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 ّن التأليف على سبعة أقسام، ال يؤلف عالم عاق ل إاّل فيها، و هي: إما  إ

يء لم يسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتمه، أو شيء مغلق يشرحه،  ش

أو شيء طويل يختصره، دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق  

  يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه

 

 

  « حاجي خليفة: صاحب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون »
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  ق ال في غده، لو غير    إني ّ رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا في يومه إال

و لو قدم هذا لكان   هذا لكان أحسن، و لو زيد كذا لكان يستحسن،

أفضل، و لو ترك هذا لكان أجمل، و هذا من أعظم العبر و هو دليل  

 على استيالء النقص على جملة البشر. 

 

    « العماد االصفهاني »
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 عامــةمقدمــة 

إّن السلطة كما نمارسها اليوم في حياتنا السياسية تعتبر إلى حد كبير ظاهرة جديدة 

ظلت  إن  و ،اإلداريةوفي أجهزتها  ،االجتماعيةفي وظائفها و ،القانونيفي تصورها 

وراء هذه الصور الجديدة. ذلك أن المجتمعات البشرية خالل  طبيعتها األساسية قائمة

الممارسة بل إن تلك  ،االجتماعية في حياتهاتطورها الحضاري الطويل مارست السلطة 

 ،فالسلطة سمة عضوية من سمات أي تنظيم بشري ،تطورهاو ،كانت من أسباب بقائها

فاإلنسان  ،ن األنحاءنحو م منظمة علىفي مجتمعات  دائما  قد ظل اإلنسان يعيش و

ا في جماعة ابتداءاالجتماعي إنما يمكن تصوره  اإلنسان  نّ إبل  ،من كونه عضو 

في  كما أنه ال يمكنه أن ينمو إالّ و ،جماعة فيالبيولوجي نفسه ال يمكن تصور وجوده إالّ 

هذه  االجتماعيةفتكسبه التنشئة  ،النفسيةاستعداداته العقلية وجماعة تتفتح في نطاقها 

تشربه األنماط السلوكية التي يتعامل بها مع و ،المهارات التي يواجه بها البيئة الطبيعية

 االجتماعية.البيئة 

ا مهما دق   - فإن كل مجتمع بشري وعليه ، اجتماعي به إيجاد تنظيم فترضي   -حجم 

 انطواءينطوي  اجتماعيكل تنظيم  كما أنّ ، االجتماعيةبه حاجاته الطبيعية و حققي

ا ،اعضوي   لزمة م   ،ذات أوامر ونواهي جماعية ، على وجوه تنظيمية ضابطةووظيفي 

والجماعات، تجري عليها عالقاتهم بعضهم ببعض، وعالقاتهم بغيرهم من  ،لألفراد

وهذه الضوابط  ،الجماعات واألفراد، بل عالقاتهم بما حولهم من ظواهر الطبيعة نفسها

 ،االجتماعيفي التنظيم  مصادرتنشأ من عدة  ،توالملزمة في كثير من الحاال ،التنظيمية

 ،واإللحاق ،كالقرابة بمعناها الواسع الذي يشمل قرابة الدم اجتماعيفقد تنشأ عن مصدر 

أو عن  ،...إلخ.والطوطم  ،والزمان ،والمكان ،والمصاهرة ،والتحالف ،والوالية ،والتبني

عن مصدر تنشأ أو  ما،وممارسته بطقوسهما لوالسحر وما يتص ،مصدر غيبي كالدين

الصيد وما يشبهه مثل  االقتصاديةنمط الحياة  التي يفرضهاكالقيادات  اقتصاديحيوي و

أو  ،أو السن كالحروب، أو عن مصدر طبيعي كالجنس، االجتماعيةمن النشاطات 

فإنها  - مهما كان مصدرها البعيد - ولكن هذه الضوابط ،...الخصائص الجسمية إلخ

  مع كله كوحدة، وتحكم سائر جوانبه.مجتتصدر عن كيان ال
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لقد ترددت األنثروبولوجيا االجتماعية كثيرا قبل أن يصبح موضوعها هو المجتمع 

ط المجتمعية المتنوعة، الثقافية، واألنماألوضاع االجتماعية، واإلنساني في مختلف ا

د كليف را"نجد مثال   م1923ففي عام  .والصناعية على السواء ،الحضريةالبدوية، و

مجال الدراسات األنثربولوجية  - في مقال عن المنهج -يحدد  "Radcliffe Brown براون

لكي يجعل من كل  م1944في مقال الحق عام  بحدود المجتمعات البدائية، ثم ال يعود إالّ 

أنماط المجتمع اإلنساني مجاال  لدراسة األنثروبولوجيا االجتماعية كمبحث في بناء 

.المجتمع
1
باإلضافة إلى أن كل مبادرة في دراسة األنثروبولوجيا في المجتمعات هذا  

كانت توصف بأنها مادة المستعمر وتخلق بعض  ،وفي الجزائر بوجه خاص ،العربية

أنثوبولوجي الذي عنى بمشكالت -االتجاه السوسيوظهور لكن  ،المغرضة التأويالت

في تحليل الواقع االجتماعي  يوبالتفسير العل ،النمط المجتمعي التقليدي التغير في

أنثروبولوجية علم الساعة في -سيووجعل من الدراسات الس ،والثقافي لهذه المجتمعات

.الجزائر
2
  

الذي  الرئيسي أنثربولوجيا السبب-لقد كانت هذه النظرة الجديدة إلى السوسيو

 جل:ألالموضوع، وذلك  هذا الختيار دفعني

التي تدخل إلى  -المنظمات االجتماعية الحديثةمعرفة ما تخلقه العناصر الثقافية و -1

 ،صراعمن  -بوجه خاص ،د بالمدنيةوالمجتمع القبلي الحديث العه ،بوجه عام ،المجتمع

 .جتماعيةوما هو مستحدث من النظم اال ،تناقض بين ما هو تقليديو

وماله من أثر على نظم السلطـة  ،على األنظمةالسياسي الوقوف على أثر التغير  -2

 الزعامة وغيرها.و

وكذا وصف مرحلة التغير التي يمر بها  - موضوع الدراسة- تسجيل مالمح المجتمع  -3

من أجل اإلبقاء عليها لألجيال القادمة كنوع من التاريخ االجتماعي الذي يفيد في دراسات 

 أو في الدراسات المقارنة. (،  l'évolution sociale)والتغير االجتماعي  ،التطور

 

                                                 
 .25ص دون سنة الطبع،  الكويت، وكالة المطبوعات، ،، مقدمة لدراسة المجتمعات البدويةبمحمد عبده محجو   1
وقائع ملتقى: أي مستقبل لألنثروبولوجيا في الجزائر، ولوجيه " بيق الميداني في الدارسات االنثرومراد موالي الحاج " مكانة التحق  2

 .23ص  م،CRASC،1999 الجزائر، منشورات
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السائدة اآلن في كثير من  ،والثقافية ،واالقتصادية ،األوضاع الديموغرافية لعلو

المناطق في الجزائر، تبرز أهمية اإلسراع في القيام بمسح أنثروبولوجي يتناول الكثير 

ا لظهور موارد جديدة للثروة وما يترتب التي تتعرض اآلن إمّ  ،من المجتمعات المحلية

 ،قتصادية عميقة، أو تتعرض لبرامـج التنمية االجتماعيةوا ،ذلك من تغيرات سياسية عن

خدمات من أو االستفادة  ،واالقتصادية بوجه خاص من خالل إدخال الصناعات الجديدة

وغيرها من الخدمات األخرى، أو حتى من خالل محاولة إخضاعها  ،واإلسكان ،التعليم

-الدراسة السوسيو هذهعلى الذي أضفى  السبب الحقيقي وهذا هو لنظم السلطة المركزية.

تهدف إلى تسليط الضوء على األسس التي تقوم خاصة وأنها  ،ولوجية أهمية كبيرةبأنثر

وخاصة  ،السلطة المحليةأو الجماعات من أجل اعتالء مناصب  ،ممارسات األفرادعليها 

من  ،على مستوى أكبرتمكننا من عكسها ألن معرفة هذه األسس سوف  ،ة منهايالسياس

 عليها السلطة المركزية.م تقو التي سساأل معرفةأجل 

مجتمعا  ميدانا  للدراسة، لكونه ليكون  ،بسةتالمجتمع المحلي لوالية لقد تّم اختيار و

، أو بعبارة والمجتمع المدني في آن واحد ،مزيج من المجتمع القبليباعتباره  ،متميزا  

إلى صفة المجتمع الحديث.  ،كونه في مرحلة انتقال من صفة المجتمع القبليل أخرى،

 أوسعيفترض فيها أن تكون المشاركة فيها طبيعة االنتخابات المحلية دون أن  ننسى أّن 

انشغاالته من المؤسسات الدستورية س المحلية هي أقرب إلى المواطن والمجال ألنّ 

العائلية  االعتبارات المنافسة فيها تقوم على جملة من األخرى، إلى جانب كون

 أكثر. وتحفز على المشاركةأن تدفع  من شأنها والتي القبلية، :لمحلية مثلتماءات ااالنو

التعددية  فترةوهي ، م2007عام و ،م1990عام  الفترة الزمنية الواقعة بين كما تّم اختيار

   ، لكي تكون الحّيز الزمني للدراسة.في الجزائر الحزبية

المعاصر بلي، حيث لم تعد في عالمنا تحديد ماهية المجتمع الققى أّن المشكل هو يب

التي يسودها والنجعة الكاملة، و، والتنقل ،القبلية التي تعيش حياة البداوة تلك التجمعات

 " المجتمع شبه البدوي "ظهور مصطلح  ف إلى ذلك أنّ أض  الرعوي،  يالمعاش االقتصاد

معات القبلية لم عة في تلك المجتالزران تلك المزاوجة بين حياة الرعي والذي يعبر ع

لمواجهة المشكلة، فلقد أدى التقدم الهائل الذي طرأ على وسائل االتصال  يكن كافيا  

التنمية  اريعمشو ،كذا الحركات التحرريةو ،الثقافي في عالمنا المعاصرو ،االجتماعي
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تلك  انفتاحإلى  ،أو القبلية ،الواسعة فيما يعرف بالمجتمعات البدوية االجتماعية

ت على كثير من المستحدثات التي أخرجتها من عزلتها الكاملة، وإن كانت لم المجتمعا

والبدوية التي أخذت تتعايش مع النظم  ،تؤد بعد إلى اضمحالل كل تلك النظم القبلية

من مجرد نمط للحياة  وقد انعكس هذا كله في تحول البداوة ،دخلت إليهاالحديثة التي أ  

 ،وتحدد األحكام ،تنطوي على قيم تشكل العالقات إلى طريقة في الحياة االقتصادية

.والتوقعات في أنماط مجتمعية متمايزة
1
 

ا في صراعها معع ولمّ  ا كان من المفروض أن أنظمة الدول الحديثة قد تمكنت أخير 

كمعا كعان الحعال  ،ماح هذه األخيرة وحصرها في جوانبها اإليجابيعةالنظم القبلية من كبح ج  

