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 اإلهداء
إلى من عّلمني العطاء بدون .. بة و الوقار.يإلى كل من كّلله اهللا باله

        إلى والدي العزیز ...افتخار بكل اسمه إلى من أحمل انتظار..

<< عیسى >> . 

   إلى بسمة الحیاة و سر الوجود ...،إلى معنى الحب و الحنان و التفاني

 إلى أغلى ، إلى من كان دعاؤها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي

 -...رحمة اهللا علیها-الحبایب أمي العزیزة 

 إلى جدتي العزیزتین << الضاویة - الزهرة >> إلى من وقفت إلى جانبي 

و ساعدتني في إتمام مشواري الدراسي بعد أمي - زوجة أبي ملیكة - إلى 

كل إخوتي و أخواتي و أزواجهم  و أوالدهم . 

نسیمة - و زوجها كریمو . 

إلى حمیدة - وزوجها كمال.  

كمیلة - وزوجها محمد . 

هشام و خطیبته إكرام . 

كریمو- و زوجته أمینة . 

إلى من وقف بجانبي في إنجاز هذا العمل و أخص بالذكر : رئیس 

  الذي ساندني في إنجاز >>قورة إبراهیم <<المجلس الشعبي البلدي السید 

 وكذا كل ، السید منصور خوجة مولود،هذا العمل من أجل إكمال دراستي 

أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة . 
                                                                             نسرین                                                                  



 شكر وتقدیر:

                >>              اْلَمِصیر ِإَليَّ  َوِلَواِلَدْیكَ  ِلي اْشُكرْ  َأنِ یقول سبحانه و تعالى: << 

 )14 اآلیة : (سورة لقمان

فالشكر و الفضل هللا وحده على ما أعطاني من النعم ، و رزقني رزقا كریما طیبا 

مباركا بإتمام هذا العمل ، و الصالة و السالم على سیدنا محمد النبي األمین و على آل 

 بیته الطیبین و الطاهرین و على صحابته األخیار الراشدین .

 >> .َبِصیرٌ  َتْعَمُلونَ  ِبَما اللَّهَ   ِإنَّ ۚ◌ َبْیَنُكْم  اْلَفْضلَ  َتْنَسُوا َوَال یقول تعالى : <<  

  237 اآلیة سورة البقرة                                                             

   >>.  رواه الترمذيمن ال یشكر الناس ال یشكر اهللاو قال الرسول (ص)  <<  

 >> الذي تكرم بقبول أبركان فؤادبدایة أتقدم بالشكر الجزیل إلى األستاذ الفاضل << 

اإلشراف على إنجاز هذا العمل و كان خیر موجها لي في عملي هذا بنصائحه القیمة و 

 یدة فله خالص شكري و تقدیري .دالس رؤاه

 >> على ما أفادتني به مغیش كنزةو أتوجه بالشكر الجزیل أیضا إلى األستاذة الدكتورة << 

 >> , كما أتوجه بخالص الشكر عمر بوبراسمن توجیهات و نصائح قیمة , واألستاذ << 

 ) على ما قدموه لي أساتذة - إدارة - عّمالواإلمتنان لقسم العلوم السیاسیة تیزي- وزو ( 

مطاطلة من عون و إرشاد و توجیه و تشجیع، و أتقدم بجمیل  عرفاني إلى األستاذ <<

  >>.صالح بجاويال محمد >> واألستاذ الدكتور << مسعود

و الشكر موصول إلى أعضاء اللجنة المناقشة على تفضلهم بقراءة و مناقشة رسالتي 

 وتقییمها .

و إلى كل من ساهم من قریب أو من بعید في إنجاز هذا العمل خاصة عمال المكتبات 

 الجامعیة .

                                                    و هللا ولي التوفیق



 
           دمةـــــمق

   



 مقدمة
 

  أ
 

لقد سعى اإلنسان منذ نشأته لالنضمام إلى الجماعة التي تتكون من عدة أسر، وتعتبر 

 األسرة النواة واللبنة األساسیة التي تدخل في تكوین أي تجمع بشري، وقد كان یتزعمها األب.

إن المجتمع یتكون من عدة أسر، وبتطور األسر صار عندنا ما یسمى بالعشیرة ثم 

القبیلة التي یتولى أمرها شیخ القبیلة أو مجموعة من الحكماء الذین یقع اختیارهم من طرف 

أفراد القبیلة الواحدة لكونهم یتمیزون بالحكمة والدهاء والتجربة وحسن اإلدارة والقیادة، تجمعهم 

 مجموعة من الروابط االجتماعیة والقوانین واألعراف والعادات والتقالید.

وقد كانت هذه الكیانات المحلیة تمثل صورة مصغرة للحكومة والنواة األساسیة للمجالس 

 المحلیة بلغة العصر الحدیث.

وبعد ذلك، ظهرت الدولة كحقیقة قانونیة، ومع تطور مفهوم الدولة وباألخص النظام 

السیاسي فیها، ظهر ما یسمى باالنتخاب كصورة حقیقیة وواقعیة وعملیة للممارسة 

 (من تصویت، انخراط في المؤسسات الحزبیة والجمعیات، 1الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة

الترشح للمناصب العامة وتقلد المناصب السیاسیة...إلخ)، هذا األسلوب الذي یعتبر من أهم 

 عناصر قیام الالمركزیة اإلداریة.

والجزائر واحدة من هاته الدول التي سعت منذ االستقالل على إرساء نظام الالمركزیة 

اإلداریة في تسییر شؤون الدولة على اعتبارها اآللیة الناجعة لتحقیق الدیمقراطیة بصفة عامة 

 والشؤون المحلیة بصفة خاصة.

وتعتبر البلدیة القاعدة األساسیة للمشاركة الشعبیة بشكل غیر مباشر في تسییر شؤونه 

المحلیة وذلك عن طریق مجلس منتخب، هذا األخیر الذي تجسده مجموعة من المنتخبین 

لدیهم صورة معینة من التمثیل السیاسي، ویتوقف نجاحهم أو فشلهم في تحقیق أهداف 

التنمیة المحلیة أساسا على قدراتهم وكفاءتهم وخبرتهم التي تم استثمارها في اللعبة السیاسیة 

 المحلیة من أجل الوصول للسلطة السیاسیة.

، 2016، دیسمبر 35، العدد مجلة فكر ومجتمع وصناعة القادة في الجزائر"، االنتخابیة- سیدعلي جنان، "الحمالت 1
 408ص.

                                                           



 مقدمة
 

تشكل االنتخابات في الدول الدیمقراطیة لحظة تاریخیة هامة تتنافس فیها األحزاب عبر 

مختلف برامجها السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وغیرها، وعبر مرشحیها 

ومرشحاتها من أجل استقطاب أكبر عدد من الناخبین، إال أن هذا عكس ما یحدث في 

 المجتمعات التقلیدیة، حیث أن العمل الحزبي یتجسد وفقا للثقافة السائدة في المجتمع.

إن عملیة الترشیح واالنتخاب في المجتمع الجزائري، بعدما كانت تقوم على معاییر 

ومبادئ عقالنیة، أصبحت تتبلور وفقا لبصمات التنشئة االجتماعیة وتخضع العتبارات 

شخصیة مختلفة سواء ما تعلق بالبیئة القانونیة، االجتماعیة، السیاسیة، االقتصادیة      

 والثقافیة لكل مجتمع . 

 /- أهمیة الموضوع:1

     یمكن إبراز أهمیة موضوع "أثر الخلفیات السوسیولوجیة للمنتخب البلدي على أداء 

 المجالس البلدیة" في زاویتین:

      أوال: األهمیة العلمیة:

     تكمن أهمیة موضوع الخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب البلدي في كونه موضوعا حساسا 

وهو من مواضیع الساعة، وما تخلفه هذه الظاهرة من أثار على أداء المجالس البلدیة في 

 تحقیق التنمیة المحلیة في المجتمع الجزائري.

كما تكمن أهمیته أیضا في كونه موضوعا متشعبا اجتماعیا، سیاسیا، اقتصادیا، 

 قانونیا وٕاداریا.

      ثانیا: األهمیة العملیة:

     تكمن هذه األهمیة من خالل الدراسة التطبیقیة لحالة المجلس الشعبي البلدي لبلدیة 

 م.23/11/2017األخضریة، المنبثق من االنتخابات المحلیة المجراة بتاریخ الخمیس 

 
  ب

 



 مقدمة
 

/- مبررات اختیار الموضوع:  2

 .ذاتیة وأخرى موضوعیةیكمن سبب اختیارنا للموضوع ألسباب 

)- مبررات موضوعیة : أ

نظرا لألهمیة التي یحظى بها الموضوع في وقتنا الحاضر، كون أن المنتخب البلدي  -

بمثابة القلب النابض للتنمیة المحلیة، وانطالقا من ما نالحظه في المجتمع الجزائري في 

الوقت الراهن مشكل انسداد المجالس المنتخبة وتفاقمه في البلدیات، وهذا ما جعله حدیث 

الساعة نظرا لدرجة خطورته. 

- نظرا لما تعیشه المواعید االنتخابیة المحلیة بصفة عامة والبلدیة بصفة خاصة من بروز 

لالعتبارات الجهویة والعشائریة والعائلیة على مجریاتها، وتأثیراتها على أداء المجالس 

 المنتخبة.

تزاید وتنامي النقاش واالهتمام حول هذا الموضوع في ظل تحقیق الحكم الراشد، سواء - 

 فقط، بل موضوع واسع اعلى المستوى المحلي، الوطني أو الدولي، كونه لیس اجتماعي

 اقتصادیا وقانونیا. إداریا،  الفروع األخرى، سیاسیا،فالنطاق وحساس ، إذ یمس مختل

 الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع وندرتها، رغم األهمیة والحساسیة التي ص- نق

یكتسیها، وهو موضوع الساعة. 

- الحالة المزریة التي أصبحت تعیشها الهیئات البلدیة المنتخبة في الجزائر نتیجة ألخطاء 

ارتكبتها، مما أدى إلى خلق أزمات وضغوطات حالت بینها وبین تحقیق األهداف التي 

تتوخاها التنمیة المحلیة. 

- كما یمكننا تقدیم إضافات علمیة للدراسات السابقة رغم أنها محدودة النطاق، من خالل 

معالجة هذا الموضوع خاصة ما تعلق بالخلفیات السوسیولوجیة للمنتخب البلدي المحلي. 

 

 

  ج
 



 مقدمة
 

  د
 

 اختیار الموضوع كان نتیجة لرغبة ذاتیة. )-  مبررات ذاتیة :ب

- لم یكن اختیار الموضوع عشوائیا، وٕانما نتیجة لرغبة ذاتیة انطالقا من انتماء الطالبة إلى 

، تولد االهتمام 23/11/2017المؤسسة الحزبیة ومشاركتها في االنتخابات المحلیة لیوم 

بالبحث في خفایا الموضوع، واالستفادة من هذه الخلفیة والمعرفة المیدانیة لطبیعة هذه الوحدة 

االجتماعیة - السیاسیة - (النخبة السیاسیة المحلیة) كیفیة اشتغالها - منذ ترشحها - إلى 

 غایة فوزها.

الغوص في أعماق الموضوع وصلبه، كونه یفتح الشهیة للباحث الكتشافه.  -

/- الدراسات السابقة: 3

 أهمیة بالغة في تنویر وتوجیه كل باحث، نوجزها فیما یلي:  تكتسي الدراسات السابقة

لصراع في الهیئات المحلیة المنتخبة": قام بها الباحث "الزوبیر بن لسیولوجي و تحلیل سأ-

عون" بوالیة األغواط ، وهي عبارة عن دراسة أكادیمیة تبحث عن عوامل الصراع في 

والتي  الهیئات المحلیة المنتخبة ، والتي تتعدد وتتنوع وتختلف حسب طبیعة المجتمع المحلي،

تنظیم غیر رسمي في العمل، كحددها في صراع العصبیات القبلیة والصراع السیاسي 

والصراع التنظیمي البیروقراطي، وصراع المصالح واإلستراتیجیات الفردیة ألعضاء التنظیم. 

سهام بعض المسببات في إومن خالل البحث في عوامل الصراع یحاول التأكد من درجة 

الصراع والتي منها اختالف المستویات التعلیمیة، وصراع األجیال العمریة، وصراع بین من 

وبدراسة طبیعة  لهم مستویات علیا من الخبرة والتجربة في مجال المجالس وبین مفتقریها.

الصراع ومضمونه، أطرافه، مدته، وآلیات حله، ونتائجه وآثاره في األخیر على الفعالیة 

 1علیة التنمویة في المجتمع.االتنظیمیة والف

 دراسة حالة المجالس الشعبیة المحلیة -وسیولوجي للصراع في الهیئات المحلیة المنتخبة ستحلیل "- الزوبیر بن عون ،1
 كلیة العلوم اإلنسانیة ، في المنظمات، جامعة ورقلةي في علم االجتماع االتصالمذكرة ماجستیر ،المنتخبة بوالیة األغواط"

 .2012 - 2011واالجتماعیة  ،

                                                           



 مقدمة
 

  ه
 

  "دور القوى االجتماعیة في إفراز النخبة السیاسیة"، قام بها الباحث"معاش الطیب"،ب-

بوالیة األغواط، وهي عبارة عن دراسة أكادیمیة تدخل ضمن مجال علم االجتماع السیاسي، 

في دراسة یهدف من ورائها لتحدید تفاعل القوى االجتماعیة بمختلف أشكالها وأصنافها مع 

النخبة في إفرازها وٕابرازها، وهذا من أجل معرفة وزن المترشح من جهة ، والقوى الداعمة له 

من جهة، ومدى تأثیرها له من جهة أخرى. وما هي الخصائص االجتماعیة لهذه القوى 

والتي أفرزت الرجل النخبوي والممثل لها، باإلضافة یسعى الباحث إلى تحدید نوع النخبة 

ها والتجدید فیها. مع اتوسماتها داخل القوة التي أفرزتها، وكذا وزنها واستمراریتها وتغییر

 لهذه القوى المركبة للنخبة ، وقد أخذ بعین سیاسةالتركیز بالدراسة والتحلیل للخلفیات السوسیو

االعتبار مؤشرات الجنس، السن، المستوى التعلیمي والتكویني وكذا المهنیة، ودرس القوى 

االجتماعیة وتركیزه على القبیلة أو العشیرة أو العائلة والجهة ودورها في تمثیل العضو الممثل 

. 1لها في المجالس المحلیة

"تشكیل المجالس الشعبیة البلدیة بالجزائر( دراسة سوسیولوجیة)": قام بها الدكتور بن ج- 

، وهي عبارة عن دراسة أكادیمیة تدخل ضمن مجال علم االجتماع 1985خرف اهللا في سنة 

السیاسي، في دراسة یبحث فیها عن كیفیة وصول األشخاص إلى قوائم الترشیحات، وما هو 

، االنتخاباتالسلوك الذي یتصف به هؤالء للوصول إلى هدفهم ، یبحث في كیفیة إجراء 

كما یبحث أیضا مشكلة الشروط الواجب توفرها،   فیها وفي نتائجها.موالعوامل التي تتحك

 مشكلة البحث تتمحور حول نوهل هذه الشروط موضوعیة أم غیر موضوعیة، وبالتالي فإ

الكشف والتنقیب عن هویة األشخاص المترشحین  والمنتخبین، وظائفهم فكریة كانت أم یدویة 

الطیب معاش،" دور القوى االجتماعیة في إفراز النخبة السیاسیة-دراسة حول االنتخابات البرلمانیة و المحلیة في والیة 1
-2007 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، ،  في علم االجتماع السیاسي، جامعة الجزائرمذكرة ماجیستیراألغواط"، 

2008 .
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  و
 

 عن خلفیات المترشحین االستقصاءباإلضافة إلى البحث و زراعیة صناعیة، خدمیة.

. 1والمنتخبین

/- إشكالیة الدراسة: 4

یة لالمركزیة وأداة لتحقیق سعتبرت الهیئات المنتخبة البلدیة القاعدة األساأُ لطالما 

حاجیات وٕاشباع متطلبات المجتمع، وذلك من أجل تحقیق تنمیة محلیة. 

غیر أن هذه األخیرة تعترضها العدید من المشاكل في الجزائر، سواء بسبب التمویل أو 

 رغم كل هاته المشاكل إال أن هناك مشكل آخر وهو األكثر خطورة وفي ،نوعیة التسییر

 أال وهو مشكل الخالفات والصراعات التي تشهدها المجالس البلدیة التي ،تفاقم مستمر

ثقافیا،  وذلك نتیجة الختالف االتجاهات الحزبیة، تنحدر عن الخلفیات االجتماعیة،

سیاسیا واقتصادیا مما قد یؤثر على األداء التنموي للمجالس البلدیة.  اجتماعیة،

ومن هنا یمكن لنا طرح اإلشكالیة التالیة: 

إلى أي مدى یمكن للخلفیات السوسیولوجیة للمنتخب البلدي أن تؤثر على األداء 

 التنموي للمجالس البلدیة ؟

 نطرح مجموعة من التساؤالت التالیة: ومن خالل اإلشكالیة المطروحة،

األسئلة الفرعیة: 

- ماذا نقصد بالخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب البلدي؟ 1

 كیف نفسر فوز قوائم انتخابیة بلدیة رغم عدم وجود وعاء انتخابي للحزب المترشح؟- 2

- كیف تدار العملیة االنتخابیة في الجزائر؟ 3

 في علوم مذكرة ماجیستیر ،تشكیل المجالس الشعبیة البلدیة بالجزائر(دراسة سوسیولوجیة)" " - الطاهر بن خرف اهللا،1
 .1985التنظیم السیاسي واإلداري ، معهد العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة-الجزائر، جوان 
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- على أي أساس یتم اختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي؟ 4

وهل للخلفیات السوسیولوجیة دور لعامل الجهوي نتائج االنتخابات البلدیة؟ كیف یحسم ا- 5

 في تحدید فعالیة المجالس البلدیة المنتخبة؟

-الفرضیات : 

.  التي أوصلته لهذه المسؤولیة المنتَخب البلدي مرتبطة بخلفیاته االجتماعیةأداء- 1

  تشكلت القوائم االنتخابیة على أسس عقالنیة، كلما زادت فعالیة المجالس المنتخبة.- كلما2

 (انتقائهم) ، كلما كان اختیارهم دیمقراطیة- كلما كانت التنشئة االجتماعیة للُمنتِخبین3

. عقالنیاللمنتَخبین 

. كلما زاد تأثیر الخلفیة السوسیولوجیة للمنتَخب ضعف أداء المجالس المنتخبة-4

- أهداف الدراسة: 

یهدف هذا الموضوع إلى دراسة خصوصیات المجلس الشعبي البلدي انطالقا من 

جذوره االجتماعیة، باعتبار أن أعضاءه ینتمون إلى مجتمع محلي ذو قیم، وعادات وتقالید، 

وهكذا فإننا أمام عالقة ارتباطیة  أي أنهم ینتمون إلى هویة اجتماعیة تعبر عن أصولهم.

أكیدة بین المنتخب البلدي والمجتمع الذي ینتمي إلیه، الشيء الذي یتطلب منا تحلیال 

اجتماعیا وسیاسیا في آن واحد، فلطالما عبرت المجالس المنتخبة- في تشكیلتها- عن تأثیر 

 واألعراش، من خالل العملیة االنتخابیة، حیث تلعب دورا أساسیا في إنجاح العائالت

فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على العامل ، مرشحیها خالل االنتخابات المحلیة. وهكذا..

اجتماعیا، وتفیدنا في واالجتماعي كأساس لتحلیل سلوك المنتخب المحلي البلدي سیاسیا 

تحلیل وتشخیص خلفیات مواقفه المختلفة، خالل عهدته االنتخابیة. 

وبذلك فإن دراستنا تنطلق من أدبیات ومسلمات علم االجتماع السیاسي، وكذا علم 

االجتماع التطبیقي، خاصة وأننا بصدد دراسة حالة المجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة 

  ز
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لنتمكن من كشف النقاب  .23/11/2017 من االنتخابات المحلیة المجراة بتاریخ نبثقالم

عن أسباب وعوامل نجاح القوائم المرشحة لالنتخابات، والسیما بالنسبة لمتصدري القوائم، 

رئیس المجلس الشعبي البلدي. هذا األخیر  الذین یشكلون العینة الرئیسیة التي یخرج منها

، بعدما 2016الذي یظفر بمنصبه بفضل أصوات الناخبین حسب قانون االنتخابات الجدیدة 

كان یظفر رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنصبه استنادا إلى التحالفات الحزبیة على إثر 

االنتخابات التي تحصل بین أعضاء المجلس بحضور السلطة الوصیة حسب قانون 

 .2012االنتخابات 

وبالجملة فإن هذا البحث یهدف إلى ما یلي: 

/- خصائص الهویة االجتماعیة للمنتخب البلدي. 1

/- كشف العالقة اإلرتباطیة بین المنتخب البلدي والمجتمع الذي ینتمي إلیه. 2

 البلدیة (لیوم االنتخابات/- دراسة مدى تأثیر العوامل االقتصادیة في نتائج 3

م) 23/11/2017

/- التوصل إلى نسبة تأثیر العوامل األخرى المختلفة انطالقا من المقاربة االتصالیة. 4

: ة/- حدود الدراس5

 نقوم بدراسة موضوع أثر الخلفیات السوسیولوجیة في الجزائر، وذلك أ)- الحدود المكانیة:

یتجلى من خالل إجراء دراسة حالة األعضاء المنتخبین لبلدیة األخضریة والیة البویرة. 

 إلى 1989تبدأ دراستنا منذ تبني التعددیة السیاسیة  في الجزائر  سنة  ب)-الحدود الزمانیة:

یومنا هذا، في ظل اإلصالحات التنظیمیة والقانونیة التي عرفتها الجزائر،  مع التركیز على 

حالة الدراسة المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة المنبثق عن االنتخابات 

 .2018 إلى غایة سبتمبر23/11/2017المحلیة لیوم 
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/- منهجیة الدراسة:  6

 أ)- المناهج:

ام واإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع وتحلیل أبعاده واإلجابة على مبغیة اإلل 

 اإلشكالیة المطروحة، ارتأینا إلى اختیار المناهج التي یمكن استخدامها في هذه الدراسة هي:

منهج دراسة الحالة : - 

یعنى هذا األسلوب في البحث بدراسة حالة فرد ما، أو جماعة ما، أو مؤسسة ما، عن 

طریق جمع البیانات والمعلومات الكثیرة عن الوضع الحالي للحالة، واألوضاع السابقة لها، 

ومن الواضح أن جمع المعلومات ال یعنى بدراسة الحالة، فالمعلومة هي المادة التي یجمعها 

الباحث لیكون قادرا على استخدامها للوصول إلى النتائج، فالمعلومات تحتاج إلى تفسیر 

وتحلیل  قبل الوصول إلى النتائج كما أن من المهم أن تكون المعلومات الشاملة للحالة المراد 

 1دراستها. 

اعتمدنا على منهج دراسة الحالة وهو األكثر مالئمة مع موضوع دراستنا" دراسة حالة 

المجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة " من حیث التركیبة اإلجتماعیة والسیاسیة   وذلك 

 من أجل الوقوف بأكثر التفاصیل واإلحاطة بالموضوع .

 ب/ اإلقترابات : 

باإلضافة إلى المناهج التي تم اختیارها، هناك مجموعة من اإلقترابات التي تنطبق 

 على دراستنا وهي : 

 

 

 

  .81.، ص2003   بدون ناشر،:فلسطین، مناهج البحث العلمي ،- سهیل رزق دیاب1
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 االقتراب القانوني : 

یعد في دراسة الظاهرة السیاسیة من المداخل التقلیدیة التي تركز على مدى تطابق 

 1الفعل مع القاعدة القانونیة 

باإلضافة إلى أن المدخل القانوني یفترض وجود مجموعة من المعاییر والضوابط     

والقواعد، ومن ثم یستخـدم تلك الظواهر من خالل معیار الشرعیـــة والتطابق، أو االنتهاك أو 

الخرق، ویتجلى لنا ذلك من خالل االعتماد في دراستنا على النصوص القانونیة   وتطابقها 

 مع الواقع بحیث تساعدنا أكثر على الفهم والتقرب من موضوع الدراسة .

 : االقتراب البنائي الوظیفي

 إن التحلیل البنائي الوظیفي یقوم على أساس افتراض مبدئي مؤداه أن النظام النامي 

هو ذلك النسق من التفاعالت التي توجد في المجتمع من أجل تحقیق وظائف  التكامل     

والتكیف داخلیا، ومعنى هذا أن النظام السیاسي النامي حسب هذا المدخل یتمیز بخصائص 

وسمات معینة تتمثل في شمولیة النظام السیاسي لكافة التفاعالت السیاسیة التي تتجسد في 

هیئة وحدات بنائیة تؤدي كل منها أدوارا وأنشطة معینة وأن هذه الوحدات ال توجد بمعزل عن 

 ویتجلى هذا من خالل دراسة 2بعضها، وال تمارس أدوارها دون ارتباط أو تأثیر متبادل بینها.

 أثر الخلفیات السوسیولوجیة  للمنتخب البلدي على أداء المجالس البلدیة.

وذلك من خالل إبراز المتغیرات المؤثرة على األداء الوظیفي للهیئة المنتخبة من خالل 

المحددات الضابطة لألداء سواء محددات اجتماعیة وقانونیة لكون النظام الحزبي والبعد 

 المجتمعي كمتغیر شدید الصلة بحركیة هذه الوحدة من حیث التأثیر المتبادل.

 

 149 ، ص 2013،الجزائر : دار األمة ، األساس في منهجیة تحلیل النظم السیاسیة - بومدین طاشمة، 1
 158. ص، مرجع سابقبومدین طاشمة ، - 2
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 اقتراب النخبة :

ال یمكن فهم الظاهرة السیاسیة إال من خالل فهم وتحلیل البنیة االجتماعیة القائمة على 

افتراض وجود جماعة صغیرة ( أقلیة ) تسیطر على المجتمع والدولة وتتركز فیها القوة، ومن 

ثم تشكل الظاهرة السیاسیة وتحدد أبعادها، ومن ثم فإن التحلیل العلمي البد أن ینصب على 

هذه الجماعة ویعتبرها المدخل األنسب لفهم وتحلیل العملیة السیاسیة والنظام السیاسي في 

 مجمله.

حیث أن أدبیات السیاسة المقارنة أكدت على مجموعة محددات أساسیة ینبغي البحث 

فیــــها عند دراسة النــخبــــة: الخلفیـــة االجتماعیة ســواء الطبقــة العرقیة، الدینیــة، أو اإلقلیمیة، 

أو التعلیمیة  أو المهنیة ... والسلوك االجتماعي السیاسي حیث أن ظاهرة النخب تحولت 

 1إلى موضوع للدراسة وأداة للتحلیل في آن واحد.

  ج/-أدوات الدراسة :

 إن موضوع دراستنا "أثر الخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب البلدي على أداء المجالس 

البلدیة "یتطلب دراسة میدانیة تطبیقیة من أجل جمع المعلومات والبیانات التي تتم بواسطة 

 مجموعة من األدوات وهي: 

 -أداة االستبیان : 1

 هو أداة یستخدمها الباحث لتجمیع البیانات من اآلخرین وهو تجمیع البیانات عن 

  2الظاهرة موضوع البحث إلثبات أو نفي فرضیة البحث أو اإلجابة عن تساؤالت البحث.

المؤتمر الثالث للباحثین )، واإلشكاالت اإلمكانیاتنصر محمد عارف، نظریة النخبة ودراسة النظم السیاسیة العربیة (- 1
. 2010 مارس 20، السبت 1996 بعنوان النخبة السیاسیة للباحثین الشباب، الشباب

 ،2016قسم المكتبات والوثائق والمعلومات كلیة اآلداب، ، ، جامعة القاهرةمناهج الحث العلمي السید العریني، ن- محس2
 38ص.
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وهو عبارة عن مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معین، یتم وضعها في 

استمارة ترسل لألشخاص المعنیین بالید أو بالبرید، تمهیدا للحصول على أجوبة األسئلة 

الواردة فیها، وبواسطتها یمكن التوصل إلى حقائق جدیدة عن الموضوع أو التأكد من 

معلومات متعارف علیها، لكنها غیر مدعمة بحقائق، ومنه یمكننا استخدام تقنیة االستمارة 

 إلجراء الدراسة التطبیقیة للموضوع.

 سؤاال مابین أسئلة مغلقة وأسئلة 32وقد اعتمدنا على تقنیة االستمارة التي احتوت على 

 مفتوحة، وقد تم توزیعها على أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة.

 -أداة المقابلة : 2

تفاعل  تعتبر المقابلة وسیلة لجمع البیانات، وبالتالي یمكن تعریفها: "المقابلة عبارة عن

أن  لفظي یتم بین شخصین في موقف مواجهة حیث یحاول أحدهم وهو القائم بالمقابلة

 1یستثیر بعض المعلومات أو التعبیرات لدى المبحوث والتي تدور حول آرائه ومعتقداته"

 كما أنها عبارة عن حوار یدور بین الباحث والشخص الذي تتم مقابلته، یبدأ هذا 

الحوار بخلق عالقة وئام بینهما، لیضمن الباحث الحد األدنى من تعاون المستجیب، ثم 

یشرح الباحث الغرض من المقابلة وبعد أن یشعر الباحث بأن المستجیب على استعداد 

، ثم یسجل اإلجابة بكلمات المستجیب، هكذا ...للتعاون یبدأ بطرح األسئلة التي یحددها

  2یالحظ أن المقابلة عبارة عن استبانة شفویة.

 وتعتبر المقابلة من أكثر وسائل جمع المعلومات شیوعا وفعالیة في الحصول على 

البیانات الضروریة ولذلك تطّلب مّنا استخدام المقابلة المباشرة وغیر المباشرة في دراستنا 

 المیدانیة للمنتخب البلدي " حالة المجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة " 

  109. ، ص2008 ، 2حامد للنشر و التوزیع ، طالدار :  عمان، أسالیب البحث العلمي- ربحي مصطفى علیان 1
 81 . ، ص2010  ، 2 دار حماد للنشر و التوزیع ، ط: ، عمانأسالیب البحث العلمي- فایز جمعة النجار 2
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 -أداة المالحظة : 3

المالحظة في عین المكان تقنیة مباشرة للتقصي تستعمل عادة في مشاهدة مجموعة ما 

( قریة، جمعیة، أحزاب، مؤسسة، ...  إلخ ) بصفة مباشرة، وذلك بهدف أخذ معلومات كیفیة 

من أجل فهم المواقف والسلوكات، وتكون المالحظة منتظمة، عندما یتعلق األمر بوصف 

 .1صادق للسلوكات والتنبؤ بها 

والمالحظة كأداة تعتبر من أهم األدوات  التي تستعمل في البحث العلمي، ومصدر 

أساسي للحصول على المعلومة الالزمة لموضوع الدراسة كما تعني المشاهدة أو المعاینة 

: إن kont"المباشرة ألشكال السلوك  وأنماط التفاعل محل الدراسة، یقول اوغسط كونط  " 

  2.مالحظة الوقائع هي القاعدة العلمیة الوحیدة إلنتاج المعارف اإلنسانیة

انطالقا من دراستنا التطبیقیة، ومن خالل معایشتي في وسط األشخاص محل الدراسة 

( لمدة كافیة ) كي نشاركهم حیاتهم الیومیة من أجل مالحظتهم، وبالتالي یمكن استخدام 

 وهي حالة یشارك فیها المالحظ أو المالحظة في حیاة األشخاص 3المالحظة بالمشاركة 

 الموجودین تحت المالحظة.

/- هیكلة الدراسة:  7

ا ننظرا لسعة الموضوع وتشعبه بحیث یشمل العدید من المسائل، تناولنا موضوع بحث

في ثالث فصول:  

 الجزائر: بوزید صحراوي و آخرون، ، تر:منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة -تدریبات علمیة ،س أنجرسي-مور1
 184 .، ص2004،2006 ، الجزائر ، 2دار القصبة للنشر ، ط

  248 .- الزبیر بن عون ، المرجع السابق، ص2
 185 .- موریس أنجرس ، المرجع السابق ، ص3
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الفصل األول: الخلفیات السوسیولوجیة للمنتخب المحلي اإلطار النظري المفاهیمي، فتطرقنا 

إلى ماهیة المنتخب المحلي، وتأثیر العوامل الذاتیة في خیارات المنتخب المحلي، باإلضافة 

إلى العوامل االجتماعیة ( السوسیولوجیة) وتأثیرها على أداء المنتخب المحلي. 

أما الفصل الثاني یدرس الخلفیات السوسیولوجیة للمنتخب البلدي الجزائري من خالل 

)، والتطرق 2016-2012اإلطار القانوني لالنتخابات البلدیة في الجزائر في ظل قانوني (

إلى الخلفیات السوسیولوجیة للمنتخب البلدي، باإلضافة إلى تأثیر هذه األخیرة على أدائه 

المحلي. 

وفي الفصل الثالث لدینا دراسة الحالة الخلفیات السوسیولوجیة لمنتخبي بلدیة األخضریة 

)، فقد شمل هذا الفصل على دراسة عامة لبلدیة األخضریة، نشأتها 2017( انتخابات 

م وتأثیر العوامل 2017والهیكل التنظیمي، ثم الدراسة التحلیلیة لنتائج االنتخابات البلدیة 

 المنتخب البلدي. ةالسوسیولوجیة في تركیب

وختم هذا البحث بخاتمة تضمنت النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل هذه الدراسة، 

 التوصیات التي یجب األخذ بها من وجهة نظر الباحث.ووأهم االقتراحات 

 /- صعوبات الدراسة : 8

 ال یخلو أي بحث علمي من وجود صعوبات و مشاكل سواء تعلقت بالجانب النظري 

من حیث صعوبة الحصول على الكتب والمراجع الهامة أو ما تعلق بالجانب المیداني الذي 

 واجهتنا فیه  صعوبات كثیرة نذكر بعضها فیما یلي : 

لم تكن هناك أي مشكلة في دخولنا إلى المجلس الشعبي البلدي فقد تم استقبالي من 

طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة لكن المشكل في األعضاء بسبب 

غیابهم وعدم حضورهم الدائم، باإلضافة إلى عدم تقبلهم فكرة ملئ االستمارة بسبب فقدانهم 

  ن
 



 مقدمة
 

  س
 

عن تقدیم معلومات دقیقة عن حیاتهم  و عجزهم مالثقة أوال، وبسبب عدم فهمهم واستیعابه

 السیاسیة.

طول فترة استرجاع االستمارات رغم إصرارنا على ضرورة اإلسراع في اإلجابة فالبعض 

منها ضیعت ولم ترد لي، ولكن بفضل الوسائط وبعض األصدقاء، استطعنا أن نقابلهم 

 شخصیا من أجل الحصول على البیانات والمعلومات.

 /- مصطلحات الدراسة : 9

 ) social and political partipationالمشاركة السیاسیة االجتماعیة: (

یقصد بأنها العملیة التي یلعب من خاللها الفرد دورا في الحیاة السیاسة واالجتماعیة 

لمجتمعه ، ویكون لدیه الفرصة ألن یشارك في وضع األهداف العامة لذلك المجتمع        

وكذلك أفضل الوسائل لتحقیق وٕانجاز هذه األهداف سواء في النواحي السیاسیة أو 

االجتماعیة، ویتمثل تعریف دائرة معارف العلوم االجتماعیة للمشاركة السیاسیة: " أنها تلك 

األنشطة اإلداریة التي یشارك بمقتضاها أفراد المجتمع في اختیار حكامه وفي صیاغة 

السیاسة العامة بشكل مباشر، أو غیر مباشر، أي أنها تعني إشراك األفراد في مختلف 

  كالتصویت في االنتخابات، االنخراط في األحزاب والترشح في 1مستویات النظام السیاسي

 المناصب السیاسیة " 

): أنه ZANDEN هناك عدة تعریفات لهذا المفهوم، حیث یرى زاندن (التنشئة االجتماعیة:

یمكن تعریف التنشئة االجتماعیة بأنها: "عملیة التفاعل االجتماعي التي تستمر طیلة حیاة 

الفرد، والتي عن طریقها نكتسب المعرفة واالتجاهات والقیم وأنماط السلوك الجوهریة بالنسبة 

 للمشاركة الفعالة في المجتمع.

یا الطباعة ندار الوفاء لدمصر :  ، المشاركة السیاسیة و االجتماعیة للمرأة في العالم الثالثمحمد سید فهمي ، - 1
 70-69 .ص ، ص2007والنشر،  

                                                           



 مقدمة
 

  ع
 

) : " التنشئة االجتماعیة بأنها العملیة التي عن B.philips (فیلییبسویعرفها  

 .1طریقها ینمي الفرد بناء الشخصیة وتنتقل الثقافة من جیل آلخر"

  : الثقافة السیاسیة

 یمكن القول بأن الثقافة السیاسیة تشمل مجموعة االعتقادات واآلراء والعواطف 

): lucian paye لوسیان باي (الخاصة بأفراد المواطنین تجاه شكل حكوماتهم، ویعرفها 

على أنها مجمل القیم األصلیة والمشاعر والمعرفة التي تعطي شكل وجوهر العملیة "

، وهي تعتبر جزء من الثقافة العامة للمجتمع، وكما أن القیم االجتماعیة تنتقل عن 2السیاسیة"

 .3طریق التنشئة االجتماعیة فإن الثقافة والقیم  السیاسیة تنتقل عن طریق التنشئة السیاسیة"

 التنمیة المحلیة: 

هي حركة تهدف إلى تحسین األحوال المعیشیة للمجتمع في مجمله على أساس 

المشاركة اإلیجابیة لهذا المجتمع، وبناء على مبادرة المجتمع إن أمكن ذلك، فإذا لم تظهر 

المبادرة تلقائیا تكون االستعانة بالوسائل المنهجیة لبعثها وانتشارها بطریقة تضمن لنا استجابة 

 .4حماسیة فّعالة لهذه الحركة

 ، 2009 ، 2 ط،سرة للنشر و التوزیعي دار الم: األردن،علم االجتماع العائلي ، محمود الجوهري وزمالئه،- محمد1
 154 .، ص2011

رسالة منذر السید أحمد الحلولي ، " الثقافة السیاسیة و أثرها على التحوالت الدیمقراطیة في المجتمع الفلسطیني"  -  2
 30 . ص2009ب و العلوم اإلنسانیة ، اكلیة األد، جامعة األزهر فلسطین ،في دراسات الشرق األوسطماجستیر 

 مجلة دفاتر السیاسة - منصور مرقومة " المجتمع المدني و الثقافة السیاسیة المحلیة في الجزائر بین الواقع و النظریة "3
 300 .، ص2011، عدد خاص أفریل "  و القانون

  19، ص 2002المكتبة الجامعیة ، ،   أسالیب التخطیط للتنمیة- رشید أحمد عبد اللطیف  4

                                                           



 
الفصـــــــــــــل األول            

للخلفية  اإلطار النظري 

السوسيولوجية للمنتخب 

 احمللي



 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

 تمهید: 

 التي نالت عنایة التشریعات  اإلداریةتعد المجالس المحلیة من التنظیمات الالمركزیة

المختلفة، لما تمثله من أهمیة في الحیاة السیاسیة واإلداریة واالجتماعیة واالقتصادیة، حیث 

ته المجالس المحلیة تضم مجموعة من المنتخبین المحلیین الذین تم اختیارهم من اأن ه

 أجل تمثیلهم محلیا مشكلة ما یسمى بالنخبة السیاسیة المحلیة ومن أجل  منطرف المواطنین

ل الهذا فقد خصصنا الفصل األول لإلطار النظري لیكون المرجعیة العامة للدراسة من خ

 الذاتیة تقریب المفاهیم والتعریفات المرتبطة بالنخبة السیاسیة المحلیة ومعرفة أهم العوامل

 . السوسیولوجیة المؤثرة في خیارات وأداء المنتخب المحليوالعوامل

 وبالتالي یمكن تقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالیة:

 المبحث األول: ماهیة المنتخب المحلي 

  الذاتیة في خیارات المنتخب المحليلالمبحث الثاني: تأثیر العوام

 المبحث الثالث: العوامل السوسیولوجیة وتأثیرها على أداء المنتخب المحلي
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

 المبحث األول: ماهیة المنتخب المحلي 

إن المجالس المنتخبة المحلیة تتشكل في حد ذاتها من الهیئات أو األفراد الذین  

یمثلون المجتمعات المحلیة (المنتخبون في المجالس المنتخبة المحلیة مما تشكل نخبة 

سیاسیة محلیة ) حیث أصبحت مسألة المنتخب المحلي من المسائل المثیرة للجدل والنقاش 

 خاصة لكونه الفاعل األساسي والمحرك الرئیسي في تحقیق التنمیة  المحلیة. 

 .محلي تطلب مّنا الرجوع إلى التأصیل النظري للنخبةالمنتخب الوحتى یتسنى لنا فهم 

 :  مفهوم النخبةاألولالمطلب 

إن مفهوم النخبة في حد ذاته یشكل ظاهرة سیاسیة اجتماعیة هامة في تاریخ البشریة،  

في طبیعة المجتمعات اإلنسانیة، بل حالة جوهریة أساسیة إذ أنها لیست وضعیة عارضة 

راسخة في صلب التكوین الفطري للمجتمعات اإلنسانیة منذ بدئ الحیاة اإلنسانیة حتى 

اللحظة الراهنة، إذ ال یمكن للحیاة االجتماعیة  في أي مجتمع كان أن تتم من غیر نخب 

اجتماعیة سیاسیة وثقافیة قادرة على توجیه مساراتها في االتجاهات المرغوبة وتعتبر هذه 

الظاهرة االجتماعیة السیاسیة والتي ال تزال موضع البحث والدراسة لدى العدید من الباحثین 

والمختصین لكونها أحد المفاهیم اإلستراتیجیة لفهم المجتمعات اإلنسانیة .  

 - النخبة لغة: أوال

 الجماعة التي م النخبة، وهتنتقى أي االنتزاع هو االختیار واالنتقاء، ومنه االنتخاب:

 والمنتخبون من الناس هم المنتقون. ،تختار من الرجال فتنتزع منهم

 وفي معجم المحیط نجد النخبة: المختار من كل شيء إذ یقال: جاء في نخبة 

 .أصحابه أي خیارهم
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

) تشیر إلى الفئة االجتماعیة التي یعتقد أنها Eliteأما قاموس أوكسفورد فإن كلمة (

 أو مهارات  عقلیة مثل  أو الثروة امتالكها السلطةبفضلغیرها  بین األفضل و األهم من 

 ."النخبة الحاكمة و النخبة المثقفة "

أما قاموس "هاشیت الفرنسي" فیعرفها: "على أنها جماعة األخیار والعناصر المتمیزة 

. 1من مجموعة أكبر"

 مفهوم النخبة في اللغة یعني االنتخاب واالختیار واالصطفاء واالنتقاء، وتكون النخبة 

نرمز في أخّص معانیها على السمو واالرتفاع لتدل على معنى الندرة  صیغة الجمع "ُنخبا"ب

، واالنتخاب كما یعلمنا" ءوالقلة  متضمنة في ذاتها دالالت التمیز ومعاني الصفاء والنقا

داروین": هو حالة اصطفاء یرتقي فیها األقوى واألفضل إلى المراتب العلیا في سلم الوجود 

یرورة واالستمرار والبقاء. صالبیولوجي في دائرة الصراع المستدیم من أجل ال

یقابلها بالعربیة  )Elite  أما معجم المصطلحات السیاسیة والدولیة أشار إلى أن (

ب هذه الصفوة دورا قیادیا لعالصفوة، أي: ُعلّیة القوم وهم أقلیة ذات نفوذ تحكم األغلبیة، وت

وسیاسیا إلدارة جماعاتهم من خالل االعتراف التلقائي بهم بصفتهم.  

