 168
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خالصة الفصل الثالث:
رغم من عدم اهتمام المواطن القبائلي بالسیاسة،إال أنه یتمیز بمعرفة متوسطة عنها بال

،وفئة أخرى تحرص على اإلعالمبحیث یسعى لجمع المعلومة السیاسیة عن طریق وسائل 
.واألبیضالمشاركة في االنتخابات بكل طریقة دیمقراطیة، عن طریق االنتخاب الملغى 

ل دیمقراطیة هي التعبیر عن الرأي بكعلى أن ال، أكدوامنطقة القبائلكما أن مواطني
دولة القانون.كما ، لضماندوریة والتداول على السلطةاالنتخاباتحریة مع ضرورة أن تكون 

من جهة أخرى نددوا ورجال الساسة فاسدون.،النشاط السیاسي في الجزائر غیر مشرفااعتبرو 
نتخابات ألنها الوسیلة الوحیدة للتعبیر عن االضرورة وجود الواجب الوطني أال وهيعلى

تمكنهم من تغییر أوضاعهم.كما یظهر لنا جلیا أن المواطن القبائلي ینبذ العنف والتي،میولهم
ماهي إال وسیلة للفوضى ونتیجة لعدم االستقرار السیاسي .ویرى أن ،ویرى أن المظاهرات 

كما أن خصوصیة منطقة .السیاسيالبیروقراطیة هي العائق في عدم اندماجه اإلجراءات
ولهذا اقترح حلوال لذالك.ئل أثرت في تصاعد ظاهرة اإلمتناع.ابالق
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إحدى الوسائل الضروریة للتعزیز الحیاة السیاسیة، والركیزة المشاركة السیاسیة هي
وتعتبر النشاط المشروع الذي یقوم به األفراد بهدف التأثیر ،األساسیة لتفعیل الدیمقراطیة 

ثم فهي تنطوي على قدرة المواطنین على ومني القرار، وما یتخذونه من قرارات.على صانع
دولة، فعلى مستوى و البالنسبة للفرد، والتي لها أهمیةالحكام.في اختیار همممارسة دور 

صنع المواطنین فيیة ووزنه السیاسي، أما على مستوى الدولة تعكس رغبةمه بأهر الفرد تشع
تعتبر من أرقى صور المشاركة التي النتخابیةكما نجد المشاركة السیاسة العامة ، 
تعرف على مستوى لك للوذا،االنتخابيسلوك التمكن من فهم خاللهاالسیاسیة،والتي من

الثقافة السیاسیة السائدة داخل المجتمع.
ل وعي وٕارادة قناعات شخصیة وبكي موجه باختیار االنتخابي فهو فعلأما االمتناع 

انتخابیة متعلقا بالنسق السیاسي خاصة والمواطن ، ویعتبر من مظاهر أزمة سیاسیة مسبقین 
من بین األسباب التي دفعت  بمواطني والیة تیزي وزو لالمتناع عن التصویت نجد :عامة.

عدم االقتناع بسببممارسة عملیة التزویروالتي آلت إلیها،عدم ثقة العینة في النتائج-
یأثر في العملیة االنتخابیة و صوته الإحساس المواطن بانوبالتالي بالمرشحین و ببرامجهم 

هالكمأبو المنظومة السیاسیة، فساد رجال السیاسیة لأن االنتخابات ال تعنیه إطالقا 
معالجة ومن أجل.لسیاسات الحكومیة المتبعةهمعدم فهملالسیاسةمن الفرد وبالتالي نفور .

هذه الظاهرة نتقدم بمجموعة من التوصیات:
الرأيذلك بعدم الخوف من التعبیر عن للمشاركة السیاسیة وتوعیة بأهمیةال

واالنفتاح على الحیاة السیاسیة.
،ومعالجة قضایا التحفیز على المشاركة االنتخابیة، والتذكیر بمسؤولیة االنتخاب

واالغتراب السیاسي.ةالالمباال
یة.ر الناخبین من ممارسة حقوقهم بكل حاحترام إرادة الشعب، وتمكین ضرورة
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 ةخاصة االجتماعیمجاالته، ة بالمجتمع القبائلي، ومحاولة دراسة االهتمام ر ضرو ،
المشاركة وقوف عند أهم أسباب ضعفة، لل، الثقافیة، الجغرافیة، السیاسیةاالقتصادی

.  معالجتها أو حتى التقلیل منها
صیاغتها، ومحاولة إیجاد حلول، تتوافق ووظیفة الوقوف عند ظاهرة االمتناع، وٕاعادة

االنتخاب إجراءاتمجتمع الجزائري من بینها: نشر الوعي السیاسي، وتوضیح ال
والقانون االنتخابي، وضمان انتخابات نزیهة لتعم الثقة بین المواطنین والحكومة.