انطالقعا معن قناععة أنعه  –فإن إشكالية موضوعنا  ،هللا عليه وسلّمصلى  على عهد الرسول

سعتخدم أضعمن الطعرق فإنهعا ت ،السعلطة والنفعوذلعو  مواقعع بإلعى جماععة معا  عندما تصعبو

 معن أجعل الوصعول إلعى ،جاءت لتبيان األسس التي ترتكز عليها كل جماعة - لتحقيق ذلك

ول طرح بعض التساؤالت التي تبسعط ولهذا سنحا .ممارستها داخل مجال نفوذهاولسلطة ا

 اإلشكالية وتعمق فهم البحث:

وكيف يتحدد طابع هعذه السعلطة  ؟ ما هي طبيعة األسس التي تقوم عليها السلطة المحلية -

 ؟  .ونفوذها

يعتم وفعق المصعالح  -موضوع الدراسعة- هل تولي مناصب القيادة داخل المجتمع المحلي -

الذي شهده هذا المجتمعع، أم أنعه يخضعع فعي  االقتصاديمو المادية كنتيجة للن واالعتبارات

   .؟األنساق القرابية مزيج منإلى العالقات القرابية كنتيجة لتكون المجتمع من  األغلب

والقيام بدراسـات استطالعية واإلطـالع على  ،بعد فحص دقيق للتساؤالت السابقة

 بما أنّ  :آلتياالفتراض ا قمنا بصياغة ر البحث،ومن أجل تحديد مسا ،وثائق مختلفة

لة من مجموع مكون من مجموعات نسبية مشكّ  ،سياسي -إطار اجتماعي: "... هي القبيلة

دينية وتذويبه في بنية تراتبية ال تعرف  -تمتص الفرد بإخضاعه إلى ضرورات أخالقية

شكال محددا "
2
ميزة أخرى للقبيلة ظهرت في تعريفات أخرى ال باإلضافة إلى وجود  .

.االستقالل السياسي :ها في هذا التعريف أال وهينجد
3
كل رأيت أن افترض بش فإنني 

                                                 
 12ص ، مرجع سابق ،مقدمة لدراسة المجتمعات البدوية ،حجوبمحمد عبده م   1

2   J-Berque: Qu'est ce qu'une tribu nord- africaine، Alger، SNED-DUCOULOT، 1974، p26.  
  1112 ، صم2000، ترجمة أحمد زايد و آخرون، المجلس األعلى للثقافة، موسوعة علم االجتماعجوردن مارشال،    3
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، إلى حين (موضوع الدراسة)متحفظ صفة القبيلة على األنساق القرابية المكونة للمجتمع 

  التعمق أكثر في الدراسة.

 معزيج معن القبائعل،معن  ا  ساسعوالية تبسة مكعون أعلى أساس أن المجتمع في  وبالتالي فإنه

 المحلية فيه قائمة على أساس قبلي.فربما تكون السلطة 

بالتركيز على  ذلكو هذا ما سنعمل على تبيانه من خالل مراحل البحث المختلفة

خاصة فيما يتعلق بتلك الظواهر التي تبرز ، داخل هذا المجتمع المحلي التنظيم السياسي

  االنتخابات.ية، مثل ظاهرة بشكل أفضل من غيرها األسس التي تقوم عليها السلطة المحل

ثم خاتمة،  ،بابين، و: مقدمةآلتيأن تكون خطة الرسالة على النحو ا ارتأيتلذلك 

المتعلقة الثاني خصص للدراسة الميدانية ونظري، الباب األول لالقتراب الخصص 

خاتمة نستعرض فيها أهم النتائج التي ثم والطرق الموصلة للسلطة المحلية،  ،باالنتخابات

 وصلنا إليها من خالل هذه الدراسة.ت

 

 :اآلتيفصول رتبتها ك ثالثة: تشّكل من الباب النظري -

 .طرق الوصول إليهاو ،وأشكال السلطة السياسية مفهومالفصل األول: عالج 

 المجتمع المدني، وعالقته بالتنظيم والسيادة. فهوملم فيهالفصل الثاني: تطرقت 

ومستوياته  ،وأشكاله ،االنقسام االجتماعي هوممفعلى  فيهتحدثت  الفصل الثالث:

  .بهوعالقة األحزاب السياسية 

  

مععن تحليععل القععوائم  انطالقععا   إلععى تحليععل العمليععة االنتخابيععة فيععهتطرقنععا  البععاب الميععداني: -

لوصععول إلععى معرفععة األسععس الحقيقيععة التععي ت بنععى عليهععا الحسععابات السياسععية ل ،االنتخابيععة

المجتمعع المحلعي، ولقعد تشعّكل البعاب  فيالوصول إلى مراكز سلطة  لألفراد الطامحين في

زت مرحلععة التعدديععة فصععول تتناسععب مععع العهععد االنتخابيععة األربععع التععي مّيعع خمسععةمععن 

 الحزبية.

التي آمل أن أكون قد و وفقها يرسقررت الالخطوات األساسية التي  هذه عموما  

 استخالصوإلى  ،وتكامل حلقاته ،اسقهوتن ،فيها إلى تقديم بحث متكامل في وحدته وفقت
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ئق التي تنبني الحقا اللبس عنبعض  زالةهم على نحو ما في إمن نتائج قد تسما يمكن 

 السلطة داخل المجتمعات المحلية. عليها عملية الوصول إلى

 خاصة  وأنّ  ،أو الدراسة ،الخطوات حظها من العرض هذهأما إذا لم تستوف  

أضف  وما يتاح لهم من أوقات فرا ، ،أمزجة األشخاصب طةرتبمادته األولية كانت م

ا واحدا   إلى ذلك أنّ  كان ال يكفي للتطرق لكل الموضوع من جوانبه المختلفة، كما  موعد 

علينا  فرض مما ،أن شخصية واحدة كانت ال تضفي مصداقية تامة على المعلومات

 فإنّ  ،المزيفمن منها واستخالص الصحيح  ،مختلفة لمقارنة المعلومات مراجعة جهات

الميدان نفسه جديد لم تمهد فيه السبل  هو أنّ  -الكمال هلل وحدهو -الذي يشفع لهذا وذاك 

هذا المقام يقدم خدمة لحركة  فيوأّن الحاجة إليه قائمة وملحة، وكل جهد  للسائرين بعد  

 البحث العلمي من أجل النهوض بالمجتمعات المحلية.

غير  هوإذا ما وجد فإن ،تطيع الباحث الرجوع إليهيس أرشيف كل ذلك في غياب

 المجتمعات تلكفضال  عن كون تاريخ  ،لإلحاطة بالموضوع من كافة جوانبه كاف

ئك الذين عايشوه، هو تاريخ يشوبه في كثير من األحيان كما تحفظه ذاكرة أول المحلية

ث يسعى غالبا  إلى عن النظرة الذاتية العصبية للمستجوب، حي والتناقض الناجم ،الغموض

أو قبيلته في ظرف  ،على مجرى األحداث التي انخرط فيها هو الذاتيةإضفاء نوع من 

 .تاريخي ما

س كان من الصعب جدا للحساسية التي يتميز بها الموضوع المدرو ونظرا  

جوانب الغموض في  اإللمام بجميع في فعاليته تعلى منهج واحد مهما بلغ االعتماد

سد النقص باالعتماد على تم  لذلكوالتحليل،  ةسايتناولها الباحث بالدر المتغيرات التي

 :مثل. الدراسات مثل هذه نجاحها في ت  ثب  َ   مناهج أخرى

طبيعة  يالءمالمنهج ألنه  ذاوقع اختيارنا على ه المنهج الوصفي التحليلي: -

من اإلحاطة يمكننا سكما أنه  ،فهو يهدف إلى فهم أفضل للظواهر التي ندرسها ،الواقع

تلخيص المالحظات الكلية بطريقة تسمح بالتوصل و ،الواقع االجتماعيبسمات  الكاملة

 . إلى إجابات عن التساؤالت التي انطلق منها البحث

قوانين التقدم معرفة إلى  الوصول هذا المنهج هو استعمالنا: ومبرر المنهج المقارن -

 رغم صعوبة حصول ذلك. االجتماعي
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مراحل انتخابية،  سياسية خالل أربعالالممارسات تغير ذه الدراسة تتعلق با كانت هلمّ و

تغيرات في أن اإلشارة إلى هذه الالمنهج المقارن يصبح ضروريا السيما و استخدامفإن 

 .الدراسة المقارنة أمر ضروري

 

فرض  -المقارن و الوصفي -لمنهجين السابقين إن استخدامنا ل المنهج الكمي: -

دام المنهج اإلحصائي، ألن التقدم الذي أحرزته طرق البحث في الدراسات علينا استخ

على الحقائق واألساليب  أنثروبولوجية كلها عوامل أدت إلى مزيد من االعتماد-السوسيو

 .اإلحصائية في تلك الدراساتو ،الكمية

 

نعني على التاريخ في مجال البحث و المنهج التاريخي: ال يمكن إغفال اعتمادنا -

من مصادر المعلومات،  الذي يعّد مصدرا التاريخي بالمنهجبذلك ما أصطلح على تسميته 

 ما حدث في الماضي.  تترتب معرفة الحاضر، على خبراتحيث 

 

بين و ،خ كطريقة علمية لدراسة تكامليةبين التاري -في هذا- التفريقيجب  لكن

فة التاريخ التي أخذت صورة بين فلسو ،أو بقول آخر بين علم التاريخ ،ةالتاريخ كفلسف

، حيث يرى هؤالء التاريخيون أن القوانين ةالتاريخيجديدة فيما يعرف بالنزعة 

يرون  كماو ،االجتماعية هي قوانين تاريخية ويمكن أن يقوم على أساسها التنبؤ بالمستقبل

 ،مثل هذه الدراسات التاريخية يستطيع الباحث أن يخرج بتعليماتبأنه  -فضال عن ذلك-

وكذا رسم  السياسية،و ،في صياغة النظريات االجتماعية تصبح األساس ،أو قوانين عامة

السياسات العملية البعيدة النظر.
1
 

 

ه نظرا للحساسية التي يتميز بها الموضوع المدروس، كان من الصعب جدا نّ كما أ

رى، التي سد النقص باالعتماد على تقنيات أخلك تم ذاالعتماد على تقنية االستمارة، ل

تتمثل في: تقنية المالحظة بالمشاركة، وتقنية االعتماد على الشهادات التي يدلي بها كبار 

أضف إلى  .المدروس في المجتمع وأشكال التركيبات القبلية ،والعارفون بأحوال السن،

                                                 
 .104:، صم1976الهيئة المصرية العامة للكتاب،  مصر، ، اإلسكندرية،األنثربولوجية السياسيةه محجوب، محمد عبد   1
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المجتمع المحلي لتسجيل  أفرادالتي جرت مع عدد من  والمقابالت، ،تقنيات الكشوف ذلك

على المعلومات  زيادة. المدروس عضوالموب تعلقما يفيهم الخاصة هة نظروج

هيئة الناخبة، وال ،بتعداد السكان الوثائق اإلدارية المتعلقةاإلحصائية التي تتوفر في 

إلى ذلك عمليات اإلحصاء الميدانية  زد  ،  منهم والناجحين ،والقوائم االنتخابية للمرشحين

  .يعة الموضوع وإمكانيات الباحثالمتماشية مع طب ،الشخصية للباحث
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 الباب األول

النظري االقتراب  
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 صل األولالف

 دنيالسلطة السياسية والمجتمع الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

20 

 :تمهيد الفصل

 

فرة مععن قبععل، بععل هععذا الفصععل مجععرد عمليععة نقععل وإعععادة ترتيععب وانتقععاء لمعلومععات متععو

ا فالجهععد المبععذول فععي إعععداده قععد اقتصععر  علععى  -فععي الحقيقععة  -ومسععتهلكة بشععكل كبيععر، إذ 

إعادة تركيب المعلومات المتوفرة في حلّة جديدة )مونتاج(، فعال إضعافة تعذكر لمعا جعاء بعه 

لععذلك لععم أعتمععد مباشععرة علععى المراجععع األصععلية فععي نقلععي للمعلومععات، بقععدر مععا  األولععون.