تعریف النخبة اصطالحا:  - ثانیا

 : "النخبة بأنها مجموعة من األفراد )ROBERT .A.DAHL(  تعریف روبرت دال 

یالت المتعلقة بالقضایا ض یشكلون أقلیة وتسود تفضیالتهم عند حدوث اختالف التفنالذي

  .األساسیة في المجتمع "

 أن النخبة:" جماعة من األشخاص یتم االعتراف بعظمة تأثیرهم وفي معجم علم االجتماع:

وسیطرتهم في شؤون المجتمع حیث تشكل هذه الجماعة "أقلیة حاكمة" یمكن تمییزها عن 

 ( جامعة وهران كلیة الحقوق والعلوم مذكرة ماجستیر،  " النخبة السیاسیة المحلیة ومسألة التنمیة"، محمد رحالي  1
  17-16 .ص. ) ص2013-2012السیاسیة 
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

الطبقة المحكومة وفقا لمعاییر القوة والسلطة بداللة تمتعها بسلطان القوة والنفوذ والتأثیر في 

 وذلك بسبب ما تمتلكه هذه األقلیة من ،المجتمع أكثر مما تتمتع به الطبقة المحكومة فیه

 هلالذي سیؤ  األمر،ممارسة السلطة والتنظیم داخل المجتمع ممیزات القوة والخبرة في

 .لقیادته"

على أنها  صفوة أو طلیعة تمتلك " إلى النخبة :"نظرة "معظم علماء االجتماع السیاسي

 مثل الخبرة .الثروة ومؤهالت فكریة وٕاداریة ومالیة وتهیمن على مصادر النفوذ والقوة والسلطة

والمهارة والمعرفة فضال عن المؤهالت التكنوقراطیة والبیروقراطیة التي تؤهلها إلدارة مفاصل 

  1."معینة من الدول الحدیثة

 فالنخبة إذن هي طبقة من أفراد المجتمع تتمتع بخصائص ثقافیة من خالل هذه التعریفات،  

وفكریة واجتماعیة تمكنها من التأثیر في الحیاة السیاسیة والثقافیة واالقتصادیة في مختلف 

المجتمعات.  

 تعریف النخبة السیاسیة المحلیة- ثالثا

 لقد أثار هذا المفهوم العدید من النقاشات الشيء الذي جعل أغلب الباحثین ینكبون 

على دراستها من أجل فهمها.  

 حیث أنها تظل أكثر ،إن النخب المحلیة السیاسیة ال تخرج عن اإلطار العام للنخب

ارتباطا بمجالها المحلي والمكونة من أفراد المجتمع المحلي ذات التوجهات واألبعاد المحلیة.  

فها: يوبالتالي  فإن اختزال النخبة السیاسیة المحلیة في المنتخبین المحلیین، ویمكن تعر

"هي مجموع أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المتمثل بمختلف القوى السیاسیة واالجتماعیة 

-http://anfasse.org/2010-12في رابط األنترنیت التالي "   " في مفهوم النخبة مقاربة بنائیة، علي أسعد وطفة1-
 تصفح یوم:  30-16-04-13/2010-12-05-17-29-12/5842-2015-01-24-15-35-56

 .15:45 على الساعة 13/01/2018
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

الموجودة على مستوى المجتمع المحلي، والتي تصل إلى السلطة على طریق المنافسة 

ة والفوز باالنتخابات لممارسة السلطة للمدة المعلنة قانونا والتي تختلف من مجتمع يالسیاس

 1."آلخر

المطلب الثاني: إشكالیة التمثیل السیاسي للمنتخب المحلي 

 بل من الظواهر السیاسیة ، إن ظاهرة التمثیل السیاسي المحلي لیست ظاهرة مستقلة

 الدیموقراطیة التمثیلیة وقد یعتبر التمثیل مبدأالعامة المطبقة على الصعید المحلي تكریسا ل

  . التمثیلیةةجوهرة النظام الدیمقراطي بحیث یستمد الشرعیة في حدود الصف

 التمثیل السیاسي المحليأوال- 

 إذ ال یزال مفهوم التمثیل ، التعریفات حولهادعدتكأي ظاهرة سیاسیة واجتماعیة  ت 

 السیاسي یكتنفه الغموض ومن أهم التعاریف لهذا المصطلح نجد : 

   أبعاد نفسیة ورمزیة،ي كمفهوم اجتماعي ذ"تعریف الموسوعة الدولیة للعلوم االجتماعیة : 

 كل الظواهر االجتماعیة التي تتداخل فیها األبعاد والمكونات واألهداف، نسبیةنسجم مع ي

ذلك أن هناك عدة متغیرات تحدد تمثیل المجموعة عن طریق الزعیم أو القائد، وأحد هذه 

قفها اتجاه الشخصیات والقضایا العامة " االمتغیرات هو التركیبة االجتماعیة للمجموعة ومو

 وعلیه یتحدد "التمثیل السیاسي " بالعالقة بین شخصین أو طرفین أحدها ممثل واآلخر 

لى اتفاق مع إناخب، وعادة ما یتحمل ممثل السلطة صالحیة القیام بعدة أعمال استنادا 

الناخب أهمها وضع السیاسة العامة وتقییمها.  

كلیة العلوم ، الجزائرجامعة ، رسالة ماجستیر  "،ت الشرعنة لدى النخبة السیاسة المحلیةرامسا" ي،مصطفى كلوش1
  27 . ص،2000-1999 اإلجتماعیة،  واإلنسانیة
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

 the concept of " في كتابها  )Hana pitkin ( حنى بیتكن وترى 

representation" :" أن التمثیل السیاسي هو الترتیب المؤسسي لتنظیم الكیانات

االجتماعیة الكبیرة، وذلك بتمثیل األفراد في عملیة صنع القرارات، وتقر بأن هناك مفارقة 

أساسیة  في صلب معنى التمثیل ( المندوب / الوصي ) بحیث تتجسد األولى في فكرة وجود 

عكس رغباتهم يالممثل المنتخب الذي یعتبر مجرد مندوب أو وكیل للشعب الذي انتخبه 

 .1 " االنتخابیةتهبأمانة على مستوى دائر

 المجموعة - دائرة انتخابیة - التي انتخبت الفرد باسمإن التمثیل السیاسي هو" التحدث 

أو الحزب، فالشخص المنتخب حصل على ثقة الناخبین الذین یعطونه الصالحیة لممارسة 

العمل السیاسي في القضایا الیومیة والحیاتیة، وبما أن هذه القضایا تتعلق بالكثیر من شؤون 

العمل السیاسي المتحرك على األرض فإن جهود الناخبین الذین أعطوا ثقتهم لذلك الشخص 

 .2 "ریتوقعون منه أن یباشر نشاطه السیاسي معتمدا على میثاق طرحه للجمهو

أي أن التمثیل السیاسي هو ناتج عن عملیة انتخابیة، فاالنتخابات تسعى إلیجاد 

التمثیل السیاسي، والمقصود من هذه االنتخابات هي أن الصالحیة والسلطة التي یمتلكها 

  . )الناخبة مستمدة مباشرة من طرف الشعب ( المجموعة يالممثل السیاس

ومن هنا یمكن لنا أن نستنتج أن مفهوم التمثیل السیاسي مرتبط بقضیة إشراك 

المواطنین في إدارة أجهزة الدولة المختلفة، فقد جاء التمثیل كتطور لمفهوم الدیمقراطیة 

وكمبرر الستحالة قیام حكومة  مباشرة تماما، فعلى اعتبار أن المواطنین غیر قادرین على 

هم ألداء تلك المهام. ب إدارة شؤونهم العامة بأنفسهم، استلزم األمر تعیین من ینوةمباشر

المجلة العربیة  " ،جیات التفعیليسیاسي الحزبي في الجزائر : بین تحدیات الواقع و استراتالالتمثیل " ، بارة ، سمیر-1
 118-117 .ص.ص، 2016 صیف-خریف، 52-51ان عددال ، للعلوم السیاسیة

 كلیة العلوم السیاسیة ، ( جامعة الجزائرمذكرة ماجستیر ، "التمثیل السیاسي المحلي في الجزائر" ،عبد الفتاح حلواجي- 2
  19 . ص،2013-2012 ،والعالقات الدولیة
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

وبموجب ذلك یتمتع الممثل بصالحیات التمثیل في نطاق القضایا التي انتخب من اجلها 

 تفویضا مطلقا بالحدیث باسم الناخبین كما أنهم من حقهم  ویبت فیها، مما یعني انه ال یملك

 1مراجعة أدائه في كل دورة انتخابیة األمر الذي یجعلهم یقررون تمدید عهدته من عدمها.

وبالتالي یمكن لنا تعریف الممثلین السیاسیین المحلیین :  

هم السیاسیون المنتخبون على المستوى المحلي، یتم انتخابهم من طرف مواطنین 

 بهم مجموع أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة أو أعضاء المجالس الشعبیة الوالئیة يونعن

 عن طریق المنافسة السیاسیة، والفوز باالنتخاب لممارسة والتي تصل إلى تلك المجالس

تنفیذ قانوني. ل وفقا السلطة عن طریق العضویة التي یحصلون علیها في المجالس المحلیة

 وبالتالي فإن الممثل السیاسي علیه التزامات ،وتختلف المدة القانونیة من مجتمع إلى آخر

   وواجبات اتجاه الذین انتخبوه.

 األحزاب السیاسیة ضمن متطلبات التمثیل السیاسي ثانیا-

نتیجة للمركز المؤثر الذي تشغله األحزاب السیاسیة في دمقرطة النظام السیاسي، فإن  

وجودها وتفاعلها لتحقیق ذلك یتأتى من خالل اضطالعها بالوظائف المتعددة التي تقوم بها 

في المجتمع، فاألحزاب السیاسیة تعتبر حجر الزاویة في الدیمقراطیة التمثیلیة، وتضطلع 

بدور ال تقوى علیه أي مؤسسة أخرى، وهذه األدوار لیست قالبا واحدا في كل المجتمعات بل 

 األحزاب أنواعتتأثر إلى حد بعید بالمحیط االجتماعي والسیاسي الذي تتواجد فیه، وكذلك 

القائمة في تلك المجتمعات، أي أن تلك الوظائف واألدوار تعترضها مسّببات من داخل 

األحزاب ذاتها وأخرى من خارجها بفعل البیئة السیاسیة التي تنشط فیها من حیث دیمقراطیة 

النظام السیاسي وعدد األحزاب وموقع الحزب في الحكم أو المعارضة. 

  119-118 .ص. ص،مرجع سابق ،رةباسمیر  1
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

 التنظیم القانوني السیاسي، یضم مجموعة  ذلك '' هو:ویمكن تعریف الحزب السیاسي

من األفراد تجمعهم إیدیولوجیة وأفكار مشتركة، هدفه الوصول إلى السلطة من خالل 

وظائفه''. 

 حیث القبول بالتنافس  منإن دور ووظائف هذه األحزاب في ظل المنظومة التمثیلیة

 أي أن النظام السیاسي یّتسم بدرجة عالیة من الشرعیة والمشاركة السیاسیة ،والتعددیة

والتداول على السلطة، حیث أن هذه األحزاب كلها تعد من أجهزة المنظومة السیاسیة وألنها 

تتطلع كلها للمشاركة المباشرة في سلطة الدولة، وألنها أخیرا تسعى كلها ألن ترفع إلى أقصى 

حد من صفتها التمثیلیة. 

فاألحزاب السیاسیة الدیمقراطیة تخوض االنتخابات أساس المنافسة السیاسیة المحلیة، 

 في إدارة مؤسسات الحكم، وتتقدم باقتراحات في مجال اوتسعى جاهدة إلى الفوز بها طمع

ة السیاسات العامة لتكون ملبیة لخیارات المواطن بعد أن تحشدهم في االستحقاقات یاغص

االنتخابیة المختلفة، وٕاذا كان من الممكن أن تقوم األحزاب في غیاب الدیمقراطیة، فال تقوم 

الدیمقراطیة في ظل غیاب األحزاب السیاسیة. 

 وهي العملیة ،ومن أهم الوظائف التي تقوم بها األحزاب السیاسیة نجد التنشئة السیاسیة

ب بواسطتها المواطنون القیم والتقالید واالتجاهات االجتماعیة السائدة والتي تحمل سالتي یكت

دالالت سیاسیة، وهاته العملیة تضمن لألحزاب السیاسیة الفعالیة للعمل الحزبي المنظم 

 جذابا ألفراد المجتمع، كذلك نجد وظیفة التجنید السیاسي، المشاركة السیاسیة وتجمیع وفضاء

. 1صالحمال

 

 

 .77-75 .ص.، صمرجع سابق- عبد الفتاح حلواجي،  1
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

 السلوك السیاسي و التمثیلي للمنتخب المحلي ثالثا-

 تعتبر دراسة التنشئة االجتماعیة بصفة عامة أحد موجهات دراسة التنشئة السیاسیة، 

لألفراد أحد نتائج عملیة التنشئة  ''  political behaviour''حیث یكون للسلوك السیاسي 

. 1 إلى عالم السیاسةالدخولاالجتماعیة وما تتضمنه من مكتسبات یتعلم الناس من خاللها 

 مفهوم السلوك أ-

والموجهة نحو إشباع حاجاته  هو تلك األفعال والتصرفات التي تصدر من الفرد،

النفسیة أو أفعال عشوائیة، وهذه األفعال إما أن تكون مادیة كاألكل والشرب، أو رمزیة 

كاللغة واإلشارات، وتحدید نوعیة السلوك تتدخل فیه القیم والمعایر االجتماعیة والمحیط 

االجتماعي بكل معطیاته البنیویة والثقافیة ونمط التنشئة االجتماعیة الذي خضع له الفرد في 

. 2األسرة، وعلى هذا األساس یمكن تفسیر التشابه بین عدة أشكال من سلوك البشر

 مفهوم السلوك السیاسي ب-

هو نمط من أنماط السلوك االجتماعي، ویخضع إلى نفس شروطه ومواصفاته، أحكامه 

وقوانینه، إال أنه یركز على األنشطة المتعلقة بحكم وقیادة وتنظیم وتنسیق المجتمع من أجل 

تحقیق أهدافه، وٕاشباع طموحاته وتطلعات أفراده، والذي یجب أن ینسجم مع طبیعة النظام 

االجتماعي الذي تحاول القیادة السیاسیة تعزیزه والحفاظ على نهجه من األخطار والتحدیات 

. 3الداخلیة والخارجیة

 .75.، ص 2016 مؤسسة شباب الجامعة،:، اإلسكندریةالتنظیمات الحزبیة في الدول النامیة- هشام محمود األقداحي، 1
، (جامعة الجزائر، كلیة العلوم اإلنسانیة رسالة ماجستیر- خیرة قول، ''انتقاء النخبة السیاسیة في المجتمع المحلي''، 2

  .66.)، ص2009-2008واالجتماعیة،
، (جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة رسالة ماجستیر، " والعوامل المتحكمة فیهاالنتخابي - سمیر بارة، ''أنماط السلوك 3

 .48.)، ص2007واإلعالم، 
10 

 

                                                           



 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

'' هو ذلك النشاط والفاعلیة التي یمارسها فرد أو مجموعة أفراد :إن السلوك السیاسي

یشغلون أدوارا أساسیة في المجتمع وتحدد مراكز القوى فیه وتنظم العالقات السیاسیة بین 

. "القادة والجماهیر

 بتغییر اآلراء واألفكار والمواقف السیاسیة ال یتأثر المدعمإن تغییر السلوك السیاسي 

بعامل واحد، بل بمجموعة عوامل جوهریة كتبدیل الوعي السیاسي والمعرفة السیاسیة للفرد، 

وتغییر ظروفه االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وتبدیل بناء ووظائف الجماعات المرجعیة 

أن السلوك السیاسي ینجم عن استعدادات " : هارولد الزویل '' ''، إذ یرجع1التي ینتمي إلیها

  .2"نفسیة مسبقة لدى الفرد تنعكس على مواقفه واتجاهاته إزاء القضایا العامة في المجتمع

فالسلوك السیاسي للفرد (المواطن) یتحدد بما یكون قد تراكم لدیه من معارف وقیم على 

ة النضوج، فعلى لطول مدة الطفولة والمراهقة، ثم بالقیم والمعارف التي یكتسبها خالل مرح

سبیل المثال یخضع عضو البرلمان لعملیة تنشئة بعد انتخابه، ویتحدد سلوكه التشریعي 

بمعارفه واتجاهاته السابقة على انتخابه، ثم بالخبرات التي یحصل علیها من عمله داخل 

 3الهیئة التشریعیة.

إن كل سلوك سیاسي یتضمن في ذاته طریق اقتناع وأسلوب قیادة وحكم ألن السیاسة 

 4كفن هي فن اجتذاب الناس لكي یتعاملوا معا.

من خالل التعریفات السابقة للسلوك السیاسي، ال یمكن ضبط هذا المفهوم نظرا 

الختالف وتنوع االتجاهات واألفكار والمجاالت التي یقوم علیها كل تعریف، وبالتالي یمكن 

: "بأنه عبارة عن مجموع التصرفات واألفعال السیاسیة التي تصدر عن إجماالتعریفه 

 .67.، صمرجع سابق- خیرة قول، 1
 45.، ص2008، 37 العدد ،مجلة العلوم السیاسیة- صادق األسود، '' تأثیر تكوین الشخصیة على السلوك السیاسي''، 2
، التنشئة االجتماعیة وآثارها على السلوك السیاسي، دراسة اجتماعیة سیاسیة تحلیلیة مقارنة- رعد حافظ سالم، 3

 58.، ص2000 للنشر، وائلعمان: دار 
 51ص. ،مرجع سابق- سمیر بارة، "أنماط السلوك االنتخابي والعوامل المتحكمة فیه"، 4
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

المواطنین اتجاه عملیة أو موضوع سیاسي معین، أو تلك التي یؤدیها القائمون بالنظام 

السیاسي من صناع القرار وموظفین وكذا الهیئات السیاسیة الرسمیة وغیر الرسمیة". 

السلوك التمثیلي ج- 

یشیر باألساس إلى درجة التوافق بین قرارات الممثل وآراء ناخبیه، بینما یختلف 

الممثلون فیما بینهم في قدرتهم على رفع وتضمین آراء ناخبیهم في رسم السیاسة العامة 

واتخاذ القرار. 

 المسؤولیة السیاسیة للمنتخب المحلي و أدواره المرتقبة :المطلب الثالث 

، فالدور ز إن المنتخب المحلي یمثل أعلى قیادة سیاسیة محلیا، واجتماعیة بامتیا

السیاسي للمنتخب المحلي ینبثق من مهامه األساسیة في المجتمع، لما نقول قیادة یعني 

وجود مسؤولیة وواجب وتكلیف وأیضا مصداقیة، هاته األخیرة التي تعتبر من اإلشكالیات 

التي أثارت العدید من الباحثین والدارسین وال تزال قید البحث إلى یومنا هذا. 

 إن نظریات القیادة تختلف وتتنوع، إال أننا سنتحدث عن فلسفة نظریة القائد الخادم 

، ثم في 1970ونشرها في مقال عام  ''  GREAN LEAF '')غرین لیف(التي وضعها 

 حیث جاء في النظریة على أن القیادة الحقیقیة '' the servent leader '' :كتاب بعنوان

 الرغبة العمیقة في مساعدة اآلخرین. ي عند الذین یكون دافعهم الحقیقي هاتظهر أساس

فمتغیر نمط القیادة السیاسیة وسلوك الجماعات والنخب الفاعلة في المجتمع یمثل 

مدخال عاما لتحلیل حاالت النجاح واإلخفاق على المستوى المحلي، وذلك بالنظر إلى الدور 

، إن الصفة التي یبحث عنها الناس 1الشخصي الهام الذي تمارسه القیادة المحلیة والمجتمعیة

الملتقى الوطني  الورقة السیاسیة تناقش األدوار القیادیة للمنتخب''، :- فاروق أبو سراج الذهب،'' ملتقى المنتخبین 1
 .2012 جانفي 11، زرالدة، الجزائر، یوم للمنتخبین المحلیین
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

ه الصادق األمین والرسول (ص) نفي القائد هي المصداقیة، وقد عرف صاحب المصداقیة بأ

هو أول من لقب بالصادق األمین، ومتى اتصف بها القائد وثق به الناس واتبعوه. 

خب المحلي نت طبیعة القیادة السیاسیة للمأوال-

'' قدرة وفاعلیة وبراعة القائد :كعملیة بأنها  ''process ''ةیمكن تعریف القیادة السیاسي

السیاسي بمساعدة القیادة المختارة معه كفریق عمل في تحدید أهداف المجتمع السیاسي 

وترتیبها تصاعدیا حسب أولویاتها، واختیار الوسائل المالئمة لتحقیق هذه األهداف بما یتفق 

 واتخاذ القرارات  وتقدیر أبعاد المواقف التي تواجه المجتمع،مع القدرات الحقیقیة للمجتمع،

الالزمة لمواجهة المشكالت واألزمات التي تفرزها هذه المواقف، ویتم ذلك كله في إطار 

. 1تفاعل تحكمه القیم والمبادئ العلیا للمجتمع''

 األدوار السیاسیة للمنتخب المحلي  ثانیا-

 من یمثل المنتخب المحلي محور العملیة السیاسیة والظاهرة القیادیة المحلیة، ألنه 

 یشغل قمة النظام السیاسي على المستوى المحلي، وعلیه من ناحیة ثانیة أن یؤدي ناحیة

 آثار هامة في حیاة وتطور المجتمع السیاسي المحلي، ومن أهم هذه لهاعدة وظائف 

 :الوظائف ما یلي

- دور المنتخب المحلي كأداة للتغییر المجتمعي بمعناه الواسع التنمیة الشاملة، ویرتبط ذلك 1

الدور بوظیفة المنتخب في تحدید أهداف المجتمع وصنع القرارات، وهنا تبرز أهمیة اتصاف 

القائد بالبراعة في تقویم المواقف وحسن التوقیت عند اتخاذ القرارات وٕاجادة اختیار األعوان. 

 المحلي الذي من المفروض الراشدیة المحلیة والحكم نم- دور المنتخب كأداة للتخطیط للت2

الوارد مضمونه في أي برنامج انتخابي محلي، ألن أي تغییر یستهدف تحقیق األهداف والقیم 

 .مرجع سابق- فاروق أبو سراج الذهب،  1
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

العلیا للمجتمع البد وأن یستند إلى التخطیط، بمعنى تحدید األهداف وترتیبها وتقدیر المواقف 

ید عناصر القوة والضعف في المجتمع، وتحدید المسائل المالئمة دوأبعادها وعناصرها، وتح

للتحرك، ویجب على المنتخب المحلي في هذا الصدد االستعانة بأهل العلم والخبرة 

واالختصاص ''مجلس اإلطارات المختصة'' ، وأن یأخذ في اعتباره ردود أفعال الجماهیر إزاء 

ؤدي إلیه هذه األخیرة من توقعات ومطالب جدیدة. وف تالخطط والسیاسات وما س

وأن ما یهتم بخلق التفاعل والتجاوب مع الجماهیر لضمان مشاركتها والتزامها بمساندة 

وتنفیذ هذه الخطط والسیاسات، والمهم في أداء المنتخب على مستوى التخطیط هو ترك 

ة واألثر الواضح لدى الناخبین مع إیصالهم إلى إدراك الفرق في التسییر سالبصمة المحسو

والقیادة والتفاعل بین مرحلتین. 

- دور المنتخب كأداة لتسویة الخالفات بین القوى االجتماعیة المختلفة على المستوى 3

المحلي، وهنا یجب على المنتخب أن ینظر إلى نفسه على أنه یعلو الجمیع، وحتى إذا 

وصل إلى السلطة اعتمادا على فئة أو طبقة أو طائفة أو حزب معین، كان علیه بمجرد 

تولیه السلطة وأعباء القیادة أن یتخذ موقف التفاعل اإلیجابي والتوفیق بین الجماعات 

المختلفة ما یعني دون تمییز، دون انحیاز أو محاباة بین األفراد داخل المجتمع الواحد. 

ة، ي- دور المنتخب المحلي كنموذج للمثالیات االجتماعیة، ویرتبط هذا الدور بالقیم والرسال4

فعلى المنتخب المحلي أن یمثل بالنسبة للنخبة السیاسیة المحلیة وللمجتمع نموذجا وقدوة 

بادئ األخالقیة التي یتمناها مسلوكیة، بحیث یعّبر في سلوكه العام والخاص عن القیم وال

المجتمع في أفراده أو باألحرى في سلطته. 

التحالفات واألزمات المحلیة والتفاعل الذكي و- دور المنتخب كفاعل في إدارة المفاوضات 5

لي ـــوى المحــــواء على المستــیة ســـإلدارة المحلــــطرة لــــنة والسيــــات الهیمرادرف مع إــــوالمستش

أو مختلف الفواعل المحلیة من سلطات مدنیة وعسكریة ورجال المال واألعمال. 
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

وحتى ینجح المنتخب في أداء هذه الوظائف، یجب أن یجمع بین خصائص وقدرات 

 السیاسي من قبل الحساسیة والذكاء والفطنة والتدبر وسعة األفق، وبین غوبن النعذاتیة معبرة 

القدرة على تطویع خصائصه الذاتیة وأسالیبه، والتعامل بما یتفق مع خصائص ومقتضیات 

مواجهة كل موقف من المواقف التي تواجه المجتمع، وعلى المنتخب المحلي أن یدرك أیضا 

أن القیادة عملیة اتصال أساسه اإلقناع والثقة ولیس القهر والمناورة، وأنها عملیة تفاعل 

ومشاركة، كما یجب على المنتخب المحلي أیضا أن یخلق الترابط بین قراراته وسیاساته وبین 

قیم ومثالیات المجتمع حتى یصیر أداة التعبیر عن هذه القیم التي یشكل االنتماء إلیها جوهر 

. 1الضمیر التاریخي والوعي الجماعي

 المسؤولیة السیاسیة للمنتخب المحلي  ثالثا-

 :التعریف االصطالحي للمسؤولیة

"محاسبة الشخص الذي یتولى سلطة وتركه المنصب عندما یفقد الثقة أمام من ینبغي 

أن یفــــي بهــــــا، فهي تنشـــــأ عند مخالفة رجل السلطــــة التنفیذیة لألحكـــام المتعلقــــة بالدســـتور 

أو السیاسة العامة للدولة أو مصلحة البالد العلیا، وهذه المسؤولیة تقوم حین مخالفة أحكام 

القانون الدستوري وتشمل أعمال وتصرفات رجل السلطة التنفیذیة كرئیس الوزراء والوزراء 

ونوابهم، أثناء ممارستهم لمهامهم وكذلك جمیع األعمال المرتبطة بهذه المهام وتلزم صاحب 

 2الوظیفة أن یترك السلطة في بعض األحوال عندما ال یتفق مع الهیئة المكلفة برقابته".

المسؤولیة التي تنعقد أمام البرلمان أو أمام عبد اهللا إبراهیم ناصف "وقد عرفها األستاذ 

الشعب وفقا ألحكام القانون الدستوري وهي مسؤولیة تنعقد، ال عن األعمال التي یخالف بها 

رجل السلطة نصا قانونیا وٕانما عن األعمال التي ال یمكن تكلیفها بمقتضى نصوص القوانین 

 .مرجع سابق- فاروق أبو سراج الذهب، 1
، جامعة باتنة، "، أطروحة دكتوراه- حنان مفتاح، "المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة من منظور اختصاصاته الواسعة2

 .22-21، ص.ص.2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

على أنها أخطاء قانونیة أو جرائم، أي األعمال التي تنشأ عن السیاسة العامة والتي یتبین 

 1أنها ال تتفق ومصالح الدولة".

كما تعرف أیضا:  

''بأنها التزام بأداء العمل طبقا لما هو محدد ومطلوب، وهو ما یعني ضمنا إقرار 

السیاسي بأنه ملزم بعواقب األمور التي تقع في نطاق اختصاصه، حتى ولو لم یكن مسؤوال 

 .2عنها بشكل مباشر''

إن جوهر العمل السیاسي في النظم الدیمقراطیة هو المسؤولیة السیاسیة والمقصود بذلك 

هو أن رجل السیاسة قد فوض في سلطاته من الشعب تحت شروط والتزامات معینة قطعها 

على نفسه، وعلیه أن یوفي بهذه الشروط وااللتزامات، وٕاال فإنه مخل ویتحمل المسؤولیة 

السیاسیة. 

فالمسؤولیة السیاسیة هي نوع من المسؤولیة التعاقدیة بین الحاكم والمحكومین، وبذلك 

في جمیع األحوال هناك ضرورة فال یختلف االلتزام السیاسي عن أیة التزامات تعاقدیة أخرى، 

للوفاء بالتعهدات على نحو سلیم ومع حسن النیة وعدم محاولة الغش. 

إن مسؤولیة العمل السیاسي في النظم الدیمقراطیة هي في مدى االلتزام بالشروط 

والتعهدات التي تم بها التعاهد أو التعاقد، فإذا أخل المسؤول بهذه الشروط تقوم مسؤولیته 

ه قطعا  بماإلخالل وأمام الشعب، ومن هنا تصبح المسؤولیة السیاسیة هي في مدى الوفاء أ

الحاكم على نفسه من التزامات سیاسیة أمام المواطنین مقابل الحصول على أصواتهم، 

 امتیازات مقررة له، وٕانما هي وسائل لكي یتمكن و أافسلطات الحاكم السیاسیة لیست حقوق

 .19، ص.مرجع سابق- حنان مفتاح، 1
 .        18/11/2017، یوم 47829، العدد جریدة األهرام - إیمان عارف، "المسؤولیة السیاسیة من أوروبا إلى آسیا"، 2

16 
 

                                                           



 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

من تنفیذ االلتزامات التي قطعها على نفسه واستخدام هذه السلطات رهنا بتحقیق األهداف 

المرجوة من وراءها. 

إن السیاسة هي نتائج ولیست نوایا ومقاصد، فإذا لم تتحقق النتائج المتفق علیها تقع 

 لیست إدانة أو حكم  والمسؤولیة السیاسیةالمسؤول.المسؤولیة، حتى ولو لم یقع أي خطأ من 

 هي إعالن بأن النتائج المتفق على المذنب بسبب خطأ أو تقصیر، وٕانما المسؤولیة السیاسیة

علیها لم تتحقق على الوجه المنشود. 

وفضال عن ذلك فإن المسؤولیة السیاسیة هي أیضا إعالن من المسؤول نفسه على 

مستوى األداء الذي یقبله على نفسه، فقبول المسؤولیة لیس عیبا في السیاسي أو تقصیرا، 

ذلك، ب یعترف ن منه بأن للشعب حق في أداء أفضل، وأن السیاسي هو أول ماولكنه اعتراف

وهذا ما یفعله المسؤولون في الدول الدیمقراطیة. إذ تعد فكرة استقالة المسؤولین انطالقا من 

إحساسهم بالمسؤولیة السیاسیة على بعض األخطاء التي ارتكبت أو التقصیر في بعض 

الملفات، حیث ترشح هذا السلوك لیصبح ثقافة شائعة في الدول الدیمقراطیة، فاالستقالة هنا 

ال تعني بالضرورة الفضل أو ارتكاب أخطاء بقدر ما تعني شجاعة المسؤول في تحمل 

تبعات قرارات قد تؤثر بالسلب لیس على مسیرته السیاسیة فقط، ولكن على صورة الحكومة 

 1ككل.

المبحث الثاني: تأثیر العوامل الذاتیة في خیارات المنتخب المحلي 

ب من خاللها اإلنسان القیم واألفكار سإن عملیة التنشئة االجتماعیة هي تلك التي یكت

والشخصیة والمهارات وقواعد التصرف التي تؤهله للمساهمة بصفة عضو فاعل ما في 

نشاطات الجماعات المتنوعة كاألسرة والمدرسة والمنظمة والجمعیات الثقافیة والریاضیة 

  على موقع االنترنت التالي: ،"عن المسؤولیة السیاسیة" الببالوي، ،- حازم1
Hazembeblawi.com/عن-المسؤولیة-السیاسیة/ 11:00 على الساعة 14/04/2018 تاریخ الزیارة   
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

 االجتماعیة هي المكون الرئیسي لشخصیة األعضاء، إال التنشئة. أي أن 1والمجتمع الشامل

 السیاسیة تهتم بمواضیع مهمة كالسلوك واالتجاهات السیاسیة للفرد وكیفیة التنشئةأن 

. كما تشیر إلى العملیة التي یكتسب من 2اكتساب هذا السلوك والعوامل التي تؤثر علیه

 ومنه 3خاللها الفرد للعواطف والمشاعر والمعارف والقیم والمعتقدات االجتماعیة والسیاسیة

نشأ علیها الفرد وبین سلوكه ي التي التنشئةیمكننا  أن نستنتج بأن هناك صلة بین نمط 

ته عند ممارسة عهدته اهم العوامل الشخصیة للمنتخب في تحدید خیارتسالسیاسي و

 یلي: االنتخابیة, وتتمثل هذه العوامل الذاتیة فیما

: االتجاهات األولالمطلب 

تؤدي االتجاهات االجتماعیة دورا كبیرا في حیاة اإلنسان, باعتبارها كدافع لسلوكه في 

أوجه حیاته المختلفة . 

 ) Les attitudes( مفهوم االتجاهات  أوال-

 ذات صیغة انفعالیة قف أو موا،یمكن تعریفه: "بأنه توجیه نحو موضوعات معینة

ستعداد أو المیل المكتسب الذي یظهر في سلوك االواضحة وذات دوام نسبي وقد یشیر إلى 

الفرد أو الجماعة عندما تكون بصدد تقییم شيء أو موضوع بطریقة متسقة ومنسجمة 

  ".ومتمیزة

قد ینظر إلیه على أنه تعبیر محدد عن قیمة أو معتقد، ولهذا یشتمل على نوع من " :أو

التقییم االیجابي أو السلبي، واالستعداد نحو االستجابة لموضوعات أو مواقف بطریقة محددة 

 15.ص، مرجع سابق، - رعد حافظ سالم1
 17.، صالمرجع نفسه- 2
  175. ص،المرجع نفسه- 3
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

ومعروفة مسبقا"، ویعرف االتجاه على أنه المیل إلى الفعل بأسلوب یتسق مع موضوعات 

.   1بعینها، ومواقف مترابطة محددة

 االتجاه: "بأنه جماع نزعات الفرد 1968 سنة ""Thurstoneرستون ث وقد حدد  

 أي موضوع معین". نومشاعره، أفكاره العامة أو انطباعاته السابقة، مخاوفه، نزعاته ع

" االتجاه: في مفاهیم معرفیة وفسیولوجیة Allport حدد جوردن ألبرت "1935وفي سنة 

 حالة من االستعداد العقلي والعصبي، تنتظم خالل الخبرة، وتحدد استجابات « عصبیة بأنه:

. » الفرد نحو كل الموضوعات والمواقف المتعلقة به

ستجابة نحو موضوع معین وعلى لال بأنه نزعة «1947" سنة Dobbsوعرفه دوبز "

أن تظل هذه النزعة «  "1927  سنة"Feshbeinأساس هذه التعریفات، اقترح فشبین "

لالستجابة ثابتة، واالتجاه هو تنظیم شخصي غیر ملحوظ، ولذا فإن تعبیرات الشخص 

 2.» واستجاباته وتوجیهاته تعتبر مؤشرات لالتجاه

واالتجاهات تحدد السلوك لكونها مرتبطة باإلدراك و الشخصیة والتعلم والدوافع، كما أن 

هاته االتجاهات تعد أجزاء داخلیة لشخصیة اإلنسان، وقد تكون اتجاهات ایجابیة مثل الحب 

  أو سلبیة مثل الكره والنفور واإلساءة إلى اآلخرین،واالحترام والصداقة ومساعدة اآلخرین،

وتتكون مصادر االتجاهات من األسرة التي تساعد على تشكیل اتجاهات الفرد منذ المراحل 

األولى في حیاته، وكذلك الزمالء واألصدقاء عن طریق تبادل الخبرات واأللعاب، وتكوین 

شمله من ثقافة ولغة وعادات والتي منها یبدأ الفرد بتكوین يالجماعات، وأخیرا المجتمع وما 

اتجاهاته نحو من حوله من األفراد واألشیاء، فاالتجاه إذن لیس مظهرا منعزال ودقیقا لدى 

 دار المعرفة  االسكندریة: تر: البروفیسور ابراهیم جابر،االجتماع الحدیث (فرنسي-عربي) علم قاموس - عاطف غیث، 1
 36.، ص2014الجامعیة: طبع – نشر – توزیع، 

،  7 مركز البحوث التربویة، مجلد : قطر،2 ج،بحوث ودراسات في االتجاه والمیول النفسیة- جابر عبد الحمید جابر، 2
 454.، ص1984
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

الشخصیة وٕانما هو رد فعل قابل ألن یتكرر، وقد ینطوي على تطبیقین هما السلوك الذي 

 1یعبر عنه نشاطات سلوكیة، والطبائع التي تعني اتخاذ موقف إزاء موضوع ما.

تظهر أهمیة دراسة االتجاه، كونه یحدد طریق السلوك اإلنساني ویفسره، كما أنه ینظم 

العملیات الدافعیة واالنفعالیة واإلدراكیة و المعرفیة حول بعض النواحي الموجودة في المجال 

الذي یعیش فیه الفرد، وهو ما ینعكس في سلوك الفرد وفي أقواله وأفعاله، وتفاعله مع 

اآلخرین في الجماعات الثقافیة التي یعیش فیها، هذا فضال عن أن االتجاهات تبلور وتوضح 

صور العالقة بین الفرد وعالمه االجتماعي الذي یعیش فیه بشكل یوجه استجابته لألشخاص 

واألشیاء بطریقة ثابتة. 

 خصائص االتجاهات ثانیا-

االتجاه مفهوم یستدل علیه ولیس شیئا واحدا یرى بشكل مباشر، وأنه یشیر إلى التنظیم 

 معلوماته، ودوافعه أو انفعاالته وسلوكه وأو التنسیق الفرید یضم كال من معارف الشخص أ

وتصرفاته التي تتخذ طابع القبول أو الرفض، سواء من خالل الموافقة أو المعارضة لموضوع 

معین، وأن معرفة االتجاه تساعد على التنبؤ بآراء الشخص واستجاباته االنفعالیة وتصرفاته، 

أو استعداده للقیام بسلوك معین. 

من خالل هذه الخاصیة نستنتج بأن االتجاهات غیر ملحوظة وتتجسد من خالل الفعل 

االجتماعي. 

تشیر االتجاهات االجتماعیة إلى نتائج تأثر مشاعر الفرد وآرائه وسلوكه بالمنبهات 

االجتماعیة التي یتلقاها أثناء تعامله مع اآلخرین، خالل مراحل عمره المتتالیة سواء داخل 

األسرة أو خارجها أو من خالل وسائل االتصال الجماهیریة. 

 في رابط االنترنیت التالي:، "العوامل المؤثرة في االنضباط الذاتي"ي، ل- فهد بن معیقل الع 1
drfahd.eb2a.com/files/endbat%20zaty.doc  21:53 على الساعة 04/02/2018 تصفح یوم .

20 
 

                                                           



 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

تكتسب االتجاهات ببطء على مدى سنوات تنشئة الفرد اجتماعیا، ویتم اكتسابها 

بمقتضى قوانین التعلیم واكتساب الخبرات، كما أنها تمتاز بنوع من االستقرار النسبي، فإنها 

ال تتغیر بسرعة، وموضوعات االتجاهات االجتماعیة متعددة ومتنوعة، فقد تكون مرتبطة 

بالنواحي السیاسیة مثل االتجاه نحو الدیمقراطیة، المشاركة السیاسیة واالنتخابات الحریة 

 1وحقوق اإلنسان، وكذلك النواحي االجتماعیة مثل القیم والعادات والتقالید.

 )Les Valeurs( القیم    المطلب الثاني:

للقیم دور حیوي ومهم في حیاة األفراد، إذ أنها سید مطاع یتلقاها الفرد من خالل 

، إذ أن القیم بمثابة الركائز التي تبنى علیها المجتمعات وتقام االجتماعیةعملیة التنشئة 

علیها األمم، وتتعلق باألخالق والمبادئ كما أنها معاییر عامة وضابطة للسلوك. 

 مفهوم القیم أوال-

ظهرت تعریفات عدیدة للقیم لكونه من المفاهیم التي حظیت بعنایة كبیرة من طرف 

الباحثین في مختلف المجاالت السیاسیة، االجتماعیة، االقتصادیة والنفسیة. 

 أن القیم تشیر إلى االهتمامات «" :Robin William)  (تعریف روبین ویلیام

والرغبات والمیول والتفضیالت والواجبات وااللتزامات األخالقیة واألمنیات والمطالب 

بهم ومختلف األنواع األخرى من التوجهات ذواألهداف والحاجات وما یكرهه الناس وما یج

. » المختارة

: دار اإلسكندریة ،وسائل وأسالیب االتصال الجماهیریة واالتجاهات االجتماعیة (تحلیل نظري)- إبراهیم عبده الدسوقي ، 1
 .139-138.ص.، ص2004الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

ریح ـــور صـــها تصــــــم بأنــــيـــ الق« :(Clyde Klackhone)كالید كالكهون ها ـــــوعرف

ضمني خاص بفرد أو ممیز لجماعة عما هو مرغوب فیه، ویؤثر على االختیار من بین  أو

 1.» البدائل المطروحة من أنماط ووسائل وغایات الفعل

على أنها مجموعة من األحكام المعیاریة المتصلة بمضامین واقعیة « كذلك عرفت:

تسیر بها الفرد من خالل انفعاله وتفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة، ویشترط أن تنال 

یة ــــرد السلوكـــــیاقات الفــــة حتى تتجسد في ســـــة اجتماعیة معینـــــهذه األحكام قبوال من جماع

 2. » أو اللفظیة أو اتجاهاته واهتماماته

عبارة عن األحكام التي یصدرها الفرد   : أن القیم"عبد اللطیف محمد خلیفة"ویعرفها 

لموضوعات أو األشیاء وذلك في ضوء تقییمه أو تقدیره لهذه لبالتفضیل أو عدم التفضیل 

 األشیاء، وتتم هذه العملیة من خالل التفاعل بین الفرد بمعارفه وخبراته وبین أوالموضوعات 

 3 ممثلي اإلطار الحضاري الذي یعیش فیه ویكتسب من خالله هذه الخبرات.

من خالل التعریفات السابقة، یمكننا استخالص تعریفا إجرائیا للقیم: 

 "تعبر القیم عن مجموعة من األبنیة الفكریة المتوارثة اجتماعیا والتي تتعلق بما 

یستخدمه وما یملكه وما یفعله الناس، وتنطوي على االعتقاد فیما هو مرغوب فیه وما هو 

 مرغوب عنه، وتحكم عالقة اإلنسان بذاته وباآلخر وتنعكس في السلوك المالحظ."

فالقیم هي لب الثقافة، هي أصول التنظیم وأسسه، وأسس التنمیط في الثقافة، وأن 

 4تحدید قیم أي مجتمع هو المفتاح لفهم ثقافة هذا المجتمع ومعرفته".

 20.، ص2013 دار المعرفة الجامعیة طبع نشر وتوزیع، اإلسكندریة:،األنثروبولوجیا والقیمسلوى السید عبد القادر، - 1
 199. ص،مرجع سابق- رعد حافظ سالم، 2
 المكتب الجامعي اإلسكندریة:، القیم الدینیة للشباب من منظور الخدمة االجتماعیة- نورهان منیر حسین فهمي، 3

 33. ص1999 ،الحدیث
 33.، صمرجع سابق- رعد حافظ سالم، 4

22 
 

                                                           



 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

وقد تتنوع القیم وتختلف حسب التنشئة االجتماعیة للفرد، إذ تعتبر ذلك البناء الشخصي 

 ومن خالل حیاته وتجاربه تنشأ القواعد الحاكمة لشخصیته وأسلوبه ،في داخلهالذي ینشأ 

كون هذه القیم إما تالسلوكي، حیث یغلب نسق من القیم على تفكیر وسلوك ذلك الفرد، قد 

 دینیة أو قبلیة أو طائفیة أو شخصیة.