 ات،   التزویر، وتفعل من مصداقیة االنتخابالتصویت اإللكتروني، الذي یستبعد
من ظل احترام القوانینفيادة الشعبیة، وهذا ما یجعل االستحقاقات فرصة لتأكید السی

طرف المجتمع والنظام السیاسي على حد سواء.
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جامعة تیزي وزو
كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة.

قسم العلوم السیاسیة.

استمارة ِاستبیان

-في إطار تحضیر مذكرة الماستر الموسومة بـ "أزمة المشاركة السیاسیة في الجزائر
دراسة مسحیة لعینة من مواطني والیة تیزي وزو".

ئلة التي تحویها هذه االستبانة من من المواطن الكریم اإلجابة على األسیرجى 
معلومات مفیدة، نرجو منكم التحلي بالصبر وسعة الصدر، مع تعهدي بعدم استعمال هذه 

المعلومات إّال لغرض البحث العلمي.
وشكرا مسبق على تعاونكم.

تیزي وزو في:
.2016/ 2015السنة الجامعیة: 

×مالحظة: اإلجابة تكون بوضع عالمة



(I).معلومات شخصیة

أنثىالجنس:       ذكر-1
مدینةریف   المنطقة السكنیة:-2
أعزبمتزوج   الحالة العائلیة: -3
ما فوق-4545-2425-18السن:-4
دكتوراهلیسانس              ماجستر          المستوى التعلیمي:-5

ِابتدائيثانوي 
بطال          متقاعد عامل         االجتماعي االقتصادي: الوضع-6
مستوى الدخل:         منخفض                     متوسط                 عال    -7

)60000)       (فوق 50000-25000)      (20000(أقل من 

(II).محور االهتمام بالسیاسة

ون بالسیاسة:         كثیرا                قلیالهل أنتم مهتم-1
قلیال جدا          ال أهتم إطالقا

إذا سبق لك أن قمت بنشاط سیاسي، في أي من هذه:  -2
تقلد منصب سیاسي-أ

تمویل نظام سیاسي-ب
المشاركة في حملة انتخابیة-ت
النظال في حزب سیاسي-ث
المشاركة في نقاشات سیاسیة-ح
البحث عن المعلومات السیاسیة في وسائل اإلعالم-ج
االنتخابات-خ



كثیرا                 قلیال  ال أؤمن إطالقاهل تؤمن بالنظام الدیمقراطي:  -3
ماذا تعني لك (ي) الدیمقراطیة:-4
أعبر عن رأي بحریة-أ

أشعر أن رأي له قدمة-ب
أن أشارك في قدرات وطني-ت
أن تكون إنتخابات دوریة-ث
أن یتم تداول على السلطة-ح
أن تكون دولة القانون-ج
أن توجد أحزاب ومؤسسات منتخبة-خ
هل تؤمن (ي) بالدیمقراطیة في النظام الجزائري:-5

إطالقاقلیال           كثیرا  
في حالة (ال) من تعتقدون أنه یعرقل الدیمقراطیة؟-6
المنظومة السیاسیة بأكملها-أ

الحكومة-ب
الرئاسة-ت
مؤسسة البرلمان-ث
مؤسسة القضاء-ج
مؤسسة الجیش-ح
ما رأیك في النشاط السیاسي في الجزائر:       مشرف            غیر مشرف-7
ما رأیك في رجل السیاسة:        نزیه            فاسد   -8
من المسؤول عن فساد الوضع الراهن؟-9
الرئیس -أ

رؤساء الحكومة-ب



رؤساء البلدیات-ت
الوالدة-ث
البرلمانیون -ج
الوزراء-ح
اإلدارة-خ
ماذا یعني لك اإلنتخاب: وسیلة للتعبیر عن المیول-9

وسیلة للتغیر          واجب وطني 
أحیانا             إطالقاهل تنتجد:   دائما   -10
النعمیئا لك   هل سبق وأن ندمت خیار ِانتخابي سابق ألنه لم یقدم ش-11
أي نوع من االنتخابات تبدو أّنها مهمة لك أو تعنیك أكثر:   -12