 ت  على الوســائط التي استقت  معلوماتها من المنابع األصلية.اعتمد
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 المبحث األول

 السلطــة السياسيــة

 

 

إن الكالم عن مفهوم السلطة السياسية يفرض علينا تحديدها  :مفهوم السلطة السياسية -1

من أجل إحاطة  وذلك ،ثم بيان أساسها من خالل النظريات المختلفة ،من خالل تعريفها

 أفضل بهذا المفهوم.

 

قبل تحديد السلطة السياسية بوجه خاص من خالل تعريفها، : تحديد السلطة السياسية 1-1

يجدر بنا من باب أولى التعريف بالسلطة بوجه عام، ولكن كون مفهوم السلطة يقترب من 

في كثير من تلك المصطلحات، والمفاهيم التي تبدو للقارئ مترابطة، ومترادفة، بل و

األحيان قد تكون متداخلة، مثل النفوذ، والقوة، والهيبة، وما إلى ذلك من مصطلحات، 

زيادة على االستخدامات المختلفة لمفهوم السلطة في علم السياسة، وبقية العلوم 

حيث إنه يوجد من يطلق، ويستعمل مصطلح القوة مشيرا به إلى السلطة، أو  _االجتماعية

رأينا أهمية إيراد  _يوجد من يطلق مصطلح السلطة مشيرا به إلى القوة النفوذ، كما أنه

 هذه االختالفات في استعمال هذين المصطلحين.

 

في علم االجتماع السياسي  –يشير مفهوم القوة بمعناه االصطالحي  :تعريف القوة 1-1-1

سياسة إلى القدرة على فرض اإلرادة، وحمل الناس على تحقيق رغبة ما، أو تنفيذ  –

معينة، ومعنى هذا أن القوة في جوهرها هي: قدرة الفرد أو الجماعة على ممارسة 

السلطة، أو النفوذ تجاه اآلخرين، والضغط عليهم، ومراقبتهم والتحكم فيهم، وضبط 

سلوكهم، والتأثير في أفعالهم وتوجيه جهودهم نحو أفاق معينة، بغية تحقيق غايات وقيم 

بهذا  -وتعتبر القوة  واقتناع، أم جبرا ، وقسرا . ،رضا   محددة، سواء كان ذلك عن

ظاهرة عامة في شتى التجمعات اإلنسانية، وقاسما مشتركا بين مختلف  –المعنى

امية في كافة المجتمعات، وهي ال توجد قط في صورة ظالن امية، وغيرظالقطاعات الن
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ي تكوين بنيوي محدد، هالمية في أي من هذه القطاعات، ولكنها تتبلور وتتجسد عادة ف

.يتألف من أفراد، وجماعات داخل كل نظام اجتماعي نوعي مفرد
1 

في محاولة تحديد  استخدامهمان كثر يوال تفوتنا هنا اإلشارة إلى وجود صيغت

 المقصود بالقوة هما: القوة كقهر، والقوة كمحدد للسلوك.

الجتماع، وبعد ذلك نسبيا بين علماء ا فالقوة كقهر، كانت تشكل الصياغة المبكرة

" مفهوم فرض اإلرادة رغم المقاومة، وعلى أي حال يعتبر القهر واحدا  Blauأكد " بلو 

من بين األسس العديدة للقوة، وهذا يعني أن القهر يعتبر وسيلة للقوة، ولكنه ال يعتبر 

، فإن تعريفا مناسبا لها، وإذا كان اتجاه العالقة يتحدد من خالل اختالل توازن أسس القوة

.القوة ذاتها يجب أن تّعرف بشكل منفصل، ومستقل عن هذه األسس
2
 

وقد أدى هذا إلى ظهور الصياغة الثانية لمفهوم القوة، حيث يتم تعريف القوة 

باعتبارها تحديد سلوك وحدة اجتماعية عن طريق وحدة اجتماعية أخرى. فالقوة إذا  ما 

ي فإن مفهوم القوة المستخدم هنا ينظر إلى وبالتال ،هي إالّ تحديد سلوك )أ( بواسطة )ب(

.القوة باعتبارها خاصية، أو سمة للعالقة االجتماعية وليس للفرد نفسه
3
ومنه نلحظ  

التداخل الموجود بين مفهوم القوة بهذه الصياغة، ومفهوم السلطة، ولسوف يتضح ذلك 

 التداخل أكثر من خالل تعريفنا للسلطة.

 

ت طرق، وأساليب تحديد السلطة، أو تعريفها، فهي وظيفة، تعريف السلطة: تباين 1-1-2

أو حق لشخص ما، أو مجموعة من األشخاص في اتخاذ قرارات بعينها، أو إصدار 

هي عالقة شرعية بين اثنين، وعلى  أوامر لآلخرين بشأن مسألة أو موضوع ما، أو

ن والطاعة أساس هذه الشرعية يحق لآلمر أن يصدر األمر والبد للتابع من اإلذعا

.والتنفيذ
4
ّن السلطة إوقبل أن نصل إلى تعريف نهائي لمفهوم السلطة يجب أن نقول  

ظاهرة تظهر في جميع الروابط، وليس في من تكون وظيفتهم الحكم فحسب، ففي كل 

ومن المؤكد أن كل رابطة تتخذ شكال وبناء  ،رابطة، أو هيئة مهما صغرت نجد السلطة

على عن أّن طبيعة التنظيم تخلق السلطة وعندما ال يوجد بها، زيادة  اللسلطة خاص

                                                 
1
 . 118و117، ص م1990دار المعرفة الجامعية، مصر، اإلسكندرية،  ،في سوسيولوجيا بناء السلطة ،الحليم الزياتعبد   

 . 618، ص م1992اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  ،الجتماع والسلطةعلم ا، سعد عيد مرسي بدر " التنظيم بين القوة والسلطة " 2
  619، صنفس المرجع 3
 148م، ص 1995ر المعرفة الجامعية، ، اإلسكندرية، داالمجتمع والسياسة: دراسات في النظريات والمذاهب والنظمإسماعيل علي سعد، 4
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تنظيم، فال يوجد بالتالي سلطة، إذ  إّن السلطة من المعايير الهـامة للتنظيم، وعليه فإّن 

السلطة ال تصدر عن النظام السياسي فحسب، وإنما توجد في جميع التنظيمات 

ف أن يمارسها سواء أكان ربا  االجتماعية، فهي إذا  تكمن في يد كل من تتاح له الظرو

في أسرة، أم شيخا  في قبيلة، أم مديرا  في إدارة، أم رئيسا  في دولة. وتعتبر ممارسة 

السلطة ظاهرة عامة ودائمة في المجتمع اإلنساني دون قصرها على الدولة فحسب، حتى 

ولو كان هذا المجتمع من أكثرها بدائية، وأسرعها زواال.
1
ات ثّم إن وجود عالق  

يملي على تصرف هذا اإلنسان بعض  ،اجتماعية تشكل صلة اإلنسان الحياتية بجماعة ما

والواجبات، والقواعد القانونية، فتصبح بذلك السلطة  اإللزامات، وسلسلة من الحقوق،

هي الوظيفة االجتماعية التي تقـوم على سن الـقوانين، وحفظها، وتطبيقها، ومعاقبة من 

إنها  : عمل على تغييرها، وتطويرها كلما دعت الحاجة إلى ذلكيخالفها، وهي التي ت

الوظيفة التي ال غنى عـنها لـوجود الجماعة ذاتها، الستمرارها ولمتابعة نشاطها، إنها 

التي يتوقف عليها تحقيق األهداف  ،تلك الوظيفة االجتماعية القائمة على اتخاذ القرارات

.التي تتابعها الجماعة
2
محقا  حين ذهب إلى أنه البد ألي  " Burdeauو بيرد" وكم كان 

مجتمع يريد االستمرار، والبقاء من أن تكون له دافعة تجعل له كيانا  مرهوبا ، وتلك هي 

غير سلطة ال  السلطة. وهذا ما ذهب إليه: محمد طه بدوي، عند قوله بأن المجتمع من

عضاء المجتمع اإلنساني، يستطيع االستمرار، ألن السلطة القادرة على تحطيم مقاومة أ

.فهي وحدها التي تستطيع أن تحقق االنسجام داخله
3
  

والتنوع في  والسلطة، صحيح أن االختالف في استعمال مصطلحي القوة،

صّعب عملية التمييز و الدالالت المعطاة لهما جعلهما يأخذان حجما كبيرا من التعقيد،

عمل مصطلح السلطة مريدا  به السلطة بينها، حتى أننا أصبحنا ال نفهم هل الكاتب يست

من صيغ ممارسة القوة السياسية، أم يريد بها القوة بذاتها، المهم عندنا اآلن هو  كصيغة

أنه من خالل التعريف السوسيولوجي لكل من مصطلح القوة، والسلطة، بعيدا عن 

 ،ن لعملة واحدةيّتضح لنا أنهما في الحقيقة يشكالن وجها (الفيزيائية)التعريفات الطبيعية 

خاصة السياسة منها، وهذا ما يتضح بوذلك عندما يتعلق األمر بالعالقات االجتماعية و
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 لذلك .أكثر من خالل حديثنا عن أشكال ممارسة كل من القوة السياسة والسلطة السياسية