 خصائص القیم ثانیا-

أفكار توجد في عقول الناس یتم اكتسابها وتشربها ثم نقلها بواسطتهم، وتتصل - هي 

هذه األفكار بكافة المجاالت اجتماعیا، اقتصادیا، سیاسیا، ثقافیا، ...إلخ، بصورة متكاملة 

ب في إطار المجتمع وتتأثر سومترابطة، كما تتوارث هذه األفكار اجتماعیا بمعنى أنها تكت

بكافة المؤثرات المحیطة باإلنسان وتنتقل من جیل ألخر من خالل عملیات الغرس الثقافي 

والنشأة االجتماعیة وبواسطة األسرة وغیرها من المؤسسات المنوطة بهذه العملیة، نظرا لما 

تتضمنه هذه األفكار من أثر إیجابي مرغوب فیه ینعكس في السلوك اإلنساني المالحظ، 

 فهي تتغیر بتغیر أفكاره ومفاهیمه ،ن القیم تحكم عالقة اإلنسان بذاته وباألخرأوطالما 

وبتغیر عالقته باألخر، بمعنى أنها قابلة للتغیر، إذا تغیرت العوامل االجتماعیة والظروف 

التي أوجدتها ویستثني من هذا القیم الدینیة المستمدة من الدین كالنظافة والطهارة والصدق 

والعفة واألمانة، و...إلخ، باعتبارها من القیم التي ال تتغیر مهما تغیرت مواقف الشعوب منها 

 1و اتجاهاتهم حیالها.

تعد القیم والسلوك من أهم العناصر ومكونات الثقافة، وٕاذا كان ینظر للقیم باعتبارها 

أفكار و معتقدات غیر ملموسة تتخزن في عقول الشعوب ویتم استدعائها عند الحاجة إلیها، 

فإن السلوك اإلنساني قد یعبر أیضا عن القیم في شكلها الملحوظ والملموس سواء كانت قیم 

 22-21 .ص.، صمرجع سابق ید عبد القادر،س- سلوى ال1
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

سلوك الشخص الذي یهتم بنظافة نفسه ي  قیم النظافة فةایجابیة أو سلبیة (یمكن مالحظ

 1ومالبسه وبیته وأدواته ومكان عمله كذلك الكرم.

لخصائص تمیز القیم أهمها: اوبالتالي یمكن استخالص مجموعة من 

 القیم مكتسبة، فهي تمثیالت معرفیة لحاجات األفراد، یتلقونها  من خالل عملیة 

 واالحتكاك بالمحیط الخارجي.التنشئة 

  ترتبط القیم بالمعتقدات المحققة لها، فهي تشیر إلى كل ما هو جدیر باالحترام

 والتقدیر من الفرد أو الجماعة في بیئة اجتماعیة معینة.

 في الجزء المثالي من الشخصیة لذلك یعتبر  كجزء من النسق العقائديتختزل القیم 

 عیا ویمثل امتداد الالشعور الجمعي.اعمل على تحقیقها ال ووالاكتسابها 

  إن القیم، لكون جزء كبیر منها في المجتمعات یتضمن القیم الدینیة كل القیم ذات

 سهر المجتمع على تنفیذها بقوة وحزم.يثقافة األفراد بها، والزم لالقدسیة والتي ت

  تشترك القیم مع العادات والتقالید واألعراف في قنوات تواترها، إذ أنها تستعمل نفس

P34F االجتماعیة، والتقلید والمحاكاة.التنشئةالجسور في تواصل األجیال من خالل 

2 

وبوجه عام، فإن القیم تعتبر بمثابة الموجهات والضوابط الهامة في السلوك اإلنساني، 

ه يویتجلى لنا هذا من خالل الشكل التالي الذي یوضح عالقة القیم والمعتقدات في توج

السلوك العقالني. 

 

 

 

 246، ص.سابقمرجع  ،ید عبد القادرسسلوى ال- 1
كلیة  ،تلمسانجامعة ، أطروحة دكتوراه، " في ظل التعددیة في الجزائراالنتخابات- محمد خداوي، "القبیلة، األحزاب و2

 73-72، ص.ص. 2014 - 2013 ،العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

 یمكن تحدید عالقة القیم والمعتقدات بتوجیه سلوك الفرد من خالل الشكل األتي:

 یوضح عالقة القیم والمعتقدات في توجیه السلوك العقالني. :)1رقم (شكل 

 

 

 

 

 

 

إن النظریة المعرفیة السلوكیة تعتبر القیم عنصرا رئیسیا في البناء االجتماعي، كما أنه 

مكون أساسي من مكونات الشخصیة، حیث أنها تؤثر في التوجهات األساسیة لألفراد 

وطرقهم وأسلوبهم في الحیاة. 

وتشیر النظریة المعرفیة السلوكیة إلى أهمیة التغیر المعرفي وأیضا التغیر السلوكي، 

وتعد القیم دلیال عاما الختیار السلوك المناسب، وتعبر عن التصورات المرغوبة نحو أمور 

معینة، وتستخدم في اختیار التصرف المناسب والسلوك الحقیقي الذي یصدر من األشخاص 

خالل مواقف معینة. 

وبالنظر إلى الشكل السابق، یالحظ أن سلوك الفرد یرتبط بمعتقدات الشخصیة عن 

 له وتوقعاته ألدائه، اآلخرینعن نظرة  هالنتائج المترتبة على هذا السلوك، وكذلك معتقدات

باإلضافة إلى دافعیة الفرد إلكمال األداء والتصرفات. 

 السلوك

 

 النیة

 أو

 المقصد

 االتجاه نحو السلوك

 أهمیة االعتبارات

 االتجاهیة و السلوكیة

 المعیار الذاتي

معتقدات الشخص بأن السلوك 

یؤدي إلى نتائج حقیقیة و تقویمات 

 الفرد لهذه النتائج

معتقدات الفرد بأن األفراد 

والجماعات سوف تقوم أو ال تقوم 

 وٕاتباع هذه ةبهذا السلوك والدافعي

 المؤشرات أو المعاییر النوعیة
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

ویمكن القول بأن المعتقدات واالتجاهات باعتبارها عناصر داخلة في تشكیل القیم، 

فإنها قد تكون صحیحة أو خاطئة طبقا للبیئة المعرفیة التي تشكلت لدى الفرد، وبناءا على 

، ومن هنا تأتي أهمیة تغیر البیئة يذلك یصدر السلوك الذي قد یكون إیجابي أو سلب

 1المعرفیة للفرد المرتبطة بسلوكه لدعم القیم الموجهة لسلوكیاته.

 )Identité  (: الهویةالثالثالمطلب 

مل ح یعتبر مفهوم الهویة من المفاهیم التي ترتبط بالعلوم االجتماعیة واإلنسانیة، ي

غموضا، وهو واألكثر رات، كما أنه من المفاهیم األكثر تداوال فسيالكثیر من المعاني والت

 مفهوم یمثل الشخصیة.

 مفهوم الهویة أوال-

 ليیلألیكس میكشلقد تعددت التعاریف لمصطلح الهویة، ویعرفها المفكر الفرنسي 

M.Alex)( على أنها منظومة متكاملة من المعطیات المادیة والمعنویة، والنفسیة" :

واالجتماعیة التي تنطوي على نسق من عملیات التكامل المعرفي، وتتمیز بوحدتها التي 

 فالهویة .تتجسد في الروح الداخلیة التي تنطوي على خاصیة اإلحساس بالهویة والشعور بها

هي وحدة من المشاعر الداخلیة التي تتمثل في وحدة من العناصر النفسیة واالجتماعیة 

 .والمادیة التي تجعل الفرد یتمایز عما سواه بوحدته الذاتیة"

 من جموعة أن الهویة هي م):(Bertrande Badieبرتراند بادي ویعرفها 

اإلستراتیجیات التي تضعها الجماعات واألفراد في المعترك، من أجل أن یحددوا أنفسهم 

. 2خرین، حسب رغباتهم ومصالحهم"لآلبالنسبة 

. 352-350 ص.ص. ، مرجع سابق ،نورهان منیر حسن فهمي-  1
 201.، صمرجع سابق یر بن عون،وب- الز 2
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

ما یشخص الذات ویمیزها كالبصمة في اإلنسان  الهویة معناها في األساس التفرد، وهي

یتمیز بها عن غیره، وهي السمات المشتركة التي تمیز جماعة لنفسها و تعتز بها. 

 بأنها: "حقیقة الشيء أو الشخص المطلقة المشتملة على مجمع اللغة العربیةوقد عرفها 

صفاته الجوهریة التي تمیزه عن غیره". فالهویة صفات، أحاسیس، ونمط حیاة مهیمن على 

 1كل شيء، في الملبس والمأكل والموسیقى والفن والثقافة، في الحریة والمقاومة والصمود.

یة ـــــریة قومـــــماعة بشــــه إلى جـــكما أن الهویة هي وعي اإلنسان وٕاحساسه بذاته وانتمائ

 .أو دینیة، مجتمعا أو أمة أو طائفة أو جماعة في إطار االنتماء اإلنساني العام

 نا، وأین، ونحن، ومن أین أتینا، وٕالى أيم ب.. معرفتناها: "فإن"حلیم بركات" وحسب 

، وبما نرید ألنفسنا ولآلخرین، وبموقفنا في خریطة العالقات والتناقضات والصراعات ضينم

. 2القائمة"

أما التعریف االصطالحي: 

الثقافة هي الوعاء الذي یستوعب ویجسد الهویة، فهي مجموعة الممیزات الجسمیة 

والنفسیة والمعنویة والقضائیة واالجتماعیة والثقافیة التي یستطیع الفرد من خاللها أن یعرف 

نفسه وأن یقدم نفسه، أن یتعرف الناس علیه، أو التي من خاللها یشعر الفرد بأنه موجود 

كإنسان، وله جملة من األدوار والوظائف والتي من خاللها یشعر أنه مقبول ومعترف به كما 

هو من طرف اآلخرین أو من طرف جماعته أو الثقافة التي ینتمي إلیها، وهذا حسب ما 

روبولوجیة لمفهوم الهویة. ثأثبتته الدراسات السوسیولوجیة واألن

، اإلسكندریة: دار المعرفة الجامعیة طبع - نشر و توزیع، اإلعالم الفضائي والهویة الثقافیة- محمد ناصر عبد الباسط، 1
 151، ص.2015

، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، الهویة والمواطنة البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة- عبد الحسین شعبان، 2
 20، ص.2017
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

 االختیار في مجال تحدید هویاتهم، ةإن األفراد یتمتعون بشكل واع أو غیر واع بحري

 حیث یمكن للشخص أن یتمتع بهویات مشتركة وهو األمر الذي یسمح للفرد باستخدام العقل،

ات البدیلة ـــــن الهويـــــــــموعة مــــــن مجــــــانا اختیار من بيـــــون أحيـــــ ویكمــع أكـــــــثر من واحـــــدة،

مجال التنظیمي بالمنظمات ذات النشأة السیاسیة، والهیئات المنتخبة ال ففي .أو المتضاربة

فیكون بین هویة اجتماعیة  عدد الهویات بالنسبة للفرد،ت، وتاالنتماءاتخاصة، قد تتعدد 

وثقافیة، ثقافة اجتماعیة كرواسب اجتماعیة داخل المنظمة، االنتماء الجهوي، االنتماء القرابي 

ة تشكلت عنده من خالل انتمائه للكتل واألحزاب السیاسیة بأفكارها ي سیاسةوالقبلي، وبین هوي

 مهنیة تنظیمیة كالوظیفة، المهام، ةومعتقداتها وٕایدیولوجیاتها وبرامجها...، وبین هوي

 التنشئةالمسؤولیات والنشاطات القواعد والقوانین التنظیمیة، القیم والمعاییر التنظیمیة، 

التنظیمیة، وبصفة عامة الثقافة التنظیمیة واالنتماء التنظیمي، وبین هویة فردیة متشكلة من 

 االجتماعیة والتنظیمیة واألفكار، األهداف، المصالح، االهتمامات، التصورات التنشئةخالل 

واآلراء والمبادئ ...ففي هذا قد ینحاز الفرد إلى االنتماء إلحدى الهویات المشكلة لدیه، أو 

 1تدفعه مصالحه للدمج بین الهویات من أجل تحقیقها.

 مشاركة سواء أن كل المجتمعات، إذ داخل على غیاب الوعي السیاسي  دلیلوهذا كله

یة االنتخابیة أو الترشح أو االنخراط في جمعیات تتطلب وجود ثقافة ووعي تام لدى ملفي الع

األفراد. 

: شخصیة الفرد الرابعالمطلب 

كل شخص لدیه شخصیة كما لآلخرین طالما أنه مر خالل عملیات التنشئة االجتماعیة 

 بغض النظر عن االتجاهات أو األسس التي قامت علیها.

 

 199-198ص. .، صمرجع سابقیر بن عون، وب- الز 1
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

 أوال- مفهوم الشخصیة

 "أنها تنظیم یقوم على عادات الشخص وسماته وتنبثق من خالل العوامل تعرف الشخصیة:

 .1البیولوجیة واالجتماعیة والثقافیة"

إن السلوك اإلنساني مرتبط بالشخصیة، حیث أن مراقبة السلوك السیاسي لألفراد على 

نطاق واسع، كاالنضمام إلى األحزاب، أو التصویت في االنتخابات، أو أیة نشاطات سیاسیة 

أخرى تساعدنا على إدراك حقیقة أن االختالف في شخصیة األفراد أثرا كبیرا في تباین 

سلوكهم السیاسي، علما بأن طبیعة السلوك المذكور ال تتوقف على العوامل الشخصیة فقط، 

وٕانما تتوقف على العوامل االجتماعیة والثقافیة التي تتحكم هي أیضا بدورها في التوجه 

السیاسي للشخص. 

والشخصیة هي عامل حاسم ومهم في میدان الخیارات السیاسیة األساسیة، وذلك على 

ضوء رؤیتها لألشیاء واألحداث، وبناها الخاصة بها، وهي التي تصوغ وتعین اتجاهاتنا 

السیاسیة، أي وضعنا في المجتمع والمواقف التي نتخذها واهتمامنا بالسیاسة أو عدم اكتراثنا 

بها، وكذلك انتماءاتنا الحزبیة، ونهجنا العقائدي أو طریقتنا في التفكیر والتعامل مع اآلخرین، 

فالشخصیة هي األساس الذي تنشأ عنه االنحرافات واالرتدادات السیاسیة. 

 على أنها: "التنظیم الدینامي لألنظومات كوردون والبورتویمكن تعریف الشخصیة 

 2النفسیة لدى الفرد التي تحكم تكیفه مع وسطه االجتماعي". 

كما تعرف: "الشخصیة هي التنظیم الداخلي للدوافع واالنفعاالت والمدركات والذكریات التي 

تقرر سلوك الشخص". 

 اإلسكندریة: مؤسسة شباب ،القیادة)-المشاركة-الثقافةالتنشئة-الشخصیة السیاسیة ( - هشام محمود األقداحي، 1
 15، ص.2017الجامعة، 

 43. ، صمرجع سابق- صادق األسود، 2
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

إن االتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي یكونها المواطنون نحو العالم السیاسي هي 

المحتوى األساس للشخصیة السیاسیة، فهي تنطوي على أبعاد كالمعلومات السیاسیة 

واالندماج مع الرموز السیاسیة سواء كان شدیدا ، ووجهات النظر اإلیجابیة والسلبیة والمحایدة

أو ضعیفا، وأنماط الوالء والتوجهات اإلیدیولوجیة والتقویمات للسیاسة، وتصور للحقوق 

 1 والمسؤولیات والمواقف من العالم السیاسي.والواجبات

أي أن شخصیة الفرد السیاسیة هي عبارة عن تفاعل ناتج بین تأثیر هیئات التنشئة، 

وبین تكوین الفرد واستعداداته ودوافعه الداخلیة، ویرى الباحثون أن في سیكولوجیة الشخصیة 

عاداته، في في مجملها مجموعة من االتجاهات النفسیة التي تتكون عند الشخص، فتؤثر 

میوله، وعواطفه وأسالیب سلوكه المختلفة، فكلما توافقت االتجاهات وانسجمت واتسقت تكون 

قوة الشخصیة، وعلى قدر فهمنا التجاهات الفرد یكون فهمنا لحقیقة شخصیته. 

فالشخصیة هي ذلك التنظیم النفسي اإلنساني المحدد الفرید الذي یتضمن مجموعة ما 

یمتلكه ذلك اإلنسان بذاته من استعدادات  وقدرات جسمیة وانفعالیة وٕادراكیة واجتماعیة 

بأسلوب سلوكي في المواقف المختلفة في مجال حیاته العلمیة، بحیث نستطیع التنبؤ بأنماط 

 2سلوكه الثابتة نسبیا في معالجة المواقف المتشابهة".

، حیث أن تأثیر تغیرات شخصیة على إذن الشخصیة مهمة لدراسة السلوك السیاسي

 في مجاالت متعددة كأدوار القیادة، واالستعدادات النفسیة التي تقود الفرد السلوك السیاسي

إلى االنخراط في أشكال منحرفة من النشاط السیاسي، وتبني معتقدات سیاسیة متطرفة 

 3ة وبین سلوكه.ي السیاسهوكذلك االنفصام بین معتقدات الفرد وقیم

 103.، صمرجع سابق،  االجتماعیة وأثرها على السلوك السیاسيالتنشئة- رعد حافظ سالم، 1
  بلد النشر،، بدونالسلوك وبناء الشخصیة بین النظریات الغربیة وبین المنظور اإلسالمي- إبراهیم محمود السرخي، 2

 26.، ص2002دار النشر، بدون 
 47-43.ص.، صمرجع سابقصادق األسود، - 3
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

سوسیولوجیة وتأثیرها على أداء المنتخب المحلي  الالمبحث الثالث: العوامل

تعتبر البیئة االجتماعیة والسیاسیة ألي مجتمع بمثابة الواجهة العاكسة لإلرث 

االجتماعي والسیاسي السائد فیها، والذي یحدد بدوره معالم نظام الحكم القائم وطبیعته وماهیة 

 االجتماعیة دورا كبیرا في تشكیل التنشئةحیث تلعب . الثقافة االجتماعیة والسیاسیة السائدة

سلوك وتوجهات ومیول األفراد وثقافتهم االجتماعیة، ومن أجل فهم العملیة السیاسیة البد من 

دراسة بنیة العالقات االجتماعیة السائدة في المجتمعات، إذ أصبحت التكوینات االجتماعیة 

التقلیدیة بمثابة المحددات ألبعاد السلوك السیاسي، هذا األخیر الذي تتحكم فیه عدة عوامل 

 اجتماعیة تؤثر على أداء المنتخبین المحلیین.

 التقلیدیة كقوى فاعلة االجتماعیةالمطلب األول: البنى 

لقد أثبتت أغلب الدراسات السیاسیة واالجتماعیة أن البنى االجتماعیة التقلیدیة أصبحت 

 واإلیدیولوجیةبمثابة الشروط البنائیة للمجتمع، ففي الوقت الذي تلعب فیه العوامل االقتصادیة 

دورا كبیرا في السلوك االجتماعي وخاصة االنتخابي في المجتمعات المتقدمة، فإن التكوینات 

االجتماعیة التقلیدیة تمارس دورا حیویا أیضا في تحدید أبعاد السلوك االنتخابي ومعالمه في 

المجتمعات التقلیدیة. 

تعتمد الكثیر من الدول في تشكیل مجالسها المحلیة على مبدأ االنتخابات الدیمقراطیة، 

خاصة الدول العربیة، إال أن هاته الدیمقراطیة شكلیة وفقط، إذ ال تزال المحددات 

السوسیولوجیة تلعب الدور البارز في حسم مخرجات االنتخابات وتوجیه الناخبین في 

المجتمعات المحلیة، حیث أصبحت العادات والتقالید االجتماعیة والعالقات القرابیة والعائلیة، 
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

ن في المجتمع للممارسة السیاسیة ية والعشائریة تشكل الركائز األساسیة لتعاطي الفاعلبليالق

 1صدرا لشرعیتها.مو  وتستثمرها النخبة السیاسیة المحلیة للوصول إلى السلطة.بجمیع أشكالها

 )Tribu( القبیلة أوال- 

یعرف علماء اللغة القبیلة: "على أنها جماعة من الناس تنتسب إلى أب أو جد واحد، 

  مشتقة من األصل الالتینيTribu وهي بذلك ال تختلف عن المفهوم الغربي، فكلمة قبیلة

Tribus 3یم الثالثي لشعب روما القدیمة، حیث كان مقسما إلى س، وذلك بناء على التق 

فروع: 

Romines - Sabines - inceres 

وتعرف: "على أنها جماعة من الناس یشكلون مجتمعا محلیا ویعلنون أنهم ینحدرون 

من جد أو سلف واحد مشترك" 

فهي وحدة اجتماعیة لها نظامها الخاص، تتكون في شكلها الهرمي "أما القبیلة كنظام: 

من الخلیة األولى وهي األسرة، ثم ترقى إلى مستوى العشیرة التي تضم عادة عددا من 

تسمو إلى مرتبة البطن الذي تلتقي فیه عشائر شتى بواسطة المصاهرة أو الجوار،   ثم،راألس

وتنتهي في القمة القبیلة التي تضم عدة بطون تجمع بینها وحدة الدم والنسب، وفي أحیان 

 بحكم الَحلف أو الوالء، ا عدة انتسب إلیها لسبب ما، فأصبحت جزءا منهنأخرى تشمل بطو

 كل رابطة بین إطاره من یوسع مفهوم النسب إلى درجة أن یدخل في نالمؤرخيبل نجد من 

ك ال یقید العصبیة بالقرابة الدمویة فحسب، بل لاألفراد بسبب طول المعاشرة وهو بذ

 تشكیل الروابط االجتماعیة"، إعادة وآخرون، "التمثیل السیاسي المحلي وعالقته بالتنمیة - دراسة في ي قدوسمحمد-1
 111. ص،2013-2011، ، الجزائرمشروع البحث الوطني
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

، فلیست القرابة وحدها من یولد العصبیة، بل ما یكون باعثا لأللفة التي تلحق مبااللتحا

 1."بالنفس من اهتمام جارها أو قریبها أو نسیبها بوجه من الوجوه

یشیر هذا التعریف إلى أن القبیلة تجمعها صلة القرابة بین أعضاءها اللحمة، مما قد 

ینتج التعصب "النعرة" على ذویها خاصة في لحظات الخطر، وقد تشكل العالقات العائلیة 

والقرابیة مصدرا من مصادر السلطة السیاسیة، حیث أن هاته العالقات تعلو فوق كل عالقة 

وبالتالي فالعصبیة هي السمة األساسیة والرئیسیة في البناء القبلي التقلیدي، إذ هي عبارة عن 

 حالة نفسیة ذهنیة عقلیة تظهر في العالقات والسلوكات التي یقوم بها أفراد الجماعة.

إن القبیلة وٕان اختفت كُبنى وهیكل ومؤسسة اجتماعیة اقتصادیة بفعل تفككها هیكلیا 

وبنیویا، لیس معناه غیابها كإطار لالنتماء والهویة المحلیة، فقد استمرت ثقافیا ونفسیا 

ووظیفیا، واعتبارها عنصرا من العناصر الثقافیة واالجتماعیة للمجتمع، تلعب الدور األساسي 

في رسم مصیر الكیانات االجتماعیة المحلیة عن طریق التعابیر السیاسیة (العملیة 

االنتخابیة)، وهذا ما أكدته "رحمة بورقیة" بقولها:" إن غیاب القبیلة كمؤسسة اجتماعیة 

اقتصادیة لیس معناه غیابها كإطار لالنتماء والهویة المحلیة، ذلك ما یجعل من القبیلة 

عنصرا من العناصر الثقافیة واالجتماعیة التي تشكل موضوع مساومة... تتبلور اإلیدیولوجیا 

القبلیة الیوم داخل حقل الصراع والتنافس من أجل السلطة أو التقرب من تلك السلطة، إن 

تركیز النخبة السیاسیة المحلیة على انتمائها إلى منطقة معینة مع توظیف العالقات القبلیة 

والقرابیة یتأرجح خالل اللحظات الحاسمة في التنافس حول السلطة، والتي یكون االنتخابات 

، باعتبار أن التنافس السیاسي على المستوى البلدي الذي تعكسه 2اإلطار المالئم لها"

 دار األمل للطباعة :وزو ، تیزيم)15م-12هـ / 9هـ-6قبیلة زواوة بالمغرب األوسط ما بین القرنین (- مفتاح خلفات، 1
 33.، ص2011والنشر والتوزیع، الجزائر 

 .617، ص.مرجع سابق- محمد خداوي، 2
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

االنتخابات المحلیة البلدیة، یتعامل مع العرش والقبیلة والعائلة داخل الجهة نفسها، ولیس بین 

 جهات متنافسة.

النزعة القبلیة (العصبیة): * 

، غیر أن النزعة القبلیة هي نزعة یعبر عنها سلوك اجتماعي تعرف القبیلة بأنها كیان 

الفاعلین المرتبط بتغلیب الوالء للمجموعة القبلیة والهویة القبلیة، وهي متفاوتة الحضور لدى 

المجتمعات والجهات، أي أنها نزعة نابعة عن روابط عاطفة الناتجة عن القرابة واالنتماء، 

إلى درجة أن الفرد یفقد فردیته ویتقمص هویة قبلیة وتقدیم مصلحة القبیلة على مصلحة 

 1الفرد.

 )Clan ( العرشثانیا-

من األفراد  إن مصطلح عرش في األصل منشؤه اجتماعي، فالعرش هو جماعة

تجمعهم روابط مشتركة نشأت مع مرور الزمن. 

 في هذا المعنى: "العرش هو مجموعة من السكان "الدكتور بن یوسف بن رقیة"یشیر 

لهم نفس العادات والتقالید، یتكون من عدة دواویر"، وبهذا المعنى فالعرش من الناحیة 

االجتماعیة له نفس مدلول القبیلة أو العشیرة، وبالتالي تتشكل الجماعة المتمثلة في العرش 

أو العشیرة أو القبیلة عندما تكون الطبیعة غیر مستقرة، وظروف المعیشة غیر میسرة، 

فتتوحد الجماعات البدویة في تجمع قبلي، فتتشكل بدایة األسرة، أو العائلة باعتبارها أصغر 

وحداته، ثم یمتد ذلك التجمع أو التنظیم حتى یضم العشیرة ثم القبیلة األم، أو العرش، 

اعتمادا على روابط وعصبیات معینة منها روابط الدم والمصاهرة وروابط التحالف والجوار 

وما إلى ذلك. 

 ،2002 بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ،سوسیولوجیا القبیلة في المغرب العربي- محمد نجیب بوطالب، 1
 64.ص
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

  بنظام اجتماعي جماعي مبسط تتحد من خالله المكانات واألدوار،شویمتاز العر

ویتخذ التجمع البدوي باعتباره وحدة اجتماعیة مظهرین: 

 بحیث تتوحد الجماعة العشائریة كلها في مواجهة الظروف الصعبة من المظهر المادي:

أجل البقاء، فیعمل أفرادها معا ویحاربون معا. 

 من خالله تتوحد كل قیم العرش وعاداته و تقالیده وأعرافه في تنظیم المظهر المعنوي:

، والتمسك بالعرش یولد نزعة 1اجتماعي معین یتبعه أو یمتثل إلیه أفراد العرش طوعا

عروشیة. 

 تمثلها العروشیة والجهویة، حیث أن هاته األخیرة هي امتداد للنزعة "النزعة القبلیة"إن 

القبلیة، فهي مفهوم یعبر عنها سلوك الفاعلین المرتبط بتغلیب الوالءات للعالقات المرتبطة 

بالمجال الجغرافي لهم، وهي الشعور باالنتماء لجهة جغرافیة معینة، تحمل مدلوال سلبیا 

مناقضا للوحدة الوطنیة مثلها مثل العشائریة، وهي ظاهرة ذات امتداد تاریخي في المجتمع 

...كما تستثمره 2تفرض نفسها على الفاعل السیاسي فیصبح محددا الختیاراته ومواقفه وقراراته

النخبة السیاسیة المحلیة في اللعبة االنتخابیة من أجل الفوز والوصول للسلطة السیاسیة 

 .3رأسمال شبكة العالقات القبلیة

 هي عقلیة أو اتجاه سیاسي، یسعى إلى تحویل العشیرة إلى نوع من "العشائریة"أما 

لحزب السیاسي في مواجهة العشائر األخرى واالحتكام إلیها في العالقات االجتماعیة ا

أراضي العرش في القانون الجزائري (دراسة تشخیصیة للوضعیة القانونیة ألراضي العرش) أراضي - نعیمة حاجي، 1
 15.، ص2010 دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، :، عین ملیلةسابقة

 352. ، صمرجع سابق- محمد خداوي ، 2
، نفس الصفحة. مرجع سابق وآخرون، سي،- محمد قدو3
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

والسیاسیة، لهذه العقلیة تصبح العشائریة شكال من أشكال اإلیدیولوجیة یرجع إلیها ویفسر كل 

 .1أمر مثال االنتخابات المحلي للبلدیة

وبالتالي فإن الَقَبِلَیة هي حقیقة سیاسیة والقِبیلة حقیقة اجتماعیة عرفتها بعض 

التشكیالت االجتماعیة. 

إن قوة العالقات والروابط االجتماعیة التقلیدیة تعطي وزنا سیاسیا للفرد خاصة 

 وجود  باإلضافة إلىالمترشح، فكلما كانت العالقات متینة والوالءات الشخصیة كثیرة،

ك من أجل لجتماعیة والسمعة ، أدت إلى استقطاب العدید من األتباع وذاال  والمكانةجاهةالو

الظفر بالمنصب السیاسي أثناء المنافسة السیاسیة، وهذا ما نالحظه في أغلب المجتمعات 

المحلیة. 

 الزوایا ودورها االجتماعي ثالثا-

تحظى هذه المؤسسة بمكانة في االتجاهات السوسیولوجیة نظرا ألهمیتها كمؤسسة 

 لها دور كبیر في مختلف جوانب المجتمع، من حیث تأثیرها حیث تلعب دورا ،اجتماعیة

كمؤسسة تنشئة وتعلیم، فهي عنصر فاعل في التاریخ الدیني والثقافي والثوري وكذا السیاسي، 

نظرا لما تحمله من معاییر وأهداف اجتماعیة لما لها من قدرة في التأثیر على الذهنیة 

عالوة على هذا  االجتماعیة إذا تفاعلت هي األخرى مع األوضاع التي سادت وتسود البالد،

 األطراف المعنیة لیتم وضعها في السیاق التاریخي قبللم تول الزوایا باالهتمام الكافي من 

الصحیح. 

 

 

 تصفح یوم  alrai.com/article/13663.html في رابط األنترنیت التالي، "بین العشیرة والعشائریة فرق كبیر"- 1
. 14:36 على الساعة 2/02/2018
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

 ى:إن هاته المؤسسة ذات الصبغة الدینیة لها أشكال أخر

 (القرآن، الفقه و اللغة.....الخ) فهي مؤسسة تعلیمیة* 

. مریدین كونها تتقید بطریقة معینة أو إیدیولوجیة خاصة فلها شیخ و مؤسسة ثقافیة:* 

 حیث تسعى إلى توعیة أفراد المجتمع كحل النزاعات بین مؤسسة اجتماعیة:* 

المتخاصمین. 

 حیث تودع فیها الزكاة والخراج وما تمتلكه من أوقاف أراضي مؤسسة اقتصادیة:* 

 أو أتباع الطریقة. المریدینوعقارات والتي مصدرها 

 تلعب هذه المجموعات دورا مهما في حقل السیاسة لما لها من مكانة مؤسسة سیاسیة:* 

في قلوب السكان خاصة دورها في التنشئة الثقافیة للجماهیر، نفس األمر بالنسبة لدور 

الكنیسة السیاسي حیث تقف إلى جانب أحزاب الیمین وتحارب األحزاب الرادیكالیة الیساریة 

على الرغم من التباین الشدید بین المثالیین حیث یكمن الفرق بین اإلسالم والمسیحیة ولكن 

  1نقط التشابه كون كل من الزاویة والكنیسة جماعات ضغط دینیة لها تأثیرها في السیاسة.

فلقد اهتم الغربیون في دراساتهم للزوایا واعتبروها من أهم األنساق االجتماعیة، وبینوا 

مدى ثقل هذه المؤسسات وتأثیرها على باقي األنساق األخرى. 

لقد كانت للزوایا العلمیة عبر التاریخ دور اجتماعي جلیل من خالل األعمال التي 

كانت تقوم بها اجتماعیا ودینیا بفضل شیوخها فقد كانوا أصوال لهدایة العباد وعماد األمة في 

 وكانوا أقطاب العلوم وأساتذة المعارف واألدب لخیر اإلسالم دینها وأخالقها وسلوكها،

یة والنصیحة للمسلمین حوروالمسلمین وكانت لهم مكانتهم السامیة في التوجیه والتربیة ال

 2وال تزال أغلب المجتمعات تتمتع بوجود العدید من الزوایا.، وعمل الصالحات

، كلها تمثل اياة، العرش والعشیرة، الزویلإن هاته المؤسسات االجتماعیة التقلیدیة القب

قوى اجتماعیة فاعلة في المجتمعات السیاسیة المحلیة وذلك لما تحمله من تأثیر في فرز 

 .49-48 .ص. ، صمرجع سابق- خیرة قول، 1
  44-43 .ص.، صمرجع سابق، - معاش الطیب1
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

النخبة السیاسیة المحلیة إذ تتمیز هذه المؤسسات بتنظیم داخل المجال االجتماعي یستند إلى 

مجموعة نظم وأعراف و تقالید وعادات. 

المطلب الثاني: الضوابط االجتماعیة للبنى التقلیدیة 

 تتجسد ،إن أساس العالقات االجتماعیة في المجتمعات التقلیدیة هي الضبط و التنظیم

في العادات والتقالید واألعراف التي تتطلب االحترام من طرف الجماعة لكونها المحدد 

الرئیسي الضابط والموجه والمنظم للسلوك االجتماعي ویتلقاها الفرد من خالل تنشئته 

االجتماعیة منذ والدته إلى غایة وفاته، كما تعتبر جزءًا ال یتجزأ في حیاتنا االجتماعیة. 

 العادات أوال-

هي سلوك اجتماعي ملزم، یدخل في تكوینها قیم دینیة وعرقیة تجعل األفراد یسایرون 

المجتمع ویوافقونه بالسلوك في مختلف األحداث والمواقف االجتماعیة المتكررة، كعادة إكرام 

الضیف وعادات الزواج وعادات التنشئة االجتماعیة وغیرها. 

وتتمیز العادات االجتماعیة بأنها تلقائیة وعامة، یعملها األفراد في مختلف طبقات 

ومستویات المجتمع وأنماطه الحضریة والریفیة، وهي تختلف عن التقالید التي تستمد من 

األجیال السابقة والتي غالبا ما تكون مختصة بإقلیم معین أو طبقة معینة كتقالید الطبقة 

 1ة، ویطلق علیها أحیانا العادات التقلیدیة.ليالعلیا أو تقالید القب

 "أن العادة االجتماعیة مصطلح یستعمل للداللة على مجموع :)إدوارد سابیر(ویعرفها 

األنماط السلوكیة التي تحتفظ بها الجماعة وتترسمها تقلیدیا، وهذا ما یمیزها على النشاطات 

الشخصیة التي یمارسها الفرد". 

 في رابط األنترنیت التالي:، األعراف"الفرق بین العادات والتقالید و"- 1
http://bouhout.blogspot.com/2015/01/blog-post_329.html         

                                        21:16 على الساعة 17/03/2018تصفح یوم 
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

 "على أنها كل سلوك متكرر یكتسب اجتماعیا ویتعلم اجتماعیا ویمارس :)جلن وجلن(ویرى 

  1اجتماعیا ویتوارث اجتماعیا"

ط من السلوك أو ــــادة هي نمـــمن خالل هذه التعریفات یمكن لنا أن نستنتج بأن الع

المواقف أو التصرف یعتاد ویفعل تكرارا في أزمنة مختلفة ولكن في مكان واحد. 

 التقالید ثانیا-

الم أو ـــواء في الكـــطاها ســهي أن یقلد جیل أسالیب األجیال التي سبقته ویسیر على خ

الملبس أو السلوك أو التصرفات والعقائد وكل األعمال األخرى التي یرثها الخلف عن 

 تطور التقالید وتغیرها ال یعني أن لألفراد مطلق الحریة في انتقائها نالسلف، وعند الحدیث ع

أو قبولها أو رفضها. 

 "التقالید على أنها مجموعة القیم والممارسات والتقنیات :)اومبهوباس( )رونجر(ویعرفها 

المتناقلة من جیل إلى جیل آخر، والمعروفة بأنها قدیمة وخاصة بمجموعة بشریة معینة 

بران أن الكثیر من التقالید حدیثة نسبیا تم ابتكارها في لحظة معینة بهدف تأكید تبذاتها، ویع

 2هویة مجموعة دینیة أو إثنیة أو عرقیة".

السلوك الخاصة بطبقة معینة أو ترتبط ببیئة محلیة  فالتقالید هي طائفة من قواعد

محدودة النطاق، وهي أقل إلزاما من العادات، وینقلها جیل آلخر بطریقة منتقاة بمعنى أنه قد 

ینقل بعض التقالید ویترك بعضها وهذا خالف العادات التي تتمیز قوة الجزاء عند عدم 

 3.إتباعهامراعاتها و

 األعراف ثالثا-

 "القانون العرفي"بولوجیة ورثالعرف أو كما یطلق علیه في الدراسات االجتماعیة و األن

المتفق علیه في الجماعة هو نظام اجتماعي غیر مكتوب، یتكون من المعتقدات واألفكار 

 69-68 .ص. ، صمرجع سابق- محمد خداوي ، 1
.70ص.، نفسهمرجع ال- 2  

، نفس الموقع االلكتروني السابق.األعراف"الفرق بین العادات والتقالید و"-  3  
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

المستمدة من فكر الجماعة وتراثها وعقیدتها. وتمثل العرف في معاییر اجتماعیة تحدد 

الصحیح  والخطأ بالنسبة لثقافة المجتمع، ویحدد  األفعال المرغوبة وغیر المرغوبة، والسلوك

 ما هو جائز وما هو غیر جائز، كما یحدد في كثیر من األحیان نوعیة اتالعرف بالعالق

العقوبات التي یمكن أن تحدث للشخص من جراء تعدیه على األعراف. 

وقد یتمیز العرف عن العادات، أنه أشد قوة وٕالزاما من العادة نظرا الرتباطه بنواح 

عقائدیة یؤمن بها المجتمع في مرحلة من المراحل التي مرت به. بصرف النظر عن صواب 

 1هذه العقیدة أو خطأها.

ویمكننا القول بأن العادات والتقالید واألعراف ال یمكن استبعادها سواء في المجتمعات 

التقلیدیة أو الحدیثة إذ أصبحت بمثابة العمود الفقري للمنظومة التقلیدیة للمجتمع كونها تولد 

الشعور اتجاهها بااللتزام، حیث أن سلوكات األفراد وممارساتهم ناجمة عن عملیة التأثیر 

 2بتلك المنظومة.

إذ ال زالت أغلب المجتمعات القبلیة تستند إلى العرف في تسییر سلوك وممارسات 

الجماعة اإلنسانیة رغم حداثة العصر، وخاصة المجتمعات العربیة التي تعتمد على العادات 

إذ ال یمكن ،  للسلطة ومصدر شرعیتها من خالل خضوع األفراد لهاكدعائماالجتماعیة 

تصور وجود مجتمع محلي بدون عادات اجتماعیة ألنها ضرورة اجتماعیة لتنظیم األفراد 

والمحافظة على استقرارهم االجتماعي. 

 

 

 

  نفس الموقع االلكتروني السابق. "الفرق بین العادات والتقالید واألعراف"،-1
 75.، صمرجع سابقخداوي، محمد - 2
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 لخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب المحلياإلطار النظري ل                    الفصل األول :
 

  واستنتاجات:خالصة

 األفراد عامة والمنتخب البلدي خاصة، تتحكم في من خالل هذا الفصل توصلنا إلى أن

 ومیول، قیم، هویة وشخصیة التي یكتسبها من اتذاته مجموعة من العوامل النفسیة اتجاه

خالل تنشئته األسریة التي تعد المدرسة األولى في تكوین شخصیة الفرد، حیث أنها تعتبر 

البیئة األولى التي یحتك بها منذ والدته فیكتسب منها الكثیر من المهارات والخبرات واألنماط 

 .السلوكیة التي من شأنها أن تؤثر في شخصیة الفرد بشكل سلبي أو إیجابي

 ، هذا باإلضافة للعوامل البیئیة الخارجیة بأشكالها المختلفة، البنى االجتماعیة التقلیدیة

 التي تنظمها مجموعة من القواعد األعراف والتقالید والعادات ايواعرش، والزالقبیلة، ال

االجتماعیة والمعتقدات الدینیة، فتختلف سمات األفراد وشخصیاتهم بالتفاعل المتبادل مع هذه 

البیئة، وقد تتباین السلوكات والرؤى ومن ثم التضارب، وهذا ینعكس على الممارسة السیاسیة 

وأداؤها االجتماعي اإلنساني. 
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          الفصـــــــــــــــــــــل الثاني

مكانة املنتخب البلدي احمللي 

 يف اجلزائر والعناصر املؤثرة فيه



  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

تمهید:  

یعتبر المنتخب البلدي في الجزائر محور العملیة السیاسیة وقد یبني سلطته المحلیة 

خالل مراحل تكون بمثابة الخطة واإلستراتیجیة التي یتبناها خالل الفترة االنتخابیة. 

 فإن دراستنا في هذا الفصل تدور حول كیفیة تشكیل المجالس الشعبیة البلدیة ،وبالتالي

 بعدما كان یتم من خالل تحالفات ،عامة وكیفیة اختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي خاصة

 ) وما هو التغییر الذي طرأ علیه من 12/01نتخابات رقم (لالفي ظل القانون العضوي 

 باإلضافة إلى 2016نتخابات المعدلة في سنة لالخالل اإلجراءات القانونیة والتنظیمیة 

حات ي في وصولهم لقوائم الترش-الخلفیات االجتماعیة التي استثمرها  األشخاص- المنتخبون

والعوامل المتحكمة في نتائجها مما قد ینعكس على سلوك المنتخب البلدي وأدائه المحلي. 

:    وهي كاآلتي ثالث مباحثویمكن تقسیم هذا الفصل إلى

نتخابات البلدیة. لال- اإلطار القانوني 

 للمنتخب البلدي. سوسیولوجیة- الخلفیات ال

 للمنتخب البلدي على أدائه المحلي.  السوسیولوجیة- تأثیر الخلفیات 
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

المبحث األول: اإلطار القانوني لالنتخابات البلدیة 

ة االنتخابیة في الجزائر يمن خالل هذا المبحث، یمكننا التطرق إلى كیفیة سیر العمل

منذ البدایة إلى غایة النتائج، وكیفیة ظفر رئیس المجلس الشعبي البلدي وأهم الصالحیات 

المخولة له باعتباره هیئة تنفیذیة. 

المطلب األول : العملیة االنتخابیة في الجزائر 

تتضمن العملیة االنتخابیة مجموع اإلجراءات واألعمال التي فرضها المشرع من خالل 

قانون االنتخابات بدءا بإعداد القوائم االنتخابیة ومراجعتها إلى غایة الفرز واإلعالن عن 

النتائج و ما تثیره هذه العملیة من منازعات. 

 قبل العملیة االنتخابیة ( المرحلة التحضیریة )  أوال-

في هاته المرحلة یمكننا التطرق إلى المرحلة التحضیریة للعملیة االنتخابیة وشروط 

الناخب و شروط المترشح . 