الرئاسیة               التشریعیة               المحلیة   

(VI)دور الحملة االنتخابیة
كانت الحملة االنتخابیة وراء ِانتخابك لمرشح آخرهل-13

النعم 
أثناء الحملةقبل الحملة       هل إتخذت (ي) القرار: -14

كنت مترددا آلخر لحظة
هل كان لوسائل اإلعالم األثر في تحدید موقفك (ي) االنتخابي:-15

كثیرا            قلیال            ال تأثیر 

(V)محور المقاطعة

إذا كنت من المقاطعین لإلنتخابات ما هو السبب:-16
عدم ثقتك في السیاسیین (عدم أهلیة هذا النظام) -أ

عدم ثقتك في النتائج (التزویر)-ب



بالمرشحین وببرنامجهمعدم ثقتك -ت
تحمل النظام مسؤولیة وضغط اجتماعي السیئ-ث
تحس أن صوتك لیس له أي تأثیر-ح
تحس بأن هذه االنتخابات ال تعنیك إطالقا-ج
أسباب أخرى أذكرها.................................................................-خ

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

كیف تعبر عن المقاطعة:-17
عدم التسجیل في القوائم االنتخابیة-أ

عدم الذهاب نهائیا للتصویت-ب
بیضاء (وضع الظرف فارغ)التصویت بورقة -ت
التصویت بورقة ملغاة (شطب الورقة أو تمزیقها)-ث

هل لدیك میول لتغییر النظام بالخروج للشارع على شاكلة لثورات العربیة؟-18
ال نعم     

كیف تنظر للمظاهرات؟-19
باإلحتجاجتعبیر عن الرأي -أ

طریقة لتوصیل رأي الشعب للحكومة-ب
تعبیر عن اإلحساس بالظلم والحرمان االجتماعي-ت
تفریغ شحنة الغضب من الفساد السیاسي للنظام-ث
نتیجة االنغالف السیاسي-ج
هي فوضى وال تجندها الشك تخشى عدم االستقرار -ح

متفائل        متشائمالسیاسي الجزائري: هل تضن أن التغیر ممكن في النظام -20



(VII)محور الثقة السیاسیة
هناك من یرى أنه لضمان مشاركة انتخابیة واسعة البد من: -21

أن یصبح التصویت إجباریا:    توافق           توافق بشدة-أ
بشدة ترفض           ترفض

البد أن یكون النظام فعاال (مستجیبا لطلبات المجتمع).-ب
صحیح          نسبي          غیر صحیح

البد من ضمان نزاهة االنتخابات:    صحیح            نسبي         غیر صحیح-ت
نسبي          غیر صحیحأن تتمتع السلطة بثقة الشعب:       صحیح     -ث
غیر صحیحنسبيالبد من ضمان حق التداول على السلطة:     صحیح   -ج

محور االغتراب
أنت تحترم السلطة ألنها في خدمة الشعب: -22

صحیح                   نوعا ما               غیر صحیح
أنت تشعر بالسخط نوعا ما تجاه هذا النظام ألنه لم یقدم لك شیئا:-23

كثیرا               قلیال              إطالقا
ستنیاوك من النظام یقلل من إحساسك بوطنیك)هل (-24

نعم               أحیانا             أبدا 
من تعتقد أنه المسؤول عن عدم اندماجك في الحیاة االجتماعیة وعرقل حیاتك:-25

القوانین                اإلجراءات البیروقراطیة
كیف تعبر عن استیائك من النظام السیاسي؟-26

تبتعد عن كل ما هو سیاسي  
الخضوع لألمر الواقع

البحث عن وسیلة لتغیر الوضع



التمرد والعنف
محور الكفاءة السیاسیة

تفهم السیاسات الحكومیة المتبعة:    كثیرا         من حین آلخر         مطلقا-27
هل تفهم عدل النظام السیاسي الجزائري والمعلومة تبدو لك واضحة: -28

قلیال             ال أفهمه إطالقا كثیرا
1821ما هو السن القانوني لإلنتخاب        -29

ال یوجد سن محدد
كم هي سنوات العهدة االنتخابیة الرئاسیة في الجزائر:-30

سنوات7سنوات     5سنوات             4
رئیس المجلس الدستوري من یعلن نتائج اإلنتخاب: -31

رئیس البرلمانوزیر الداخلیة        
یقوم النظام السیاسي الجزائري الحالي على أساس تعدد األحزاب منذ:-32

2000سنة 1989سنة االستقالل        
هل یمكنك (ي) ذكر أربع أسماء   لزعماء أحزاب  في الجزائر؟-33
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