اخترنا استعمال مصطلح السلطة ألنه يخص فقط العالقات االجتماعية المنظمة عكس 

الذي يمكن الحديث عنه حتى عند انعدام العالقات االجتماعية سواء  مصطلح القوة

مصطلح سوسيولوجي بحت  -حسب فهميب-المنظمة منها، أو غير المنظمة، فالسلطة إذا  

 عكس القوة التي هي في نفس الوقت مصطلح سوسيولوجي وطبيعي ) فيزيائي (.ب

 

أو  رض اإلرادة باإلقناعفإن تعريف كل من القوة والسلطة على أنهما القدرة على 

 اإلكراه، يدفعنا للتساؤل عن الوسائل التي يتم بوساطتها فرض تلك اإلرادة.ب

طالما أن السلطة تنبع في بعض األحيان من استخدام الردع أو  وسائل فرض اإلرادة: -

الجزاء، فإنه بقدر ما يكون الردع، أو الجزاء تكون ضآلة، أو ضخامة السلطة، وهذه 

قد تكون بالسلب، أو باإليجاب، فالقائد ينجح في اكتساب التأييد بالوعد،  الجزاءات

والهبات، والوعيد لمعارضيه بالتأديب والحرمان.  حوالوعيد، بالوعد لمؤيديه بالمن

والحقيقة إن السلطة تستمد فعاليتها من كليهما معا، إالّ أّن الواقع يثبت لنا أن القائد إذا ما 

ينذر  ه الجزاءات فإنما ينبئ عن وهن أصاب قوته السياسية مماأسرف في استخدامه لهذ

شمسه بالمغيب في نهاية األمر، وعلى أية حال فإن النجاح في استخدام السلطة هو 

.موضوع درجة، وليس موضوع حسم
1
أن  "Amitai Etzioniأميتاي أتزيوني " ويرى 

تكون هذه الوسائل  وربما يمتثلون، المستعملة لجعل األفراد القوة تختلف وفقا للوسائل

 رمزية.  فيزيقية، أو مادية، أو

، أي التي تتمثل في التهديد بتطبيق الجزاءات الفيزيقية :(القاهرة)الوسائل الفيزيقية  -أ

وإحداث اإلحباط من خالل تقييد الحركة أو  أو األذى، أو العاهة، أو الموت، إحداث األلم،

 الحاجة إلى الطعام، والراحة، وغيرها.التحكم بالقوة في إشباع الحاجات مثل 

: وهي وسائل المكافأة التي تتمثل في التحكم في الموارد (التعويضية)الوسائل المادية  -ب

المادية، والمكافآت، ومراقبتها من خالل: توزيع الرواتب، واألجور والتعويضات، 

 واإلسهامات، والخدمات، والسلع...إلخ.     
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: وهي تتمثل في توزيع وتجريد الجزاءات الرمزية، (عياريةالم)الوسائل الرمزية -ج

وتوزيع المكافآت الدالة على المركز، وممارسة الشعائر، والطقوس، والتأثير على توزيع 

، أحدهما مبني على تجريد االحترام والهيبة منهااألفراد الخاضعين. إالّ أّن هناك نوعان 

 تجريد القبول واالستجابة اإليجابية.والرموز الطقسية، واآلخر مبني على توزيع و

أن معظم التنظيمات تستخدم الوسائل الثالثة، ولكن درجة  " إتزيوني "ويرى 

اعتمادها على كل وسيلة يختلف من تنظيم آلخر، وتميل معظم التنظيمات إلى التركيز 

هاته الوسائل وبدرجة أقل على النوعين اآلخرين، والسبب الرئيسي في  ىحدإعلى 

في أنه عندما يتم التركيز على وسيلتين من وسائل فرض متمثال ص الوسيلة يبدو تخصي

اإلرادة في الوقـت نفسه وفي الجماعـة نفسها، فسـوف نجـد أن كل وسيلـة منهمـا تميل 

األخرى، فاستخدام وسيلة القهر مثال  يخلق درجة من االغتراب  (Neutraliser)إلى تحـييـد 

.يل استخدام الوسيلة المعيارية بنجاححتى أنه يصبح من المستح
1
  

 

تعريف السلطة السياسية: ليست السلطة السياسية سوى نوع خاص من أنواع  1-1-3

السلطة االجتماعية إلى جانب أنواع أخرى كالسلطة االقتصادية، السلطة الدينية، القيادة 

تباس يعد من أخطر العسكرية، إلخ... لذلك فمن المهم تعريفها بدقة تحاشيا للوقوع في ال

االلتباسات.
 

فالسلطة السياسية هي نوع السلطة االجتماعية الذي يختص بهذا الصنف من 

التجمعات الذي نطلق عليه اسم المجتمعات المدنية، وهي أرفع السلطات االجتماعية التي 

تسمح في العادة بأن توجد في  تحكم االجتماعات الخاصة في المجتمع المدني، فهي ال

ا تنظيمات غير تابعة لها وغير مؤتمرة بأمرها على نحو مباشر، هذا فضال عن أنه داخله

ال يمكن أن نتصور وجود أجهزة للثواب والعقاب غير تلك األجهزة التي تملكها السلطة 

فالسلطة السياسية هي التي تدير المجتمع المدني بأكمله، وتدبر  "، الدولة "السياسية 

عات العديدة التي تؤلفه، بشكل يكفل لها بقاءها مندمجة تنظيم العالقات بين الجما

، ويوفر لها الطواعية الالزمة لمواجهة التحوالت الخارجية (النظام)بالمجموع الكلّي 

.، واالعتراف لها بهذا الدور، يعني تأكيد سيادة هذه السلطة(التقدم)والداخلية 
2
 

                                                 
 .620و  619مرجع سابق، ص  ،سعد عيد مرسي بدر  1

 .50ص  ،م1977منشورات عويدات،  لبنان، بيروت، ،ترجمة إلياس حنا إلياس ،، السلطة السياسية. جان وليام البيار2



 

 

 

 

26 

ديث عن أساس السلطة السياسة، قبل التطرق للح :(هاؤمنش)أساس السلطة السياسية  1-2

أساس السلطة السياسية يشمل على حد سواء، أساس  نأردنا أن نشير إلى أن الكالم ع

السلطة السياسية المجسدة، والمؤسسة. ذلك أن الكثير من المفكرين يعتقدون أن أساس 

ى السلطة السياسية المؤسسة؛ هو أساس السلطة السياسية على اإلطالق، ويرجعون ذلك إل

، أال وهو: الدولة، نتيجة  لجملة اجتماعيالقرن السادس عشر أين برز إلى الوجود جسم 

كنمو التجارة وازدهارها، وانتشار اإلنتاج وتوحيد األراضي، وظهور  من الشروط:

تلك السلطة السياسية المؤسسة فهم يعتبرونه جذور  ىالوحدات البرجوازية، أّما ما عد

.ها سياسيةسلطة ال يمكن حتى أن ندعو
1
 

أن السلطة هي النظام االجتماعي الوحيد الذي استطاع أن  " :Durkheimيقول دوركايم 

 Le Pouvoir Politique. وهو يقصد هنا السلطة السياسية "يجتاز عاصفة التاريخ الحديث 

 Bertrand De بالذات وليس السلطة على إطالقها، رغم أن السلطة على حد قـول "جوفينيل

Jouvenel" :"  ظاهرة أقدم في أصلها من تلك الظاهرة التي تسمى دولة، فضال عن أن

السيطرة الطبيعية لبعض األشخاص على اآلخرين هي المبدأ األساسي في جميع 

التنظيمات اإلنسانية، إالّ أن السلطة السياسية تتميز من حيث التعريف الكامل للمفهوم، 

السياسية هي في كل األحوال أعلى من يراقب فالسلطة  "،فهي قديمة قدم الحكومة ذاتها 

النظام االجتماعي ككل، ويضبطه بل قد تتجاوز أحيانا مهمة مراقبة هذا النظام وضبطه 

.إلى العمل على التأثير فيه وتغييره
2
  

وألهمية ظاهرة السلطة السياسية فإن أي حوار للفكر السياسي حول نشأة الدولة 

السلطة السياسية لما تثيره من خالف بين المفكرين  إالّ ويتناول في جانب كبير منه

والكّتاب، وال نجد مثل هذا الخالف بين هؤالء الكّتاب حول مفهومي: الشعب واإلقليم 

كثيرة  (أفكار)باعتبار أنهما واقع ملموس، ووضع قائم بالفعل. كما أنه ثمة نظريات 

ظر تتمسك بها مستندة إلى تناولت هذا الموضوع بالدراسة والتحليل، لكل منها وجهة ن

معين، يعطي أحد الجوانب أولوية على اآلخر، وبرغم اختالف  أفكرة معينة، أو مبد

 وتباينها فإننا نستطيع أن نعرض لبعضها على النحو اآلتي: (األفكار)النظريات 
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أو ما يسمى بالنظرية الدينية، والتي ترجع نشأة الدولة  نظرية الحق اإللهي: 1-2-1

إلى إرادة أسمى وأجل من إرادة البشر، أي إلى إرادة إلهية عليا. فالدولة في هذه والسلطة 

النظريات هي من صنع هللا، والسلطة فيها هي سلطة هللا، فالناس في بداية األمر كانوا 

يعتقدون أن الحكام مخلوقين من مادة إلهية غير تلك التي خلق منها بقية البشر، ولذلك 

رض، ثم تطور األمر بعد ذلك إلى اعتبار الحاكم من اختيار هللا، اعتبروهم آلهة على األ

فهو قد اختاره ليمارس باسمه السلطة على األرض، ثم تطور األمر إلى اعتبار الحاكم 

مختارا  بطريق غير مباشر من قبل هللا ليحكم بمقتضى الحق اإللهي المقدس، هذا يعني 

لكن هذه السيادة المطلقة ليست إرادية، ألنها أن هؤالء الحكام يمتلكون السلطة بأكملها، 

ملزمة بمراعاة المعتقدات، والقواعد األخالقية، والعوائد التي يفرضها الدين الذي تقوم 

ة من الخارج.س  س  أ  م  عليه إيديولوجيا، وحدة الحاضرة، أو المملكة، وكأن هذه السلطة م  
1
 

بية أخرى يعتقد بها الناس، يعتبر فالعنصر الغيبي إذا  سواء كان إله، أو أي قوة غي  

للقائمين على  (حقا)هاما جدا لما يتطلبه عند وجوده من قيام للسلطة التي تعتبر امتيازا  

ئك الذين يعملون على إيجاد وضع اجتماعي لتعاليم وطقوس هذا العنصر الغيبي، أو

.متميز تقوم عليه سلطتهم
2
ق إلهي غير ولقد بقيت هذه النظرية، نظرية الحكم وفقا لح 

 مباشر سائدة حتى مطلع عصر النهضة.

 يظهر دور المقدس )الديني أو السحري( بأشكال ثالثة فالدين: عموما     

إّما أنه يشكل القاعدة التي تقوم عليها مباشرة السلطة السياسية بوصفها مصدرها وهي ما  -

 يتجلى في األنظمة الثيوقراطية.