 اإلجراءات الشكلیة في المرحلة التحضیریة  -1

،  للظروف المالئمة للعملیة االنتخابیةوالمهیأةدة هتشمل كل العملیات واإلجراءات المم

 وتحدید ، من استدعاء للهیئة الناخبة،سبق عملیة التصویتتبحیث تتمثل في اإلجراءات التي 

الدوائر االنتخابیة وٕاعداد القوائم االنتخابیة. 

 - استدعاء الهیئة الناخبة :  أ

 االنتخابات،) أشهر التي تسبق إجراء 03یتم بموجب مرسوم رئاسي في غضون (

 .1)16/10 من القانون العضوي ( 25استنادا للمادة 

 

 

 1437 ذي القعدة عام 22المؤرخ في ) 10-16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، "القانون العضوي رقم (- 1
 12، ص.50، العددالجریدة الرسمیة"، المتعلق بنظام االنتخابات، 2016 أوت 25الموافق 

44 
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- تحدید الدائرة االنتخابیة :  ب

 یقوم أفرادها ،یمكن تعریف الدائرة االنتخابیة بأنها عبارة عن وحدة انتخابیة قائمة بذاتها

 فهي اإلطار ، أو أكثر في المجلس النیابي،المقیدون بجدولها االنتخابي بانتخاب ممثل لها

 الموصلة في النهایة إلى مقاعد العضویة في المجالس ،الذي تدور بداخله العملیة االنتخابیة

. 1النیابیة 

) حیث أنه 16/10) من قانون االنتخابات (26في نص المادة (وبحسب ما جاء 

 وتحدد ، عدة بلدیات شطر بلدیة كما یمكن لها أن تتشكل من من الدائرة االنتخابیةتتشكل

. 2الدائرة االنتخابیة عن طریق القانون 

أما تحدید الدوائر االنتخابیة هي تجزئة إقلیم الدولة إلى وحدات جغرافیة تشكل كل وحدة 

تمتع في حدودها جمیع األفراد المقیمون بها بممارسة حقوقهم السیاسیة ي ،منها دائرة انتخابیة

. 3ة نیابيجالس المفي االنتخاب والترشیح الختیار ممثلیهم في ال

 .4وقد حدد عدد أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة حسب الكثافة السكانیة لتلك البلدیة

 - مراجعة وٕاعداد القوائم االنتخابیة :  ج

 ، الناخبین وترتب أسماؤهم ترتیبا هجائیايتعرف القوائم االنتخابیة بالوثیقة التي تحص

 باالسم الشخصي والعائلي، وتاریخ المیالد ومكانه، ومحل علقةمتتتضمن كافة البیانات ال

 وعلیه فإن القوائم االنتخابیة هي الكشوف التي تحتوي ، باإلدارة االنتخابیةاإلقامة أو السكن

أسماء من لهم الحق في التصویت. 

 

 دار الخلدونیة للنشر  الجزائر:, الجزائريالتشریع في االنتخابیة ووسائل ضمان العملیة آلیات- دندن جمال الدین, 1
  14. ص،2014والتوزیع, 

 12، ص.مرجع سابق) المتعلق بنظام االنتخابات، 10-16 القانون العضوي رقم (- 2
15 . ص،مرجع سابق ، - دندن جمال الدین 3  

 .45) ص.10-16- أنظر القانون العضوي رقم (4
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

وال یمكن التصویت إال لمن كان مسجال في القوائم االنتخابیة، وتعد هذه األخیرة دائمة، 

وقابلة للتغییر بسبب شطب، وذلك من خالل مراجعة سنویة تدوم شهرا كامال في الثالثي 

 أكتوبر واستثنائیا بموجب مرسوم رئاسي، وتتم عملیة 31 إلى 01األخیر من السنة، أي من 

إعداد ومراجعة القوائم االنتخابیة في كل بلدیة تحت مراقبة لجنة إداریة انتخابیة. وقد تحوز 

هذه األخیرة على أهمیة كبیرة في العملیة االنتخابیة، وأي عیب یشوبها بإنقاص أو زیادة أو 

 1تشویه یؤثر على مصداقیة االنتخاب.

 الشروط القانونیة للناخب والمترشح -2

 یختار الشعب ممثلیه سواء ه والذي بموجب،یعد االنتخاب الركیزة في العملیة االنتخابیة

على مستوى الوطني أو المحلي إال أن هاته العملیة تتوفر على منتخبین ومترشحین تتطلب 

 .توفر شروط فیهم

أ- شروط الناخب :  

من أجل اكتساب صفة الناخب والتمتع بحق الممارسة االنتخابیة أوجب القانون 

) من 5)-(4)-(3سجل ضمن تعداد الناخبین وهذا وارد في المواد (يمجموعة شروط حتى 

) لالنتخابات , تتمثل فیما 16/10 رقم (2016عدل في سنة م) وال12/01القانون العضوي (

یلي :  

بة . س أو مكت،- الجنسیة الجزائریة: دون تمییز بین كونها أصلیة

)سنة كاملة یوم االقتراع . 18- السن القانوني: البلوغ من العمر (

   باعتباره واجبا.- التسجیل على قوائم الناخبین

  .- أن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة

 , "سس الدیموقراطیة لنظام الجماعات المحلیة الجزائر (كیفیة تشكیل المجالس الشعبیة البلدیة )"األإسماعیل فریجات, - 1
 .2016جانفي 14 العدد ،مجلة دفاتر السیاسة و القانون
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

 1.أن ال یوجد في حالة فقدان األهلیة: وهي تخص المعتوه والمجنون والسفیه     - 

ب - شروط المترشح:  

لقبول الترشح استوجب القانون شروط لعضویة المجالس الشعبیة البلدیة تمثلت فیما 

) المتعلق بنظام االنتخاب، دون تمیزهم 16/10) من القانون العضوي (79حددته المادة (

على المترشحین لعضویة المجالس الشعبیة الوالئیة، ونوجزها كما یلي:  

) السابقة الذكر، باإلضافة إلى 03توفر فیه شروط الناخب كما جاءت بها المادة (ت- أن 

اشتراط تسجیله بالدائرة االنتخابیة التي سیترشح بها. 

 .) سنة كاملة یوم االقتراع23- السن القانونیة (

 أصال. ه) تحتوي03- أن یكون ذا جنسیة جزائریة: فهو شرط یتعلق بالمواطنة إال أن المادة (

 . أداءه أو إعفاءه من الخدمة الوطنیةیثبت- أن 

 الرتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة ولم یرد  بحكم نهائيا علیه- أن ال یكون محكوم

. اعتباره باستثناء الجنح غیر العمدیة

- أن یكون المترشح تحت رعایة حزب أو أن یرفق ترشیحه بالعدد الالزم من التوقیعات 

 2 .1000 ناخب إلى 150

ج- حاالت عدم القابلیة والتنافي:  

 تعد بمثابة قید على الترشح و االختیار، و نوجزها كما یلي:

 

 

 الموافق 1433 صفر عام 18) المؤرخ في 01-12 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، "القانون العضوي رقم (-1
  2-1، العدد األول، ص.ص.الجریدة الرسمیة"، المتعلق بنظام االنتخابات، 2012 ینایر سنة 12لـ
 20-19، ص.ص.ق سابمرجع  االنتخابات، بنظام) المتعلق16/10- القانون العضوي رقم (2
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  : حاالت عدم القابلیة لالنتخاب

وتتمثل في استبعاد بعض األشخاص تتوفر فیهم باقي الشروط القانونیة لصالح سالمة 

 من القانون 81 بحكم المنصب الذي یشغلونه ونفوذهم، وقد عددتهم المادة النتخاباو نزاهة 

 ) المتعلق باالنتخابات وهم حصرا: 10-16العضوي (

الوالة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للوالیة، أعضاء المجالس التنفیذیة للوالیات، 

القضاة، أعضاء الجیش الوطني الشعبي، موظفو أسالك األمن محاسبو األموال البلدیة، 

 األمناء العامون للبلدیات.

ویعتبر هذا المنع مؤقتا ومكانیا، أي هذا المنع محددا زمنیا خالل ممارسة هذه 

دائرة االختصاص، مما یفید إمكانیة ترشحهم  الوظائف ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في

.    1في دوائرهم االنتخابیة التي ال یمارسون بها مهامهم

  :حاالت التنافي

تظهر وتبرز بعد اإلعالن عن نتائج االقتراع، ویصبح صاحبها مخیرا بین ممارستها أو 

عضویة كالتخلي عنها، ولعل أبرزها هو تعارض العضویة بین مجلس منتخب وأخر، مثال 

مجلس شعبي بلدي والئي في ذات الوقت، أو تعارضها أیضا مع عضویة المجلس الشعبي 

الوطني، فیما اعتبره البعض متناقضا مع األهداف السیاسیة للمجلس المنتخب، حسب ما 

. 2) المتعلق بحاالت التنافي02 - 12) من القانون العضوي رقم (03نصت علیه المادة (

 

 

مجلة الحقوق والعلوم  ، "قصور اإلطار القانوني البلدي بالجزائر عن إیجاد منتخب تمثیلي و كفئ"- بن ورزق هشام، 1
 163، ص.2016، العدد الخامس، جانفي ، جامعة خنشلةالسیاسیة

 148، ص.2013 دار العلوم للنشر والتوزیع، :، الجزائرالقانون اإلداري- محمد الصغیر بعلي، 2
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

 الشروط الموضوعیة للمرحلة التحضیریة -3

 اإلدارة، نوتشمل عملیة فتح الترشیح لعضویة المجلس الشعبي البلدي وقبولها من لد

و الحملة أوكذلك توسیع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وكذلك الدعایة، 

االنتخابیة. 

- قبول الترشیح لعضویة المجلس الشعبي البلدي:  أ

أعطى المشرع الحق لكل من توفرت فیه الشروط حریة الترشح لعضویة هذا المجلس، 

شرط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أن یستوفي الشروط ي) 79طبقا للمادة (

) ویكون مسجال في الدائرة االنتخابیة 16/10) من قانون (03المنصوص علیها في المادة (

التي یترشح فیها. 

 القائمة التي یتوفر فیها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الوالیة، إیداعیعتبر 

)، یقدم هذا التصریح الجماعي من طرف 72 حسب ما جاء في المادة (1تصریحا بالترشح

متصدر القائمة، أو إذا تعذر علیه ذلك من طرف المترشح الذي یلیه مباشرة.  

 - توسیع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة: ب

 الدولة من التمكین السیاسي القد توجت اإلصالحات السیاسیة األخیرة التي باشرته

للمرأة، وذلك بتحسین تمثیلها داخل المجالس المنتخبة بمنحها مزید من المقاعد األمامیة في 

صناعة القرار، وذلك باعتماد التمییز اإلیجابي لصالحها عن طریق نظام الكوطا والمتمثلة 

 للتدخل اإلیجابي لزیادة حصص المرأة وتعزیز دورها، وضمان مكانتها عبر اعتمادها كآلیة

كحل مؤقت إلى أن تزول الفوارق بین المرأة والرجل على كافة األصعدة، زیادة على ذلك فإن 

ارتباط فكرة مشاركة المرأة بحقوق اإلنسان وبترسیخ قیم الدیمقراطیة ومقتضیات الحكم الراشد، 

) التي فرضت حصص نسائیة للترشح 12/03) من القانون (02وعلى  إثره جاءت المادة (

-18، ص.ص.مرجع سابقاالنتخابات،   بنظام) المتعلق16/10 ( رقمالقانون العضوي من 78-72 أنظر المواد من -1
19 
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 في المجالس الشعبیة %30ضمن قوائم األحزاب أو األحرار، في الفقرة الثانیة منها كما یلي: 

 نسمة). 20000 سكانها عن  البلدیات التي یزید عددبالبلدیة الموجودة بمقرات الدوائر، و

 إثر التعدیل الدستوري 1996 مكرر) من دستور 31إن هذا األمر جاء تكریسا للمادة (

، والتي تنص على أن: "تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع 2008لسنة 

 .1حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة،  یحدد قانون عضوي كیفیات تطبیق هذه المادة"

) كیفیة توزیع المقاعد بین 12/03) من القانون العضوي (03لتوضح بعدها المادة (

القوائم بحسب عدد األصوات المحصل علیها، مع تخصیص النسب المحددة وجوبا 

) منه برفض كل 05للمترشحات حسب ترتیب أسمائهن في القوائم الفائزة، وتوعدت المادة (

 ضمان وجود النساء أثناء یستنتج) منه كذلك، مما 02حات تخالف المادة (يقائمة ترش

. 2الترشیح

- الحملة االنتخابیة:  ج

حزب أو ـــــها الــــوم بـــــتي یقـــــمال الـــــة من األعـــــها مجموعــــ: بأنداود البازتور ــــعرفها الدك

 3المرشح بهدف إعطاء صورة حسنة لهیئة المشاركة من خالل البرامج االنتخابیة لكل منها.

وهي العملیة التي یصرح فیها للمترشحین التعریف بأنفسهم واستعراض أفكارهم 

) 186) إلى المادة (173اد من (ووبرامجهم في أطر یحددها القانون والتنظیم، نظمت في الم

 االنتخابیة عبارة عن فالحملة) المتعلق بنظام االنتخاب، 16/10من القانون العضوي (

منافسة مشروعة بین المترشحین التابعین لقوائم حزبیة أو قوائم حرة، الهدف منها التعریف 

 واألشخاص من حیث مؤهالتهم ومكانتهم االجتماعیة ومحاولة إقناع هیئة الناخبین بالبرنامج

العدد ، مجلة الحكمة للدراسات اإلجتماعیة، " الشعبي البلدي في الجزائربالمجلستطبیقات مبدأ المشاركة "- سامي الوافي، 1
 312ص.، 2016السابع، الجزائر، السداسي األول 

 .مرجع سابق- إسماعیل فریجات، 2
 ، جامعة تلمسان، دكتوراهأطروحة، "یل مهام المجالس المنتخبة في الجزائرع و دوره في تفاالنتخابيالنظام "- علي محمد، 3

 134، ص.2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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وكسب ثقتهم بطریقة قانونیة، كما یمكنها القوائم االنتخابیة استعمال مختلف الوسائل 

) 03) یوما وتنتهي قبل االقتراع بثالثة (25المشروعة إلقناع الرأي العام المحلي، فهي تدوم (

. 1أیام

 یوم التصویت ثانیا-

تنطلق عملیة التصویت بتوجه الناخبین إلى مكاتب التصویت وتنتهي بإعالن النتائج 

النهائیة، لذلك سنتطرق لعملیة التصویت وفرز النتائج وتنتهي بها بتوزیع المقاعد داخل 

المجالس. 

 انطالق عملیة التصویت -1

دالء بأصواتهم بغیة اختیار ممثلیهم من خالل لإلیتوجه الناخبون إلى مراكز التصویت 

 وقد ینطلق التصویت في  حقهم االنتخابي داخل مكتب التصویت المسجلین به،ةممارس

المكان والزمن المحددین على الثامنة صباحا على أن یختتم على الساعة السابعة مساء وفي 

. 2نفس الیوم

 الفرز والنتائج -2

یتم معالجتها في ثالث نقاط متتالیة تتعلق بفرز النتائج واإلعالن عنها ثم توزیع المقاعد 

داخل المجلس. 

 )Le dépouillement( الفرز: -أ

به الفرز من أهمیة و خطورة بالنسبة للعملیة االنتخابیة باعتباره المجال سما یكتلنظرا 

 المشرع علیه بمجموعة ، فقد أضفىالمناسب الحتمال التزویر والتحكم في النتیجة وتوجیهها

-33، ص.ص.مرجع سابق) المتعلق بنظام االنتخابات، 10-16 من القانون العضوي رقم (186-173 أنظر المواد -1
34. 

 13، ص.نفس المرجع من 33-32أنظر المواد - 2
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 اختتام) حینما نصت على ما یأتي: (یبدأ الفرز فور 48من الممیزات أجملتها المادة (

االقتراع ویتواصل دون انقطاع إلى غایة انتهائه تماما، ویجري الفرز علنا ویتم بمكتب 

 في مراكز المتنقلة بصفة استثنائیة بالنسبة لمكاتب التصویت ىالتصویت إلزاما، غیر أنه یجر

) 16/10) من القانون العضوي (27التصویت التي یلحق بها والمذكورة في المادة (

. 1 فوقها الفرز بشكل یسمح للناخبین بالطواف حولهاىجريلالنتخابات، وترتب الطاوالت التي 

 )(Les résultats النتائج: -ب

تشرف على اإلعالن النتائج النهائیة لجنة والیة تتكون من رئیس بصفة قاض 

هم الوالي من بین ناخبي الوالیة خارج دائرة المرشحین والمنتمین ین) یع2 اثنین (ینومساعد

جنة الوالئیة بمقر الوالیة لإلى أحزابهم وأولیائهم وأصهارهم إلى غایة الدرجة الثالثة، وتجتمع ال

. 2 ساعة على األكثر من إتمام االقتراع وتعلن النتائج48و تلزم بإنهاء عملها خالل 

 توزیع المقاعد داخل المجلس:  -ج

توزع المقاعد المطلوب شغلها بین القوائم المرشحة سواء الحزبیة أو الحرة بالتناسب 

حسب األصوات المعبر عنها التي تحصلت علیها كل قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي 

) وحیث ال تأخذ 10-16) من قانون االنتخابات (70 () حتى66. طبقا للمواد من (3لألقوى

 على األقل من %07 توزیع المقاعد للقوائم التي لم تحصل على نسبة في الحسبان عند

األصوات المعبر عنها، وذلك بتحدید المعامل االنتخابي ومنح المقاعد بعدد المرات التي 

تحصلت علیها القائمة، ویحدد المعامل االنتخابي في كل دائرة، بحیث هو حاصل قسمة عدد 

 األصوات المعبر عنها في الدائرة االنتخابیة على عدد المقاعد المخصصة لها:                                    

 155 - 154.ص.، صمرجع سابقغیر بعلي، ص- محمد ال1
 ،2014،  للنشر و التوزیعجسور :، الجزائرالتنظیم اإلداري في الجزائر (بین النظریة و التطبیق)- عمار بوضیاف، 2
 156 ص.،2ط
 157، ص.نفسهالمرجع - 3
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فیما یتم توزیع البواقي بحسب عدد األصوات الباقیة لها، وفي حال التساوي في 

األصوات بین قائمتین أو أكثر یمنح المقعد للقائمة الذي معدل مرشحیها أصغر سنا، تسلم 

 اإلحصاء البلدي إلى كل ممثل قانوني لقائمة  محضراللجنة االنتخابیة البلدیة نسخة منه

 االنتخابیة في الوالئیةالمترشحین فاللجنة البلدیة توزع المقاعد ویتم تثبیتها من طرف اللجنة 

  1) ساعة على األكثر من ساعة اختتام االقتراع و تعلن النتائج.48غضون (

 بعد العملیة االنتخابیة ثالثا-

بهدف تكریس مشروعیة وشفافیة أكثر على العملیة االنتخابیة أجاز القانون الطعن في 

النتائج المعلن عنها من قبل اللجنة الوالئیة وهذا خالل یومین من اإلعالن أمام الجهة 

 القضائیة المختصة.

 الطعون االنتخابیة: -1

یقصد بالطعون االنتخابیة بالمعنى القانوني، المنازعة حول صحة تعبیر نتیجة 

االنتخابات على اإلرادة الحقیقیة للناخبین. 

وتأتي هذه الطعون بعد عملیة إعالن النتائج النهائیة لالنتخابات ومنه فقد خول المشرع 

الجزائري لألطراف المتنازعة اللجوء إلى الجهات المختصة قانونا للنظر في مدى صحة 

 2عملیات التصویت، وهذا یعتبر انفتاح حقیقي على الدیمقراطیة.

 

 18-17، ص.ص.مرجع سابق) المتعلق بنظام االنتخابات، 10-16القانون العضوي رقم (-  1
 182 - 181 .ص.، صمرجع سابق - دندن جمال الدین، 2

 عدد األصوات المعبر عنها
 عدد المقاعد

  =  المعامل االنتخابي
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 الرقابة البعدیة للقضاء اإلداري للعملیة االنتخابیة -2

توسیعا للرقابة الشعبیة على العملیة االنتخابیة، یمكن لكل ناخب أن یثیر منازعة 

انتخابیة من حیث الطعن في مشروعیة أي إجراء من إجراءات العملیة االنتخابیة وخاصة 

) 16/10) أما في القانون العضوي رقم (07-97) من األمر رقم (92النتائج طبقا للمادة (

فقد أوكل المشرع االنتخابي الحق لكل ناخب في االعتراض على صحة عملیات التصویت 

بإیداع احتجاجه في المكتب الذي ّصوت به. 

یدون هذا االحتجاج في محضر مكتب التصویت الذي عبر فیه الناخب عن صوته، 

ویرسل مع المحضر إلى اللجنة االنتخابیة الوالئیة. 

تبث اللجنة االنتخابیة الوالئیة في االحتجاجات المقدمة لها و تصدر قراراتها في أجل 

) أیام ابتداء من تاریخ إخطارها باالحتجاج و تبلغ قراراتها فوًرا. 5أقصاه خمسة (

) أیام ابتداء من تاریخ تبلیغها أمام 3تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن في أجل ثالثة (

) أیام. 5المحكمة اإلداریة المختصة إقلیمیا التي تبث فیها في أجل أقصاه خمسة (

الحكم الصادر عن المحكمة اإلداریة غیر قابل ألي شكل من أشكال الطعن، طبقا 

  1) لنظام االنتخابات.16/10) من القانون العضوي رقم (170للمادة (

: كیفیة انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي الثانيالمطلب 

یمكننا التطرق في هذا المطلب إلى كیفیة ظفر رئیس المجلس الشعبي البلدي في ظل 

) و تنصیبه و انتهاء المهام. 16/10التعدیل القانوني لنظام االنتخابات (

 كیفیة تعیین الرئیس أوال-

ة، وتماشیا خالفا للوضع الذي كان سائدا في النظام االشتراكي لألحادیة السیاسیة السابق

، حیث كان یقوم أعضاء 08-90مع النظام التأسیسي التعددي طبقا للقانون البلدي رقم 

 33-32، ص.ص.مرجع سابق) المتعلق بنظام االنتخابات، 10-16القانون العضوي رقم (- 1
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 التي نالت أغلبیة المقاعد بتعیین عضو منهم رئیسا للمجلس الشعبي البلدي للمدة القائمة

) على ما 11/10) من القانون البلدي الجدید رقم (65) سنوات، وتنص المادة (5االنتخابیة (

یأتي: 

"یعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبیة أصوات 

 1الناخبین و في حالة تساوي األصوات یعلن رئیسا المرشح أو المرشحة األصغر سنا".

 18) من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات المؤرخ في 80بینما تنص المادة (

 على ما یأتي: 2012 جانفي 12 الموافق لــ 1433صفر 

) الخمسة عشر الموالیة إلعالن نتائج االنتخابات ینتخب 15"في غضون األیام (

رشح النتخاب تالمجلس الشعبي البلدي من بین أعضائه رئیسا له للعهدة االنتخابیة. یقدم الم

. "رئیس المجلس من القائمة الحائزة األغلبیة المطلقة للمقاعد

في حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبیة المطلقة للمقاعد، یمكن القوائم الحائزة 

) على األقل من المقاعد تقدیم مرشح.  %35خمسة وثالثین بالمائة (

) على األقل من %35في حالة عدم حصول أي قائمة خمسة وثالثین بالمائة (

المقاعد، یمكن جمیع القوائم تقدیم مرشح. 

علن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على يیكون االنتخاب سریا، و

األغلبیة المطلقة لألصوات. 

وفي حالة عدم حصول أي مترشح على األغلبیة المطلقة لألصوات بین المترشحین 

الحائزین على المرتبة األولى و الثانیة. 

) ساعة الموالیة و یعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبیة 48یجرى دور ثان خالل (

األصوات. 

 

 173.، صمرجع سابق، - محمد الصغیر بعلي1
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  1وفي حالة تساوي األصوات المحصل علیها، یعلن فائزا المترشح األصغر سنا.

) و عدم االلتفات 12/01) من القانون العضوي رقم (80ولهذا وجب تطبیق المادة (

) 12/01 أن القانون العضوي رقم (أي) 11/10) من القانون البلدي رقم (65إلى المادة (

) 80، إال أن هاته المادة (2) و ذلك ألنه الحق علیه11/10أسمى من القانون البلدي رقم (

أثارت العدید من المشاكل داخل المجالس المنتخبة البلدیة نتیجة للتعددیة الحزبیة. 

 25) لنظام االنتخابات المؤرخ في 16/10ومن أجل هذا جاء التعدیل القانوني رقم (

) 12/01) مباشرة من القانون العضوي لالنتخابات رقم (80، حذف المادة (2016أوت 

) متصدر القائمة التي نالت أغلبیة 11/10) من قانون البلدیة رقم (65واستبدالها بالمادة (

 .األصوات

 مما یعني أن تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي یخضع ألحكام قانون البلدیة ولیس 

لقانون االنتخابات وذلك من أجل الحد من النزاعات الداخلیة وتسریع عملیة التنصیب. 

 التنصیب ثانیا-

 یوما من تاریخ إعالن نتائج االقتراع في حفل 15یتم تنصیب الرئیس في مدة أقصاها 

رسمي یحضره أعضاء المجلس الشعبي البلدي بدعوة من الوالي الذي یتولى رئاسته على أن 

 البلدیة اإلداریةیعلن محضر التنصیب للعموم باإللصاق في مقر البلدیة وبمختلف الملحقات 

  3و یبلغ الوالي بذلك.

وبعد تعیینه یقوم الرئیس بتشكیل هیئة تنفیذیة ویشترط في رئیس المجلس الشعبي 

 4البلدي التفرغ ألداء مهامه وأن یقیم بالبلدیة.

 11، ص.مرجع سابق) المتعلق باالنتخابات، 01-12القانون العضوي رقم (-1
 174. ، صمرجع سابق- محمد الصغیر بعلي، 2
 22 الموافق لـ1432 رجب عام 20) المؤرخ في 10-11الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، "قانون البلدیة رقم (- 3

 12، ص.الجریدة الرسمیة"، المتعلق بالبلدیة، 2011یونیو سنة 
 175.، صمرجع سابق - محمد الصغیر بعلي،4
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 انتهاء المهام ثالثا-

) من قانون البلدیة " یستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي المتوفى 71تنص المادة (

) أیام على األكثر". 10أو المستقیل أو المتخلي عن المنصب أو محل مانع قانوني خالل (

و یمكن حصرها كما یلي: 

 تتمثل في تعبیر الرئیس صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي إرادیا عن رئاسة - االستقالة:

المجلس، یقدمها خالل مدة شهر للمجلس كهیئة مداولة مع إخطار الوالي بذلك. 

) ثلثي 1/3 وهي طریقة قانونیة بمقتضاها یبادر أغلبیة أعضاء المجلس (- سحب الثقة:

ما نصت علیه المادة لة، طبقا ياألعضاء باإلطاحة بالرئیس، أي تجریده من صفة الرئاس

  1).90/08) من قانون البلدیة رقم (55(

 : صالحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي الثالثالمطلب 

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بصالحیات متنوعة منها ما یعود إلیه باعتباره ممثال 

للدولة، ومنها ما یعود إلیه باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي البلدي ، ومنها ما یعود إلیه 

 باعتباره ممثال للبلدیة.

 رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال للدولة أوال-

یتمتع الرئیس بصالحیات واسعة واردة بالعدید من النصوص القانونیة وتتعلق بمجاالت 

شتى منها: 

) من قانون البلدیة، لرئیس المجلس الشعبي البلدي 86 بناء على المادة (* الحالة المدنیة:

ع العقود المتعلقة بالحالة المدنیة طبقا يصفة ضابط الحالة المدنیة، وبهذه الصفة یقوم بجم

للتشریع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقلیمیا. 

 218 - 217.ص.، صمرجع سابق - عمار بوضیاف،1
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) من قانون البلدیة: "لرئیس المجلس الشعبي البلدي 92 نصت المادة (* الشرطة القضائیة:

صفة ضابط الشرطة القضائیة. 

 یعتمد الرئیس قصد ممارسة صالحیاته في مجال الشرطة اإلداریة، على * الشرطة اإلداریة:

سلك الشرطة البلدیة التي یحدد قانونها األساسي عن طریق التنظیم" حسب ما جاء في المادة 

) من قانون البلدیة. 93(

 اتخاذ االحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة األمراض * الحفاظ على الصحة العامة:

المتنقلة أو المعدیة والوقائیة منها، السهر على سالمة المواد الغذائیة االستهالكیة المعروضة 

للبیع. 

 توفیر الراحة والهدوء للسكان وعدم استعمال مكبرات * الحفاظ على السكینة العامة:

الصوت باللیل و كذلك تنظیم المظاهرات. 

 باعتباره ممثال للدولة یكلف الرئیس بمتابعة تنفیذ القوانین * تنفیذ القوانین والتنظیمات:

 1والتنظیمات كالمراسیم الرئاسیة والتنفیذیة والقرارات التنظیمیة الوزاریة عبر تراب البلدیة.

 س رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلثانیا-

* یتولى الرئیس التحضیر لجلسات المجلس الشعبي البلدي فهو من یستدعي األعضاء 

ویبلغهم بجدول األعمال. 

* یتخذ كل اإلجراءات التي من شأنها تسهیل عملیة تنفیذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي، 

 تنفیذ مداوالت المجلس وحتى یتمكن رئیس المجلس هویقدم بین كل دورة وأخرى تقریرا یضمن

 بهیئة تنفیذیة تتولى االستعانةمن القیام بمهمة التنفیذ وفي آجال معقولة أجاز له المشرع 

اإلشراف والمتابعة بخصوص مداوالت المجلس. وتظم الهیئة إلى جانب الرئیس نوابه ویتراوح 

) حسب تعداد أعضاء المجلس. 6) إلى (2عددهم من (

 16-15، ص.ص.مرجع سابق) المتعلق بالبلدیة، 10-11قانون رقم (- 1
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* یقوم بتنصیب اللجان البلدیة واإلشراف على حسن سیرها كما یقوم بإعداد وتحضیر 

  1المیزانیة البلدیة.

 رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال للبلدیة ثالثا-

* یتولى الرئیس إبرام العقود باسم البلدیة، وقبول الهدایا والوصایا وٕابرام المناقصات 

والمزایدات ورفع الدعاوي، كما یتولى المحافظة على الحقوق العقاریة والمنقولة المملوكة 

     2للبلدیة، وتوظیف عمالها والسهر على صیانة محفوظاتها وهذا طبقا لقانون البلدیة.

 المدنیة واإلداریة وفق األعمال* یمثل البلدیة في كل التظاهرات الرسمیة واالحتفاالت و

الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بها. 

* إدارة مداخیل البلدیة واألمر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالیة البلدیة. 

* السهر على محافظة األرشیف. 

* اتخاذ التدابیر المتعلقة بشبكة الطرق البلدیة. 

* القیام بمناقصات أشغال البلدیة ومراقبة حسن تنفیذها. 

* تنفیذ میزانیة البلدیة. 

* عندما تتعارض مصالح رئیس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدیة باسمه الشخصي 

أو باسم زوجته أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو بصفته وكیال، یعین المجلس 

الشعبي البلدي المجتمع تحت رئاسة منتخب آخر غیر رئیس المجلس الشعبي البلدي أحد 

أعضائه لتمثیل البلدیة سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقود. 

وال یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یتولى تنفیذ قرارات ناجمة عن المداولة وال 

  3یحق له تمثیل البلدیة في جمیع القضایا المتنازع فیها ذات الصلة بموضوع المداولة.

 ،2، ط2002،دار العلوم للنشر و التوزیع: ، الجزائر-التنظیم اإلدارياإلداري -القانون - محمد الصغیر بعلي، 1
 165.ص

 221. ، صمرجع سابق- عمار بوضیاف، 2
 14، ص.مرجع سابق) المتعلق بالبلدیة، 10-11 قانون رقم (-3
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المبحث الثاني: الخلفیات السوسیولوجیة للمنتخب البلدي 

 السوسیولوجیة للمنتخب البلدي تنطلق من األفعال والقیم التي یتمیز بها  إن الخلفیات

الشخص - المترشح - لتبریر وصوله إلى المنصب السیاسي منذ ترشحه إلى غایة فوزه في 

المنافسة السیاسیة. 

  ثم،وبالتالي فإننا سنتطرق في هذا المبحث إلى سوسیولوجیة المنافسة السیاسیة المحلیة

 العالقات الزبونیة وشبكة العالقات االجتماعیة كإستراتیجیة فعالة في حسم العملیة أهمیة

االنتخابیة. 

: سوسیولوجیة المنافسة السیاسیة المحلیة األولالمطلب 

 مفهوم المنافسة السیاسیة المحلیة   أوال-

 تتمثل المنافسة السیاسیة المحلیة في االنتخابات التي تنظم بین مجموعة من 

المترشحین الذین یمثلون مجموع األحزاب السیاسیة المشاركة عبر قوائم انتخابیة، یتم إعداد 

هذه القوائم من طرف األحزاب السیاسیة ویرتب المترشحین تنازلیا بحسب االستحقاق على 

أساس عدد المقاعد المتنافس علیها ویعني هذا أن المترشحین قبل الدخول في الحملة 

االنتخابیة والتنافس على أصوات الجماهیر، یجب علیهم أن یفوزوا بثقة الحزب للترشح 

على الوضعیة في القائمة االنتخابیة، مما یحول رهانات المنافسة السیاسیة من  والتنافس

الرهانات الخارجیة أي رهانات المجتمع المحلي إلى رهانات داخلیة للحزب وهذا یعني أن 

المنافسة السیاسیة المحلیة هي شكل من أشكال المنافسة السیاسیة المركزیة ال تخضع 

 1لرهانات مستقلة عن رهانات النسق السیاسي.

 

 

 26.، صمرجع سابق، - مصطفى كلوشي1
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 مفهوم المنافسة الداخلیة ثانیا-

المقصود منها هو تلك الصراعات التنافسیة للفوز بأحقیة اللقب باسم الحزب وتصدر 

المراتب األولى في قائمة الحزب، وهي تعبر عن الصراعات بین الزمر والعصب والزبائن 

واألعضاء المنخرطین واالتجاهات والعشائر التي تنطوي تحت مظلة الحزب والتي من 

خاللها كل متنافس (العب) یرید الوصول إلى الفوز بأحقیة اللقب سواء من أجل أغراض 

 1شخصیة أو أغراض الجماعة أو الزمر التي ینتمي إلیها.

ومن خالل تطرقنا لمفهوم المنافسة الداخلیة التي تعتبر المرحلة األساسیة في سیرورة 

السعي للحصول على السلطة اتضح لنا بأن هناك مجموعة من العوامل األساسیة التي تحسم 

المنافسة السیاسیة الداخلیة یمكن التطرق إلیها الحقا. 

. سوسیولوجیا الترشح لإلنتخابات البلدیة في الجزائر ثالثا-

أكدت كل التجارب االنتخابیة في الجزائر في ظل التعددیة الحزبیة أنه مما ال جدال فیه 

أن العرش والقبیلة قد تمكنا من اختراق المؤسسة الحزبیة لدرجة أنه أصبح من شروط النجاح 

ویة لوضعهم على رؤوس القوائم االنتخابیة في الوالیات التي قالبحث عن أبناء العروش ال

تسیطر فیها تلك العروش القویة عددیا وسیاسیا ال سیما االنتخابات المحلیة البلدیة، فبقیت 

األحزاب في ظل نفس المنطق، فاحترمت في ترشیحاتها هذا المعطى السوسیولوجي بل 

عي لتوسیع سروبولوجي الممیز للعملیة االنتخابیة في بحثها عن نتائج جیدة أو في الثواالن

 2قاعدتها االنتخابیة.

إن عملیة الترشح واالنتقاء الداخلي تمر بعدة قنوات قبل المصادقة علیها من طرف 

القیادة المركزیة، هذه القنوات هي الهیاكل والبنى التنظیمیة المحلیة لكل حزب، حیث یتم 

 21، ص.مرجع سابقمصطفى كلوشي، - 1
 ،-سیاسیة-مقاربة سوسیولوجیة ، في اللعبة السیاسیة في الجزائر جدلیة التحالف واالنقسام- كنزة مغیش حامة، 2

 126.، ص2017 : الدار الجزائریة،الجزائر
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م یتم االختیار من طرف أعضاء وهیئات الحزب على المستوى ثالترشح داخل الحزب، 

 1المحلي ثم ترفع القائمة إلى القیادة المركزیة للمصادقة علیها.

إن النظام االنتخابي المعمول به في الجزائر یتمیز بالنسبیة، وبالتالي فإن المسألة 

األكثر أهمیة تبقى دائما التموقع في القائمة االنتخابیة وبالتالي ما یمكن اإلشارة إلیه في هذا 

الصدد أن فترة تشكیل القوائم االنتخابیة ترافقها مجموعة من الصراعات داخل التشكیالت 

السیاسیة الحزبیة محلیا عشیة كل موعد انتخابي سواء نتیجة الرفض الذي تواجهه القائمة 

سبب عدم حصول البعض على مركز مقبول بالمعلن عنها أو المعلنة نیتها للترشح، أو 

من القائمة، أو نتیجة لصراعات ونزاعات تنشأ بسبب رفض قدماء المناضلین للوافدین ض

الجدد على الحزب وعلى القوائم االنتخابیة والذي ینظر إلیهم على أنهم مدعومون من طرف 

 من طرف جماعات لیست على صلة عضویة بالحزب محلیا. واإلدارة المحلیة أو المقاولین أ

وفي أعقاب كل إیداع للقوائم االنتخابیة لدى اإلدارة، تنطلق سلسلة احتجاجات 

المناضلین الداعیة لتغییر القوائم واألسماء، وبعد اإلعالن عن قوائم المرشحین تتشكل موجة 

عارمة من الغاضبین الذین ابدوا رغبة في الترشح، وتوقف مسارها بفعل فاعل، ومن أجل 

 أن تترك الحزب نحو ، أوالترشح یمكن أن تدفع هذه الجماعات مبالغ مالیة لتصدر القوائم

 إن غضب المناضلین على الترشیحات یؤدي أحیانا كثیرة إلى .حزب آخر المهم أن تترشح

 إلى أحزاب أخرى، والمثیر لالنتباه أن اختیار الحزب المستقبل ال یقوم على إطاراتههجرة 

أساس القناعات اإلیدیولوجیة بل على كثیر من التكتیك غیر المتزاوج لألسف مع فعل 

 2لمشاهد االنقسامیة.ااستراتیجي قد یكون مبررا لبعض 

 ینسحب عدد من مناضلي الحزب ویعلنوا بعدها ترشحهم في قوائم حرة، بمجرد وقد

رفضهم لمنطق الترشیح أو حتى لمجرد الترتیب في القائمة، وقد وصل النضال الحزبي لحد 

 36. ص،مرجع سابق- مصطفى كلوشي، 1
 328.، صمرجع سابق- كنزة مغیش حامة، 2
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تقدیم قائمة الحزب تحت اسم حزب آخر، لقد تحولت االنتخابات إلى مناسبة للتنقل بین 

األحزاب احتجاجا على الترشیحات، وقد تسبب ذلك في خلط العدید من األوراق داخل اللعبة 

السیاسیة الحزبیة نتیجة ارتفاع حصة الحزب المستقبل وفقدان الحزب األول لمقاعد كانت 

 1بحوزته.

جیات النخبة السیاسیة يالمطلب الثاني: أهمیة العالقات الزبونیة في استرات

المحلیة. 

 مفهوم الزبونیة السیاسیة أوال-

 (Clientélisme - patronage)یب      عزم - التزالالمقاربة  الزبونیة: االست

إنهما مقولتان تحلیلیتان ینطبقان أیضا على أنماط الممارسة السیاسیة.  

م: زالاالست

 بالمعزب  "CLIENT"هو نمط عالئقي قائم على التبعیة الشخصیة التي تربط الزلیم

"PATRON" هذه العملیة التبادلیة، وذلك بموجب الوالء إطار الذي یمثل مسبغ النعمة في 

ي استنادا إلى مصلحة متبادلة انطالقا من ضرورة الطاعة المطلقة بحثا عن مرتبة صالشخ

 معاییر ال عقالنیة إلىووجاهة جدیدتین، وبالتالي الصعود االجتماعي متجدد یتم استنادا 

كالقرابة والنسب واالنتماء القبلي أو الدیني أو الجهوي. 

یب: زأما التع

ب هو مسبغ النعمة وواهبها زفهو الوجه اآلخر للعالقة بین طرفي التبادل، إذ المع

لطالبها الذي تربطه به عالقة والء شخصي بحثا عن حظوظ جدیدة ضامنة لصعود سیاسي 

أو اجتماعي. 

 329.، صمرجع سابقكنزة مغیش حامة، - 1
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 التحلیل الزبائني ظاهرة تستند إلى مبدأ تبادل االمتیازات إطاریب في ز التعاالستزالمف

بین شخصین أو طرفین هما المعزب والزلیم، باعتبارهما طرفان یتحكمان في مصادر 

 والثاني طالبا لها، في مقابل سلطة (مصلحة) هاومصالح غیر متكافئة، یعد األول مالكا ل

یمكن للثاني أن یوفرها لألول، فالزلیم هو الشخص الذي یضع نفسه في خدمة معزب یكون 

 هذه اللعبة یقوم على إطارعلى ذمته ویقیم معه عالقة منفعة متبادلة، توزیع األدوار في 

 1التبادل والتداول.

 ال تستند على معاییر عقالنیة بل على  "الزلیم"وبالتالي فإن عالقة المعزب بالزبون

معاییر شخصیة وعاطفیة، وهي عالقة غیر متكافئة تجعل الزبون في خدمة المعزب مقابل 

امتیازات غیر تعاقدیة (مصلحة) تتمیز بخصائص عدة أهمها، عالقة دینامیكیة ال متكافئة 

ثنائیة شخصیة، ذات طابع تبادلي وعالقة طوعیة. 

 المنتخب البلدي وٕاستراتیجیة العالقات الزبونیة ثانیا-

أصبحت العالقات الزبونیة بمثابة اإلستراتیجیة التي یتم االعتماد علیها في اللعبة 

السیاسیة العملیة االنتخابیة وتستثمرها الزعامات المحلیة من أجل الوصول للسلطة. 

تشكل العالقات الزبونیة إحدى القنوات الهامة التي تؤدي دورا ال یستهان به في تقویة 

النفوذ خاصة بالنسبة لألفراد المتنافسین حول السلطة السیاسیة سواء على المستوى المحلي 

م تضمن للفرد تحكم في مجموعة من الموارد وأحیانا تزالأو الوطني فالعالقات الزبونیة أو االس

تكوین قاعدة من األتباع الذین یكسبونه شهرة ویؤمنون له الموقع وتخترق هذه العالقات 

بشكل واسع مختلف البنى والمؤسسات بالمجتمعات التقلیدیة، وقد ال تقوم الزبونیة إال بتوفر 

أطراف العالقة على خدمات قابلة للتبادل بشكل یجعل كل طرف في أمس الحاجة إلى 

ن هذه الخاصیة هي ما یجعل أفراد النخبة المحلیة السیاسیة أكثر حرصا إالطرف الثاني، 

الزبونیة السیاسیة في المجتمع العربي، قراءة اجتماعیة سیاسیة، في تجربة البناء الوطني - حافظ عبد الرحیم، 1
 16.ص،  2006،: مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروتبتونس
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على امتالك موارد وخدمات ذات رواج في سوق المنافسة حول النفوذ خاصة في السوق 

السیاسیة یركز هذا النمط العالئقي في المقام األول على استعمال وتوظیف العالقات القرابیة 

ت أوسع ءااألسریة والعشائریة....لتوسیع قاعدة األتباع وكسب الشهرة لكنه یتجاوزها إلى فضا

وقد تخضع العالقات الزبونیة لمنطق األخذ والعطاء. 