 لطة السياسية من طرف النخبة الحاكمة.أو أنه يستخدم لتبرير شرعية الس -

لوصول إلى لأو أنه يستخدم لبناء أنساق ذهنية ومعتقدات وتقاليد يتسلح بها الطامحون  -

.السلطة السياسية
3
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في هذا الصدد نجد أن بعض الباحثين لم يعدموا ما يبررون به الحق اإللهي 

لك من خالل حديث ابن للملوك من خالل أراء ابن خلدون في المقدمة، ويوضحون ذ

خالفة عن صاحب الشرع، في حراسة الدين  "نها إخلدون عن الخالفة التي يقول عنها 

. فالخليفة إذا إنما يستمد سلطته من الشرع. وإذا كان ابن خلدون يذهب في "وسياسة الدنيا

هللا،  الغالب إلى ما يذهب إليه الفقهاء عموما ، من أن الخليفة هو خليفة النبي، ال خليفة

بوط، دليل ذلك أننا ضفإنه في هذه المسألة إنما كان ناقال ، ولم يكن صاحب رأي معين م

سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه في "نجده في مكان آخر ال يتردد في القول بأن هللا 

".القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم
1
فاإلسالم كدين عنده  

، وإنما جاء لينظم دين الناس ودنياهم، فهو ليس من (العبادات)على أمور الدين لم يقتصر 

صنع البشر، فمجموعة الفرائض واألحكام التي تتعلق بحياة اإلنسان الروحية، وعالقاته 

وتضمنها صلى هللا عليه وسلم  بأقرانه من بني البشر، أوحى بها هللا سبحانه إلى رسوله

محمدية.القرآن الكريم، والسنة ال
2
 

فهو يرى بأن الدين  –الحال إلى أبعد من ذلك  هفي هذ –و يذهب ابن خلدون 

المنّزل من هللا لينظم حياة الناس، وحده ال يكفي، أو ال يحقق نشأة الدولة، بل يحتاج في 

ذلك إلى قوة العصبية، وإن  كان ال ينكر مع ذلك ما للعامل الديني من تأثير. وهذا ما 

يقول بأن العالقة بين العصبية والدين، عالقة  صول في مقدمته حيثشرحه في بعض الف

تآزر، وتعاضد، وتكامل، فالدين يزيد من قوة العصبية بالتخفيف من مظاهر التعصب، 

كاألنانية، واالعتداد باألنساب، وروح القطيع، وذلك بتوجيه أهل العصبية كلهم إلى هللا، 

"...د هللا أتقاكمإن أكرمكم عن..."أي إلى العمل الصالح: 
3

. والعصبية من جهتها تمنح 

الدعوة الدينية قوة وفعالية إذ  أّن األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ال يكفي فيهما 

بل ال بّد في ذلك من حمل الناس بالقهر، والسلطان، وهذا ال يتم إالّ  "،القلب واللسان "

.بالعصبية بالتغلب الذي ال يتأتى هو اآلخر إالّ 
4
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 العصبية في المجتمع البدوي الذي يتألف من قبائل البدو الرحل ال أنّ  مما تقدم نجد

 )تتطور إلى عصبية جامعة مطالبة إالّ بتدخل عامل آخر، هذا العامل هو الدعوة الدينية 

التي تتبناها عصبية خاصة تناضل من أجل نشرها ونصرتها، الشيء الذي ينتج  (الدين 

صاحبة الدعوة على باقي العصبيات المرتبطة معها بالنسب  عنه رئاسة هذه العصبية

العام، فينشأ هكذا تكتل عصبي سرعان ما يشق طريقه نحو الملك وتأسيس الدولة. ولذلك 

الدول العامة االستيالء، العظيمة الملك، أصلها الدين إما من نبوة، أو دعوة  "كانت 

". حق
1
رية الدينية كما تصورها الباحثون وصفوة القول إّن ابن خلدون ال يقول بالنظ 

الغربيون، وإن كان يرى أن يد هللا تتدخل في مصائر األمور كلها.
2

 

 

نظرية العقد االجتماعي: جوهر نظرية العقد إنما يدور حول تنازل األفراد عن  1-2-2

متيازات ابعض حقوقهم للحاكم في مقابل تمتعهم بما يوفره المجتمع السياسي لهم من 

 Thomasوالطمأنينة، والمحافظة على حقوقهم وحرياتهم. ويمثل كل من "هوبزكاألمن، 

Hobbesو "لوك " John Locke و "روسو "Jean Jacques Rousseau لم يكونوا متفقين على "

أهم مفكري نظرية العقد االجتماعي دون أن ننسى إسهام ابن  األفكار ذاتها فلقد كانوا

بعض العلماء لما جاء في مقدمته، على الرغم من خلدون في هذه النظرية حسب تفسير 

األول من دعاة الحكم الملكي  أّن هؤالء لم يكونوا متفقين في األفكار ذاتها فلقد كان

القاعدة األساسية التي قامت عليها المدرسة   الثاني المطلق في الوقت الذي كانت أفكار

التي انبثق عنها ذلك النوع   utilitarismeوكذلك المدرسة النفعية   individualismeالفردية 

قد وضع األساس الفكري،  الثالثمن التنظيم السياسي الذي تتبناه الرأسمالية. كما أّن 

 والنظري الذي انبثقت منه غالبية االتجاهات الديمقراطية االجتماعية الحديثة.

 " والغلبة التنازع" أّما ابن خلدون فإن فكرته التي تقول بقيام الدولة على أساس من

من أجل التعاون وحفظ  -باعتبارها وازعا –في عمقها على أن الدولة إنما تنشأ  تدل

فوضى، دون حاكم يزع  النوع، إنها ضرورة اجتماعية، تفرضها استحالة بقاء البشر

بعضهم عن بعض، فاحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع، وهو الحاكم عليهم، وهو 

                                                 
  .190محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص  1
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"ك القاهر المتحكمالمل ،بمقتضى الطبيعة البشرية
1

ه . وهذا الملك القاهر المتحكم إنما يقبل

المفضي إلى المقاتلة، والتي تؤدي بدورها إلى الهرج  الناس ويرضون به تجنبا للتنازع

وغني عن البيان القول .  وسفك الدماء وإذهاب النفوس، المفضي كذلك إلى انقطاع النوع

العقد  "وتقترب كثيرا من نظريـة  "التنازع والغلبة"بأننا هنا نبتعد عن نظرية 

تتجلى  "العقد االجتماعي "أن فكرة  ىعل "،Hobbes زبهو" كما صاغها "االجتماعي

من خالل تحليل ابن  -Rousseauبشكل أوضح، ولربما على النحو الذي قال به روسو 

خلدون للطور األول من أطوار الدولة. فهو هنا يصّور لنا الدولة عبارة عن سلطة 

على  ماالشتراك في المجد بموجب عقد ضمني، قائ "ية ما، أخص خصائصها عصب

التعاون المشترك من أجل اإلطاحة بالدولة القائمة المنهارة، وتثبيت أسس دولة جديدة 

 "القائمة على " روح الديمقراطية القبلية "وهذا العقد الضمني ال يختلف في شيء عن 

 وية راسخة ومعلومة.دبتنظمها عادات وتقاليد  "عقود عرفية

ّن سلطة الدولة، مستمدة من ذلك العقد الضمني ال من غلبة أومن هنا يمكن القول 

الحاكم. ولذلك كان االستبداد واإلنفراد بالمجد أول العوامل التي تؤدي إلى ذلك المصير 

المحتوم الذي ينتظر كل دولة، أال وهو الهرم واالضمحالل.
2
 

 

تقوم على افتراض أن  "التنازع والغلبة "يسمى بنظرية نظرية القوة: أو ما  1-2-3

الجماعات اإلنسانية منذ نشأتها عاشت متصارعة، يسود بينها القتال والعنف، مما نتج 

وعلى هذا فسيادة إرادة الغالب أمر البد منه  ،عنه منتصر ومهزوم، أو غالب ومغلوب

ن السلطة على مختلف مناحي في مثل هذه الحالة، ومن نتائج هذه السيادة إقامة نوع م

ج د  لهذه النظرية  حياة الجماعة فأساس قيام الدولة هنا هو فرض إرادة األقوى. ولقد و 

، "Thrasymachus تراسيماخوس" عند  –جذور عميقة في الفكر اإلنساني القديم 

 مثل: ابن خلدون     أو -كثير من المفكرين المحدثين دوكذلك عن -"Polybius وبوليبيوس"

من حكمة  االذين أضافوا إلى القوة نوع -Jouvenel وجوفينيل Léon Duguitمثل "ديجي 

حال قوة فقط، أو قوة  –أحد الطرفين المتنازعين أو المتصارعين، وأيا  كان الحال 

بالعيش على  -الغالب والمغلوب -فإن نتيجة الصراع تؤدي إلى قيام الطرفين –وحكمة 
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ليم واحد يسيطر على مقدراته المنتصر، وبذلك تقوم الدولة رقعة واحدة من األرض، أو إق

.باكتمال عناصرها األساسية و هي: اإلقليم، والشعب، والحاكم
1
 

كل أمر يحمل "وهو يقرر ويؤكد مرارا أن  اومجمل آراء ابن خلدون خصوص

ع البشر ا في طبائم  ل   ،الناس عليه من نبوة، أو إقامة ملك، أو دولة...إنما يتم بالقتال عليه

ال بد في الرئاسة على القوم أن " إذ "الرئاسة إنما تكون بالغلب"وأن  "من االستعصاء 

االجتماع فإن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة. وعليه حسب ابن خلدون، 

ذلك  "البشري ال يتم إالّ إذا كان هناك وازع يدفع عدوان الناس بعضهم عن بعض

ن، واحدا منهم يكون له عليهم الغلبة، واليد القاهرة، حتى ال يصل الوازع، البد أن يكو

.(الملك )أحد إلى غيره بعدوان، وهذا هو معنى 
2
 

إن الحاجة إلى " الوازع " إذا  تفرضها طبيعة اإلنسان نفسه، باعتباره كائنا  

ماعية، على الخير والشر معا ، وعلى التعاون والعدوان معا ، فقيام الحياة االجت مجبوال  

بقاء اإلنسان، يتطلب وجود نوع من السلطة، تحفظ للمجتمع تماسكه وتعمل على  يوبالتال

 تقوية التعاون بين أفراده، وكبح عدوان بعضهم على بعض سواء كأفراد أو جماعات.

ومقصود " الوازع " عند ابن خلدون يتدرج عنده من مجرد السلطة المعنوية التي لشيوخ 

 "الغلبة، والسلطان، واليد القاهرة "السلطة المادية التي تقوم على  البدو وكبرائهم إلى

ويمكن القول بصفة عامة إّن الوازع الذي يتحدث عنه ابن خلدون  "،الملك"وبكلمة واحدة 

هو وازع اجتماعي، بمعنى أنه سلطة اجتماعية تستمد خصائصها من نوع الحياة 

االجتماعية السائدة.
3
  

 

من  parenté: تعتبر ظاهرة القرابة (نظرية القرابة )العائلي: نظرية التطور  1-2-4

فكرة القرابة وما  نالمقومات الجوهرية للحياة االجتماعية، وأساسا من أسس تنظيمها، فع

يتصل بها من تصورات وممارسات نشأت كثيٌر من النظم االجتماعية كالسلطة، 

 والملكية، والوراثة، والطبقية، والديانات إلخ....
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من العسير تصور جماعة بشرية ما في حياة مشتركة دون قيام رابطة ما إنه ل 

يجتمعون عليها، وتدور حولها حياتهم. وهذه الرابطة في المجتمعات البدائية بخاصة تقوم 

قائمة  "consanguine"، فقد تكون حقيقية دموية عديدةعلى القرابة، وهي أنواع وأصناف 

وقد  "،classificatoire"أسطورية، وقد تكون اصطالحية على أسس بيولوجية، وقد تكون 

تكون تعاقدية كالمصاهرة والتحالف والتبني والوالية. وكما تكون القرابة ذات أصل 

 (المجاورة)المساكنة  لىاجتماعي يمكن أن تكون ذات تصور مكاني بحيث تقوم القرابة ع

اع القرابة، فإن دورها وقد تقوم كما يقول ابن خلدون على النسب، ومهما تكن أنو

 " إنّ Mac Iverالتنظيمي والوظيفي في المجتمع دور حيوي، وفي هذا يقول " ماك إيفر 

.ة في المدى الطويلـالقرابة تخلق المجتمع، وإن المجتمع يخلق الدول
1
 

هي الخلية االجتماعية و أصحاب هذه النظرية يعتبرون من جهة أن األسرة إنّ 

سيادة الوالد على أسرته وأبنائه هي  ىمن جهة أخر الة وأنهأساس لنشأة الدو -األولى

اللبنة األولى التي انبثقت عنها السلطة السياسية وهذا ما نعثر عليه في التراث القديم 

العائلة تنشأ أوال ثم تتحد مع عدة عائالت  إنّ  "السياسة "وخاصة عند أرسطو في كتابه 

ومن ثم تتكون  ،للعائلة أن تنهض بها منفردة  بقصد إشباع وتوفير الحاجات التي ال يمكن 

منذ عهد أرسطو وجدت هذه النظرية فالقرية، ومن إتحاد عدد من القرى تتكون الدولة، 

عدد من المؤيدين عبر مختلف العصور يرجعون نشأة الدولة إلى نشأة سلطة األب على 

.الدولة األسرة، وإن اختلفت سلطة األب على العائلة عن السلطة السياسية في
2
 

أهمية القرابة في التنظيم السياسي تأتي من أنها تحدد اإلطار البشري  كما أنّ 

وأحيانا اإلقليمي للسلطة، ذلك أنها تميز الجماعة القرابية عن غيرها تمييزا اجتماعيا 

من أنها تقرر نظاما مشتركا لهذه الجماعة المتميزة في صورة أيضا  واضحا، وتأتي 

.دلة بين أفراد الجماعة، وبينهم وبين اآلخرينواجبات وحقوق متبا
3
 

وهكذا فإن هناك ترابطا بين النظم القرابية والسياسية، وكلما قويت الرابطة 

القرابية ضعف التنظيم السياسي، فالسلطة السياسية إنما تقوى حين تتسع المجموعة حجما 

تتسع كلما اتسعت ومدى، فالقرابة إذا مصدر من مصادر السلطة، إالّ أن هذه السلطة 
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المجموعة، فهي في حالة الجماعات الصغيرة يغلب عليها الطابع االجتماعي، وفي 

الجماعات األكثر حجما وتنوعا يغلب عليها الطابع السياسي.
1
 

حتى ابن خلدون من جهته يعطي أهمية كبيرة لعنصر القرابة في إنشاء الدول 

نه يعتبر القرابة إفي زمانه، حيث  ويخص بذلك دول المغرب العربي الكبير التي قامت

هذه الرابطة التي تمثل قوةً  ،ن في رابطة العصبيةين أساسييإلى جانب المالزمة عنصر

تُمكُن من الوصول إلى الملك وإقامة الدول، وبالتالي االنتقال بالسلطة االجتماعية لرئيس 

 القبيلة على أفراد عشيرته إلى سلطة سياسية على أفراد دولته.

أن وجود العصبية كآلة لالستيالء على الحكم ال تصلح لجميع األنظمة  غير

فابن خلدون نفسه يوّضح ذلك، فقد  -كما يعتقد البعض-االجتماعية الموجودة في العالم 

يوجد عدد من الدول التي تقع خارج محيط الشمال اإلفريقي، والتي تكون قد برزت إلى 

في مثل هذه البلدان يؤكد ابن خلدون أنه من الوجود دون تدخل عامل عصبية الوالء، ف

السهل تأسيس دولة مستديمة تخضع لسير آخر غير السير الدوري. ويوضح كذلك أنه ال 

يمكن لصاحب الُمْلْك أن يخشى الثورات ألنها نادرة وال أهمية لها، والتاريخ يقر له 

بالحق.
2
  

وهذا  "ل الذين يالزمونهأقارب الرج  "وأما عن العصبية عند ابن خلدون فهي تعني 

 يعني:

  أن العصبية تقوم أساسا على القرابة. :أوال

 -: أن جميع أقارب الرجل ليسوا بالضرورة عصبة له، بل فقط الذين يالزمونه منهم ثانيا

أنها مجرد  بمعنى "جماعة معنوية " فالعصبية بهذا المعنى -المالزمة  وهذا هو معنى

الرجل الذين يالزمونه، فيتعّصبون له عندما يكون هناك رابطة ولكنها تتشخص في أقارب 

داع للتعصب، فهي إًذا، رابطة اجتماعية سيكولوجية، شعورية، وال شعورية معاً، تربط 

أفراد جماعة ما، قائمة على القرابة، ربطاً مستمراً يبرز ويشتد عندما يكون هنالك خطر 
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هي القوة الجماعية التي تمنح  ،أخرى يهدد أولئك األفراد كأفراد أو كجماعة، أو بعبارة

.القدرة على المواجهة، سواء كانت المواجهة مطالبةً أو دفاعاً 
1

 

إّن ابن خلدون في هذا الصدد يجعل من القرابة أساسا للرابطة العصبية إلى جانب 

الذي يدفع الـفرد إلى نصـرة قريبه في الـدم  تعداد الطبيعي الفطريأساس آخر هو االس

. غير أن "النزعة الطبيعية في البشر منذ كانوا  "عنه والنعرة عليه وتلك والدفاع 

صاحب المقّدمة ال يجعل العصبية مالزمة للقرابة الدموية بشكل مباشر، فهو يرى أن 

وإذا وجدت  ،"وليست نتيجة النسب نفسه " ثمرة النسب " العصبية نتيجة ما يسمى بـ

هذا االلتحام الذي يوجب  "ة النسب أو فائدته: وهو يعني بثمر "ثمرات النسب فكأنه وجد

وابن خلدون في هذه النقطة واضح كل  " صلة األرحام حتى تقع المناصرة والنعرة

الوضوح: فهو يرى أن النسب ليس االنتماء إلى جد مشترك، سواء كان االنتماء حقيقيا أو 

اعة معينة، أي إلى إلي جم يوهميا،  بل إّن المقصود بالنسب عنده هو االنتماء الفعل

وبعبارة أخرى، إّن المقصود بالنسب  ،عصبة ما بالمفهوم الذي شرحناه آنفا لكلمة عصبة

لألنفة التي تلحق النفس من  " بل كل ما يكون باعثا ،عنده ليس القرابة الدموية وحدها

." هتضام جارها أو قريبهـا أو نسيبها بوجه من وجـوه النسبإ
2
  

ما وضحنا ذلك آنفا على أساس القرابة تتحول في لحظة من بعدما تقوم العصبية ك

ومن ثمة  ،اللحظات، من مجرد رابطة قبلية معينة إلى قوة للمطالبة والسعي وراء السلطة

 ".تأسيس الدولة 

طبيعية للعصبية  ةالملك غاي"  ، "الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك إنّ 

فالمسألة  هنا في نهاية    "ضـرورة الوجـود وترتيبه ليس وقوعه عنها باختيار إنمـا هو ب

، بمعنى أن العصبية تؤدي  إلى الملك ضرورة  "ضرورة  وجودية " التحليل  مسألة 

.ألن هللا قد أجرى العادة على ذلك
3

فابن خلدون يصور الحوادث  التي تجري حسب   

نها إلى الالحق مباشرة مستقر العادة وكأنها تتم بشكل ترابط آلي، بحيث يؤدي السابق م

ودون تدخل عوامل أخرى، فتوسع العصبية الغالبة يكون آليا، يتم  بامتصاصها 

هناك دافعا لهذا  العصبيات األخرى القريبة أوال ثم البعيدة ثانيا، وابن خلدون ال يرى أنّ 
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بطبعها تسعى إلى التغلب على العصبيات  فالعصبية ،التوسع خارج العصبية نفسها

وإدراجها تحت لوائها. واستتباعها،األخرى 
1
  

على هذا الطبع االمتدادي  واضح من ذلك أّن ابن خلدون يبني نظرتيه في الملك

شيء ال يمكن نكرانه وال التقليل من أهميته بالنسبة إلى المجتمعات القبلية  وللعصبية، وه

مجتمع القبلي وطبيعة ال التي عاش فيها. إّن ترابط العصبيات بالنسب القريب والبعيد،

القائم على التعاون والتعاضد داخل التناحر والتنافس، ثم إن قيام الرئاسة في هذا المجتمع 

على الحسب والشرف الممتد، كل ذلك من شأنه أن يجعل الغاية التي تجري إليها 

.العصبية ـ المبنية على أساس القرابة ـ والنهاية التي تقف عندها هي الملك
2
 

 -دون أن ندري -ر تطور العائلة في إنشاء السلطة السياسية قادناإن كالمنا عن دو

للحديث عن دور ازدياد كثافة المجتمع إثر إتحاد وحداته االجتماعية القرابية، في إنشاء 

القديمة قامت  " الحواضر: Durkheimالسلطة السياسية، وفي هذا الصدد يقول دوركايم 

 فهو يؤكد أن ازدياد كثافة المجتمع المادية.  في األساس على االتحاد بين القبائل"