 "جون مدار":یف العالقة الزبونیة بحسب تعریف صویمكن تو

باعتبارها عالقة من التبعیة الشخصیة غیر المرتبطة حصریا بالقرابة، بین شخصین "

 1."على األقل وهما السید والزبون، یفترض أال یتوفرا على موارد متكافئة

 تشكل المرتكز األساسي لقیام العالقات األطرافإن المصالح والمزایا المتبادلة بین 

الزبونیة فهي عالقة ال تفترض بالضرورة وجود أواصر القرابة أو نفس االنتماءات الفكریة 

 ذلك ال ینف كون أنواإلیدیولوجیة بین أطراف اللعبة، وٕانما تخضع لمنطق المصلحة، على 

العالقات الزبونیة ترتوي من العالقات االجتماعیة األسریة والقرابیة في كثیر من األحیان لكن 

سرعان ما تتوسع، ومادامت هاته العالقات تتسم بالدینامیة والحركیة إال أنها تبقى وتظل 

 من استراتیجیات النخبة السیاسیة المحلیة خاصة الفئة المتنافسة على السلطة إستراتیجیة

السیاسیة. 

فالوزن السیاسي للفرد المترشح ال یتحدد وال یكتسب أدنى أهمیة إال في إطار ما یتمتع 

به من عالقات ومدى قدرته على تعبئة والءاته الشخصیة الستقطاب المزید من األتباع 

والظفر بموقع من مواقع النفوذ والوجاهة، خاصة لحظة احتدام التنافس حول المواقع 

السیاسیة. 

إن العالقات الزبونیة بالنسبة للنخبة المحلیة ترتكز على إستراتیجیة االختراق الدائم 

والتوغل إلى عمق الوحدات االجتماعیة التي تشكل القاعدة المؤمنة للوجاهة، وتقوم لعبة 

 144-142.ص.ص، 2016 صیف ،35، العدد إضافات، "النخبة المحلیة والعالقات الزبونیة"- شفیق عبد الغني، 1
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االختراق تلك على محاولة كسب أشد الوسطاء تأثیرا وٕاقناعا للقاعدة االجتماعیة المحلیة، 

 1باعتبارهم قنوات وسیطة. 

المطلب الثالث: شبكة العالقات االجتماعیة التقلیدیة والصعود السیاسي  

 المحلي

إن الصعود السیاسي المحلي للمنتخب البلدي تتحكم فیه مجموعة من العالقات 

یة ان التقلیدیة السائدة في مجتمعه من عالقات قبلیة وعشائریة ومعارفه الشخصاالجتماعیة

 والعالقات القرابیة والعائلیة، وهذا ما سنتطرق إلیه.

 شبكة العالقات القبلیة والعشائریة أوال-

 القبلیة تتبلور الیوم داخل حقل الصراع والتنافس من أجل السلطة مع اإن اإلیدیولوجي

توظیف العالقات القبلیة والقرابیة خالل اللحظات الحاسمة في التنافس حول السلطة والتي 

في مقاله "الدولة ي" ه"شوقي الدويتكون االنتخابات اإلطار المالئم لها، یتحدث الدكتور 

والعشیرة" في مجتمع محلي (المجتمع اللبناني): "على أن العشیرة موجودة فعلیا وممارسة 

وتنظیما رغم غیاب النص القانوني الذي یعترف بها" بید أن عدم االعتراف القانوني ال یلغي 

وجود العشیرة كتنظیم أي ما یحجبه إذن النص تعترف به الممارسة"، ینطبق هذا على دول 

 لیسة كمؤسسة اجتماعیة واقتصادیة یلالمغرب العربي والجزائر خاصة، حیث أن غیاب القب

معناه غیابها كإطار لالنتماء وللهویة المحلیة ذلك ما یجعل من القبیلة عنصرا من العناصر 

الثقافیة واالجتماعیة التي تشكل موضوع مساومة، إذ أصبح التركیز على العالقات القبلیة 

 146-145ص..، صمرجع سابقشفیق عبد الغني، - 1
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التي تربط المرشح بالمنطقة كإستراتیجیة تضعف حظوظ المرشحین أثناء االنتخابات والذین 

. 1ال ینتمون إلى نفس المنطقة"

إن هذا النوع من العالقات االجتماعیة والذي تعتمد علیه النخبة السیاسیة المحلیة 

وتستثمر فیه بشكل قوي ومتكرر من أجل الفوز في اللعبة االنتخابیة ویصبح بمثابة رأسمال 

: "بأنه مجموعة من القواعد غیر الرسمیة بنك الفقر مجموعةاجتماعي الذي عرف من طرف 

رج القواعد التي تنظم العمل التطوعي من دالتي تدعم العالقة بین فردین أو أكثر، وتن

، إذ یتم 2"العالقات التبادلیة بین األصدقاء إلى مختلف أنواع العالقات البشریة األكثر تعقیدا

توظیفه سیاسیا خالل مسار اللعبة االنتخابیة. 

إن المجتمع الجزائري تحركه قوى من نوع خاص إنها اجتماعیة ذات نمطیة قبلیة 

 النسبیة وساللیة تتحدد بالشعور باالنتماء واالرتباط إلى نفس الدائرة القرابیة الدمویة أ

أنا من القبیلة "واالحتفاظ بنفس مرجعیة الجد المشترك ولو كان في صورته الوهمیة مثال: 

 إنه یتحدد ویتحقق عبر ،".. جدودي من القبیلة الفالنیةاأن"، .."أنا من بني فالن" ، .."الفالنیة

شكل عالقة الفرد بالمجموعة االجتماعیة كتشكیلة اجتماعیة تعكس صورة من الوحدة المنغلقة 

والمتماسكة وفق أسلوب التضامن اآللي ما بین أفرادهم بحكم رابطة قبلیة أو عشائریة محددة 

 وبالتالي فإن الرجل السیاسي یحول تلك الشبكة من العالقات إلى نوع من .لهویته االجتماعیة

 من أجل االنخراط وتوظیفهالرأسمال االجتماعي الذي یعتمد علیه قصد االستثمار فیه 

، وهذا ما أشار إلیه ابن خلدون أن العصبیة ال 3والمشاركة في اللعبة السیاسة االنتخابیة

تقتصر على رابطة النسب وحدها بل یضاف إلیها "الحسب" وما یدعوه ابن خلدون "الشرف 

وٕان كانت فیه  باألصالة والحقیقة" حیث یقول ابن خلدون في هذا اإلطار "ثم إن القبیل الواحد

- منصور مرقومة، "القبیلة في الجزائر: جدلیة التغییر بین الفكر التقلیدي وتحدیات العصرنة" أرنتروبوس: الموقع العربي 1
 http://www.aranthropos.com: في الرابط االلكتروني اآلتياألول في األنتروبولوجیا والسوسیوأنثروبولوجیا، 

 46.، صسابق مرجع وآخرون، ،يس- محمد قدو2
 112.، صالمرجع نفسه- 3
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 من عصبیة تكون أقوى من جمیعها تغلبها وتتبعها فالبدبیوتات متفرقة وعصبیات متعددة 

 1وتلتحم جمیع العصبیات فیها وتصیر كأنها عصبیة كبرى".

رف) ا التوظیف السیاسي لشبكة العالقات الشخصانیة (المعثانیا-

 اللعبة  تجلیاتإن هذا النوع من العالقات لدیه حضور مكثف ومتكرر ضمن

االنتخابیة، غیر أن هذا الشكل من شبكة العالقات الشخصانیة التي تجسدها واقعیا عالقات 

 بعیدا عن دائرة التوجیه وااللتزام الذي تفرضه االحتكاك، والتفاعل المباشر ما بین األشخاص،

واء الرسمیة ـــــیة، ســـــانونیة والمؤسساتیة وحتى األخالقـــــ والشروط القمنظومة المعاییر والقواعد

 للدخول في عالقة اجتماعیة وحاجتهمرسمیة والتي أوجدتها فقط إرادة األفراد أنفسهم الأو غیر 

هي إال تعبیر عن ضرورة اجتماعیة فرضها عامل الحاجة الذي یرافق  مع اآلخر، وما

 ویحركها مبدأ البحث عن الفائدة. حیاتهاإلنسان خالل طول مسار 

إن هذا الشكل من العالقات بعید كل البعد في تشكله عن عوامل االشتراك في نفس 

الرابطة أو االنتماء القرابي عائلي أو قبلي، وال تنظمها عوامل االشتراك في نفس الرابطة 

االصطناعیة سواء كانت ثقافیة أو تنظیمیة أو مؤسساتیة وٕانما تفرضه وتوجده رابطة 

االشتراك في نفس االنتماء المكاني جغرافي أو مهني وتبنیه نمطیة لعالقات عاطفیة حمیمیة 

التي یتولد على إثرها سلوك االحترام والتقدیر ویفعلها عامل االحتكاك والتقارب المستمر 

والدائم، لكن الذي یؤسس لدینامیكیتها وفعالیتها هو عنصر "المصلحة"، تقسیم، توزیع وتبادل 

المصالح. 

ویتجلى هذا الشكل من العالقات الشخصانیة في صور الصداقة، المحبة، الجوار، 

األقدمیة، العشرة...إلخ، وبالتالي فإن دائرة هذا النوع موجودة مسبقا قبل االشتراك في اللعبة 

. 2االنتخابیة وذلك من أجل االستثمار واالستغالل فیها سیاسیا

 107-105.ص ص،1961مكتبة المدرسة ودار الكتب اللبناني،  نشر: ، بیروتالمقدمة، - ابن خلدون1
 119-117 .ص.، صمرجع سابق- محمد قدوسي و آخرون، 2
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 التوظیف السیاسي لشبكة العالقات القرابیة العائلیة والعادات والتقالید ثالثا-

إن اإلنسان بطبیعته اجتماعي تحكمه عالقة مع مجتمعه، فقبل أن یكون مترشحا، فهو 

فرد ینتمي إلى أسرة، عائلة، حي ثم قریة، وقبل القیام بأي مشروع ال بد من الرجوع إلى هذه 

العالقات التي اكتسبها الفرد داخل مجتمعه واالستثمار فیها أثناء ترشحه، وهاته العالقات ما 

هي إال مظاهر لنظام من العالقات اإلستراتیجیة غیر الرسمیة، حیث أن ابن خلدون أشار 

إلى أهمیة العائلة "النسب" في حیاة األفراد خاصة عند الصعود السیاسي المحلي وذلك 

العتبارها تنظیما وقاعدة یستند علیها وبمثابة الضمان والمؤهل األول لربح أي مشروع 

سیاسي. 

إن هذا الشكل الذي تعتمد علیه النخبة السیاسیة المحلیة من أجل تجسید إستراتیجیتها 

خالل اللعبة االنتخابیة یتمثل في شبكة تفاعل العالقات القرابیة كمعطى اجتماعي طبیعي 

ه ؤیتمتع ویتمیز به الرجل السیاسي خارج إطار الحقل السیاسي أي عالقته وارتباطه وانتما

القرابي، بالمجموعة االجتماعیة العائلیة، "أفراد نفس العائلة"، وقد تعبر هذه الشبكة من 

العالقات عن نوع من النسیج االجتماعي التي یبنیها األفراد فیما بینهم عبر التزامهم 

ورة صتأسس بناء علیها يوارتباطهم بالروابط االجتماعیة األولیة التي تتحكم فیهم طبیعیا و

ونموذج المجتمع البسیط مشكلة رابطة قرابیة، فیظهر المجتمع على أنه تركیبة لجماعات 

قرابیة تحكمها وتتحكم فیها تضامنات واتحادات یخضع فیها الفرد إلى سلطة وحكم الجماعة 

م، وبالتالي من خالل هاته العالقات ح منطق الحفاظ على الوحدة والتالتهاویؤسس الستمراري

. 1یستطیع الفرد أن یتحصل من ورائها على الدعم والمساندة لتحقیق أهدافه السیاسیة

من هذا الشكل من شبكة العالقات القائم على أساس الرابطة القرابیة المبنیة في ض

 على صلة الدم أو الرحم أو المصاهرة والتي قوامها التالحم وااللتحام، یدخل استمراریتها

نموذج آخر من التكوینات االجتماعیة ومن االنتماءات القرابیة لكن لیس على أساس صلة 

 122-121 .ص.، ص مرجع سابق،محمد قدوسي و آخرون- 1
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الدم أو النسب أو الرحم، ولكن على أساس رابطة المكانة االجتماعیة التاریخیة ألحد أطراف 

الدائرة العائلیة (ابن شهید، ابن مجاهد...) أو ما یطلق علیه عموما عبر الخطاب 

اإلیدیولوجي أو التداول الشعبي "العائلة الثوریة"، إنه تجسید ألحد االنتماءات الرمزیة التي 

تصب فیما هو بطولي وثوري ارتبط بمشاركة أحد األقارب خالل مرحلة تاریخیة ماضیة في 

مسیرة حركة نضالیة ودفاعیة لها بعد وطني تركت بصماتها الرمزیة. 

حیث أن هذا البعد من الرأسمال االجتماعي  یضمن للرجل السیاسي الذي ینتمي إلى 

نفس الدائرة وظیفة ومكانة اجتماعیة تسمح في حالة استغاللها وتوظیفها بالحصول على 

بیة االجتماعیة للمجتمع، وتوفر له الحمایة أوال والسلطة ثانیا التي تموقع متمیز ضمن الترا

یخترق بموجبها عوائق وحواجز النسق اإلداري والقانوني ویكتسب من خاللها االحترام والرضا 

الشعبي فتحوله إلى الرجل األكثر حظا واألكثر قدرة للوصول إلى المناصب السیاسیة بل 

األكثر تزویدا بأدوات الصراع والمنافسة التي تمكنه من الفوز والنجاح خالل أي منافسة 

انتخابیة وتضمن له شرعیة ممارسة الفعل السیاسي ومنطق الهبة ومقابلها، فیتحول منطق 

 االعتراف بهذه خرینالمقابل إلى االلتزام الذي سیوفر لصاحبه الشرعیة ویفرض على اآل

الشرعیة وفق ما تفرضه قاعدة التاریخ المقدس والماضي الممجد الذي یحمل ضمن معالمه 

حتى وٕان كان شخصا فاسدا. 1الشجاعة و البطولة

 العادات والتقالید من  -المترشح -  العین المحلي علیهاومن بین األسالیب التي یعتمد

 من األتباع ما یورث، فكما یرث نة أجأجل استقطاب األتباع ، واستغالل بعض الوالءات لدر

بعض األعیان من أبائهم وأجدادهم اللقب والشهرة واألرض یرثون عنهم بعض األتباع أیضا، 

وقد یكون هذا راجع إلى بعض السلوكات القدیمة التي لیس من المستبعد أن تكون مرتبطة 

 126-125 .ص.، صسابقمرجع  ،محمد قدوسي و آخرونــ 1
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بعالقات سلطویة وقمعیة، ثم تحولت مع مرور الزمن وتعاقب األجیال إلى تقالید وأعراف كما 

. 1یمكن استخدام بعض التقالید واألعراف والتركیز على القیم السائدة

فالنخبة السیاسیة المحلیة ال یمكنها تحقیق أهدافها إال من خالل قیامها بإستراتیجیات 

تكون بمثابة الركیزة األساسیة التي یعتمدها المنتخب البلدي أثناء ترشیحه من أجل استقطاب 

األتباع والمناصرین، كما یمكن تعبئتهم وتجنیدهم في المعارك السیاسیة والضغط بواسطتهم 

على باقي الفاعلین السیاسیین المحلیین. 

: تأثیر الخلفیات السوسیولوجیة للمنتخب البلدي على أدائه  الثالثالمبحث

المحلي 

 من خالل أدائه المحلي، وبما أن وصول  یتضحإن السلوك السیاسي للمنتخب البلدي

المنتخب البلدي-المترشح- للمنصب السیاسي نتیجة تضافر مجموعة من العوامل 

ما یجعله یواجه ضغوطات وتحدیات ماالجتماعیة ، فإن هذا قد یؤثر على أدائه المحلي 

ة المحلیة. نميمتعددة المصادر قد تعرقل مسار الت

المنتخب البلدي بین الضغوطات الحزبیة و الضغوطات اإلداریة  :األولالمطلب 

إن الضغوطات والتحدیات التي یواجهها المنتخب البلدي متعددة األشكال والمصادر، 

حیث أن الهیئات البلدیة المنتخبة وبحكم موقعها كهمزة وصل بین المواطنین والسلطة، 

تعرض منتخبوها لرهانات وتحدیات وضغوطات مصدرها المواطن والسلطة في أن واحد، ي

بفعل اإلشكاالت التنمویة واالجتماعیة بأولویاتها المتزاحمة .  

وهناك نوع آخر من الضغوطات التي یعاني منها منتخبو الشعب في ظل التعددیة 

الحزبیة من خالل الوصایة الجدیدة والمزدوجة و المتناقضة والمفروضة على المنتخب البلدي 

 1من خالل القیادات الحزبیة من جهة و ترصد اإلدارة لهم من جهة ثانیة.

 .12/06/2009، 2675-العدد الحوار المتمدنــ  سلیم اللویزي، "النخبة المحلیة وتطویر مفهوم المشاركة السیاسیة"، 1
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 البلدي والمتكررة تصل إلى حد التهدید بالفصل المنتخبإن الضغوطات المستمرة على 

فعوض أن یهتم المنتخب البلدي  أراء ومواقف الحزب،بإذا لم یتم األخذ بعین االعتبار 

 البلدیة هتحقیق المصلحة العامة، یأتي الحزب من خالل مكاتبوبتحسین خدمات المواطن 

للضغط على هذا األخیر ویجعل منه سجین قرارات رئیس المكتب البلدي للحزب، فیشتغل 

المنتخب البلدي في محاوالت یائسة ومجهدة منه على محاوالت التوفیق بین االلتزامات 

یفته كممثل سیاسي محلي، وبذلك یتشتت تركیزه. ظالحزبیة وااللتزامات التي تفرضها و

ویبقى المنتخب المحلي دائما منشغل أكثر في محاوالت مرهقة للتوفیق بین االلتزامات 

الحزبیة و االلتزامات اإلداریة البلدیة من جهة، ومن جهة أخرى نجد شيء آخر یساهم في 

تعطیل السیر الحسن للبلدیة في المرتبة الثانیة التیارات الخارجیة و المتمثلة في األحزاب التي 

تعدد األحزاب  ینتمي إلیها المنتخبون أین تتعدد االنتماءات السیاسیة ألعضاء المجلس

عضویة للفئة الواحدة، فیستحیل التكلم الالمتدخلة في شؤون البلدیة، ومن ثم عدم وجود وحدة 

 متجانسة على األقل من ناحیة تبني المشاریع الموحدة، ورؤى موضوعیة لكل ةعن كتل

مشاكل المجتمع المحلي، فتشتت الجهود وفقا لتشتت األفكار، وعوض أن الهدف المتفق 

علیه في األصل هو تلبیة حاجات المواطن والسهر على خدمته، صار العكس من ذلك 

خدمة فئات معینة من الناس ووفق ما ترى األحزاب أنه " األصلح" ، فیملي على مناضلیه 

اآلراء والمواقف اتجاه القضایا المطروحة على الساحة، وتبقى األحزاب السیاسیة وسیلة 

ضغط مستمرة على مناضلیها المنتخبین في المجالس المحلیة. هذا الضغط من شأنه أن یولد 

 .2مضاعفات سلبیة تؤثر على عمل هذه المجالس

مالءات وتدخالت مباشرة في صالحیاته الیومیة اویبقى المنتخب دائما في مواجهة 

تفرضها القیادات الحزبیة من محاولة فرض التوظیف لمن یقترحهم الحزب في المناصب 

 144.ص ،2014الشروق لإلعالم و النشر، : ، الجزائر؟ منتخبو البلدیات مفسدون أم ضحایاـبشیر فریك،  ـ1
 13-12.ص.، ص2009، أكتوبر2ع، دراسات اجتماعیة مجلةالمحلي"،  التسییرو"الحكم الراشد  ــ حسین زوبیري،2
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 االجتماعیة وتحدید أولویات المشاریع التنمویة والمناطق اإلعاناتاإلداریة البلدیة، وتوزیع 

المستفیدة منها وحتى المقاولین المكلفین بإنجازها ناهیك عن التدخل لصالح أفراد وجهات من 

. 1غیر قانونیةو أجل الحصول على الخدمات واالمتیازات باألولویة سواء كانت شرعیة أ

كذلك من العناصر التي تساهم في عرقلة أداء المجالس نجد السلطة الوصیة أحیانا 

ولون ؤ وال یصادق على بعض المداوالت، فالمس تلغي قرارات صودق علیها من طرف البلدیة

سؤولون األعلى من مسؤول وقانون البلدیة. في كل مرة تحاول الوصایة، كما مالمركزیون وال

تحاول األحزاب بسط هیمنتها من خالل توسع مساحات نشاطها وتدخالتها لتفرض على 

. 2المنتخبین البلدیین وجهات نظرها التي تعكس مصالحها الشخصیة

وبالتالي فإن المنتخب البلدي یبقى یتخبط بین تعلیمات و مساومات وابتزازات حزبیة 

وٕاداریة غیر شرعیة وغیر قانونیة، وهنا یحدث الصراع والصدام بین اإلدارة والحزب المعني 

بالبلدیة قد تؤدي بالمنتخب البلدي نحو صراع دائم مع نفسه یواجه صعوبة التوفیق بین 

ازدواجیة الوصایة مما قد ینعكس سلبا على أدائه. 

: المنتخب البلدي بین القبلیة و الجهویة و العروشیة  الثانيالمطلب

ة على المستوى المحلي الضیق ظاهرتان من يالجهویة على المستوى الوطني والعروش

  والجزائر خاصةالظواهر االجتماعیة التي تمیز المجتمعات النامیة عن المجتمعات المتقدمة،

ن الظاهرة القبلیة والعروشیة والجهویة إحدى الممیزات التي تطبع واقعنا الوطني وخاصة اف

. كما یمكن 3المحلي ذات تأثیر مباشر في الحیاة العمومیة السیاسیة واإلداریة والتنمویة

الممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي من واعتبارها من أكبر عقبات التنمیة المحلیة 

 147. ص،مرجع سابقــ بشیر فریك، 1
 16. ص،مرجع سابقــ حسین زوبیري، 2
 156.، صمرجع سابق ــ بشیر فریك،3
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

 ومن أسباب وعوامل االنحراف والفساد الذي یقع فیه المنتخب البلدي مهما كانت صفته ،جهة

نزیها وصادقا ألن الضغط قوي والظروف صعبة. 

إن وصول رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى موقعه االنتخابي یكون بتضافر عدة 

  من بدایة الترشح إلى االنتخابات، والفوز والتعیین على رأس البلدیة، هذه العواملعوامل

إال  أنها لم تكن في خدمة   بقیادتها وأعیانها.العشائریةتشترك فیها العصبیات الحزبیة والقبلیة 

ة ذاتیة حیث ي حزبیة أو نفعةالصالح العام بل من اجل أهداف وغایات وحسابات مصلحي

. وبالتالي 1ینتظر منه "رد الجمیل" خدمة األقطاب التي ساهمت في وصوله لمسؤولیة البلدیة

لیس أمامه إال الخضوع ألوامر و ،زره ودعمه ترشیحا وانتخاباآفإن المنتخب یبقى مدینا لمن 

مالءات وطلبات وتوجیهات القبیلة والعرش من خالل األعیان والزعامات القبلیة العروشیة إو

 لخدمة القبیلة من جهة وتحقیق المآرب الشخصیة لهم من سیطرتهاوتضع رئیس البلدیة تحت 

. 2جهة ثانیة مادیا ومعنویا

إن األزمة التي تعیشها المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر ترجع إلى طبیعة البنیة 

لثقافة ااالجتماعیة للمجتمع الجزائري كونه متخلف وتقلیدي، ولم یصل بعد إلى مستوى 

لیست ة واالقتصادیة الحدیثة، وبالتالي تصبح عوامل الصراع داخل هذه المجالس يالسیاس

ت قبلیة متجسدة فیما تسعى من أجل الوصول إلى السلطة بیا وٕانما عص،سیاسیة فحسب

 فبالرغم .المشاریع التنمویة التي یحوزها التنظیم وتحوزها البلدیة ووالحصول على االمتیازات

من تشكیل التنظیمات السیاسیة والبیروقراطیة في وقتنا الحالي على أساس سیاسي وقانوني 

 إال أن العصبیة القبلیة هي المحددة والمسیطرة في تنظیم ،وعلى أساس القواعد التنظیمیة

غیر رسمي في العمل. ویتضح هذا في تمثیل المنتخب  لیس لشرائح المجتمع باختالفها، 

وٕانما ألعضاء قبیلته وعشیرته، وتشكل المجالس إذن من عصبیات قبلیة وعشائریة وعائلیة، 

 185. ص،سابقمرجع ، ــ بشیر فریك1
 158.، صالمرجع نفسهــ 2
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

تعمل بصفة مستمرة من أجل الوصول إلى السلطة ومصادرها ومواجهة العصبیات القبلیة 

. 1األخرى بهدف تحقیق مصالحها الشخصیة ولیس الصالح العام

ت مكانتها وقوتها من العمق االجتماعي والتاریخي، وبالتالي یاوقد تستمد هذه العصب

یؤدي بأفرادها إلى تدعیم القیم التقلیدیة وتعزیزها وهذا ما ینعكس سلبا على محتوى فعالیة 

المجالس وأدائها. ونشوب أجواء لتفاعالت اجتماعیة مضطربة ومشحونة ال تتناسب وعملیة 

التنمیة المحلیة الشاملة المستقلة والمنشودة، وٕانما تتناسب مع عملیة التنمیة القبلیة والجهویة. 

وبهذا تحولت المجالس البلدیة المنتخبة إلى مجال لنشوب الصراعات التنظیمیة لعدة 

 االستقالةأسباب، ومن مظاهر ذلك حاالت سحب الثقة من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو 

وهذا یكون بفعل عالقات السلطة األوتوقراطیة وغیر المتعاونة  االنسحاب من العضویة، أو

والمنفردة باتخاذ القرار، وتهمیش وٕاغفال األعضاء الممثلین للمجالس بخصوص صنع 

ه توزیع المناصب والمهام من تصورات مختلفة في المصالح وهذه فالقرارات، فضال عما یخل

مثل في المستوى التعلیمي ومستوى الكفاءة والخبرة في المجال ت مصادرها تنالتصورات البد أ

ن حاملي الشهادات ومعدومیها، وبین  بي، وبالتالي تحدث صراعات ذات طابع أخرسنوال

 2ها.قرياألجیال و بین ذوي الكفاءة و الخبرة و مفت

إن االنعكاسات المترتبة عن وقوع المنتخب في قبضة الظاهرة القبلیة و العروشیة 

والجهویة هي حدوث االنشقاقات داخل المجالس البلدیة مما قد یؤدي إلى انسداد أغلب 

المجالس البلدیة وتعطیل مصالح المواطنین وٕاجهاض التجربة الدیمقراطیة المحلیة ورهن 

العملیة التنمویة بأكملها هذا باإلضافة إلى التحقیقات والمتابعات القضائیة ضد المنتخبین 

 - المجلة الجزائریة للسیاسات العامةــ  سمیر بوعیسى،" مشاكل المجالس المنتخبة في الجزائر و أسباب انسدادها"، 1
 37.، ص2014- أكتوبر 5العدد

 38، ص.نفسهرجع الم -2
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

المحلیین في البلدیات مما یفقد هؤالء المصداقیة لدى الرأي العام ، ویقوي أطروحات الهیمنة 

 1والوصایة التي یدعو إلیها المتشبعین بالفكر الوصائي على الشعب وممثلیه.

المطلب الثالث: المنتخب البلدي و رهانات جماعات الضغط و المصالح 

أشارت الكثیر من الدراسات في علم االجتماع السیاسي إلى وجود جماعات ذات مصالح 

ن األحزاب السیاسیة ، لها وظائف في أغلب المجتمعات الحدیثة ، قد تكون مفیدة عمستقلة 

لتحقیق  الصالح العام  أو قد تكون ضارة للمجتمع وهي تمارس تأثیرها من أجل تحقیق 

أهدافها. وبالتالي فإن جماعات الضغط تمثل تجمعات بشریة تعمل بوسائلها الخاصة من 

أجل تحقیق أهداف معینة، وهي تعتبر بمثابة قوة مستترة تؤثر على النسق السیاسي المحلي. 

كما تؤثر على المنتخبین بمختلف الوسائل المشروعة و غیر المشروعة. 

مات تضم مجموعة من الناس ذات ظ أنها من <<:الجماعات الضاغطةویمكن تعریفها 

بقصد التأثیر المباشر  مصالح مشتركة ، تمارس نشاطا سیاسیا أو نقابیا طبقیا أو اجتماعیا،

شریعیة وعملها تأو غیر المباشر في تصرفات الحكومة أو مواقفها، أو في مواقف الهیئات ال

صالح هدف معین یحقق أغراض الجماعة الضاغطة. وتستخدم جماعات الضغط في ل

شریعیة والمحلیة توسائلها على االتصال المباشر بأعضاء الحكومة، وبأعضاء المجالس ال

وتستخدم في ذلك وسائل اإلقناع والمعلومات والرشاوي والحفالت والوالئم الفاخرة والوعود 

. 2 أو ما شابه ذلكاالنتخابیةبالتبرع أثناء الحمالت 

كما أن هذه الجماعات تؤثر على السلطة الستصدار قرارات لصالحها، هدفها تحقیق 

مصالحها ولیس المصلحة العامة، وخدمة أعضائها، وال یمنع ذلك من استخدامها األسالیب 

السیاسیة للوصول إلى هذه المصالح، وال تقدم جماعات الضغط والمصالح مرشحین لها في 

  160، ص. مرجع سابقبشیر فریك ، - 2
 72، ص.1991، عمان: دار الفارس للنشر والتوزیع، 2،جموسوعة السیاسة- عبد الوهاب الكیالي، 2
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

المعارك االنتخابیة حسب رأي البعض، بل تؤید مرشحین وتشجعهم وتساهم في حمالتهم 

. 1االنتخابیة

وتتمثل الجماعات الضاغطة المحلیة في بعض وجهاء القبائل والعشائر الذین تلتف 

حولهم مجموعات من المنتمین ، كما تتمثل في أصحاب رؤوس األموال من تجار وفالحین 

ومربي الماشیة ومقاولین، كما تتمثل أیضا في مشایخ الزوایا أو بعض أئمة المساجد ورجال 

الدین . فهذه الجماعات المحلیة غالبا ما یحكمها االنتماء القبلي أو العصبیة القبلیة أو 

مصالح التي أرادها المنتمین إلیها أو التي تربطهم الالعشائریة بحیث أنها تسعى إلى تحقیق 

بها عالقات مصلحیة. 

ومن أكبر التحدیات والرهانات التي تواجه المنتخب البلدي هي كیفیة التعامل ومواجهة 

هذه اإلشكالیة التي تفرزها سلوكات هذه الجماعات الضاغطة واالبتزاز والمساومة ولوبیات 

المصالح والمنافع واالمتیازات وقد تغلغلت هذه القوى النافذة بأموالها في دوالیب الدولة مركزیا 

ومحلیا مما تسبب في خلق مشاكل تعترض طریق المنتخب البلدي. وتتجلى خطورة هذه 

والضغط والمساومة من  جهة، وفي تحالفها مع 2الجماعات في فن إتقان أسالیب المناورة 

جهات نافذة في البالد. 

إن ظاهرة نفوذ الجماعات الضاغطة والمصالح أصبحت واقعا تشهده العملیات االنتخابیة 

السیما المستوى المحلي، حیث أن رجل المال ال یلجأ لرجل السیاسة إال عندما یحتاج 

یه من إكراه ضاغط، أو یستر على ممارسته فالستصدار تشریع یمنحه امتیازا ما، أو یع

وسلوكیاته بالسوق، ورجل السیاسة ال یلجأ إلى رجل األعمال وأصحاب المال إال حینما تشتد 

جماعات الضغط و تأثیرها على القرارات اإلداریة و الدولیة ( ماهیتها- أنواعها - - محمد أبو ضیف باشا خلیل ، 1
 17-.15 .ص.، ص2008 ، ، دار الجامعة الجدیدة: ، األزاریطةعیتها- أهمیتها)وامل تكوینها- مشروع

 161-160 ، ص.ص.مرجع سابق- بشیر فریك، 2
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

حاجته إلیهم بفترة االنتخابات تحدیدا حیث لسلطة المال قوة البث والحسم في مصیر هذا 

المترشح. 

إن هاته األسالیب التي تتقنها وتتفنن فیها الجماعات الضاغطة والمصلحیة من ابتزازات 

ومساومات قد ینجر عنها انعكاسات خطیرة یقع فیها المنتخب البلدي ویجد نفسه غارقا ومن 

الصعوبة إنقاذه. 

فإذا كان المنتخب البلدي متفطنا لهذه الجماعات ولم یستسلم لمجابهتها منذ البدایة، فإنها 

ال ولن تفشل بحیث ستعلن الحرب الخفیة أحیانا والمعلنة أحیانا أخرى مجندة خدامها 

 .دیها في مختلف المواقع داخل األجهزة اإلداریة والمجتمع المدني المحلي والوطنييومر

باإلضافة إلى الحلفاء والعمالء في المراكز والمناصب العلیا ومن ثم تقوم قیادات أركان 

الجماعات الضاغطة والمصلحیة ببلورة الخطط وضبط االستراتیجیات بعد حصر المعلومات 

. 1ول من أجل اإلطاحة بهؤول المسحوالمعطیات 

ته األسالیب تلجأ إلیها الجماعات من اتصال بالجهات الرسمیة النافذة في السلطة اكل ه

الوصیة و التشویش المباشر بافتعال المشاكل والقضایا واللجوء إلى الصحافة المكتوبة وخیر 

دلیل على ذلك أغلب المنتخبین متابعین قضائیا. ضد كل من یقف أمام أطماع هذه 

الجماعات. 

إن الواقع المحلي الجزائري یؤكد أن المنتخب البلدي كان ومازال تحت وطأة الضغط 

مر المصلحي، إذ نجد الكثیر من اإلطارات والكفاءات اإلداریة والمنتخبة ضحیة لهذه آوالت

ل نظام سیاسي وٕاداري هش فاقد للشرعیة ظالمؤامرات محلیا ومركزیا وهذا نجده في 

والمصداقیة من أجل إرضاء القوى المصلحیة المتجذرة في أجهزة الدولة التي أصبحت تعادل 

السلطة الرسمیة في قوتها . 

 164-162، ص.ص. مرجع سابق- بشیر فریك، 1
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

إن حقیقة هذه اإلشكالیة وانعكاساتها السلبیة الخطیرة تؤدي إلى انسداد عمل المجالس 

 وهذا ما یستدعي منا البحث عن ،وسحب الثقة، المتابعات القضائیة، العزل وحتى السجن

آلیات و كیفیات التصدي لها. 

 المطلب الرابع: المنتخب البلدي والحركة الجمعویة المحلیة

 دینامیكیة جمعویة في كبتها، وا1990مع میالد التعددیة وظهور قانون الجمعیات لسنة 

وهي تشیر إلى تلك الدینامیة التي تنشأ في المجتمع  الخ)،اجتماعیة، ثقافیة،...كل المیادین(

ة االجتماعیة المتبلورة من خالل رادبصفة عامة والمجتمع المدني بصفة خاصة، بفعل اإل

السعي الجماعي للجمعیات قصد إحداث تغییر في مختلف المجاالت االجتماعیة والثقافیة 

واالقتصادیة والسیاسیة، ومن خالل التفاعالت الحاصلة داخل التجمعات الجمعویة ذاتها أو 

باحتكاكها مع محیطها الداخلي والخارجي. فهي إذا دینامیة جماعیة لخدمة أهداف مشتركة 

یمكن الحكم على قوتها وحیویتها من خالل تفاعل أنشطة الجمعیات وتنسیقها في إطار حیز 

فالحكم علیها یكون بقوة تأثیرها وقدرتها  من التنافس والحریة لتحقیق األهداف المشتركة بینها،

. 1على االستجابة

ة والرقي من جهة، نالعصروة التطور كيإن المجتمع المدني وباعتباره قوة دفع قویة لدینامي

وقوة اقتراح ومراقبة ودعم للبرامج والسیاسات الرشیدة من جهة ثانیة، إال أن طریقة أدائه ترجع 

للظروف التي نشأ وظهر فیها، إذ تتمیز بضعف أدائها وعدم استقاللیتها عن السلطة فهي 

 فقط ولیست دینامیة. فقد ساهمت السلطة في خلق جمعیات ومنظمات یةمجرد ظاهرة صور

تشجعها وأمدتها بالدعم المادي والمعنوي لتجعل منها القوة البدیلة عن األحزاب السیاسیة 

 لخططها وأعطیت التعلیمات للوالة على المستوى المحلي بمنحها جلتسویق أطروحاتها والتروي

المقرات والتسهیالت من جهة والعمل على تشجیع إنشاء جمعیات محلیة. 

 184، ص.2015 شتاء-ربیع 30-29، العددین إضافات- ملیكة فریمش، "الحركة الجمعویة وتطلعات المرأة الجزائریة"، 1
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 غرس جذورها وسط الحركة الجمعویة والمجتمع السیاسیةوقد حاولت بعض التشكیالت 

المدني من خالل التنظیمات الطالبیة والشبانیة والجمعیات المسماة الخیریة، كما حاولت 

ة على التموقع من خالل انتظامها داخل جمعیات ومنظمات يبعض القوى المصلحیة والمهن

. 1 صوتها وممارسة ضغوطاتهاإلسماعمختلفة 

وألن العمل الجمعوي مكونا أساسیا من مكونات المجتمع المدني ومیدانا لتحقیق 

الطموحات في التغییر االجتماعي، وعمال تطوعیا لخدمة الصالح العام، فهو مرتبط باألزمة 

التي یعرفها العمل السیاسي في الجزائر، حیث نجد عددا من الجمعیات والمنظمات امتدادات 

لهیئات سیاسیة تستغلها وتوظفها خالل حملتها االنتخابیة. وعلى هذا األساس فإن العالقة 

بین بعض المجالس المنتخبة البلدیة وبین بعض الجمعیات والمنظمات الشبابیة، إذ على قدر 

المساندة والمواالة التبعیة لها، یكون الدعم والتمویل ألنشطتها وطلباتها ورغباتها الخاصة 

والعامة وهذا أخطر مظهر من مظاهر انحرافات الحركة الجمعویة ببالدنا وهو االنتماء 

 سلطة القرار ومفاتیح صنادیق نالسیاسي والخضوع للجاذبیة الحزبیة ولنفوذ أشخاص یملكو

. 2الدعم والتمویل

الحفاظ على توازن الجمعیة وبقائها ومصداقیتها وكیانها المستقل البد لها من فمن أجل 

مقاومة كل أشكال اإلغراء كیفما كان نوعها سواء كان مصدرها حزبا سیاسیا أو شخصا نافذا 

وألن المنتخب البلدي األكثر احتكاكا بالجمعیات  في المجتمع على رأس مجلس منتخب.

ومنظمات المجتمع المدني یجب أن یكون أكثر قدرة على التمییز بین الجمعیات الجادة 

 مسؤولیة وجدیة حوتشجیعها ودعمها واإلصغاء القتراحاتها وطلباتها والتعاطي معها برو

 166، ص.مرجع سابق- بشیر فریك، 1
 - محمد الشبوني ، "العمل الجمعوي بین الوصولیة و االرتزاق"، في رابط األنترنیت اآلتي:2

http://www.daiouchcity.net/ على الساعة 17/05/2018 العمل-الجمعوي-بین-الوصولیة-واالرتزاق، تصفح یوم 
13:45 . 
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

وموضوعیة لخلق التكامل واالنسجام في خدمة القضایا الوطنیة وخاصة المحلیة. كما یتطلب 

الحذر من كل التنظیمات االنتهازیة بأعضائها ورموزها ومناوراتها وتآمرها ضد من یتصدى 

لها، خاصة المنتخب الذي یفتقد للدعم السلطوي اإلداري أو السیاسي. وبالتالي فأن الحركة 

الجمعویة تبقى من أكبر الرهانات والتحدیات التي یسعى المنتخب البلدي لكسبها حتى ال 

یكون رهینة لتآمرها. 

: المنتخب البلدي  والصراعات السیاسیة المحلیة الخامسالمطلب 

إن الممارسة السیاسیة التعددیة في الجزائر لم ترق بعد إلى مستوى مناظرة األفكار 

والبرامج وقبول اآلخر واإلقرار بخضوع األقلیة لرأي األغلبیة واحترام األغلبیة لرأي األقلیة، 

حیث أن الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة السلیمة تهدف إلى التكامل واالنسجام بین تیاراتها 

واتجاهاتها حول القضایا األساسیة المتعلقة بحاضر ومستقبل األمة  بثوابتها وقیمها وتطلعاتها 

في الرقي واالزدهار. فقد تختلف وتتباین األطیاف السیاسیة حول السبل والكیفیات العملیة 

وآلیاتها لتحقیق التنمیة السیاسیة واالجتماعیة . 

وألننا لم نصل إلى هذا المستوى من الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة فقد انزلقت العالقات 

والسلوكات بین بعض القیادات الحزبیة إلى مستوى التطاحن والعداء والتآمر بین الزعامات 

 مصلحیة هشة سرعان ما تنهار بزوال أسبابها وأهدافها المصلحیة تحالفاتالحزبیة مشكلة 

الظرفیة. 

فإذا كان هذا األمر على المستوى الوطني ، فإن انعكاساته تكون على المستوى المحلي، 

إذ تعد المجالس المحلیة البلدیة مسرحا لتلك الصراعات مما یفقدها للمصداقیة. وبما أن 

تكریس والمنتخب البلدي یجسد التطلعات الشعبیة المحلیة في االرتقاء بمناطقهم وبلدیاتهم 

اإلرادة الشعبیة بأبعادها السیاسیة والتنمویة، إال أن الصراعات السیاسیة كانت دائما وراء 

االنشقاقات واالنسدادات والمؤامرات التي یتعرض لها المنتخب التنفیذي من خالل اإلشاعات 
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

 .إضعاف أدائهم الیوميو عمل رؤساء البلدیات تزعزعواألكاذیب وغیرها من األسالیب التي 

مما قد یدخلهم في متاهات الفعل المضاد قد یكون ضد زمالء لهم في المجالس المنتخبة أو 

 1ضد القوى الخارجیة االنتهازیة سیاسیة كانت أو مصلحیة.

ومع ذلك فإن الكثیر من متاعب المنتخبین المحلیین البلدیین من سحب الثقة، وانسداد 

، وفتح التحقیقات والمتابعات القضائیة والتوقیف أو العزل كلها كانت من نسج سعمل المجال

وتخطیط القوى السیاسیة الحزبیة من أجل تحقیق أهدافها اآلنیة أو المستقبلیة حتى على 

حساب االستقرار وانسجام وتكامل المجموعة المنتخبة مهما كانت انتماءاتها الحزبیة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : واستنتاجاتخالصة 

 من خالل دراستنا لهذا الفصل توصلنا إلى:

 170-168، ص.ص.مرجع سابق- بشیر فریك، 1
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  مكانة المنتخب البلدي المحلي في الجزائر والعناصر المؤثرة فیه الفصل الثاني: 
 

- كیفیة ظفر رئیس المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون العضوي لالنتخابات 1

) من القانون البلدي 65) والذي أصبح یعین طبقا للمادة (16/10المعدلة في سنة (

 من القانون العضوي 80)، بعدما كان یظفر من خالل التحالفات طبقا للمادة 11/10(

 ).12/01لالنتخابات رقم (

إن وصول المنتخب البلدي إلى المنصب السیاسي المحلي وخاصة رئسي المجلس - 2

 من فراغ وٕانما كان نتیجة لتضافر مجموعة من العوامل هالشعبي البلدي لم یكن انطالق

 والعالقات االجتماعیة بمثابة الرأسمال الزبونیة بدءا بالعالقات -السوسیولوجیة- االجتماعیة 

ة أو ية قبلیة أو قرابـــــما هو رابطـــــیدیة المتمثلة فيـــــ التقلهتلف مكوناته ومصادرــــاالجتماعي بمخ

 المرجع األساسي والضروري الذي یعتمده الفرد إذ تعدیة، انما هو شبكة للمعارف الشخص

ویدخله في عملیة االستثمار وفي خیاراته اإلستراتیجیة أثناء المشاركة في اللعبة االنتخابیة. 