وخاصة المعنوية تؤدي إلى تقسيم العمل، وظهور التخصص، حيث يخرج المجتمع من 

طور التضامن الميكانيكي المتشابه البسيط، إلى التضامن العضوي المتباين المعقد، الذي 

 " يطلق عصبية " تظهر فيه السلطة تنظيما  وظيفيا  متخصصا . فهو بذلك يعترف بقيام

أو  "،تشابه الذهنيات   "مرتكزة على الشعور بالتشابه  "التضامن اآللي"  اسم اعليه

فال يتم   العصبية التماثل وذلك داخل المجتمع القديم، أما في المجتمع الجديد فتنفتح عرى

 (من الشعور بالتكامل المتبادل  " النابعالتضامن العضوي "الترابط االجتماعي، وال حتى 

.بين األفراد، الشيء الذي يستدعي وجود سلطة لحفظ النظام )تكامل األعمال
3
  

يتضح مما سبق شرحه بأن ابن خلدون كان قد ذكر بعض حقائق هذه النظرية 

ولكنه أضاف إليها فكرة جديدة، وهي القوة والغلبة التي تتم بواسطة العصبية، ألن نشوء 

 .كراه للكافةالدولة في نظره ال يتم تلقائيا وبدون إ
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 )الدولة(النظرية المادية: تستند هذه النظرية في تفسيرها لنشأة السلطة السياسية  1-2-5

في األصل مستمدة من  "Karl Marx ماركس"اقتصادي، فنظرية  -إلى منظور اجتماعي 

رغم النقد الصارم الذي وجهه ماركس " Georg Wilhelm Friedrich Hegel هيجل "نظرية 

عن الدولة الحقّة، فإنه  جانبا ، نظرية هيجل عزلنايجل السياسية، حيث أنه إذا ما لنظرية ه

يتبقى لدينا العناصر األساسية، أو الجوهرية للماركسية.
1
  

فنظرية الدولة عند ماركس هي إذا  نظرية مادية تماما، وتاريخية أيضا، حيث نقرأ 

اعية المادية وعن تقسيم المجتمع إلى إّن الدولة ناجمة عن أوضاع الحياة االجتم" ه:له قول

. )اقتصادية(   وهذا معناه أن والدة السلطة برأي ماركس هي في جوهرها "طبقات

فاالقتصاد هو جوهر عملية التغير، فالتغير في وسائل اإلنتاج يؤدي بالضرورة إلى تغير 

بقات في عالقات الملكية، والبناء الطبقي للمجتمع، وقد ترتب على ذلك تباين الط

االجتماعية وفقا لتباين مصالح كل منها في المجتمع. الشيء الذي دفعه إلى إنتاج هذه 

المؤسسة لكي تكون بمثابة حكم بين طبقاتهم المتصارعة على أن تحتل هذه المؤسسة، أو 

الدولة، مكانة فوق المجتمع لتحافظ على النظام، وبالتالي أصبحت بدورها دولة الطبقة 

طر على االقتصاد، وتبعا  لذلك سيطرت سياسيا أيضا، وهذه هي نظرته األقوى التي تسي

ن الدولة لم تكن موجودة في شكل اإلنتاج إالمادية، أما عن نظرته التاريخية فهو يقول 

الذي كان سائدا في الشيوعية البدائية، وهي ستزول بالتالي في المجتمع الشيوعي 

.المستقبلي
2 

الدولة  " في كتابه  "  Vladimir Ilyich Lénine لينين" وفي نفس السياق يوّضح 

ن المجتمع بالمعنى االقتصادي له، يسوقه "إأفكار كارل ماركس حيث يقول:  "والثورة 

وهي  -وتبدو هذه الدولة فوق المجتمع -تصادم مصالحه المتعارضة إلى تكوين دولة 

ويربط  ، -النظام– تجعل قوة الصدام معتدلة وتبقيها في نطاق شكل من أشكال القانون

غير أنه  "المجتمع هذه الدولة بقوات عسكرية محترفة تحل محل التنظيم المسلّح للشعب

كونها بالفعل السيطرة   عن يا ، ال تزيدواقع ام، فإنهاطالما أن هذه الدولة نتاج للصد

.استغالل الطبقة المظلومة بقصدالمنظمة ألقوى طبقة، وهي طبقة الرأسماليين 
3 
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أصول "إلى نفس الفكرة من خالل كتابه:  " Friedrich Engels  إنجلز "  يذهب

فهو يعتبر الدولة جهازا مؤسسيا خاصا ، فيقول: ". العائلة والملكية الخاصة والدولة

واقع فكرة  ليست الدولة سلطة مفروضة على المجتمع من الخارج، وليست بالتالي"

من نتاج المجتمع في مرحلة معينة من  األخـالق أو واقع العقل وصورته. إنها باألحرى

مراحل تطوره ونموه، إنها الشاهد على وقوع ذلك المجتمع في تناقض ذاتي يتعذر حله 

المتنافسون ذوي  ذ. ولكي ال يستنف"بحكم المتناقضات التي تقسمه ويعجز عن تجنبها

لطة الحاجة إلى الس أنفسهم في صراع عقيم، برزت المصالح االقتصادية المتضاربة،

 ظاهريا فوق المجتمع، أن تزيل الخالف فتبقيه في حدود بها بحكم وضعها التي يفترض  

تتمثل هذه السلطة التي تنجم عن المجتمع ثم تتجاوزه وتغدو أكثر فأكثر غريبة و .النظام

.بمؤسسة الدولةعنه، 
1 

جة وبما أن الدولة قد نشأت عن الحا"قائال:  Engelsنجلز إباإلضافة إلى ذلك كتب  

لى كبح الخالفات الطبقية، وبما أنها وجدت أيضا في خضم الخالف بين تلك الطبقات، إ

فهي تبعا للمنطق دولة الطبقة األقوى، الطبقة التي تستمد سيطرتها السياسية من هيمنتها 

بيار ". ويكتب "االقتصادية فتملك بذلك وسائل جديدة تقمع بها الطبقة المقهورة وتستغلها

إن مجمل الفكر السياسي " :في المعنى نفسه قائال " Pierre Fougeyrollasفوجيروالس 

، يميل إلى تمثل الدولة كسلطة خارجية تتسامى االسابق عن الماركسية أو الخارج عنه

وتبرز المادية التاريخية الطابع  ،(بالمجتمع المدني)على ما كان هيجل يسميه 

عن عالقات  يدولة عن المجتمع المدني، أاإليديولوجي لهذا التمثل ـ حيث تثبت صدور ال

". الطبقة المهيمنة بالطبقة المستغلة
2 

قد أبرز دور العصبية في التاريخ اإلسالمي في  كان وإن   ابن خلدون ا عنأمّ 

فصول عديدة من مقدمته، وإذا كان قد تعرض لدور عامل الدين أكثر من مرة، سواء عند 

وتوابعها، فإنه لم يغفل قط دور  "الخالفة "ته لمسألة تحليله لفاعلية العصبية، أو عند دراس

العامل االقتصادي في أي جانب من جوانب أبحاثه. ورغم أنه يخالف مبدأ زوال الدولة 

عند الماركسية، فهو يلتقي معها من حيث فكرة الصراع، والمقصود هنا بالصراع صراع 
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كرة الصراع بين الحضارة العصبيات، وليس صراع الطبقات بالمفهوم الماركسي، ألن ف

.والبداوة، ترفضها الماركسية
1 

وكما أشرنا سابقا فإن العصبية هي الوازع الذي يدفع العدوان الواقع على أحياء 

البدو من الخارج وهذا يعني أن العدوان الذي يتحدث عنه ابن خلدون والذي يجعل منه 

عاش، وذلك بشهادة ابن الحافز الموقظ للعصبية، يستهدف بالدرجة األولى شؤون الم

خلدون نفسه. فسكان البادية منهمكون في تحصيل الضروري من العيش، ولذلك تجدهم 

يختصمون باستمرار على مواطن الرزق، بل وال يجدون حرجا في االعتداء على 

ه إلى و الدماء وهكذا فالصراع العصبي ليس صراعا بين ،األموال والممتلكات ال مردُّ

، بل هو صراع من أجل البقاء، صراع من أجل لقمة العيش.بنتسامجرد االعتداد باال
2
 

ولعّل األساس الحقيقي والفعلي الذي تقوم عليه العصبية هو شيء آخر غير 

النسب، حقيقيا كان أو وهميا، إنه بعبارة واضحة المصلحة المشتركة الدائمة للجماعة، 

والعدوان، فالعصبية عنده  وهذا ما يفسر ربط ابن خلدون، ربطا مستمرا بين العصبية

هي قوة للمواجهة ال تبرز وال تشتد إالّ عندما يكون هناك خطر يهدد العصبة في 

 مصلحتها المشتركة، وهي المصلحة المرتبطة دوما بأمور العيش. 

ولكن لما كان التنظيم الوحيد الموجود في البادية، بل التنظيم الوحيد الذي يمكن 

أي العالقات الناشئة من النسب أو ما في معناه،   " الطبيعي التنظيم  "قيامه هناك، هو

لغياب كل إمكانية لقيام تنظيم أو تكتل على أساس عالقات اإلنتاج، الشيء الذي يرجع 

كما قلنا آنفا إلى فردية اإلنتاج والملكية شبه الجماعية، فإن المصلحة المشتركة إنما تتأطر 

قات النسب أو في ما معناه، ومن هنا كانت فقط ضمن العالقات الطبيعية هذه، عال

العصبية تقوم في مظهرها على النسب حقيقيا كان أو وهميا، في حين أنها في العمق تقوم 

على تنازع البقاء والكفاح من أجل العيش في إطار وحدة العصبة وتضامن أفرادها، 

العتبارات المعنوية وحدة  وتضامنا  تندمج فيهما سواء بسواء المصالح المادية للعصبة وا

وهكذا يبدو واضحا أن الصراع العصبي ذو ، التي بها تتقوم شخصيتها ويتأكد كيانها
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صبغة اقتصادية واضحة على الرغم مما يتقّنع به من اعتبارات معنوية ومظاهر 

سيكولوجية واجتماعية.
1
  

استحضار هذه الصبغة االقتصادية عند دراسة آراء ابن خلدون هو وحده  إنّ 

كفيل بتبديد كثير من الغموض وااللتباس اللذين يكتنفان نظريته في العصبية، خاصة ال

الدور الذي يعزوه لها في قيام الدول وسقوطها. وإالّ فكيف يمكن أن نفهم مثال، أّن الدولة 

كما يقول ابن خلدون،  -تقوم بقوة العصبية وتهرم بفسادها ؟ فلماذا تفسد العصبية ؟ 

والنعيم للقبيل ؟ إّن الجواب  ـ باالنفراد بالمجد وحصول الترف ويكرر القول مرارا

الوحيـد والمعقول، هو أن قوة العصبية ليست في النسب، مهما كان المعنى الذي نعطيه 

لهذه الكلمة، بل إن قوة العصبية مستمدة من الظروف المادية القاسية التي يفرضها على 

ج وقسوة الطبيعة، والتي تفرض هي األخرى الجماعة البدوية ضعف وضآلة أدوات اإلنتا

على تلك الجماعة نوعا من التضامن القوي، من أجل مصلحتها المشتركة التي تتمثل 

دوما في الكفاح من أجل ظروف معيشية أحسن، ثّم إن ارتباط العصبية في جانبها 

ف التر "  السياسي، جانب المطالبة بالسلطة والجري وراء الملك بهدف الحصول على

ال يدل داللة واضحة على أن العامل االقتصادي يؤدي دورا مهما، وإن لم يكن  "،والنعيم

أساسيا في فعالية العصبية، وتحولها إلى حركة سياسية تجري وراء السلطة.
2
 

ن تأويل أراء ابن خلدون وفق هذه النظرية إوفي هذا السياق ال يسعنا إالّ أن نقول 

اس متين، وذلك ألن المشكلة األساسية التي شغلت باله، أو تلك، تأويل ال يقوم على أس

وملكت عليه تفكيره، ووجهت أبحاثه، هي كيف تقوم الدول، وما عوامل تطورها، 

 وأسباب سقوطـها واضمحاللها.