حیث تسمح هذه العالقات االجتماعیة بإعطاء وزنا سیاسیا للفرد فكلما كان یتمتع 

بعالقات متینة ووالءات شخصیة أدى إلى استقطاب العدید من األتباع من أجل الوصول إلى 

أثناء المنافسة السیاسیة إال أن هذا قد ینعكس سلبا على  - السلطة- المنصب السیاسي 

أدائه المحلي مما قد یعرقل مسار التنمیة المحلیة، وهذا ما تشهده أغلب المجتمعات المحلیة 

 في مجتمع ، وهذا ما سنتطرق إلیه في الفصل الثالث، من خالل دراستنا المیدانیةالجزائریة

  محلي لبلدیة األخضریة والیة البویرة.
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 الفصـــــــــــــــل الثالث

اخللفيات السوسيولوجية ملنتخيب 

 بلدية األخضرية



 الفصل الثالث:                                      الخلفیات السوسیولوجیة لمنتخبي بلدیة األخضریة
 

 

تمهید: 

تختلف الثقافات من مجتمع إلى آخر، ومن شخص آلخر، إذ أن لكل إنسان ثقافة 

ها من خالل البیئة االجتماعیة التي نشأ فیها. وبالتالي فهي المرجعیة األولى ســـــمعینة یكتب

 ــــــرادار الذي یحكم سلوك األفــــــة، وبمثابة اإلطـــــة والسیاسيـــــ االجتماعيقــــفللسلوك والموا

كیلة ــــل هذه التشــــات داخـــــدد الثقافــــث تتعــــة)، حيــــس البلديـــات (المجالــــماعــــوالج

وبالتالي االختالف في االتجاهات واآلراء والشخصیات، فال یمكن لنا - السیاسیة-االجتماعیة

فهم الثقافة السائدة إال من خالل سلوك الفرد الذي ال ینفصل عن الشخصیة وتأثیره على أداء 

     المجالس البلدیة.

وبالتالي فإن دراستنا في هذا الفصل تتمحور حول دراسة عامة لبلدیة األخضریة، ثم 

، من خالل قراءة 23/11/2017التطرق إلى الدراسة التحلیلیة لنتائج االنتخابات البلدیة لیوم 

سوسیولوجیة، ومن ثم البحث عن تأثیر العوامل السوسیولوجیة في تركیبة المنتخب البلدي 

 لبلدیة األخضریة.

  وهي كاآلتي:وبالتالي یمكن تقسیم هذا الفصل إلى ثالث مباحث

 . دراسة عامة لبلدیة األخضریة: المبحث األول-

 .23/11/2017 دراسة تحلیلیة لنتائج االنتخابات البلدیة لیوم: :المبحث الثاني- 

 تأثیر العوامل السوسیولوجیة في تركیبة المنتخب البلدي لبلدیة  :المبحث الثالث- 

األخضریة. 
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 الفصل الثالث:                                      الخلفیات السوسیولوجیة لمنتخبي بلدیة األخضریة
 

 

المبحث األول: بلدیة األخضریة دراسة عامة 

إن المجتمع المحلي لبلدیة األخضریة ال یزال مجتمعا محافظا، تسیطر فیه العالقات 

القیم والعادات والتقالید، وذلك بسبب الثقافة التقلیدیة السائدة والناتجة  االجتماعیة ومختلف

 عن البیئة االجتماعیة المحلیة.

ومن خالل هذا، یمكننا التطرق في هذا المبحث إلى دراسة البنیة االجتماعیة المحلیة 

 لبلدیة األخضریة وخصوصیاتها، من خالل ثالث مطالب:

 - لمحة تاریخیة لبلدیة األخضریة قبل وبعد االستقالل.

 .- خصائص المجتمع المحلي لبلدیة األخضریة

 - الهیكل التنظیمي لبلدیة األخضریة

) قبل وبعد االستقاللبلدیة األخضریة (ل  لمحة تاریخیةالمطلب األول:

 (بالیسترو سابقا) بلدیة األخضریة أوال-

 من طرف عمال الفرقة المكلفة 1868أنشأت مدینة األخضریة كمستوطنة في سنة 

 كلم. 04بشق الطریق اإلمبراطوري الذي یقطع طولیا مخانق عمال (بالیسترو) على مسافة 

والذي بدأ في إنجازه بغرض ربط الجزائر العاصمة بقسنطینة على غرار الطریق الذي 

كان في عهد األتراك و الذي كان یمر عبر قنطرة "بني هیني" من الناحیة الغربیة من خالل 

" وخمیس الخشنة FONDOUKقدارة وجبال بوزقزة انطالقا من العاصمة وفندق حمیز "

  1 القطاع القسنطیني.باتجاه

1  - Jaques Stamboul: (islamiste D.I.U.A) Rapport Monographique et conclusion 
d'enquête Alger, Octobre 1959 p3. 
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 تم بموجبه 18/11/1869وبمرسوم اإلمبراطور الفرنسي "نابلیون الثالث" المؤرخ في 

إعطاء تسمیة بالیسترو رسمیا للتجمع السكني لعمال الطریق اإلمبراطوري، لیكون بذلك أول 

ها الفرنسیون بالوسط الجزائري ألهداف سیاسیة وعسكریة. نيمستوطنة یب

وقد أعطى الفرنسیون رسمیا اسم "بالیسترو" لهذه المستوطنة الناشئة منذ 

 الجیش الفرنسي على الجیش النمساوي المحتل لألراضي النتصارات كتذكار 18/11/1869

 في قریة بالیسترو بمقاطعة 1859 ماي عام 31-30 وكان ذلك االنتصار في 1اإلیطالیة.

المباردیا اإلیطالیة وكان الجیش الفرنسي آنذاك یضم في صفوفه أعداد كبیرة من المجندین 

الجزائریین من الزواف والقناصة تحت قیادة اإلمبراطور نابلیون الثالث حلیف الجیش 

 2البیموني (سردینیا) تحت إمرة الملك "فیكتور إیمانویل".

 كانت في 18/11/1869إن مستوطنة بالیسترو التي تأسست بمرسوم إمبراطوري في 

بدایة األمر تابعة لعمالة (والیة) الجزائر العاصمة، ثم تأسست بلدیة قائمة بذاتها تابعة لبلدیة 

. وهو األمر الذي شجع المستوطنین األوروبیین 1870 مارس 17 من ابتداءذراع المیزان 

 لكن ،إلى هذه القریة الناشئة واالستقرار فیها بأعداد معتبرة منذ ذلك التاریخ على القدوم

 القریة تتحول إلى حطام على أیدي مجاهدي ثورة تاألحداث التي تلت بعد ذلك جعل

 وٕاحراقهم ،اج محمد مقرانيــــــة خالل ثورة الحـــــــ ولعل انتفاضة األهالي في المنطق،1871

ترو وقتلهم المعمرین األوروبیین ممن كانوا یحملون السالح في یسة بالــــــلمستوطن

 خیر دلیل على رفض السكان الجزائریین لكل معتمد أثیم على بالدهم أو 20/04/1871

 طبع دار ، الجزائر:)1918-1830متعاونون ومجندون جزائریون في الجیش الفرنسي ( بجاوي، لح محمد الصا-1
 256.، ص2009 ،القصبة للنشر

 المكتب العربي : القاهرة،)1962-1869دراسة تاریخیة لمنطقة بالیسترو بالجزائر ( بجاوي، لح- محمد الصا2
 121.، ص2016للمعارف، 
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 ، عن بلدیة المختلطة لذراع المیزان06/07/1871فقد فصلت بتاریخ ، 1مغتصب ألراضیهم

یرة من طرف رئیس ومجلس بلدي. سوكونت مع دوار عمال بلدیة خاصة م

 حدد ألول مرة نظام البلدیة الخاص 1871 جویلیة 06 وبقرار 1871ابتداء من سنة 

یر من طرف رئیس بلدیة أوروبي ومجلس بلدي مشكل من أوروبیین وأهالي مسلمین سالم

وفي نفس الوقت فإن المدینة صارت مقرا لمقاطعة مشكلة من أراضي إقلیم قبیلة بني خلفون 

یرة مؤقتا سة وصارت المقاطعة مف وعال-بني مكلة- أوالد مجقان،وأربعة دواویر هي عمال

ث أنه كل ثالثة أشهر یعین مندوب عن ي بح، أمناء الجماعةاجتماعاتمن قبل ضابط یرأس 

كل جماعة باإلضافة إلى مندوبین عن مجلس البلدي حیث یجتمعون في بالیسترو تحت 

 .2 المقاطعة انشغاالترئاسة الحاكم اإلداري ورئیس البلدیة لدراسة 

 باستقاللهذه الوضعیة كانت مؤقتة لحین تصبح الكثافة السكانیة من األوربیین سمح 

 ذلك أنه ،) أعوام08هذه األقالیم على شكل بلدیات مستقلة ذاتیا وهو األمر الذي دام ثمانیة (

. 1879 فیفري 25بموجب مرسوم 

نة بالیسترو ـــب مستوطـــــم إلى جانــــات و تضــــة الصالحيــــة كاملــــصارت بالیسترو بلدي

ترو ــــ فرقة موزعة في الجبال حول المجتمع السكني بالیس12والمحیط االستیطاني الذي یضم 

نهاجة صود وــــها مزارع بوعمــــة وبعض المشاتي هنا وهناك ومنــــعمر مجــــــومنها فرق مداش

 غدا نظام البلدي 1884 وبعد سنوات ،نهاجةص من دوار عمال ومصباحة وفرقة جزءو

المعمول به في بالیسترو وهو نفسه ذلك المطبق في كامل البلدیات المختلطة بالقطر 

 بفرنسا. 1884الجزائري وهو المعمول به أیضا في قانون البلدیات سنة 

 
 189.ص، سابقمرجع  ،)1962-1869دراسة تاریخیة لمنطقة بالیسترو ( محمد الصالح بجاوي، -1
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إن الدواویر التي صارت تابعة لبلدیة بالیسترو المختلطة بعدما كانت مستقلة عن 

 وما بعدها ویمكن تحدید موقع 1956 وٕالى غایة 1879 منذ ،بعضها خالل العهد العثماني

  :كل دوار بالنسبة لمستوطنة بالیسترو التي یتبعها إداریا على النحو التالي

 - من الناحیة الشمالیة نجد كال من الدواویر  التالیة: بني خلفون عمال ودوار الخشنة. 1

 - أما من الناحیة الغربیة فنجد كل من دواري: بوكرام وبودربالة. 2

یسري وقرومة. ال ، - الجنوبیة المستوطنة فنجد كل من دوار: معالة3

 بني ، - في حین أن الناحیة الشرقیة للمستوطنة فنجد بها كل من دواویر: حرشاوة4

  .1ذراع بروطة ،معاند

 بلدیة بالسترو وحكم المیر. 1879 فیفري 25وقد أصبحت بلدیة كاملة الممارسة بمرسوم 

 )  1957- البلدیات المنبثقة عن دواویر البلدیة المختلطة (    

 عن : أ) - دوار بني معاند ( تیار )  انبثقت /- بلدیة قادریة : 1

                                 ب) - دوار بني خلفون  

                                 ج) - دوار ذراع بروطة  

 عن: دوار حرشاوة ( البیرین )  انبثقت / - بلدیة جباحیة 2

 عن: دوار الخشنة  انبثقت / - بلدیة بني عمران 3

 عن: دوار بودربالة  انبثقت / - بلدیة بودربالة  4

 عن: دوار قرومة  انبثقت / - بلدیة قرومة  5

  192 - 191 .ص. ص،سابقمرجع محمد الصالح بجاوي، - 1
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 عن: دوار بوكرام   انبثقت / - بلدیة بوكرام  6

 عن: دوار معالة  انبثقت / - بلدیة معالة : ( مع اهللا )  7

 عن دوار الیسري   انبثقت / - بلدیة زبربر  8

   . عن:  دوار عمالانبثقت / - بلدیة عمال 9

  1 كاملة الممارسة.la mairie عن: حكم المیر انبثقت / - بلدیة األخضریة  10

 كما ، تقع بین أقالیم أربعة، من الدواویرا تضم عددا معتبر>> بالیسترو<< المنطقة نما أبو

:  2توغرافیة بالجزائر على النحو التاليرحددها المعهد الوطني للكا

 - یحد منطقة بالسترو من الناحیة الشمالیة إقلیم الثنیة. 1

 إقلیم عین بسام. ها - أما من الناحیة الجنوبیة فیحد2

 - ومن الناحیة الشرقیة یحدها إقلیم ذراع المیزان. 3

  إقلیم األربعاء. ها - ومن الناحیة الغربیة یحد4

 1962 – 1870ترو یس رؤساء بلدیة بالثانیا-

 في البلدیة المستوطن  ترأسهاترو التي یسلالم یكن بالمنطقة كلها سوى بلدیة واحدة هي ب

"Mr basseti dominique"    الذي كان أول رئیس بلدیة وكان صارما في تعامله مع

 ومنها إصراره عن إنشاء سوق أسبوعیة بالمستوطنة رغم معارضة ،األهالي منذ البدایة

 إلى أن تم إعدامه من طرف 1870 من سنة ابتداء وقد تولى هذا المنصب ،األهالي

 21 و20رو یومي یست مستوطني بال1871 أثناء محاصرة ثوار >>ر كركود عم <<المجاهد

، 2004،طبع شركة دار األمة :  برج الكیفان،لیسترو ( األخضریة حالیا )االتاریخ اإلداري لبلدیتي ب، - أحمد مازوني1
 38-28 .ص.ص

2 - Archive de la daira de lakhdaria: Institut nationale de cartographie d'Alger 
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رو یستلى رئاسة المجلس الشعبي البلدي في بالع وعلى كل فقد تداول .1871أفریل عام 

 : في الجدول اآلتي: أسمائهماآلتیة المستوطنون 1962حتى سنة 

. 1 1962 – 1870رو یستقائمة ألسماء رؤساء بال): یوضح 01جدول رقم (

 االسم واللقب السنة
1870 - Mr Basseti domimique , négociant ,( 

tué au cour de l’insurrection de 1871) 
1872 - Mr Derriel ( ou deniel ) 
1873 - Mr Cibot 

1874-1878 - Mr Becker achille 
1880- 1885 - Mr Micoud ferdinand 

1893 - Mr Becker jean 
1895 - Mr Becker jean 

  نسبة إلى بیكیر  الذي >> سارج بیكیر <<ساحة منتصف المدینة في األخضریة تسمى 
 أقام حنفیة للناس في المكان ذاته.

1897 - Mr Micoud ferdinand 
1898 - Mr Finck charles 
1901 - Mr Barroti ( ou Barratie ) 
1905 - Mr Oury emile 
1907 - Mr Valcada philipp 
1920 - Mr Martel joseph 
1925 - Mr Ihuillet Louis 
1927 - Mr Seigneurie rené ( adjoint délégué ). 

 بدایة التأسیس إلى  منذنيلیسترو المتعاقباروفانس – فرنسا – قائمة أسماء رؤساء بلدیة بب- عن األرشیف إیكس أون1 
 1962 -  1868دراسة تاریخیة لمنطقة بالیسترو بالجزائر  نقال عن الكتاب محمد الصالح بجاوي: ، الجزائراستقالل

   .429 -428 .ص.ص
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 - Mr Gander louis (adjoint délégué 
faisant fonction de maire 

1939 - Mr Becker rené 
1945-1956 - Mr Giudici ( disparu aprés les 1956) 
1956-1962 - Mr De Tragiques massacres de 

pembroke gilbert( par interim , jusque en 
 المصدر: من إعداد الطالبة

 بلدیة األخضریة – بالیسترو – بعد اإلستقالل . ثالثا-

 رد سي لخضـــــرف الرائــــ على شاالستقــــاللد ـــة بعـــ األخضرياالســـمة هذا ـــأخذت المدین

 الذي ، بلدیة بالیسترو كاملة الممارسة أي حكم المیر، ) من فرقة قرقور1958 – 1934( 

 .  1 سور الغزالنة في جواب ناحياستشهد

الموقع الجغرافي:  - 1

 كلم شرق الجزائر العاصمة ( عبر طریق السیار شرق 50تقع األخضریة على بعد 

) 05ي رقم (ـــــق الوطنـــــ كلم عبر الطري75 ـر  بـــــغرب ) ومن قبل كانت تبعد عن الجزائ

 ویحدها كال من بلدیة قادیریة شرقا والحدود مع والیة ،) كلم غرب مدینة البویرة45و(

 یمر ، وبلدیة بودربالة غربا وبلدیة معالة وجبال الزبربر عموما من الجنوب،بومرداس شماال

 جمنها واد یسر الذي یخترق جبال صخریة تقع شمال غرب المدینة مشكال بالذي یعرف بف

د على مسافة تقرب سبعة كیلومترات بمحاذاة الطریق الوطني تاألخضریة ( لیقورج ) هو یم

). 05رقم (

  16.ص، مرجع سابق ،أحمد مازوني- 1
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 نسمة وتعتبر 68.166 بـ قدر 2008العدد اإلجمالي للسكان إلى آخر إحصاء لسنة 

 تتمیز ،²كلم96 تتربع على مساحة اسكانوبلدیة األخضریة من أكبر بلدیات الوالیة مساحة 

بموقع إستراتیجي هام. 

:  هي بلدیات 6وتضم دائرة األخضریة 

 مداشر والقرى المحیطة بها. ،- األخضریة: مدینة األخضریة

- قرومة: وهي بلدیة تقع على حدود في الجنوب الغربي مع والیة المدیة. 

 أهم السدود في من وهي بلدیة جبلیة یوجد فیها << سد كدیة أسردون >> وهو :- معالة

 حیث سیزود العدید من الوالیات بالماء الصالح للشرب منها الجزائر ،شمال الجزائريال

البویرة.   و تیزي وزو،العاصمة

- الزبربر: وهي بلدیة جبلیة كانت تعتبر معقل للجماعات المسلحة. 

كلم غرب مدینة األخضریة في المنطقة شبه جبلیة. 15- بودربالة: تقع على بعد 

. 1- بوكرام: وهي بلدیة ریفیة مجاورة لبلدیة بودربالة

:  1962 – 1869 – التركیبة اإلجتماعیة بمنطقة بلیسترو 2

 ،رو جبلیة وذات كثافة سكانیة وهي جزء من منطقة القبائل الكبرىتتعد منطقة بالیس

 الفرنسي االستدماري وخالل العهد ،وسكانها یطلق علیهم تسمیة األهالي منذ العهد التركي

 ،الكراغلة و األمازیغ،ى ثالثة أعراق هي: العربــــة إلـــــان هذه المنطقــــم سكـــــ وینقس.أیضا

ة الدین حم جمعت بینهم ل،داتها في بوتقة واحدةاوهذه األعراق انصهرت جمیعها بطبائعها وع

ها الجمیع في األسواق األسبوعیة التي كان یلتقي لماإلسالمي الحنیف واللغة العربیة التي یتك

. 2دات والتقالید العربیة واألمازیغیةافیها الناس للبیع والشراء بعد أن تمازجت عندهم الع

 

  - أرشیف بلدیة األخضریة .1
  226ص. ،مرجع سابق) ، 1962-1869، دراسة تاریخیة لمنطقة بالیسترو بالجزائر (- محمد الصالح بجاوي1
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 - النشاط االقتصادي في منطقة بالیسترو:3

الزراعة : أ-

یة ـــیل حسب الظروف الطبیعــــوع معین من المحاصــــ كل منطقة بإنتاج ناختصت لقد 

 ومن ذلك فإن اإلمكانیات الفالحیة المتاحة في منطقة بالیسترو وتتمثل أساسیا في ،والمناخیة

 ،یات والكرومــــ بأشجار التین والزیتون والحمضاالعتناءتربیة المواشي من األغنام واألبقار و

وكذا ، وغراسة الدالع والبطیخ، الشعیر والفول والعدس، إلى جانب زراعة الحبوب مثل: القمح

ثالثة عوامل  لالخضر مثل البطاطس والبصل والطماطم والفلفل إلخ ... وكلها كانت تخضع

. 1 طبیعة األرض، األمطار،هي: التضاریس

الصناعة :  ب-

ر ـــارة عن دواويـــــة عبـــــاس أن المنطقـــــرو من البدو على أســــان منطقة بالیستـــــكان سك

 مواشي ( الماشیة ) أو فالحون ا هم مربو1962 وبالتالي فإن السكان حتى سنة ،شووعر

 وٕاما عمال فالحة یشتغلون ،صغار یملكون قطعا صغیرة من األراضي المنتشرة هنا وهناك

ال الفالحیة المختلفة مثل جمع الحطب ـــــون باألشغـــــ أو یقیم،يـــــة عند مالك األراضـــــخماس

 من جذوع األشجار. االستفادةوح وف بعض الساستصالحأو 

 تبین أن سكان المنطقة هم عمال فالحة قل أن یوجد 1954ومن خالل إحصاء عام 

ارة خارج نطاق الفالحة كصناعة األدوات البسیطة التي یحتاج إلیها هبینهم من یملك م

 األواني ،البدوي والتي تدخل في إطار الصناعة التقلیدیة البدائیة مثل: صناعة األحذیة

. 2الخیاطةو النجارة ، الحدادة، الحیاكة،الطینیة

  61.ص،  مرجع سابق،- محمد الصالح بجاوي1
   66 – 65 .ص.ص،   نفسهمرجعال -2
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بعد االستقالل تم إنشاء المؤسسة الوطنیة االقتصادیة الجزائریة للدهن، وحدة 

، باعتبارها مؤسسة 5األخضریة، مكانها مدینة الحیاة زبربورة، على الطریق الوطني رقم 

عمومیة مساهمة مقرها االجتماعي في دائرة األخضریة، وهو أكبر معمل لهذه المادة بالجزائر 

 (الدهن والمواد الكیماویة للتنظیف).

 منطقة النشاطات "بلعزم" في طور اإلنجاز:

1- Réactif (مركز تصفیة الدم كاندي) 

2- King's Matlas 

3- CPCM Bouzid (مصنع األدویة مؤسسة بوزید) 

4- ZEBIO Pharm (مركز الزیوت الطبیعیة الطبیة مؤسسة زیدان) 

5- SAADI PHARM (مصنع األدویة مؤسسة سعدي) 

6- Abattoir (مؤسسة قشو) 

7- Couvoir  

8- Couche Bébé (مؤسسة بلطرش) 

التجارة :  ج-

تعدى تبادل الخدمات والسلع التي ي بهذه المنطقة و التجاري االقتصادينشاط اللم یكن 

 أما الفائض منها فقد كان یوجه ، المحلياالستهالكتجونها بغرض نكان سكانها ( البدو) ي

 خاصة أنه كان بالمنطقة أسواق أسبوعیة .ألسواق األسبوعیة أو الموسمیة للمقایضة أو للبیعل

على طول المجرى المائي لوادي یسر یلتقي فیها سكان الدواویر المختلفة بالمنطقة للبیع 
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 سوق ،سوق األربعاء، جةهاسوق صناالثنین،  وأهم تلك األسواق هي: سوق ،والشراء

. 1الجمعة

 المطلب الثاني: المجتمع المحلي لبلدیة األخضریة

 أوال- السكان (أهالي المنطقة)

منطقة بالیسترو تزخر بالعدید من الزوایا وأضرحة األولیاء الصالحین وهو ما یؤكد 

على أنه من جملة سكانها عدد معتبر من عائالت المرابطین المنتسبین ألولئك الرجال الذین 

كانت لهم عند بقیة السكان منزلة ورفعة ومكانة، دأب األسالف على إعطائها للصالحین 

فراح خلفهم یبجل ویقدر أبناء ألولئك المرابطین بعد أن وجدوا في مشایخ الزوایا والمرابطین 

أناسا طیبین یمسحون دموعهم، بقدر ما كانوا یقضون على الخالفات التي كثیرا ما كانت 

تشب بین الناس، حین یستنجد بأولئك الرجال إلطفاء نار الفتنة واألحقاد بین األفراد 

والجماعات، فهؤالء المرابطون یتصرفون بلطافة وكیاسة وال یقومون بأي شيء مما یمكن أن 

یتعارض مع كرامة أو عادات الشعب، وبهذا السلوك یحتفظ هؤالء المرابطون بنفوذ ال حدود 

 .2له

 ثانیا- العادات والتقالید لسكان منطقة بالیسترو - األخضریة حالیا.

التقالید أو األعراف والعادات في أي بلد هي مناهج وأسالیب متبعة في تحقیق األثر 

ومضمونه، وهي مأخوذة عادة من السلف جیال بعد جیل، ومن أهم المالمح التي عرف بها 

سكان المنطقة من العرق المحلي (أمازیغ، عرب، كراغلة) هي حبهم للعلم واحترامهم للعلماء 

 واتصافهم بالخلق الرفیع والجود وٕاكرام الضیف، إلى جانب كثرة الجوامع والزوایا بالمنطقة.

   70.ص، مرجع سابق،  - محمد الصالح بجاوي2
 273.، صالمرجع نفسه- 2
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إن طبائع السكان في المنطقة هي نفسها طبائع الشعب األمازیغي منذ عهد األتراك، 

حیث كانوا یحترمون المرابطون  أحیاء كانوا أو أمواتا، ومن ذلك الحین لم یكتف األتراك بأن 

فرضوا على أنفسهم احترام هؤالء المرابطین، وٕانما صاروا یقدمون لهم أكبر االمتیازات 

وأثمنها، وصارت أماكن سكناهم وأضرحتهم بعد الموت مقدسة كما أن القانون ال یمس كل 

 من لجأ إلیها.

وهذه العادات والطبائع المتأصلة في سكان المنطقة ربما هي التي جعلت الناس هنا 

یحترمون المرابطین ویقدسون أضرحة األولیاء الصالحین، وبل ونراهم في كثیر من األحیان 

ینتقلون لمسافات بعیدة بغرض زیارة أضرحة األولیاء الصالحین، كما أن الكثیر من الخالفات 

الشائكة التي عادة ما تنشأ بین الناس سرعان ما كانت تجد لها الحلول المناسبة بعد أن تقوم 

 1الطمأنینة إلى النفوس على أیدي الرجال الصالحین.

وقد ال تزال المنطقة تزخر بمجموعة من العادات والسلوكیات كاالعتقاد باألولیاء 

الصالحین واألجداد وزیارتهم، وخاصة ما یعرف بالزردة التي یحییها أهل القبیلة (البلدة) 

خاصة قریة قرقور التي ال تزال تشهد الیوم إحیاء هاته األخیرة التي تعبر بشكل تجمع سنوي 

یقصدها الناس من أجل طلب الشفاء والتبرك أو حل المشاكل خاصة في وقت جني الزیتون 

تحت رعایة األعیان. كذلك زاویة الشیخ الحمامي هاته المؤسسة العلمیة المعترف بها رسمیا 

وشعبیا باعتبارها محكمة شرعیة، "الشیخ محمد بن عبد القادر" أنه كان قاضیا مصلحا 

ومهنته تشبه مهنة الموثق إلى درجة أن محكمة األخضریة كانت تستنجد به من أجل فض 

النزاعات بین المتخاصمین الذین فشلت فیهم إلى درجة أن األطراف المتخاصمین یثقون في 

 الشیخ ولیس في المحكمة.

 340-339 .ص.، صسابقمرجع ، محمد الصالح بجاوي- 1
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ومن أهم العادات والتقالید لهته المنطقة، التردد على السوق األسبوعي یعتبر عند 

األهاليّ أساس كل الحیاة ألنه یعد من تقالید األسالف وعاداتهم التي أورثوها ألبنائهم 

 1وأحفادهم من بعد ذلك.

النشاطات الریاضیة ألنها هدف الجمیع، فقد كان الكل یمارس أنواعا من النشاطات 

البدنیة على اعتبار أنها من متطلبات الحیاة ولیس ألهمیتها ولسبیل المثال نذكر منها: 

السباحة في الودیان، والرمایة وركوب الخیل ولعبة الكرة، كذلك األعراس واألفراح، التكفل 

االجتماعي أو التعاون ومن العادات المستحكمة والمحترمة بشكل مثیر لالنتباه هو التویزة 

 باإلضافة إلى األمثال والحكم التي تشتهر بها المنطقة.

 ثالثا- زوایا المنطقة

إن الزوایا في منطقة بالیسترو تعتبر بال منازع معلما حضاریا وثقافیا واجتماعیا نظرا 

للدور الذي ما انفكت تلعبه في المجتمع بحیث أنها مدرسة ومركز للقضاء بین الناس وقطب 

یضم المحتاج وابن السبیل، فهي عبارة عن مجال حیوي للتعاون والتضامن بین المسلمین في 

 الجزائر بحیث أن األغنیاء یتهافتون على تموینها إجالال وتقدیرا لمكانة العلم والعلماء.

فتعلم القرآن وحفظه لیس مجرد حفظ عام عادي من العلوم الوضعیة ولكنه واجب دیني 

 مقدس إلى جانب تعلم العربیة والفقه.

 ضعف دور الزوایا بعد أن حطم المستعمر الفرنسي المصادر 1830ومنذ سنة 

األساسیة لتموین الزوایا من أوقاف وتضییق على المرابطین الذین كانوا هم الممونون 

 األساسیون لهذه المعالم الثقافیة واالجتماعیة.

إن المطلع على المنطقة، ال یخفى علیه أنها كانت تعج بالزوایا والجوامع التي ال یكاد 

یخلوا منها أي دوار ببلدیة بالیسترو المختلطة قبل اندالع الثورة التحریریة، وسنركز على أهم 

 386.، صسابقمرجع محمد الصالح بجاوي، -  1
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وأكبر الزوایا بالمنطقة ممن كان الناس یتهافتون على زیارتها لعدة اعتبارات دینیة وثقافیة 

 1وهي كاآلتي:

  المیالدي.17 تقع بدوار قرومة منذ القرن - زاویة قرومة:1

  تقع بدوار بوكرام منذ العهد التركي وربما قبله.- زاویة بوكرام:2

: یقع ضریح سیدي أحمد بودربالة في قریة الدرابلیة - زاویة سیدي أحمد بودربالة3

المتواترة فإن الولي الصالح قدم من فاس  التابعة لبلدیة بودربالة حالیا، وحسب الروایة

  المیالدي.17بالمغرب األقصى إلى المنطقة حوالي القرن 

تقع قریة الرابطة في أعالي سفح من سفوح جبل "بقاس" بالجهة - زاویة الرابطة: 4

 كلم بالشمال الشرقي لمستوطنة تیار (قادیریة حالیا)، وزاویتها 09الجنوبیة على بعد نحو 

تعتبر من أقدم الزوایا بالمنطقة ویمكنّ أن تكون بدایتها األولى إلى القرن الثالث عشر 

 المیالدي.

تقع قریة أوالد سیدي عبد العزیز شرق مستوطنة - زاویة سیدي عبد العزیز: 5

 كلم ویحدها من الناحیة الجنوبیة مصنع الشركة الوطنیة للصناعات 05بالیسترو على بعد 

  كلم.2الكیماویة، وقریة زبربورة الفالحیة على بعد 

 مؤسسها الشیخ الحمامي، إنه الشیخ عبد القادر القادیري، - زاویة الشیخ الحمامي:6

الطالب القدیم بزاویة الرابطة قبل أن یلتحق بمرتفعات دوار معالة وبالذات في الفرقة المسماة 

 .1874شرفة الحمام التي ما تزال إلى الیوم تحتفظ باسمها، وقد استقر بهذه المنطقة منذ 

تقع جنوب شرق قریة أوالد بلفضیل بذراع الكرمة على بعد حوالي - زاویة لسیاخ: 7

 كلم، أسفل الجبل المسمى الكاف األصفر، الزاویة األم في قریة الرابطة (زاویة الرابطة) 02

. 319-288، ص.ص. سابقمرجع محمد الصالح بجاوي، - 1
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والمؤسسة ال حقا في الكاف األصفر بالقرب من ذراع الكرمة شرق مدینة تیار (قادیریة 

 حالیا) هي زاویة لسیاخ.

وقد كان الدور الذي تقوم به الزوایا ذو جوانب متعددة تخدم المجتمع من حیث الجوانب 

 التعلیمیة والتربویة واالجتماعیة.

 رابعا- الدواویر والقبائل التي اشتهرت بها المنطقة

 تطبیقا لقانون "سیناتوس كونسلوت" سنة 19/06/1900 أنشئ بقرار - دوار ذراع بروطة:1

 نسمة، في العهد 3127 هكتارا، ویقدر عدد سكانها 4060، على مساحة تقدر 1863

التركي كان تابعا لقبیلة صنهاجة الواقعة بالناحیة الجنوبیة لقبیلة بني هیني (مستوطنة 

)، حیث نجد هذه القبیلة التي یقطعها من جهة العرض واد یسر 1869بالیسترو بعد 

ویقسمها إلى نصفین غیر متساویین والقسم األهم یقع على الضفة الیمنى وهو اإلقلیم الذي 

 1 متر.900 و 350یقع على ارتفاع 

 تطبیقا لقانون "سیناتوس كونسولت"، سنة 10/10/1895 أسس بقرار - دوار حرشاوة:2

 سنتیار، ویقدر عدد 70 آر و 87 هكتارا و 1910، على مساحة قدرت بنحو 1863

 ما یساوي 1871 نسمة، وقد صادروا من أراضي القبیلة لمشاركتها في ثورة 1126سكانها بـ 

 2 سنتیارا.80 آرا و 93 هكتارا و 634

 یقع بالناحیة الشرقیة لمدینة بالیسترو وجنوب دوار بني خلفون، أما من - دوار بني معاند:3

الناحیة الشمالیة إلقلیم هذا الدوار فإن المتتبع یجد دوار نزلیوة، ومن الناحیة الشرقیة یوجد 

1- Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie: Sénatus - consulte - homologation 
des opération de délimitation de la tribu de senhadja-Mâala. N°239- arrêté du 04/04/1889.  
2  - Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie: sématus - consulte - 
homologation des opérations de délimitation de la tribu d'harchaoua, N° 15 propriété 
indigène. arrêté du 10 janvier 1895. 
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محیط بن هارون وقبیلة حرشاوة، في حین أن قبیلة أوالد سیدي سالم تحده من الناحیة 

 1الجنوبیة، وقبیلة صنهاجة تحده من الناحیة الغربیة.

 تطبیقا لقانون "سیناتوس كونسولت" سنة 12/03/1892وقد أسس هذا الدوار بقرار 

 سنتیارا، ویقدر عدد 20 آر و 55 هكتارا و 1948، على مساحة قدرت بنحو 1863

  نسمة.1776سكانها بـ

 عائلة 35 لقد كان سكان دوار بني خلفون یحتلون المواقع الجبلیة ب - دوار بني خلفون:4

 نسمة 129 دشرة بشكل جید، وهو ما جعل الكثافة السكانیة للدوار تصل إلى 35تتوزع على 

هكتارا، ویقدر عدد 7762، وقد أسس هذا الدوار على مساحة قدرت ساعتها بنحو  2في الكلم

 2 نسمة.5438سكانها بـ

- فرقة أوالد عمارة.  2- فرقة أوالد علي. 1سكان الدوار یتوزعون على سبعة فرق هي:

- فرقة بني نزار 6- فرقة بني نزار السفلى.   5- فرقة بني نطاس.  4- فرقة ماتوسة.  3

 -فرقة أوالد بودخان.  وكل فرقة تضم مداشر وقرى.7العلیا.          

 وقد تم تعیین دوار قبیلة صنهاجة تطبیقا لقانون "سیناتوس كونسولت" - دوار صنهاجة:5

 سنتیار، 46 آرا و 60 هكتارا و 9711 على مساحة قدرت ساعتها بنحو 1863لسنة 

 3 نسمة.3461ویقدر عدد سكانها بـ 

 ویتوزع سكان هذا الدوار على ثمانیة فرق هي: 

1 - Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie: la tribu du béni Mâaned N°187, 
Arrêté du 11 mai 1894. 
2 - Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie: Sénatus - consulte homologation 
des opération de délimitation de la tribu des beni khelfoune, N°66 - Arrêté du 10 janvier 
1894. 
3 - B.O.G.G: La tribu de senhadja - Mâala N°239. 
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- فرقة أوالد بن 4- فرقة الزواتنة.     3- فرقة شرفة الحمام.      2- فرقة بریشة.     1

 . فرقة معالة العلیا.  7.فرقة معالة السفلى.  6- فرقة شرفة القلعة.   5سالم.      

 - فرقة بوعروسة.8

 تطبیقا 1890 أوت 20 تم تعیین دوار قبیلة "بني بلحسن" بقرار - دوار بني بلحسن:6

 45 هكتارا، 5741 على مساحة قدرت ساعتها بنحو 1863لقانون "سیناتوس كونسولت" 

 نسمة، اقترحت السلطة المحلیة إعطاء الدوار 3795 سنتیار، ویقدر عدد سكانها بـ 46آر، 

اسم الیسري نسبة إلى "واد یسر" الذي یمر عبر أراضي الدوار وذلك حتى ال یكون هناك 

 خلط مع بقیة األقالیم األخرى التي تحمل نفس االسم.  

 ومن هنا نذكر بأن دوار الیسري یضم ثمانیة فرق وهي:

- فرقة الثعالبة.    4- فرقة الرحامنیة.    3- فرقة أوالد عمر.   2- فرقة الزعابیب.   1

- فرقة أوالد سیدي 8- فرقة الجقابیب.   7- فرقة أوالد قاسم.    6- فرقة الغرانطة.   5

  1أمحمد بن موسى.

 - دوار قبیلة الزواتنة: (فرقة بودربالة + فرقة مصباحة)7

إن دوار قبیلة الزواتنة ینقسم إلى فرقتین هما بودربالة ومصباحة وهو ما یبعث إلى 

ضرورة النظر في المحیط الجغرافي الذي یعیش علیه سكان القبیلة ذلك أن الفرقتین تفصلهما 

عن بعضهما سلسلة جبلیة تدعى ذراع الزونة وتفصل بینهما أیضا ودیان وشعاب حوض 

  نسمة.2896متیجة، وتقدر كثافتها السكانیة بـ 

 بالرغم من كونه كان مستقال بذاته منذ العهد التركي وحتى خالل العهد - دوار بوكرام:8

االستعماري الفرنسي إال أن السلطات االستعماریة عندما فكرت في إنشاء البلدیات سنة 

1 - B.O.G.G.A: Exécution de la loi du 28/04/1887 des opérations de délimitation et de 
répartition du territoire de la tribu de Béni-bel-hacène N°405. 
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، رأت 1954 في ذلك الظرف القاسي الذي كانت تعیشه نتیجة ضغط ثوار نوفمبر 1957

 1من المفید لها ضم هذا الدوار إلى دوار قبیلة الزواتنة.

 یقع جنوب غربي مستوطنة بالیسترو، حیث تتمركز في هذا الدوار قبیلة - دوار قرومة:9

شرفة الظهرة التي تحتل كتلة الجبال الواقعة على الضفة الیسرى لوسط واد یسر، ویحد هذه 

القبیلة من الشمال قبیلة بني عمران والزواتنة - القبالة، ومن الجهة الشرقیة قبائل صنهاجة 

وبني بلحسن، ومن الجنوب قبائل الشرفة، القبالة ومن الغرب قبائل بني سلیمان - شراقة 

 وبني عمران.

 تطبیقا لقانون 501 رقم 1868 أكتوبر 12إقلیم شرفة الظهرة أنشأ في قرومة بمرسوم 

 آرا، ویقدر 55 هكتارا و 11.297، على مساحة قدرت بنحو 1863سیناتوس كونسولت 

 2 نسمة.4260عدد سكانها بـ 

 هكتارا 5904 على مساحة تقدر ب 28/04/1866 أنشئ بمرسوم - دوار الخشنة:10

 3 نسمة.3319 سنتیارا، ویقدر عدد سكانها بـ 80 آرا و 37و

  هكتارا.4920 على مساحة تقدر ب 29/07/1867 أنشئ بمرسوم - دوار عمال:11

1 - Bulletin officiel du gouvernement général de l'algerie: Sénatus - consulte du 22/04/1863 
- exécution de la loi du 28 avril 1887 de délimitation et de répartition du territoire de la tribu 
de Zouatna  subdivision et province d'Alger N°40. 
2 -Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie: Sénatus - consulte du 12/10/1868 
- exécution de la loi du 28 avril 1887 de délimitation et de répartition du territoire de la tribu 
des CHEURFA - DAHRA  subdivision et province d'Alger N°502. 
3  -Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie: arrêté de délimitation de 
28/04/1866. Sénatus -  consulte - homologation des opérations de délimitation et de 
répartition du territoire de la tribu des KHACHNAS militaires de la montagne province d'Alger 
N°167. 
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- فرقة 3- فرقة حدادة.   2- فرقة تولموت.   1وأهم فرق دوار عمال ودوار خشنة هي: 

- فرقة بني 7- فرقة بومرداس.   6- فرقة العزلة.   5- فرقة غازیباون.   4دباغة.      

 1- فرقة توزالین.8خلیفة .    

 المطلب الثالث: الهیكل التنظیمي لبلدیة األخضریة

 2الهیكل التنظیمي للمؤسسة المسقبلة:

 تتكون بلدیة األخضریة من عدة أقسام أو عدة مدیریات وهي كما یلي:

 - مدیریة التجهیز واألشغال والشبكات:1

وهي بدورها تنقسم إلى عده مصالح منها مصلحة شبكات الطرقات ومصلحة االنجاز 

 واألشغال ومصلحة تسییر العتاد، ویمكن تفصیلها كما یلي:

تحتوي على مكتب اإلنارة العمومیة والتجمیل ومكتب تنظیم أ- مصلحة شبكة الطرقات: 

 ومكتب الطرقات والشبكات.

تتضمن مكتب اإلنجاز والمتابعة، مكتب البرمجة وتسییر ب- مصلحة اإلنجاز واألشغال: 

 الحظیرة.

 مكتب الوسائل ومكتب الحظیرة والتموین.ج- مكتب تسییر المخازن والتموین: 

 تحتوي على مكتب البرمجة ومكتب الصیانة.د- مصلحة تسییر العتاد: 

 - مدیریة التنظیم والشؤون العامة:2

تحتوي على أربعة مصالح: مصلحة التنظیم، مصلحة الشؤون االجتماعیة والثقافیة 

 ومصلحة المنازعات اإلداریة ومصلحة الحالة المدنیة.

 426.ص، مرجع سابق- محمد الصالح بجاوي، 1
 - أنظر إلى قائمة المالحق.2
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 تظم مكتب عالقات البلدیة والعقود اإلداریة ومكتب النظافة والبیئة أ- مصلحة التنظیم:

ومكتب النظافة والبیئة ومكتب التنظیم واالنتخابات ومكتب البناء والتعمیر الذي ینقسم إلى 

 فرعین: فرع حظیرة الحیوانات وفرع المفرغة العمومیة.

 فیها مكتب التشغیل ومكتب العالقات الجمعویة ب- مصلحة الشؤون االجتماعیة والثقافیة:

 ومكتب النشاط االجتماعي والسكن.

 فیها مكتب تنفیذ القرارات اإلداریة والقضائیة ومكتب ج- مصلحة المنازعات اإلداریة:

 المنازعات والتأشیر على قرارات البلدیة.

  وفیها مكتب إصدار الوثائق ومكتب التجهیز.د- مصلحة الحالة المدنیة:

 - مدیریة اإلعالم اآللي واألرشیف:3

 وتنقسم بدورها إلى مصلحتین:

 تحتوي على مكتب اإلعالم والتلخیص ومكتب حجز المعلومات أ- مصلحة اإلعالم اآللي:

 ومكتب البرمجة والصیانة.

  تحتوي على مكتب األرشیف ومكتب الوثائق.ب- مصلحة األرشیف والوثائق:

 - مدیریة اإلدارة والمالیة:4

 تنقسم إلى عدة مصالح:

 تحتوي على مكتب األجور والضمان االجتماعي أ- مصلحة تسییر الموارد البشریة:

 ومكتب تسییر الموظفین.

 تحتوي على مكتب الوسائل العامة ومكتب ب- مصلحة التنمیة االقتصادیة واألمالك:

 التنمیة االقتصادیة واالستثمار ومكتب تسییر أمالك البلدیة.
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 تتضمن مكتب التحصیل ومكتب الصفقات والبرمجة ومكتب المیزانیة ج- مصلحة المالیة:

 1والمحاسبة.

ة لنتائج االنتخابات البلدیة األخضریة ي: دراسة تحلیلالثانيالمبحث 
23/11/2017 

 المؤسساتیة مدخال أساسیا في فهم منطق العمل السیاسي، نظرا لكونها اآللیاتتشكل 

 2المرجعیة األساسیة "النظام االنتخابي" لمختلف العملیات والتفاعالت السیاسیة.

 2017 نوفمبر 23في هذا المبحث یمكننا معالجة نتائج االنتخابات المحلیة البلدیة لـ 

في دائرة انتخابیة "األخضریة" إحدى الدوائر االنتخابیة التابعة لوالیة البویرة، وذلك من خالل 

  یولوجیة.قراءتنا السوس

المطلب األول: قراءة إحصائیة لنتائج االنتخابات البلدیة لبلدیة األخضریة یوم  
23/11/2017 

 أسفرت عملیة اإلحصاء على النتائج المبنیة في الجدول األتي:) 1

 : توزیع النتائج االنتخابیة لبلدیة األخضریة)2 ( رقمجدول

عدد قوائم 

المترشحین 

جلة سالم

عدد الناخبین 

جلین سالم

عدد 

المصوتین 

عدد األوراق 

الملغاة 

عدد األوراق 

ازع فیها نالمت

عدد 

األصوات 

المعبر عنها 

08 32556 11071 1628 00 9443 

 البلدي لألصوات  اإلحصاء المصدر: محضر

من خالل الجدول السابق، نالحظ بأنه هناك تراجع في عدد المصوتین بنسبة الثلث 

من إجمالي عدد الناخبین المسجلین، وهذا راجع إلى عزوف الناخبین عن المشاركة في 

- أرشیف البلدیة.  1
 162، ص.مرجع سابق، حامة مغیش كنزة- 2
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االنتخابات البلدیة بحكم تجارب التسییر السابقة للمنتخبین التي أوجدت صورة سیئة للمنتخب 

 البلدي لدى المواطن.

 موزعة على األحزاب المتنافسة، وقد أحرزت كل 9443عدد األصوات المعبر عنها ) 2

قائمة مترشحین على عدد األصوات اآلتیة حسب العد التنازلي في الجدول اآلتي: 

: یوضح الترتیب التنازلي لعدد األصوات المتحصلة علیها لمختلف القوائم )3جدول رقم (

 محل المنافسة

عدد األصوات تسمیة قائمة المترشحین الرقم 

 MPA 2904الحركة الشعبیة الجزائریة  01

 FLN 1753حزب جبهة التحریر الوطني  02

 FFS 1493 االشتراكیةجبهة القوى  03

 RND 1192ني الدیمقراطي طالتجمع الو 04

 PAVD 940الحزب الجزائري األخضر للتنمیة  05

 PRA 637حزب التجدید الجزائري  06

 PJ 299حزب الشباب  07

 FAN 225جبهة الجزائر الجدیدة  08

 لألصوات  اإلحصاء البلدي المصدر: محضر  

من خالل هذا الجدول نالحظ تفوق حزب الحركة الشعبیة الجزائریة عن األحزاب 

األخرى في الحصول على أغلبیة األصوات، بالرغم من أنه لم یكن له وجود على الساحة 

السیاسیة المحلیة. ثم یأتي في المرتبة الثانیة حزب جبهة التحریر الوطني الذي لم ینقطع عن 

المشاركة في المواعید السیاسیة السابقة بحكم تجربته التاریخیة، ثم یأتي في المرتبة الثالثة 

حزب جبهة القوى االشتراكیة، بعدها التجمع الوطني الدیمقراطي، ثم الحزب الجزائري 
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األخضر للتنمیة، وفي األخیر كال من حزب التجدید الجزائري، حزب الشباب وحزب جبهة 

 الجزائر الجدیدة.

  على األقل:%7إقصاء قوائم المترشحین التي لم تحصل على نسبة ) 3
 : یوضح قوائم المترشحین المقصاة)04جدول رقم (

عدد األصوات تسمیة قائمة المترشحین الرقم 

 637حزب التجدید الجزائري  01

 299حزب الشباب   02

 225جبهة الجزائریة الجدیدة  03

  السابق نفس المصدرالمصدر:
 التي تسمح %7من خالل هذا الجدول نالحظ أنه بعد عملیة البحث عن عتبة التمثیل 

للقوائم بالدخول للمنافسة على المقاعد المحددة، وهذا ما یسمح لخمس قوائم فقط بالمنافسة 
  كما هي موضحة في الجدول السابق.%7وتقصى بقیة القوائم األخرى لعدم حصولها لنسبة 

 باقي األقوى:التوزیع مقاعد وحساب بقیة األصوات للمنافسة على ) 4

 : یوضح توزیع المقاعد المحصل علیها قبل التوزیع النهائي للباقي األقوى)05جدول رقم (

تسمیة قائمة المترشحین 
عدد األصوات 
المحصل علیها 

عدد المقاعد 
المحصل علیها 

عدد األصوات 
الباقیة 

 24 08 2904- الحركة الشعبیة الجزائریة 

 313 04 1753- حزب جبهة التحریر الوطني 

 53 04 1493- حزب جبهة القوى االشتراكیة 

 112 03 1192- التجمع الوطني الدیمقراطي  

 220 02 940- الحزب الجزائري األخضر للتنمیة  

 نفس المصدر المصدر:

من خالل الجدول السابق، نالحظ بأن كل قائمة مترشحین تتحصل على مقعد كلما 

تحصلت على المعامل االنتخابي، على هذا األساس توزع المقاعد في هذه المرحلة بدون 
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استعمال قاعدة الباقي األقوى، بحیث نجد في المرتبة األولى الحركة الشعبیة الجزائریة، ثم 

یأتي تساوي كل من حزب جبهة التحریر الوطني وحزب جبهة القوى االشتراكیة، ثم یأتي 

 حزب التجمع الوطني الدیمقراطي، ثم الحزب الجزائري األخضر للتنمیة.

ثم یأتي التوزیع الثاني: ) 5

 ترتب األصوات ،بعد توزیع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل االنتخابي

 عدد األصوات التي تحصلت علیها كل  أهمیةع القوائم دون استثناء حسبيالباقیة لجم

قائمة، وتوزع باقي المقاعد حسب الترتیب، ویمنح المقعد األخیر في حالة تساوي عدد 

  مترشحیها هو األصغر.سناألصوات للقائمة التي یكون معدل 

 : یوضح توزیع المقاعد المتبقیة حسب الباقي األقوى)06جدول رقم (

ترتیب عدد األصوات تسمیة قائمة المترشحین 

الباقیة 

توزیع المقاعد 

المتبقیة 

 01 313- حزب جبهة التحریر الوطني 

 01 220- الحزب الجزائري األخضر للتنمیة  

 00 112- التجمع الوطني الدیمقراطي  

 00 53- حزب جبهة القوى االشتراكیة 

 00 24- الحركة الشعبیة الجزائریة  

 نفس المصدر المصدر:

بعد توزیع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل االنتخابي، ترتب األصوات 

الباقیة لجمیع القوائم دون استثناء حسب أهمیة عدد األصوات التي تحصلت علیها كل قائمة 

وتوزع باقي المقاعد حسب الترتیب، بحیث نجد حزب جبهة التحریر الوطني في المرتبة 

 صوت، ما یعني حصوله على مقعد، ثم یأتي الحزب الجزائري 313األولى تحصل على 

  صوت ما یعني حصوله على مقعد واحد.220األخضر للتنمیة الذي تحصل على 
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التوزیع اإلجمالي والنهائي لكل المقاعد:  ) 6

م التوزیع النهائي لكل المقاعد المطلوب شغلها على مستوى البلدیة، تفي األخیر 

 فتحصلت قوائم المرشحین على المقاعد وذلك كما هو مبین في الجدول األتي:

 : یوضح التوزیع اإلجمالي والنهائي لكل المقاعد)07جدول رقم (

عدد المقاعد المتحصل علیها  قائمة المترشحین 

 MPA 08- الحركة الشعبیة الجزائریة 

 FLN 05 - حزب جبهة التحریر الوطني

 FFS  04 - حزب جبهة القوى االشتراكیة

 RND 03- التجمع الوطني الدیمقراطي 

 PAVD 03- الحزب الجزائري األخضر للتنمیة 

 نفس المصدر المصدر:

) الجدید، مباشرة یعین رئیسا للمجلس الشعبي البلدي 16/01طبقا لقانون االنتخابات (

ة. يغلبیة النسباألمتصدر القائمة الحائزة على 
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و یمكن تمثیل هذه النتائج بیانیا كما هو موضح في الشكل األتي: 

 1سم=مقعد 1بحیث 

  یوضح توزیع المقاعد المتحصل علیها في اإلنتخابات المحلیة البلدیة :)02شكل رقم (

األخضریة . 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من اعداد الطالبة

نالحظ من خالل كال من الجدول واألعمدة البیانیة السابقة للتوزیع االجمالي والنهائي 

) 08لكل المقاعد، استحواذ حزب الحركة الشعبیة الجزائریة على األغلبیة النسبیة  ثمانیة (

) مقاعد وهي 05مقاعد داخل المجلس، یتبعه مباشرة حزب جبهة التحریر الوطني بـخمسة (

نسبة ضئیلة جدا مقارنة بوزنه السیاسي والتاریخي، ثم یأتي حزب جبهة القوى االشتراكیة 

) مقاعد، ثم تأتي في المرتبة الرابعة تساوي كال من حزبي التجمع الوطني 04بأربعة (

) مقاعد بالرغم من أن حزب 03الدیمقراطي والحزب الجزائري األخضر للتنمیة بثالثة (

 التجمع الوطني الدیمقراطي الذي یعتبر من األحزاب الكبیرة والتي لدیها نضال تاریخي.

 

MPA 

FLN 

FFS 

RND PAVD 
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 لنتائج اإلنتخابات البلدیة لبلدیة  وسیولوجیةس المطلب الثاني: دراسة

 23/11/2017 األخضریة

 أخفقت ها لكن،ربیةغلقد استطاعت اإلنتخابات أن تمثل حقال معرفیا في المجتمعات ال

في أن تكون كذلك في المجتمعات العربیة المحلیة، وهذا نتیجة إلفتقاد العملیة اإلنتخابیة 

المتعارف علیها دولیا من شفافیة ونزاهة بعیدة عن التحایل والتزویر. في هذا  للمعاییر

ة ودینامیة الترشیح، يلحالمطلب سنتطرق إلى دراسة الظاهرة الحزبیة من حیث الممارسة الم

من حیث قوة الحزب والمجتمع الزبوني. 

 الظاهرة الحزبیة على المستوى المحلي أوال-

ر عن احتیاجاتهم، ـــالتعبي ونــیا في تمثیل المواطنيــــة دورا أساســــتلعب األحزاب السیاسي

قدرات توجیها موبذلك فإن تواجد األحزاب یهدف إلى قیادة وتوجیه األفكار واإلمكانیات وال

وع لنظام من التربیة ـــكل االنتماء إلى الحزب عادة الخضــــما، وبذلك یشــــیا ومنظـــــمؤسسات

 العامة. الشؤون. قادرة على تسییر 1والتنشئة في سبیل إنتاج نخب ذات كفاءة

إن نجاح الوظیفة السیاسیة للحزب السیاسي تتوقف على قوته ومدى قدرته على التأثیر 

على األفراد و توجیه الشعوب الختیار ممثلیهم في المجالس الشعبیة البلدیة. 

السیاسة:   دینامیات الترشیح و سوق بین تحلیل الممارسة الحزبیة المحلیةثانیا-

تعتبر قوة الحزب عامال هاما في تحدید من الذي سیتم انتخابه إذ نجد أن أغلب 

األحزاب السیاسیة سوف تسعى لتقدیم مرشح یتأكدون من نجاحه نسبیا، وهذا ما یعني عادة 

أن األحزاب في الدوائر االنتخابیة التي تكون فیها قوة الحزب مجرد " واحد" سوف تدفع 

 - مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة بالجزائر: دراسة میدانیة"،  المحلیة- مولود عقبوبي، "تشكل المجالس المنتخبة1
 371.، ص2018 - جانفي 17عدد
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ة ویستحسن أن یكون رجال حتى منبمرشح یكون عادة من الفئة العرقیة واالجتماعیة المهي

. 1یضمن حظوظ فوزه

ار المترشحین لخوض يوقد ترتبط دینامیة العمل الحزبي بدرجة الشفافیة المتبعة في اخت

غمار مختلف العملیات االنتخابیة وهو ما یرتبط كذلك بدرجة الدیمقراطیة الممارسة داخلیا، 

نظریا یمكن لكل ناخب توفرت فیه شروط الترشیح أن یتقدم بترشیح نفسه والمنافسة للفوز 

باالنتخاب، ومع ذلك فإن األحزاب السیاسیة تلعب دورا مهما في انتقاء المرشحین تصل في 

. 2بعض األنظمة إلى دور احتكار المترشحین

ال یمكن فهم السلوك السیاسي فهما كامال من دون معالجته ثقافیا، وال یمكن فهم 

سیكولوجیة المجتمع حول عالم السیاسة من دون أن نتعرف على مجموع الرموز والقیم 

والمعتقدات والتوجهات التي تتحكم في هذا السلوك، ألنها من یشكل ثقافة الفرد حول مسألة 

انتقالها وكیفیة تنظیمها، واألحزاب السیاسیة كغیرها من المؤسسات داخل  والسلطة وشرعیتها

المجتمع تمثل اإلطار الذي یفسر لنا دینامیة العمل الحزبي في ضوء الثقافة السیاسیة للنسق 

السیاسي في الجزائر (المجلس الشعبي البلدي). 

 األخضریة "الحركة الشعبیة الجزائریة" تكمن في ةئز في بلديا قوة الحزب السیاسي الفإن

قوة الشخص-المترشح- على رأس القائمة، بحیث أن هذا الحزب لم تكن لدیه حركیة وال 

تواجد على الساحة السیاسیة المحلیة، فقد تم االنتخاب على أساس ذلك الشخص ولیس على 

أساس برنامجه. 

 372.، صمرجع سابق- مولود عقوبي، 1
دفاتر الحقوق  - دراسة في عجز أداء األحزاب بالجزائر"، " في الدولة المغاربیة الحزبيراكحي، "دینامیة الو- بوحنیة ق2

 .2011 ،والسیاسة
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 بها كل من ىمن خالل المقابالت التي أجریناها محل الدراسة، وطبقا للتصریحات التي أدل

ن الوالئي للتجمع الوطني الدیمقراطي"والسید رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة ي"األم

األخضریة. 

  لوالیة البویرةالمقطع األول: األمین الوالئي للتجمع الوطني الدیمقراطي

"من بین الشروط أن یكون مناضل، وهذا النضال لیس لمن یحمل البطاقة وٕانما للمدافع 

عن الحزب هذا باإلضافة إلى معیار األخالق الذي یعتبر بأنه ال وجود للسیاسة بدون 

 1أخالق."

المقطع الثاني: الرئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة 

"إن نشاطي المستمر والمكثف مع الجمعیة الریاضیة والتي تمثل أهمیة كبیرة ألي رجل  

سیاسي، والتي تعرف إقباال كبیرا من الشباب وهي الفئة التي لیس لدیها أیة عالقة بالسیاسة 

واألحزاب، وهذا ما أكسبني الشهرة والسمعة التي كانت سببا في دعمي وصعودي السیاسي 

" 2المحلي

 المقطعین یمكن لنا أن نستنتج أن المعاییر التي تعتمدها األحزاب السیاسیة هاتینومن خالل 

 إلى ما یلي:  اخر استطعنا أن نلخصهآتتباین وتختلف من حزب إلى 

لي ـــحــخابي المـــل االنتـــحقـة من طرف هؤالء الفاعلین في الــنتهجمیات الــإن اإلستراتیج

وحي بوجود تغیر في الخارطة السیاسیة المحلیة  ت( حزب سیاسي- منتخب محلي بلدي)

ة يتراجع أو زوال لعدد كلي من المنتخبین من لون سیاسي وبروز ممثلین من قوى سیاس

أخرى. 

، على 10/07/2018 یوم  لوالیة البویرة،- مقابلة مع السید " بوحة " األمین الوالئي لحزب التجمع الوطني الدیمقراطي1
 د14:20الساعة 

، على الساعة 24/06/2018 یوم ،- مقابلة مع السید "قورة إبراهیم" رئیس المجلس الشعبي لبلدي لبلدیة األخضریة2
 د09:30
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وقد یلجأ لهذه الممارسة إذا لم یجدوا ألنفسهم مكانا ضمن قائمة الحزب الذي ینتمون 

 أو إذا تم إقصاؤهم أو رفضهم أو وضعوا في ترتیب غیر ،إلیه والمتواجد على مستوى البلدیة

 مرضي على القائمة النهائیة.

إن هذا التغیر غالبا ما كان نتاج وجود حراك للمنتخبین كأفراد بین مختلف التشكیالت 

. 1الحزبیة عشیة الصیاغة النهائیة للقوائم االنتخابیة

 marchéة "يإن الواقع المحلي یظهر كیف تحولت السیاسة إلى سوق سیاس

politique"2فترة االستحقاقات االنتخابیة السابقة (ستحقاقات لال من معایشتنا ا، انطالق

ضاء أع، ومالحظاتنا بالمشاركة ومقابالتنا غیر المباشرة مع بعض  )23/11/2017

م التوصل إلى نتیجة مفادها أن بعدما كان منطق تالمجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة، 

 ند علیها "كالمعیار الشخصيتاألحزاب السیاسیة في اختیار مرشحیها یعتمد على معاییر تس

 ومدى ته،قوة شخصيواع ــــ قدرته على الخطابة واإلقنى النشاط الحزبي للعضو ومدهویعني ب

رغبته في خدمة التنظیم السیاسي، ومدى قدرته على أداء هذه الخدمة على المستوى المحلي، 

ي. لاض وااللتزام الن3كما تعتمد معیار الكفاءة والدرجة العلمیة والخبرة االنتخابیة"

إال أن السوق السیاسیة أصبحت یمیزها كل من المال السیاسي بحیث "الغلبة ألصحاب 

  أصبحت. حیث5 السیاسیة والكذب السیاسي ةي" "شراء الترتیب في القوائم" والعصب4المال "

 ااالنتخابات المحلیة مؤخرا تطبعها كل من العروشیة والقبلیة والجهویة، فالحزب السیاسي غالب

 372، ص.مرجع سابق-  مولود عقبوبي، 1
. مرجع سابقنیة قوي، وح- ب2
، 2017 - فیفري 40 العدد - ، الفكر البرلمانيمجلة- أسماء بوراوي، " دور األحزاب السیاسیة في التمثیل الدیمقراطي"، 3

 60.ص
 62.، صمرجع سابق- زوبیري حسین، 4
. مرجع سابق- بوحنیة قوي، 5
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ما یمیل إلى ترشیح المرشح الثري على رأس القائمة دون النظر للشروط المتعارف علیها، 

. 1 دون أن یحمل خزینة الحزب شیئااالنتخابیةوذلك من أجل تغطیة نفقات الحملة 

 حقیقي على أرض البلدیة، فإن يإن عدد القوائم الحزبیة لیس دلیل على وجود حزب

كانت بعض القوائم هي نتیجة تواجد والتزام نضالي، فإن قوائم أخرى هي نتیجة االنشقاقات 

. وهذا 2حهم أو ترتیبهم غیر مجد، أو رفضوا من معهم في القوائميلمناضلین إما رفض ترش

حزاب السیاسیة في الجزائر. ألما یوحي إلى غیاب الدیمقراطیة الداخلیة ل

همها النضال السیاسي الحزبي والعمل السیاسي في يأصبحت األحزاب السیاسیة ال 

حزب ال یحترم مناضلیه وال یحترم قانونه األساسي ونظامه الداخلي واللوائح المصادق علیها 

ما معنى أن یناضل المواطن في حزب وعن قناعته لعشرات ف .من قبل الهیئات العلیا للحزب

السنین، ویشارك في كل المواعید الحزبیة التنظیمیة منها واالنتخابیة، ثم یفاجئ هذا المناضل 

بشخص غریب یتصدر قائمة حزبیة لم یعرف عنه النضال یوما. 

إن هذا األمر دلیل على إفالس منظومة القیم السیاسیة والخطاب السیاسي الذي یدعو 

ي الشریف، ــل السیاســ المناض "الشكارة" فلقد هزم منطق،إلى شيء ویمارس نقیضه في الواقع

وهزم أصحاب النفوذ واالنتهازیون أصحاب الكفاءات والشهادات والقیم، ویمكن تلخیص نتائج 

هذه الممارسات السیاسیة التي تنتهجها القیادات الحزبیة في نقطتین أساسیتین هما:  

ن النضال أ- استقالة المناضل التقلیدي من المشهد السیاسي والساحة السیاسیة مع إیمانه ب

له وجود في المجتمع الجزائري وأن االنتهازیة والمال واألسالیب الملتویة هي  السیاسي لم یعد

سیدة الموقف في كل استحقاق انتخابي. 

 61ص. ،مرجع سابق ،أسماء بوراوي- 1
. مرجع سابقبوحنیة قوي، - 2
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- تشویه صورة النضال والمناضل وتغییب المرجعیة السیاسیة، وارتباط العمل السیاسي 

. 1یة التي تبحث عن الغنیمة والمصلحة والمنافع المتبادلةليفايبالنزعة المك

وصلنا إلى مجموعة من اإلستراتیجیات التي تمن خالل دراستنا االستطالعیة التي قمنا بها، 

ار مرشحیها: يها األحزاب السیاسیة أثناء اختتبنات

إن النظام االنتخابي الجزائري لم یضع شروطا للترشح، إذ یحق لكل مواطن -أوال

 عدد مع مبادئ الدستور والمبادئ الدیمقراطیة، مما یؤدي إلى وجودیتماشى جزائري، وهذا 

ال، ـــــــ بالمإغراءاتود ــــــ وج صعوبـــة االختیــــار ممـــا یتطلـــبتاليـــ وبالكبـــــیر في المترشحیــــن

، 2أو بالمنصب (نفوذ) ومن ثم الغلبة لمن یدفع أكثر من أجل الحصول على المرتبة األولى

وقد أصبح معیار المال السیاسي بدل الثقافة الدیمقراطیة هو المحرك األساسي للعملیة 

السیاسیة، وقد یعتمد هذا المعیار على حالة المرشح المالیة في كوالیس اللعبة االنتخابیة دون 

من المواطنین   الذي یكون في غالب األحیان3النظر إلى المزایا التي یتصف بها الشخص

 .البسطاء في المجتمع الجزائري من صدق وأمانة و نزاهة ووطنیة ومستوى تعلیمي وفكري

ن قدرة المرشح على تغطیة نفقات الحملة االنتخابیة عامل أساسي في اختیار الحزب له. إ

حیث أن تكالیف هذه األخیرة أصبحت مرتفعة تتطلب ملصقات ومنشورات وٕاجراءات تنظیم 

التجمعات تتطلب نفقات كبیرة، وأصبح الفوز في االنتخاب مرتبط بترشح رجال المال أو 

: على رابط األنترنیت التالي"- قادة جلید، "نهایة المناضل السیاسي في الجزائر1
elhiwardz.com/contributions/79247 15:30 على 2018/ماي/17: تصفح یوم ،19/03/2017 یوم 

 سیاسیة في حزب ة " عضو في المجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة، مناضلاسماعیل فاطمة- مقابلة مع السیدة " 2
. 06/06/2018التجمع الوطني الدیمقراطي، یوم 

، جامعة أطروحة دكتوراه الجزائري"، التشریعیة السیاسیة في د- فریدة مزیاني، "المجالس الشعبیة المحلیة في ظل التعد3
 96.، ص2005 كلیة الحقوق، ،قسنطینة
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تدعیم من أصحاب األموال. وبالتالي فإن االعتبار المالي یخل بالمساواة بین المرشحین ألن 

. 1فرص األغنیاء تفوق فرص المواطنین الذین یفتقرون إلى المال ویملكون الشخصیة الممتازة

یتبین أن األحزاب السیاسیة في الترشیح للمجالس الشعبیة المحلیة البلدیة تأخذ  -ثانیا

، حیث نجد في كثیر من الحاالت یكون على رأس هذه 2في االعتبار شعبیة المرشح

 دون ثقافة وال درایة بعالم الجماعات المحلیة، وأشخاص المجالس أشخاص یمثلون وزنا شعبیا

 ویملكون تكوینا عالیا  ثقافة عامة ولكنهم ال یفقهون في عالم التسییر، یمثلون وزنا شعبیا

ن شعبي، وزوقلیال جدا ما نصادف شخصا أصبح رئیسا للمجلس الشعبي البلدي صاحب 

 .3 برنامجا یتماشى وواقع الجماعات المحلیة ومهامهاكوتكوین عالي ویمل

لذلك عادة ما یكون المترشح الذي یعتلي رأس القائمة االنتخابیة في مختلف القوائم 

المتقدمة من األحزاب في أي انتخابات، إما من تمیل للعرش الذي یملك أكبر قوة على 

المناورة واللعب بعواطف المواطنین، أو أنه ینتمي إلى العائلة األكثر عددا أو وجاهة بالبلدیة، 

والمعروف على الساحة المحلیة. 

یة معاییر لالختیار، لتحل محل البرامج بوفقد أصبحت كال من العروشیة والجهویة والشع

والقدرات الشخصیة، وكأن المجالس الشعبیة المحلیة البلدیة أصبحت منصة یعتلیها من هو 

. 4أكثر الناس شعبیة وعروشیة، ولیس أقدرهم الستیعاب البعد الحقیقي لوظیفة البلدیة

إن القائمة االنتخابیة ال تتأسس وفق إیدیولوجیة الحزب، بل تتأسس على انتقاء 

األشخاص التي لها وجود ووزن تراتبي داخل المجتمع، وبالتالي فنجاحها مرهون بالصورة 

اإلیجابیة التي یعكسها مرشحها. 

 96.، صمرجع سابق مزیاني ، ةــ  فرید1
 97.، صنفسهالمرجع ــ  2
 166.ص ،مرجع سابقق، ورزــ هشام بن 3
 167.، صنفسهمرجع الــ 4
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"ناصر جابي" أن االنتخابات هي محطة من المحطات التي یحتاج  وقد جاء في توضیح

ة هو یلون فیها إلى تحفیز النتماءاتهم القبلیة من خالل مؤسسة الحزب، ومنطق القبــــالمترشح

 یقدم صوته البن جهته ورش، أو ابن الجهة، یختار أـــل ابن القبیلة أو ابن العـــالذي یجع

 أخرى أو جهة أخرى، حتى ةقابل ابن قبیلـــض في المـــوقبیلته دون النظر إلى كفاءته، ویرف

. "1وٕان كان أفضل كفاءة

 ثالثا- العملیة االنتخابیة والمجتمع الزبوني

 عالئقیا قائما على التبعیة الشخصیة التي تربط الزبون برب ا، نمط2تعد (الزبونیة)

 وفي إطار التحلیل .العمل، وذلك بموجب الوالء الشخصي استنادا إلى مصلحة متبادلة

. 3 تستند إلى مبدأ تبادل االمتیازات بین شخصینةالزبائني هي ظاهر

لم الثالث عامة والمجتمع المحلي لبلدیة اإن المتأمل للعملیة السیاسیة في دول الع

األخضریة خاصة، یالحظ بأنها نتاج لتصادم كل ما هو تقلیدي مع ما هو حدیث. 

 االنتماءاتفاالنتخابات ال تزال تتحكم فیها العقلیات القبلیة من خالل التصرفات التي تملیها 

ئریة والجهویة. إن ما یمیز المشاركة السیاسیة في المجتمع المحلي هو تلك العالقات عشاال

یة والشخصیة والقبلیة التي تلعب الدور الحاسم داخل حلبة الصراع والتنافس حول قرابال

 4السلطة لتتحول السلطة إلى عالقات زبونیة.

، نتیجة ر المشاركة في االنتخابات المحلیة لبلدیة األخضریة في تراجع مستم نسبةإن

 عالقاتمن لعزوف المواطنین، تبقى الفئة القلیلة المشاركة وهي المتحفظة بذهنیاتها التقلیدیة 

 والمنظمة والمهیكلة للمجتمع. قرابیة وعشائریة وجهویة وعصبیات للمجموعات المتحالفة

 .20/04/2017، جریدة إلترا صوتفتیحة زماموش، "االنتخابات الجزائریة تغذت االنتقادات القبلیة والخضوع لسطوتها"، ــ 1
  2 الفصل الثاني.يــ عد للتعریف ف

 373.، صمرجع سابقــ مولود عقبوبي، 3
 مجلة دفاتر السیاسة ،المجتمع المدني والثقافة السیاسیة المحلیة في الجزائر بین الواقع و النظریة""ــ منصور مرقومة، 4

 305.ص ،2011، عدد خاص، أفریلوالقانون
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 أجل الحصول  بعد عبور القناة الحزبیة من-من بین المسارات التي یتبعها -المترشح

 الزبونیة وهي األكثر هیمنة في على عضویة المجلس الشعبي البلدي، تبقى العالقات

المنطقة. 

 -المترشح- في بناء وتدعیم العالقات الزبونیة التي تعتبر نسقا إستراتیجیةوتكمن 

)systèmeحلفاء على مبادلة و) یقتضي من المترشح شخصیا أو واسطة وسطاء أ 

الخدمات المختلفة و هذا بالوالء السیاسي و الدعم من طرف المتحزبین أو األتباع وتتلخص 

كما یمكنه تعبئة وتجنید بعض الفئات .1( والء= خدمات=تصویت=سلطة)هذه المعادلة في 

االجتماعیة عبر تبادل المصالح و المنافع. 

ا ـــة، وبمـــكة الزبونيــشبــیة الــم وفعالــالل حجــحدد من خــح یتــي فإن وزن المترشــوبالتال

یراهن على العالقات الزبونیة كوسیلة لتحقیق مطلبه، فإن أول ما یقوم به هو  أن-المترشح-

و التأثیر والنفوذ وولهذا فالمترشح یحاول استقطاب ذ  الزبناء من الذین یتعامل معهم.انتقاء

 الجهوي بما یضمن والء وتبعیة وئري أعشاو الأداخل المنطقة إلى جانب االستقطاب العائلي 

أفراد جدد منخرطین مسبقا ضمن هذه الشبكة من شخصیات نافذة ورجال األعمال والمال 

والمقاولین والتحالف مع أصحاب الثروات ومالك القطاع الخاص..إلخ 

ألحزاب السیاسیة، وفي ظل األزمة لفأمام سوء التنظیم وغیاب إستراتیجیة فعالة وواضحة 

ة ـــــ، والمجتمع المحلي لبلدیة األخضرير التي تعاني منها الجزائاالجتماعیة واالقتصادیة

شارا وتوسعا ــــة، هذا ما زاد العالقات الزبونیة انتــــة البطالــن أزمــــي مــــة الذي یعانــــخاص

 ظهور الرشوة السیاسیة وكذا مظهر شراء  إلىوتغلغال في المجتمع المحلي هذا باإلضافة

. 305 ، نفس الصفحة مرجع سابق، ــ منصور مرقومة 1
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األصوات من خالل تأمین خدمات شخصیة عینیة للناخب أو من خالل ما یسمى "نظام 

. 1 من المالابل مبلغاالمفاتیح االنتخابیة" الذین یلتزمون تأمین عدد من األصوات مق

 وطبقا لتصریحات أحد المؤطرین 23/11/2017انطالقا من معایشتنا لیوم اإلقتراع 

 بحیث صرح لي شخصیا قال: " لو فعلتم مثلما فعل فالن... وهو أحد االنتخابیةللعملیة 

نا محلیا كیف قام بعض المترشحین بتوزیع مبالغ طائلة ظالمترشحین على رأس القوائم"، الح

من المال على أفراد معینین قصد حثهم على العمل على جلب عدد كبیر من األصوات، 

والتأثیر على توجهات الناخبین لصالح هؤالء المترشحین، والوعود التي یقدمونها من أجل 

قضاء مصالح الناس واحتیاجاتهم االجتماعیة واالقتصادیة في حالة الفوز في االنتخابات. 

 الزبونیة اتإن المجتمع المحلي لبلدیة األخضریة هو مجتمع زبوني، ال تزال العالق

 عندما یتحدث عن سلوك الناخب في العالم بصفة عامة ودور "ملحم شاوول" تطبعه، یقول

المجتمع المدني في المجتمع العربي بصفة خاصة:" أن الفرد أي المواطن لم یعد ذلك 

، بل هو مواطن نفعي أناني یتصرف راإلنسان العاقل(الحر) الذي ولد في القرن الثامن عش

. 2بدوافع مصلحته الشخصیة"

المبحث الثالث : تأثیر العوامل السوسیولجیة في تركیبة المنتخب البلدي  

لمبحث ومن خالل المعلومات والبیانات التي تم تجمیعها عن طریق افي هذا  

االستبیان تم تفریغها وتحلیلها وتفسیرها في جداول إحصائیة وتحلیالت سوسیولوجیة، وقد 

جمعنا هذه المادة العلمیة الخام عن طریق توزیع االستبیان  على كل األعضاء المنتخبین في 

 عضوا .  23المجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة  والذي یبلغ عدهم 

 المطلب األول: التركیبة اإلجتماعیة والسیاسیة للمجلس الشعبي البلدي

 306. ص،سابقمرجع منصور مرقومة، ــ 1
. المكان نفسه، المرجع نفسهــ 2
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یمكن توضیح التركیبة االجتماعیة -السیاسیة- ألعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدیة 

  كما هو موضح في الجدول اآلتي:23/11/2017األخضریة، المنبثق عن انتخابات 
 

 الشعبي البلدي لبلدیة للمجلس) : یوضح التركیبة االجتماعیة والسیاسیة 08جدول رقم (
  المصدر: (من إعداد الطالبة)األخضریة

 

 رقم
 االنتماء

الحزبي حالیا 
السن الجنس 

 االنتماء
الحزبي من قبل 

 من  الوظیفة
قبل 

االنتماء 
القبلي 

المستوى 
التعلیمي 

1 
MPA  57ذكر FLN قبیلة صنهاجة ف ظمو

ثانوي + تكوین 
مهني 

2 MPA 50 ذكر FLN  ثانوي بني خلفون عامل
3 

MPA أول مرة 28 أنثى 
في إطار ما 
قبل التشغیل 

جامعي دوار الزواتنة 

4 MPA 45 ذكر FLN  ثانوي دوار الزواتنة تاجر
5 MPA 46 ذكر RND  متوسط دوار الزواتنة أعمال حرة
6 

MPA 37 أنثى FLN 
مربیة نحل 

فالحة 
بني خلفون 

ثانوي + تكوین 
مهني 

7 MPA 57 ذكر FLN  ثانوي بني خلفون رئیس حظیرة

8 MPA أول مرة  40 ذكر
موظف الصندوق 
الوطني للضمان 

االجتماعي 
تقني سامي دوار عمال 
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 تابع للجدول السابق

المستوى 
التعلیمي 

االنتماء 
القبلي 

 من  الوظیفة
قبل 

 االنتماء
الحزبي من قبل 

السن  الجنس 
 االنتماء

الحزبي حالیا 
 رقم

جامعي  دوار الزواتنة 
رئیس مصلحة 

CRMA 
FFS 38 ذكر FFS 9 

ثانوي  بني خلفون  عامل مستقر  الجیل الجدید   FFS 10 ذكر 33
ثانوي + تقني 

سامي 
دوار عمال 

موظفة في 
الوالیة 

أول مرة   FFS 11 أنثى 41

ثانوي  دوار الزواتنة  تاجر  FFS 47 ذكر FFS 12 

دراسات علیا  بني خلفون 
أمین عام 
للبلدیة 

FLN 60 ذكر FLN 13 

متوسط 
قبیلة 

صنهاجة 
رئیس مصلحة 
في المستشفى 

أول مرة   FLN 14 ذكر 57

جامعي 
قبیلة 

صنهاجة 
مستشارة رئیسة 

للتربیة 
 FLN 15 أنثى 56 أول مرة

جامعي  دوار الزواتنة  موظف   FLN 16 ذكر 30 أول مرة

جامعي 
قبیلة شرفة 
الظهرة - 
قرومة 

أستاذ ریاضة  FLN 4 ذكر FLN 17 

ثانوي + تقني 
سامي 

بني خلفون 
موظف في 
األشغال 
العمومیة 

RND 59 ذكر RND 18 

متوسط 
قبیلة شرفة 
الظهرة - 
قرومة 

بائع في 
الصیدلیة 

RND 45 ذكر RND 19 

جامعي  بني خلفون 
عون إدارة في 

الثانویة 
RND 34 أنثى RND 20 

دراسات علیا  قبیلة الزواتنة  استاذ جامعي  FAN 45 ذكر PAVD 21 
ثانوي + تقني 

سامي 
دوار عمال  تاجر + فالح  FFS 50 ذكر PAVD 22 

جامعي  قبیلة الزواتنة 
عقود ما قبل 

التشغیل 
FLN 37 أنثى PAVD 23 123 
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روش، ــــة عـــجموعـــكلة من مـــضریة مشـــة األخـــح لنا بأن بلديـــدول یتضـــالل الجـــمن خ

وبالتالي بطبیعة الحال فإن المجلس متكون من عدة عروش، عصبیات متعددة وتعدد هویاتي 

وانتمائي . 

 التركیبة االجتماعیة  للمجلس الشعبي البلدیة لبلدیة األخضریة تطبعها مجموعة من إن

العالقات القبلیة والعشائریة والجهویة وتدعمها مجموعة من العادات والتقالید والروابط والقیم 

االجتماعیة قد تولد الشعور باالنتماء الجهوي في المجتمع المحلي. 

ة االجتماعیة للمجتمع المحلي لهذه البلدیة، مزیج بین ما هو تقلیدي بنيكما أن ال

وحدیث، فإنها تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر في سلوكات وأفعال األعضاء (األفراد) 

وبالتالي یتأثر التنظیم. 

وبالتالي فإن المجلس الشعبي البلدي یطبعه سیادة العالقات الشخصیة مكان العالقات 

التنظیمیة الرشیدة، نظرا للطابع الممیز للعالقات االجتماعیة القائمة والتي ترتبط بالدرجة 

 األولى بالجهویة والقبلیة والعشائریة والعائلیة.

إن المجتمع المحلي لبلدیة األخضریة یضم في تركیبته مختلف الشرائح االجتماعیة 

مجموعة الدواویر المكونة له، وطغیان النزعة القبلیة في المدینة، حیث أن الدور السیاسي 

لهذه النزعة القبلیة تمثل خصوصیة ثقافیة للمجتمع المحلي، باعتبار هذا األخیر ال یختلف 

عن المجتمع الكي إال في بعض الخصوصیات، كاالنتماءات التقلیدیة القبلیة التي تكون في 

العدید من األحیان العامل األساسي في تحدید النتائج أكثر من االنتماء الحزبي أو حتى 

برنامج المترشح في االنتخابات المحلیة، هاته الفترة التي یظهر فیها الصراع الذي یسود بین 

العروش والدواویر والعائالت والجهات فیما بینها أین تظهر النزعة العصبیة التي تربط أبناء 

 األصل الواحد.
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تعد األحزاب السیاسیة آلیة من آلیات التحدیث، فالظاهرة الحزبیة هي ظاهرة سیاسیة 

حدیثة، وبما أن هذه األخیرة هي ظاهرة اجتماعیة قبل كل شيء، والممارسة السیاسیة جزء ال 

یتجزأ من الممارسة االجتماعیة، فإن النخبة السیاسیة المحلیة لبلدیة األخضریة الزالت إفرازا 

حقیقیا لبنیة مجتمعیة مرتبطة بنشأتها، جذورها وانحدارها االجتماعي من بنى وهیاكل عائلیة 

 وقبلیة وامتداداتها الجهویة.

وقد أصبحت األحزاب السیاسیة على المستوى المحلي خاصة تتكئ في حمالتها 

االنتخابیة وتركز على القبائل والعروش والدواویر المكونة للمجتمع المحلي، حیث أن 

األحزاب یكون اختیارها لألعضاء المترشحین لیس على أساس المستوى التعلیمي وال على 

أساس الخبرة المهنیة في المجال التسییري والسیاسي، وال على حسب الكفاءة والفعالیة المهنیة 

للعضو، بل یتم اختیارهم على أساس االنتماء القبلي ووفقا للتقسیم القبلي بالمجتمع المحلي، 

بحیث ُیأخذ من كل قبیلة عضو أو عضوین بالتركیز على القبائل ذات المكانة والحجم 

السكاني الكبیر، بهدف جلب أكبر عدد ممكن من األصوات من أجل الحصول على 

السلطة، حیث تتنافس كل الشرائح من مختلف التشكیالت القبلیة من أجل الترشح في 

المراتب األولى في مختلف القوائم االنتخابیة، فاألحزاب السیاسیة وحتى القوائم الحرة تسعى 

دوما إلى أن تكون قوائمها عبارة عن فسیفساء تجمع مختلف القبائل والعروش من أجل 

ضمان تمثیل هاته التشكیالت القبلیة وخلق توازن جغرافي في التمثیل بین مختلف المناطق، 

 واستعمال النزعة القبلیة في استقطاب الوعاء االنتخابي.

على األحزاب السیاسیة المحلیة عدم تجاهل البنى التقلیدیة في صنع القوائم وبالتالي 

اختیار المترشح، إذن القبیلة تشكل بالدرجة األولى عامل اختیار المنتخب في المجتمع 

 المحلي، ثم یأتي الحزب بالدرجة الثانیة.
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إن الترشح في كل القوائم كان خلیطا من العروش والقبائل والدواویر وبالتالي الحصول 

على أكبر عدد من األصوات، وأن قوة الحزب تظهر من خالل قوة الشخص متصدر 

القائمة، حیث أن فوز القائمة الحزبیة "الحركة الشعبیة الجزائریة" یرجع إلى قوة رأس القائمة 

لكونه من أثریاء المنطقة، وبالتالي فإن منطق الشكارة وأهمیته في الحملة االنتخابیة استطاع 

یهزم المنطق العقالني، هذا باإلضافة إلى انتمائه القبلي "لصنهاجة" والتي توحي بأن أغلب 

سكان بلدیة األخضریة من هاته القبیلة غالبا ما تتوهج النزعة القبلیة أثناء التنافس السیاسي 

المحلي، وبالتالي فإن األحزاب السیاسیة المحلیة هي أحزاب أشخاص ولیست أحزاب برامج، 

والظاهرة العامة الممیزة للعراك السیاسي المحلي لالنتخابات، تشیر عبر جمیع مراحلها أنها 

قائمة على الشخص المترشح بما له من سیطرة ظرفیة أو نفوذ عائلي أو مال أو ثراء، أو 

 عالقات شخصیة، أو انتماء على عرش ال على أساس البرنامج السیاسي وكفاءة المترشح.

یرجع التعدد أالنتمائي للمترشحین من دواویر مختلفة، حتى یكونوا أكثر تمثیال لمجمل 

سكان الدائرة، وبالتالي ضمان أكبر عدد ممكن من األصوات، یضم المجلس الشعبي البلدي 

لبلدیة األخضریة مجموعة من األعضاء، لهم خصائصهم االجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة، 

یعني تعدد االنتماءات السیاسیة داخل المجلس المحلي، مما یؤدي إلى عدم وجود عضویة 

للفئة الواحدة، ما یعني أنه یستحیل التحدث عن كتلة متجانسة، إن التعددیة الحزبیة على 

مستوى التمثیل السیاسي المحلي (المجلس الشعبي البلدي) بعدد اآلراء، المشاریع واألفكار 

وبالرامج تتعاون من اجل تحقیق هدف واحد (المصلحة العامة)، إال أنها أصبحت مجاال 

للتضارب، اختالف في اآلراء، المشاریع، األفكار، األهداف، والرؤى المغایرة لتحقیق حاجات 

المواطن المحلي، إذ أصبحت تحقق مطالب فئات معینة وحسب ما تراه األحزاب (األقارب 

األقربون أولى بالمعروف) والتي ال تزال تمارس ضغوطاتها المستمرة والمستدیمة على 

مرشحیها الذین تحصلوا على مقاعد نیابیة في المجالس المحلیة، هذه الضغوطات التي تكون 

 عكس ما یطلبه المواطن أو تدوس على مصالحه في كثیر من األحیان.
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إن صعوبة التسییر ترجع أساسا إلى التعدد الحزبي الذي یصحبه رغبة وعمل جادین 

على تحقیق مصلحة الحزب، تبعا للعقد الذي بین الحزب والمترشح، وهنا تتوزع مصلحة 

المواطن وتتشتت لصالح تلبیة وقضاء حاجة الحزب، وهذا دون أن نذكر المصالح الفردیة 

والطموحات الشخصیة التي تنامت بفعل الوقت وتدهور القیم لدى الفرد المسؤول وطغیان 

) 25األهداف الشخصیة على األهداف التنظیمیة، خیر دلیل صاحب الخبرة األكثر من (

سنة، الذي یتحصل على مقاعد ضمن الهیئة المنتخبة فقط كوسیلة ولیست غایة من أجل 

الصعود في سلم السلطات إلى سلطات علیا مقعد ضمن المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

 األمة.

وعلیه فیمكن أن نلخص مشكلین هامین یحوالن دون السیر العادي والحسن لمصالح 

المواطن في البلدیة، أال وهما تسییر المجلس البلدي وتعدد المناهج االجتماعیة والسیاسیة في 

المجلس الواحد، فالتعدد السیاسي في المجلس كان یمكن أن یكون وسیلة مراقبة وحرص 

على مصلحة المواطن، ولكن صارت وسیلة كبح وتجري عكس مصلحة المواطن الذي 

أعطاه صوته لیصون له مصلحته، أما عن عملیة تسییر المجالس فهو مشكل حاد، أین 

اختلطت فیه مصلحة المواطن مع مصالح الحزب وطغیان المصلحة الجهویة على المصلحة 

العامة، وكذلك اعتماد التعددیة الحزبیة على المعطى األنثروبولوجي في عملیة إعداد 

قوائمها، مما خلق نخبة منتخبة محلیة سیاسیة تفتقد للخبرات والمهارات التي تتطلبها إدارة 

وتسییر التنظیم المحلي، هذا باإلضافة إلى الرؤیة القاصرة والثقافة الردیئة للممارسة 

 السیاسیة، والتي أنتجت أعداء بمجرد االختالف في الحزب.

 دراسة خصائص المبحوثین محل الالمطلب الثاني:

یص صنتعرض في هذا العنصر بطرح ودراسة خصائص المبحوثین، وذلك بتخ

متغیرات تحدد لنا الخلفیات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة ألفراد الدراسة، والتي كانت 

أما المتغیرات التي قمنا  موضوع األسئلة التي تضمنتها  البیانات الشخصیة من االستبیان،
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باختبارها فقد صنفناها على النحو التالي: السن، الجنس، المستوى التعلیمي، المهنة من قبل، 

 ، التجربة واألقدمیة.االنتماء الحزبي، واالنتماء القبلي

- السن: 1

فیما یتعلق بمتغیر السن، تم تقسیم أفراد الدراسة إلى فئات عمریة یبلغ مدى كل منها 

عشر سنوات، وبعد تفریغ األسئلة وعرض المعطیات اإلحصائیة المتعلقة بالفئة المدروسة 

كانت كما هي مبینة في الجدول الموالي: 

): یبین توزیع المبحوثین حسب السن. 09الجدول رقم (

 %النسبة التكرار فئات السن 
]25-35[ 4 17.39% 
]36-45[ 8 34.78% 
]46-55[ 5 21.73% 
]56-65[ 6 26.08% 

 %100 23المجموع 

 المصدر: من إعداد الطالبة

القراءة اإلحصائیة والتحلیلیة: 

-36 من المبحوثین یتراوح أعمارهم ما بین (%34.78دول أن ـــالل الجـــظ من خــنالح

) سنة، 65-56 یشكلون الفئة الثانیة التي تتراوح أعمارهم بین (%26.08ة، و ن) س45

، %21.73) سنة، التي تقدر نسبتها ب 55-46تأتي الفئة الثالثة التي تتراوح أعمارهم من (

. %17.39) سنة، تقدر نسبتها ب 35-25أما الفئة الرابعة التي تتراوح أعمارهم بین (

وقد تبین لنا أن فئة الكهول هي الفئة األكثر تمثیال في المناصب العلیا بالمجلس 

الشعبي البلدي، ما یعني أن اغلب المرشحین ینتمون إلى العقد الرابع في مقابل المشاركین 

من الشباب، وبالتالي نستنتج أن هناك نوع من الالتجانس والالتقارب من حیث السن 

وبالتالي الالتجانس في العقلیات والذهنیات مما قد یؤدي إلى خلق خالفات وصراعات داخل 

المجلس الشعبي البلدي. 
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 - الجنس:2
) یبین توزیع المبحوثین حسب الجنس 10الجدول رقم: (

 %النسبة التكرار الجنس 
 %73.91 17ذكر 
 %26.08 6أنثى 

 %100 23المجموع 
 المصدر: من إعداد الطالبة

القراءة اإلحصائیة والتحلیلیة: 

 تفوق نسبة النساء التي تقدر %73.91نالحظ من خالل الجدول أن نسبة الرجال 

ة االجتماعیة والسیاسیة ئنشت، إن تخلف المرأة عن التمثیل السیاسي یرجع إلى ال%26.08بـ

لبلدیة األخضریة التي ال تزال محافظة تعتقد أن وظیفة النساء في البیت، ووجود فجوة بین 

الرجل والمرأة "أنت امرأة ال تستطیعین ممارسة خدمة الرجال، مازالت محتكرة في مجتمعنا، 

 الذي 12/03 تكون نائبة رئیس أو على رأس القائمة، لوال قانون أنوبالتالي فالمرأة ال یمكن 

ت في القائمة، وأن السیاسة ضعیحدد توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة لما و

 ، مجتمع ذكوري.هي مهنة الرجال (سیطرة الرجال)

 - المستوى التعلیمي:3

): یبین توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي 11الجدول رقم (

 %النسبةالتكرار المستوى التعلیمي 
 %13.04 3متوسط 

 %47.82 11ثانوي+تقني سامي 
 %30.43 7جامعي 

 %8.69 2دراسات علیا 
 %100 23المجموع 

 المصدر: من إعداد الطالبة
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القراءة اإلحصائیة والتحلیلیة: 

 من المبحوثین  لدیهم مستوى ثانوي، %47.82نالحظ من الجدول السابق أن نسبة 

 منهم لدیهم مستوى تعلیمي جامعي، وتأتي في المرتبة الثالثة المستوى %30.43وأن 

وتأتي المستویات العلیا بنسب متدنیة  %13.04التعلیمي المتوسط والذي نسبته تقدر بـ 

8.69% .

إن متغیر المستوى التعلیمي للمبحوثین یعتبر من المؤشرات المهمة في تحدید طبیعة 
الكفاءة التي تمیز أفراد مجتمع الدراسة، هل هي كفاءة علمیة وذهنیة أم هي كفاءة مستمدة 

ال وجود للكفاءة أصال، خاصة ونحن نعلم أن الترشح لالنتخاب ال یكون على  من الخبرة أو
 الخبرة والتجربة والكفاءة، وبالتالي فإن اإلشكالیة أساسأساس المستوى التعلیمي وال على 

لیست في الشهادة الجامعیة وال في تدني المستوى التعلیمي وٕانما الكفاءة العلمیة والقدرات 
النوعیة والمؤهالت التي یمكن أن یتمتع بها الفرد من خالل تحصیله العلمي، وخبراته من 

 قد یؤدي إلى نشوب خالفات أجل تفعیل أدائه، إال أن هذا االختالف في المستویات التعلیمیة
 الضعیفة التي تفسح المجال وصراعات داخل هذا البناء باإلضافة إلى المستویات التعلیمیة

لضغوطات األحزاب السیاسیة. 
 - الوظیفة األصلیة:4

 ،): یبین توزیع المبحوثین على أساس الوظیفة األصلیة12الجدول رقم (

النسبة المئویة التكرار الوظیفة األصلیة 
 %43.47 10الموظفین 

 %13.04 3المعلمین + األساتذة 
 %21.73 5تجار 
 %8.69 2عمال 

 %8.69 2عقود ما قبل التشغیل 
 %4.34 1فالحة 

 %100 23المجموع 
 المصدر: من إعداد الطالبة
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القراءة اإلحصائیة والتحلیلیة: 

 من المبحوثین هم من الموظفین %56.51نالحظ من خالل الجدول السابق أن نسبة 

والمعلمین واألساتذة، وهي الفئة األكثر هیمنة داخل المجلس الشعبي البلدي تتقاسم المناصب 

السیاسیة على مستوى السلطة السیاسیة المحلیة، ثم تأتي الفئة الثانیة والتي نسبتها تقدر 

) وهي الفئة لالتشغي وهي الفئات الوسطى (عمال، تجار، فالحة وعقود ما قبل %43.45بـ

تسییر المجلس الشعبي البلدي، هدفهم هو بیما یتعلق ف أو معرفة ةلك أدنى فكرمالتي ال ت

 فقط، وهذا ما یتیح المجال ألصحاب  المرموقةتحسین مستواهم المعیشي والمكانة االجتماعیة

لح االقتصادیة والجماعات الضاغطة من أجل ممارسة ضغوطاتها على األعضاء االمص

 . ألنها تفضل ذوي الدخل الضعیف وضعفاء الشخصیةینالمنتخب

 - الخبرة واألقدمیة:5

 ): یبین توزیع المبحوثین حسب الخبرة واألقدمیة13جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار الخبرة واألقدمیة
 %30.43 7 عهدة واحدة

 %8.69 2 عهدتین
 %4.34 1 أربع عهدات

 %4.34 1 خمس عهدات
 %52.17 12 وال عهدة
 %100 23 المجموع

 المصدر: من إعداد الطالبة
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 القراءة اإلحصائیة والتحلیلیة:

من یشاركون  من المبحوثین %52.17نالحظ من خالل الجدول السابق أن ما نسبته 

ألول مرة في هذا المجال، أما الفئة الثانیة ذات الخبرة في هذا المجال والتي تقدر بنسبة 

 من %8.69 ما یعادل خمس سنوات، ثم تأتي الفئة الثالثة والتي نسبتها 30.43%

 من األعضاء %4.34 سنوات، ثم الفئة الرابعة والتي نسبتها 10األعضاء الذین لدیهم خبرة 

 من %4.34 سنة، أما الفئة األخیرة وهي الفئة التي تقدر نسبتها بـ 20الذین تقدر خبرتهم بـ 

األعضاء الذین یملكون خبرة وتجربة وأقدمیة في مجال المجالس والتي تفوق الخمسة 

وعشرون سنة. 

وبالتالي فإن متغیر الخبرة والتجربة واألقدمیة داخل المجالس یمكن أن یخلق نوعا من 

یها، إذ نالحظ أن رالصراع بین األعضاء المنتخبة بین من یتمتعون بهذه الخبرة وبین مفتق

الخبرة والتجربة تمنح صاحبها أكثر قوة وقدرة من أجل السیطرة والهیمنة على األعضاء 

 یوم األخرى وهذا ما الحظناه في المداولة األخیرة للمجلس الشعبي البلدي باألخضریة

 إلى نشوب خالف بین الرئیس وأحد أدىختالف في الرؤى واالتجاهات اال، 06/09/2018

.  الشعبي البلديأعضاء المجلس

 - االنتقاالت الحزبیة (التجوال السیاسي):6

): یبین توزیع المبحوثین حسب االنتقاالت الحزبیة. 14الجدول رقم (

 %النسبة المئویة التكرار الفئة 
 %30.43 7عدد المناضلین السیاسیین 

 %47.82 11 المتجولین السیاسییند دع
 %21.73 5الجدد 

 %100 23المجموع 

 المصدر: من إعداد الطالبة
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القراءة اإلحصائیة والتحلیلیة: 

من خالل الجدول السابق، یمكن لنا دراسة المسارات السیاسیة للمنتخبین وذلك بالوقوف 

 الفئة التي تقدر نسبتها  نجد،23على تنقالت المترشحین، إذ من بین العدد اإلجمالي 

 فئة المناضلین، حیث أن النضال السیاسي یرتبط ارتباطا وثیقا بااللتزام هي و%30.43بـ

اإلیدیولوجي للترشح، وٕاخالل أحد الطرفین (الحزب أو المناضل) بهذا االلتزام یؤدي إلى فض 

العالقة بین الطرفین ما یعني أن المنتخب المناضل في تراجع مستمر على المستوى 

المحلي. 

 وهي الفئة التي لم یعرف عنهم %21.73ثم تأتي الفئة الثانیة والتي نسبتها تقدر بـ 

، أما الفئة الثالثة زالنضال شیئا، غایتهم الترشح في القائمة التي تضمن أكبر حظوظ للفو

 من %47.82  بوالتي تشكل نسبتها ما یقارب نصف أعضاء المجلس الشعبي البلدي تقدر

األعضاء الذین غیروا األلوان السیاسیة (ظاهرة التجوال أو الترحال السیاسي، بحیث تأتي 

یدة، ولكنها دهذه التغیرات بشكل مكثف قبل االستحقاقات االنتخابیة، فهذه التحركات لیست ج

ات السیاسیة قسامأصبحت ممارسة مجسدة في الممارسة االنتخابیة منذ بروز ظاهرة االن

لألحزاب والتي كان سببها هو مشكل الترتیب. 
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: واستنتاجاتخالصة 

باعتبار أن الدراسة تقوم في مجتمع محلي بلدیة األخضریة، كان ال بد لنا من التعرف 

 .على هذا المجتمع وأهم خصائصه، لتحدید سلوك الفرد

حلي خاصة، أنه وبرغم التحوالت والتغیرات مإن المجتمع الجزائري عامة، والمجتمع ال

یات التي نجدها في بنالكثیرة التي مر بها إال أنه في أعماقه ال یزال محافظا على بعض ال

المجتمعات التقلیدیة كالعشیرة والقبیلة، الجماعة في عز تواجد كل مؤسسات الدولة. 

إن هذا المجتمع المحلي تجمعه عالقات اجتماعیة وروابط مشتركة وثقافة ممیزة 

والسلوك السیاسي الذي تحكمه قیم ومعاییر تكاد تكون ثابتة داخل هذا المجتمع خاصة 

االنتماءات التي تبرز أثناء مواعید خاصة فترة االنتخابات. 

من خالل عملیة تحلیل نتائج االنتخابات المحلیة وقواعد تنظیم وتسییر مسألة اللعبة 

تبین لنا أن مبدأ التنافس السیاسي وأن غایة الوصول إلى الربح السیاسي ، االنتخابیة واقعیا

(الصعود السیاسي المحلي) ال تتم وفقا إلستراتیجیة االستثمار والتوظیف لما هو أدوات 

وآلیات الرأسمال العلمي أو اإلیدیولوجي أو المهني، وٕانما تتحكم فیه وتوجهه إستراتیجیة 

توظیف رأسمال شبكة العالقات القرابیة والزبونیة. 

هذا باإلضافة إلى مجموعة من العوامل السوسیولوجیة التي أثرت في تركیبة المنتخب 

البلدي، (السن، المستوى التعلیمي، الجنس، االنتماء الحزبي، االنتماء القبلي والوظیفة 

األصلیة) حیث تبین لنا بأن المستوى التعلیمي العالي دور كبیر في تقویة شخصیة المنتخب 

 البلدي ألنها تزیده وعیا ومسؤولیة واستقاللیة نفسیة.

134 
 



 
 

 خامتــــــــــــــــــــة
 عامــــــــــــــــــة

 



 ةـــــــــخاتم
 

 من خالل هذا البحث نستخلص عدة نتائج وألحقنا بها مجموعة من التوصیات نتناولها 

على النحو األتي: 

أوال النتائج: 

أهم االستنتاجات التي تفرض نفسها ما یلي: 

/- المنتخب المحلي البلدي: 1

 المنتخب البلدي سلطته المحلیة من خالل أربعة مراحل:  ي- یبن

الت ــرى فیه مؤهــــ يئقي، یعرب في البدایة عن نیته في الترشح معتمدا على رأسمال عالأوال:

ومحفزا على الظفر بمكانة ضمن قائمة المترشحین المحتملین في النطاق المحلي. 

 الترشح والتموقع ضمن قائمة حزبیة أو قائمة حرة. وتتجلى في هذه م یبحث عن ترسيثانیا:

الفترة أشكال التفاوض بینه بوصفه مترشحا وبین القیادات المحلیة أو الوطنیة األحزاب 

 السیاسیة.

نتخابات المحلیة البلدیة معتمدا على لال بوصفه مترشحا ه مرحلة اإلشهار لشخصثالثا:

برنامج انتخابي. 

 وهي المرحلة األخیرة، فترتبط عادة بلحظة التتویج االنتخابي التي یحصل فیها المترشح رابعا:

على صیغة "منتخب محلي بلدي". 

/- األحزاب السیاسیة والعمل الحزبي: 2

- تعاني األحزاب السیاسیة الجزائریة ترهل صدقیتها عند الناخب، وخیر دلیل تدني نسبة 1

الجتماعیة، كما االمشاركة في التصویت في السنوات األخیرة وهذا بسبب ضعف جذورها 

 ظاهرة االنشقاقات كنتیجة نا بتناميتعاني من غیاب الممارسة الدیمقراطیة الداخلیة اقترا
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ة بدل الثقافة الدیمقراطیة، ــــح العشائريــــة والمصالـــة، الجهويــــاء سیطرة الزعامرة لها جـــحتمي

سیطرة المال السیاسي في كوالیس بوهذا أما أدى إلى نفور المواطنین منها وال سیما ما تعلق 

 االلعبة االنتخابیة على حساب الكفاءة والقدرة التمثیلیة، مما یجعل التمثیل السیاسي تكریس

 إلدارة شؤون الدولة والمجتمع. إستراتیجیةلعالقات الزبونیة التي أصبحت ل

شكل یغیر الجوانب الموضوعیة والمصلحة ب- طغیان النزعة الشخصیة (الشخصانیة) 2

ي، مما نالجماعیة، ومن التعابیر المتداولة، القول مثل أن هذا حزب فالن ولیس الحزب الفال

 الذي یؤدي إلى انشقاقات ءالشية الشخصانیة وطغیان الزعامة علیها، فیعطي األحزاب ص

تكون سببا في اضطراب الحزب وفشله في الوصول إلى أهدافه. 

- تعتبر الترشیحات االنتخابیة من أهم مظاهر الضعف السیاسي لألحزاب من الزاویة 3

المؤسساتیة ألنها السبب المباشر في االنشقاقات الداخلیة التي تعرفها األحزاب عقب اإلعالن 

بل عن كل استحقاق تعزز بطغیان الفكر االنقالبي فیها، وأفقد المؤسسة الحزبیة ضوابطها 

ووصل لتهدید وجودها أصال وتسبب في زوال البعض منها بصورة جعل الخارطة الحزبیة 

 في الجزائر لم تكتمل إلى یومنا هذا.

مظاهر ضعف األداء الحزبي - تعد ظاهرة االنشقاقات داخل األحزاب السیاسیة من أهم 4

التي أصبحت تؤثر بشكل كبیر على حجم الحزب وفاعلیته وٕاذا كانت ظاهرة العضویة 

المتنقلة بین األحزاب وظاهرة الترشح المستقل تعبر من الناحیة التنظیمیة عن ضعف تجذر 

التجربة الحزبیة في الجزائر نسبیا فهي من الناحیة السیاسیة تعبیر عن غیاب ثقافة سیاسیة 

 دیمقراطیة تساهم في التخفیف من حدة الصراع الداخلي وتحقق التماسك الالزم لبقاء الحزب. 

ة ال تشجع على العمل الحزبي، ي إلى انتشار ثقافة سیاس الحزبي- یرجع ضعف  األداء5

ج ـــس بین برامــاص وليــــخـــین أشـــان بـــیز تاریخیا بأنه كـــي في الجزائر تمـــراع السیاســــفالص
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هویة ــــة والجــــة تدعم الوالءات األوليــــيشار ثقافة سیاســــوأفكار، وقد تقوى هذا االتجاه بانت

والعالقات الشخصیة التي أصبحت تظهر مع كل مناسبة انتخابیة. 

 لبلدیة األخضریة ظاهرة ترحال 23/11/2017-  جسدت االنتخابات المحلیة البلدیة یوم 6

 محلیا، وبحیث لم نعد أمام نموذج واحد من السیاسیةالمنتخبین بین مختلف التشكیالت 

المنتخبین المحلیین ومن المترشحین، فباإلضافة إلى المنتخب المناضل الذي بدأ عدده 

ریجیا على المستوى المحلي مع تراكم االستحقاقات االنتخابیة، فإن غایة المنتخب دیتقلص ت

هو الترشیح في القائمة التي تضمن أكبر حظوظ للفوز، بغض النظر عن الخطاب السیاسي 

 وبغض النظر عن االلتزامات النضالیة ما یعني منتخب إیدیولوجیتهللحزب (برنامجه)، وعن 

 حسن التفاوض.ي

- انعكاسات الخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب البلدي على أدائه المحلي: 3

خلصت دراستنا إلى معطیات ومؤشرات توضح التركیبة االجتماعیة والسیاسیة للمجلس 

ي توحي بتدني مستوى أداء المجلس الشعبي البلدي تالشعبي البلدي لبلدیة األخضریة، وال

نتیجة لنقص المهنیة والكفاءة واالحترافیة بسبب أخطاء إستراتیجیة في آلیات اختیار المرشح 

المناسب حیث أصبح یعتمد على المنطق اآللي وبالتالي فإن: 

 وذلك بسبب: ، فعال- إن سوء التسییر بسبب ضعف التشكیلة االجتماعیة والسیاسیة حقیقة

 هو األمر الذي ارتكاز المنتخبین مهما كانت مستویاتهم الثقافیة والتعلیمیة على سند األعراش

ریة ــــصیة والعالقات األســـعرفة الشخـــــ الم تلــــیهنمیة المحلیة، ثمــــیق التــــبا على تحقــــر سلــأث

واالجتماعیة. 

 تضییع  على منطق الدیمقراطیة في االنتخابات سیكلف المجتمعیة- سمو منطق العروش

 للتقدم نحو الخیارات الناضجة الواعیة. فرص حقیقیة
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- التركیبة المجتمعیة السائدة في المجتمع المحلي، ذات الطبیعة العشائریة إذ أصبحت 

 في دوائر ااألعراش تعبر عن كریزمات اجتماعیة تملك من النفوذ ما یجعلها العبا أساسي

صنع القرار بسبب طغیان العقلیة القبلیة. 

 عصبیة، فإن هذا یؤدي إلى عدم ة، وبالتالي تعددي شكلیةمجلسال- تعددیة حزبیة داخل 

 في الرؤى حول القضایا التنمویة وبالتالي یحصل االختالف في المواقف الحزبیة واالنسجام

. (عدم وجود عضویة للفئة الواحدة) ما یعني أنه یستحیل لالنسدادالخالف والصراع ویؤدي 

التحدث عن كتلة متجانسة. 

 المتباین في المستوى كاالختالف ،خرآ- اختالف الخصائص الشخصیة من فرد إلى 

 والطموحات الرؤىستلزم نظریا اختالف وتباین في يالتعلیمي وفي الحالة المادیة، الذي 

والمشاریع، ومن ثم تضاربها. 

سبب غیاب الثقافة السیاسیة، والضعف الشدید في الوعي ب- عدم فهم المنتخب البلدي لدوره 

 لمجتمعه، حیث أن الثقافة إال نتاجا، وفي األخیر ما هو المنتخب البلدي االجتماعي

 وطبیعة مكونات البناء االجتماعي، فبالرغم من مظاهر ات الشخصیةسمالسیاسیة مرتبطة بال

، یبقى المجتمع الجزائري في غالبیته عصبیا في الحداثة والعصرنة والخطابات الرسمیة

 .ةي إنتاج النخب السیاسآلیاتته وعصبویا في اوالء

طات التي تعترض المنتخب البلدي أثناء أداء مهامه، و هذا باإلضافة إلى الضغ

ویة ــــیات الجهــــبمي إلیه، والعصـــزب الذي ینتـــ الوالي، ضغوطات من الحةالوصایة وسلط

والعشائریة، باإلضافة إلى ضغوطات فاعلین اجتماعین (جماعات الضغط والمصالح) التي 

تسببت في فشل العدید من المشاریع التنمویة. 
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ثانیا: التوصیات: 

ها هامة ـــــرى أنــــها نورد بعض التوصیات التي نـــلنا إليـــي توصـــائج التــــد عرض النتــبع

 مثالي لتحقیق تنمیة محلیة وذلك من ءوأساسیة من أجل خلق منتخب حقیقي كفء وأدا

خالل: 

فیة بعیدا عن الجهویة والحزبیة شفا- إعادة النظر في النمط االنتخابي لضمان الكفاءة وال

ووضع قانون خاص لتنظیم هذه  الضیقة، واستعمال وسائل الدولة في الحملة االنتخابیة.

األخیرة وقوائم محددة لسیر الحملة االنتخابیة، وتفعیل الرقابة المالیة على الحمالت االنتخابیة 

 للحد من تأثیر المال السیاسي.

- تفعیل دور الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة االنتخابات المستحدثة بموجب التعدیل الدستوري 

، وذلك بمنحها االستقاللیة والصالحیات الكاملة لإلشراف على العملیة 2016لسنة 

 االنتخابیة بمختلف مراحلها وتمكینها من اآللیات القانونیة والمادیة.

 كما یمكن وضع ،- ضبط شروط الترشح والتشدد فیها، السن، المستوى الثقافي والخبرة

 رئیس البلدیة والهیئة التنفیذیة. الختیارشروط 

 وجود آلیات وٕاجراءات  منهجیة تتطلبإداریة ووسیلة  تكتیك- الرقابة المشددة التي تعتبر

 بموجبها، ومن خاللها یتم تحدید وقیاس وضوابط ومعاییر رقابیة، یتم القیاس والتقییم

االنحرافات ومن ثم تحدید الفجوة والهوة بین الواقع وما هو مأمول ومرسوم ضمن خطة عمل 

وجودة اإلنتاج  التكلفة واضحة المعالم محددة األهداف من أجل تحقیق سرعة األداء وخفض

وسالمة وكفاءة سیر العملیات واإلجراءات. 

ك األساسي لتحقیق التنمیة المحلیة، وذلك حر- تكوین وتأهیل المنتخب البلدي باعتباره الم

ص مؤسسات متخصصة أو جامعات أو معاهد من اجل النهوض باألعباء يمن خالل تخص
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 معیقاتهادد ــدي تحــــ أو من خالل وضع إستراتیجیة لتكوین المنتخب البلها،الملقاة على عاتق

دولة ــــن الـــؤولیة ما بيــــع المســــها على أساس توزيـــوترسم غایتها وتضبط مصادر تمویل

 والجماعات والهیئات المعنیة. ،والجماعات المحلیة

ین هما الجانب القانوني ي یتطلب شرطین أساسعة- من اجل نمط تسییر أكثر نجا

، وهذا یتوقف على قدرتهم لألخذ بالمبادرة  البلديوالمؤسساتي، والجانب الشخصي للمنتخب

وتحلیهم بروح المسؤولیة كما ینبغي على المنتخب البلدي زیادة وعیه واطالعه على مختلف 

القوانین و كیفیة تسییر البرامج التنمویة. 

- من اجل تسییر رشید البد من إحداث نقلة نوعیة على مستوى العنصر البشري الذي یقود 

عملیة التنمیة المحلیة وذلك من خالل تأهیل قدرات المنتخب وتكوینه بشكل دوري. 

 التي تنص على: التزام 2012) من قانون الجماعات اإلقلیمیة لسنة 39- تفعیل المادة (

 بالتسییر البلدي، طین المستوى المرتبسالمنتخب البلدي بمتابعة دورات تكوینیة وتح

فاالستثمار في رأس المال البشري هو محور العملیة اإلصالحیة. 

- تحلي المنتخب البلدي بروح الدیمقراطیة التشاركیة التي تعتبر محوریته في العملیة التنمویة 

من أجل تسییر رشید. 

 التي یة على المنتخب البلدي، الوصایة اإلداریة والوصایة السیاسیة- رفع الوصایات الصور

فكر الوصائي. ال، مما یعني التخلي عن منتخبیهاتمارسها األحزاب على 

- من أجل خلق وعي سیاسي، ال بد من إعادة النظر في المؤسسة الحزبیة التي تتخذ طابع 

الموسمیة ( حضور في الفترات االنتخابیة فقط)، وذلك عن طریق خلق وسائط االتصال 

الحدیثة المیدیاقراطیة بدل الدیمقراطیة (المفكرین الجیل  الجدید) بمعنى أن وسائل اإلعالم 

 والتي ة، من خالل التقنیات الحدیثيمل السیاسي والحزبي التقلیدعالجدید عوضت أسالیب ال
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وبالتالي یتم االنتقال من مرحلة  تساهم بشكل سریع وأكثر تفاعل مع المواطن المستهلك،

ل يالمناضل المؤمن بقضیته إلى رجل التواصل الحدیث الممتلك آللیات ومهارات وح

االتصال الفعال. 

س النظام الدیمقراطي بتنظیم انتخابات حرة ونزیهة ري- كما أن تفعیل دور األحزاب یتطلب تك

ومبدأ التداول على السلطة ووعي المواطن لیمیز بین األحزاب وتكوین أحزاب األفكار 

والمبادئ والبرامج. 
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 املــــــالحق

 



 
 

 استبيان

 



 مولود معمريجامعة 
تیزي وزو 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
 قسم العلوم السیاسیة

 تخصص: سیاسة عامة و إدارة محلیة
 

 استبیان حول: 

أثر الخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب البلدي 
  الشعبي على أداء المجالس لبلدیة "دراسة حالة المجلس

 2017عهدة مع بدایة  البلدي لبلدیة األخضریة" 
 

 
 الطالبة: سعیود نسرین

 

 إلى السادة أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة:
       في إطار بحثي هذا من أجل استكمال متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص 

أثر الخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب البلدي على سیاسات عامة وٕادارة محلیة، الموسم: "

، ولهذا أرجو من سیادتكم الموقرة رئیس المجلس الشعبي البلدي أداء المجالس البلدیة"

وأعضاؤه ملئ استمارة االستبیان بكل تعاون وجدیة ومصداقیة، ولیكن في علمكم أنني أضمن 

 لكم سریة هذه البیانات واستخدامها فقط للغرض األكادیمي.

      أرجو منكم وضع ثقتكم بین أیدینا وأعدكم بالحفظ والصون، وأشكركم على حسن 

 تعاونكم معي، مع أسمى عبارات التقدیر واالحترام.

 
 2017/2018السنة الجامعیة 
 

145 
 



 البیانات الشخصیة:
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال: الحالة المدنیة:

 - الجنس:                   ذكر                               أنثى               

 - السن:

 - الحالة العائلیة:     أعزب                  متزوج  

                              غیر ذلك 

 - عدد األوالد: 

 - المستوى التعلیمي والثقافي:      ابتدائي                         متوسط

                       ثانوي               جامعي             تكوین مھني

                                  دراسات علیا

   - عنوان المسكن حالیا:

 ثانیا: األصل العائلي:

 - مھنة األب سابقا                                    مھنة األب حالیا

 - مھنة األم سابقا                                      مھنة األم حالیا

 الحالة العائلیة:    مطلقة             نعم                     ال

 :  1962- السكن العائلي قبل االستقالل 

 

 - مھنة الجد: 
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 ثالثا: التجربة المهنیة:

 سكرتیرة- ماهي مهنتك قبل الدخول في المجلس الشعبي البلدي؟ 1

 - هل كانت لكم مشاركة في تسییر المجالس الشعبیة البلدیة المنتخبة من قبل؟2

                   نعم                       ال 

 إذا كانت اإلجابة بنعم حددها:
 

 - هل تقلدتم مسؤولیات من قبل؟3

                نعم                           ال

     إذا كانت إجابتك بنعم حددها:

   - هل أنت راض عن مسارك المهني؟4

 - هل مداخیلك من خالل وظیفتك كافیة لتغطیة نفقاتك؟ 5

                  نعم                        ال

 رابعا: التجربة السیاسیة:

   ماهو تاریخ بدایة نضالك السیاسي؟- 1

 - ماهو انتماؤك الحزبي؟ 2

 - هل كانت لكم انتماءات حزبیة أخرى من قبل؟ 3

 - هل كانت لدیك اهتمامات في الحركة الجمعویة؟ 4
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 في المجال السیاسي من قبل؟   - هل كانت لدیك اهتمامات 5

 - ما هو فضاؤك للتعبیر السیاسي خارج األطر الحزبیة؟6

 خامسا: الحیاة الحزبیة:

 - على أي أساس تختار األحزاب السیاسیة مرشحیها؟1

          - الكفاءة والتجربة

         - األقدمیة السیاسیة

         - السمعة والشهرة

         - القرابة والمحاباة

         - حاالت أخرى أذكرها:

 - على أي أساس یختار المواطنون المترشحین؟2

       - الرجل المناسب في المكان المناسب.

       - السمعة والشهرة على المستوى البلدي.

       - على أساس الوالء الجهوي والعائلي.

       - الوعود االنتخابیة

 - هل واجه حزبكم مشكلة في تحدید القائمة االنتخابیة؟3

                نعم                        ال

   إذا كانت إجابتك بنعم حدد أسبابها:
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 سادسا: العملیة االنتخابیة:

 ؟ببلدیتك 2017 نوفمبر 23- ما مدى مصداقیة االنتخابات المحلیة 1

 جیدة                 مقبولة                ناقصة                  فاقدة للمصداقیة

 - سیر العملیة االنتخابیة من خالل:2

     - حریة الترشح     نعم              ال

     - حیاد اإلدارة      نعم              ال

     - من حیث مراقبة العملیة االنتخابیة      نعم            ال

     - الحملة االنتخابیة                      نعم            ال

 - على أي أساس یبنى التحالف لتزكیة رئیس البلدیة؟3

 - تقارب بین األفكار والرؤى

 - قطع طریق أمام مرشح معین

 - المصالح الشخصیة

 - تصفیة حسابات حزبیة

 :APCسابعا: أداء رئیس المجلس الشعبي البلدي   

 - هل یتوفر رئیس المجلس الشعبي البلدي على برنامج یختص بالتنمیة المحلیة؟1

 )- برنامج الحزب 1          

 )- برنامج مشترك بین األحزاب المتحالفة2          

 )- لیس لدیه برنامج 3          

 - إذا كان لدیه:

  )- حقیقي/على أساس متطلبات بلدیة األخضریة1          

 )- شكلي/على أساس انتخابي فقط2          

 )- مفروض/على أساس البرامج الوطنیة للتنمیة3          
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 - بصفتك عضو في المجلس كیف ترى أداء رئیس المجلس؟2

      هل یخدم:              - المصلحة العامة

                             - المصلحة الشخصیة

                             - المصالح الجهویة والعائلیة

 - كیف یتم اتخاذ القرارات داخل المجلس الشعبي البلدي؟3

                             - على أساس دیمقراطي

                             - على أساس تسلطي

 - بصفتك منتخب بلدي، ما هو رأیك في أداء المجلس الشعبي البلدي منذ انتخابه؟4

                             - مقبول

                             - متوسط

                             - ضعیف
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 أسئلة المقابلة:

/- نحن نعلم في اآلونة األخیرة، تراجع كبیر في نسبة نتائج االنتخابات المحلیة، وهذا 1

نتیجة للعزوف االنتخابي الناتج عن فقدان ثقة المواطن، حسب رأیك كیف استطعتم استرجاع 

 وكسب هذه الثقة من جدید؟

/- حسب رأیكم، ما هي المراكز االنتخابیة التي ساهمت في نجاحكم في االستحقاقات 2

 االنتخابیة ووصولكم للسلطة؟

 /- هل تم تقییم الوضع السابق للتنمیة المحلیة من طرف حزبكم قبل دخول االنتخابات؟3

 /- في رأیكم ما هي أهم المرتكزات التي تعتمد علیها التنمیة المحلیة في بلدیة األخضریة؟4

 /- هل لكم برنامج بخصوص التنمیة المحلیة؟ ما هي أهم محاوره؟5

      هل هناك أولویات بالنسبة للتنمیة المحلیة؟

 /- ما هي أهم المشاریع التي في حیز التنفیذ (طور اإلنجاز)؟6

 /- هل هناك مشاریع عجزتم عن تنفیذها؟7

     ما هي األسباب في ذلك؟

 /- هل هناك عوائق تواجه المجلس الشعبي البلدي في تنفیذ برنامجكم؟8

/- في إطار انجاز المشاریع البلدیة التنمویة یقوم المجلس الشعبي البلدي بتحقیق تنمیة 9

 جهویة، ثم تنمیة محلیة؟

/- من خالل أدائكم المحلي، هل أنتم قادرون على تحقیق تنمیة محلیة في ظل حكم 10

 راشد؟ أم أن هناك صعوبات تعترض طریقكم؟
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اهليكل التنظيمي 

 لبلدية األخضرية
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 الهیكل التنظیمي لبلدیة األخضریة

 

ةــــــــــــــعامــــــة الــــــــانـــــــاألم   

التنظیم مدیریة 

 والشؤون العامة
 مدیریة اإلدارة والمالیة

 

التجهیز و مدیریة 

 األشغال والشبكات

اإلعالم اآللي مدیریة 

 واألرشیف
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مدیریة التنظیم                           

 و الشؤون العامة

 مصلحة التنظیم
 

مصلحة الشؤون 
 االجتماعیة و الثقافیة

مصلحة                
 المنازعات

مصلحة الحالة    
 المدنیة

             
           

مكتب 
التنظیم و 
 االنتخابات

             
           

مكتب 
البناء و 
 التعمیر

             
           

مكتب 
النظافة و 

 البیئة

             
           

العالقات 
البلدیة 
والعقود 
 التجاریة

             
           

مكتب 
 التسجیالت

         
مكتب   

تنفیذ 
القرارات 
اإلداریة 

والقضائیة  
    

         
مكتب 

المنازعات 
والتأشیرات 
على قرارات 

 البلدیة 

 

مكتب 
التشغیل و 

التكوین     
             

       

             
        

مكتب 
النشاط 

االجتماعي 
 والسكن

      

مكتب 
العالقات 

الجمعویة   
     

             
           

مكتب 
إصدار 
 الوثائق

فرع حضیرة 
 الحیوانات

فرع المفرغة 
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مدیریة االعالم                           

 اآللي واألرشیف

 مصلحة اإلعالم

  اآللي

مصلحة                
 األرشیف والوثائق

مكتب البرمجة  

 والصیانة

مكتب حجز   

 المعلومات

مكتب اإلعالم 

 والتلخیص
 مكتب األرشیف مكتب الوثائق

155 
 



 .23/11/2017الفصل الثالث: الخلفیات السوسیولوجیة لمنتخبي بلدیة األخضریة (دراسة حالة المجلس الشعبي البلدي المتأتي من االنتخابات لیوم 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریة التجهیز و األشغال                

 والشبكات

مصلحة الشبكات 

 والطرق
 

مصلحة اإلنجاز       
 واألشغال

مصلحة تسییر     
 العتاد

مكتب 

الطرق و 

 الشبكات

مكتب 

 التنظیف

مكتب 

اإلنارة 

العمومیة و 

 التجمیل

مكتب 

التموین 

 والحظیرة

مكتب 

 الصیانة

مكتب 

 البرمجة

مكتب 

البرمجة و 

تسییر 

 الحظیرة

مكتب 

تسییر 

المخازن و 

 التموین

مكتب 

 الوسائل

مكتب 

اإلنجاز و 

 المتابعة

 فرع الحظیرة"المحشر"
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 مدیریة اإلدارة و المالیة

مصلحة تسییر الموارد 

 البشریة
 

مصلحة التنمیة 
 االقتصادیة و األمالك

 مصلحة المالیة

مكتب تسییر 

 الموظفین 

مكتب األجور و 

الضمان 

 االجتماعي

مكتب التنمیة 

االقتصادیة و 

 االستثمار

مكتب تسییر 

 أمالك البلدیة

مكتب الوسائل 

 العامة

مكتب المیزانیة و 

 المحاسبة

مكتب الصفقات 

 و البرمجة 
 مكتب التحصیل
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 ملخص الدراسة

 



 ملخص الدراسة:

لقد جاءت هذه الدراسة لتحاول الوقوف على أثر الخلفیة السوسیولوجیة للمنتخب البلدي 

على أداء المجالس باالعتماد على دراسة حالة المجلس الشعبي البلدي لبلدیة األخضریة، 

، وقد توصلنا من خالل هذه 23/11/2017والیة البویرة والمتأتى من االنتخابات البلدیة لیوم 

 الدراسة إلى أن:

المنتخب البلدي هو ذلك الشخص (الفرد) الذي یتم اختیاره من طرف المواطنین عن 

طریق ما یسمى باالنتخاب، تتجسد فیه الصفة التمثیلیة في حدود القانون وتكریسا للدیمقراطیة 

 التمثیلیة من أجل تحقیق المصلحة العامة وتنمیة المجتمع المحلي.

إن إشكالیة البحث تتمحور حول خلفیات المنتخب البلدي، الذي یعتبر إنسانا لدیه 

كاریزما، میوال، أهدافا وطموحا یسعى إلى تحقیقها وٕاشباع رغباته. یعیش في مجتمع، لدیه 

جذور، تطبعه مختلف العالقات والروابط والعوامل االجتماعیة (القبلیة، الجهویة، العشائریة، 

 القرابیة والعائلیة...) التي اكتسبها طوال حیاته والتي یستثمرها من أجل تحقیق طموحاته.

وبالتالي فإن المنتخب ماهو إال نتاج لمجتمعه، وصعوده السیاسي هو نتیجة لتضافر 

 مختلف العوامل الذاتیة واالجتماعیة. 

 

 الكلمات الدالة:

التنشئة االجتماعیة، المنتخب البلدي، الثقافة السیاسیة، الخلفیة السوسیولوجیة، التمثیل 

 المحلي السیاسي، التنمیة المحلیة.

 

 

 
 



Abstract: 
 

This study aims to identify the sociological background of the municipal 

team on the performance of the councils based on the study of the case of the 

Municipal People's Assembly of Lakhdaria Municipality, the Province of 

Bouira, which comes from the municipal elections on November 23rd 2017: 

 

The municipal team is the individual who is chosen by the citizens through 

the so-called election, which represents representation within the limits of the 

law and a consecration of representative democracy in order to achieve the 

public interest and the development of the community. 

 

The problem of research revolves around the backgrounds of the municipal 

team, which is a human being who has charisma, tendencies, goals and 

ambitions to achieve and satisfy his desires. He lives in a society that has roots 

and is influenced by the various relationships, ties and social factors (tribal, 

regional, tribal, kinship and family) that he has acquired throughout his life and 

which he invests in order to realize his ambitions. 

 

Therefore, the national team is only the product of its society, and its 

political ascendance is the result of the combination of various subjective and 

social factors. 

 

Key words: 

Socialization, municipal team, political culture, sociological background, 

local political representation, local development. 
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