أي  ،لقد نظر إلى الدولـة وظاهرة الحكم عموما، كإحدى العوارض الذاتية للعمران

جتماع والتعاون بين بني البشر لحفظ الذات وبقاء كواقعة اجتماعية تستلزمها ضرورة اال

النوع. ومن هذه النقطة بالذات انطلق ليبحث في الدولة كما هي بالفعل، وكما عرفها 

التاريخ، دون االهتمام باألساس النظري الذي تقوم عليه سلطتها. ناهيك عن اعتبار كثير 

دية تدور حول نشأة السلطة من المفكرين للنظريات السابقة الذكر كمجرد نظريات تقلي

، فبعض تلك النظريات تبرير قانوني وتخريج فقهي لسيادتها،  )الدولة (السياسية 
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كنظريات العقد االجتماعي، وبعضها اآلخر تسامح متعسف في تقدير دور بعض 

الظواهر االجتماعية فيجعلها السبب الوحيد في قيام السلطة السياسية كالقائلين بنظرية 

يبعدها عن األرض  يتطور األسرة، بينما يصعد بها آخرون إلى عالم ميتا فيزيق القوة، أو

وما إلى ذلك  ،والمجتمع قليال أو كثيرا، فينسبون نشأتها إلى هللا، الذي خلقها  فيما خلق

من جهة أخرى إلى اعتبار نظرية  أنفسهم ويذهب هؤالء المفكرون ،من هاته النظريات

م على فكرة تعدد الروافد والمصادر االجتماعية والسياسية التطور التاريخي، التي تقو

التي أدت إلى قيام الدولة، تتيح احتماالت أكثر في فهم األنماط المختلفة للحكم التي 

تعاقبت على المجتمعات البشرية، بحيث ترتبط الدولة كظاهرة بظروفها المحلية الخاصة 

و وظيفة. شكال 
1
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 : سلطة السياسيةأشكال ال -2

لقد أشرنا آنفا إلى أنه يمكن تبيان مـدى التشابه، والتطابـق بين مفهوم القـوة، 

وعليه سنتطرق  ،ومفهوم السلطة من خالل إظهار التشابه في أشكال ممارسة كل منهما

، ولكن قبل ذلك يجدر ةبالحديث عن أشكال ممارسة كل من السلطة والقوة كل على حد

إذا كانت السلطة ـ ونقصد هنا السلطة االجتماعية بصفة عامة ـ دوما فيما  تبيانبنا 

آخر، وهو قبولها، أو الموافقة عليها ؟، وذلك سيكون من خالل  اقاهرة، أم أن لها وجه

الفحص والتمييز بين ما يعـرف بالروابـط االختيارية من ناحية، والروابط الجبرية من 

 ناحية أخرى. 

الختيارية، مسألة قبول وموافقة، حيث ي عطي الناس فالعضوية في الروابط ا 

ث  أن  والءهم طوعا لها، وقد  من السلطة التي تمارس عليه،  العضو منها تخلصا   رّ يف  يحد 

وعلى هذا فإن السلطة فيها تقوم على القبول واالختيار، وقد يكون من المالئم تحديد 

 السلطة في مثل هذه الظروف على أنها قيادة نظامية. 

أما بالنسبة للروابط الجبرية فالموقف مختلف، هذا إلى جانب أنه في روابط  

معينة، يعد االنسحاب االختياري منها مستحيال، وهذه هي الروابط التي نميل إلى تسميتها 

نه في مثلها، ليس من الواقع في شيء نسيان أّن القهر هو أبالروابط الجبرية، كما 

م في ممارسة السلطة تصبح السلطة في مثل هذا الموقف ظاهرة قوة، وهذه ف ،المستخد 

.تقوم على القهر نظاميةهي التي يمكن أن تحدد السلطة فيها على أنها قوة 
1
 

 ا على الدوام إذ أنّ يبقى أن التمييز بين الروابط االختيارية والجبرية ليس ميسور  

نسحاب منها باختياره، هذا هناك روابط قد ينّضم الفرد أليها اختياريا ولكنه ال يستطيع اال

باإلضافة إلى أنه ثمة روابط تكون اختيارية للبعض وجبرية بالنسبة آلخرين، واألكثر 

باستخدام العنف أو بحيث تكون مقيدة  ،العكسبعليها أو  ا  قاف  و  أهمية، أن تكون السلطة م  

م األول، رابطة هي مسألة قبول من قبله في المقا ةفرد في أي ةلكن عضوية أيالقسوة. 

ل عضوا تمارس عليه ضلكنه عندما ي ،وهو بالتالي حر في االستمرار مع من يعلونه

السلطة ممن يعلونه إجباريا، فاالختيار والقبول في هذه الحاالت يشمل العضوية في 

 الرابطة وليس الموافقة على أوامر السلطة القائمة. 
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قول بعض الباحثين من شخصية الفرد قد تستمد القوة فيما ي ممارسات القوة السياسية: 2-1

ذاته، وما يتحلى به من شمائل أخالقية، ومواهب عقلية، وقدرات تنظيمية، تفوق ما لدى 

غيره من األفراد، حيث تجذب الجماهير وتدفعها إلى االنصياع لمشيئته، واإلذعان 

سواء  ـ للفرد أو الجماعة ـ وقد تشتق أيضا من المكانة االجتماعية ،ألوامره ونواهيه

سياسي، (كانت هذه المكانة وليدة مركز اجتماعي مرموق، أو مركز قيادي متميز 

المتالك ثروة مادية، أم محصلة  نتيجة ، أو)حكومي، ديني، عسكري، فني، علمي...الخ 

الحتكار القدرة العسكرية، أم نتيجة للسيطرة على وسائل االتصال واإلعالم، أو محصلة 

ي اختالف وتنوع مصادر القوة ـ على هذا النحو بالضرورة ـ إلى لعالقات القرابة. ويؤد

تعدد وتباين أشكال ومظاهر القوة السائدة في المجتمع، وتتمثل هذه األشكال وتبدو عادة 

في صيغة أنماط نوعية من عالقات التفاعل واالتصال بين األشياء واألشخاص 

على نطاق المجتمع الدولي  سواء كان ذلك في إطار المجتمع الواحد أم ،والجماعات

يمكـن ، وبأسره. وتتجسد هذه العالقات بوجه عام في منظومة متباينة من أشكال القوة

القوة الدينية، القوة  ."Le Charismeالكاريزما" إجمالها في األشكال اآلتية: القـوة الشخصيـة

القوة السياسية. وكل  االقتصادية، القوة العلمية، القوة العسكرية، القوة النظامية، وأخيرا  

من هذه القوى لها حضور وتأثير داخل المجتمع، كما أنها ال توجد بمعزل عن غيرها من 

ومع أن األشكال الستة األولى ليست ذات  .القوى أو بمنأى عن التأثر بها أو التأثير فيها

روف ل ظظقوة سياسية آمرة في  ـكلها أو بعضها  ـطابع سياسي بحت، فإنها قد تستحيـل 

كما  وأوضاع معينة، أو نتيجـة عوامل وتطورات تاريخية محددة في بعض المجتمعات.

القوة السياسية المسيطرة  ـمجتمعة أو متفردة  ـنه من المتوقع أن تساند هذه القوى الست أ

 ،ر لخدمة أغراضهافي المجتمع، وال يستبعد أيضا أن تخضع إلرادة هذه القوة وتسخّ 

لقوية سياسيا هي التي تتمتع بقدر وافر من هذه القوى جميعا.ومن ثم فان الدولة ا
1
وعليه  

محصلة األشكال المختلفة للقوى التي تعمل وتتفاعل داخل  "فإن القوة السياسية ما هي إالّ 

النسق االجتماعي والتي ترسم في النهاية الشكل والمسار اللذين يتخذهما النسق 

."االجتماعي، والسياسي
2
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يرى بعض الباحثين مقولة غير مقبولة، تنطوي على قدر كبير من المبالغة، وتلك في ما  

و من ثم ال تعكس الواقع، وال تقدم تشخيصا حقيقيا دقيقا لطبيعة القوة السياسية وماهيتها، 

وحجتـنا في ذلك أّن القـوة السياسية ال تقتصر فقط على شاغلي المناصب الرسمية التي 

لقرارات وتوقيع الجزاءات، بل تشمل أيضا أولئك الذين ال تخول أصحابها سلطة اتخاذ ا

يرتبطون بأية مواقع نظامية ولهم نفوذ مؤثر في ديناميات العملية السياسية. والتفاعل بين 

هؤالء وهؤالء ال يؤدي بالضرورة إلى تشكيل قوة سياسية آمرة في المجتمع، ولكنه يؤثر 

نه من نتائج ومعطيات، ومرّد ذلك في واقع فقط في مسار العملية السياسية، وما تسفر ع

األمر إلى اختالف أسلوب ممارسة القوة لدى كل من الفريقين، وما يحكم هـذه الممارسة 

.من معايير ومحددات ملزمة لكل منهما
1
 

ن القـوة السـياسية هي محصـلة األشكال المختلفة للقوى التي تعمل إ فال يصح القول إذا  ـ

القرار  ( االجتماعي ـ السياسي، ولكن الصواب أن يقال إنّ  وتتفاعل داخل النسق

على أية  ليست القوة السياسية ـهذا و هو محصلة هذا التفاعل ونتيجته النهائية، (السياسي

حال ـ غاية في ذاتها بل وسيلة لغايات وقيم مرغوبة، يتطلع إليها من يملكون القوة 

ن يسعون إلى امتالك القوة والسيطرة على ويمارسونها بالفعل مثلما ينشدها أولئك الذي

ه من ب تتراوح هذه الغايات وتلك القيم عادة بين رغبتهم في ترويج ما يلتزمونفمقاليدها. 

وبين ما يبغون تحصيله من قيم  ،مبادئ وعقائد اجتماعية وسياسية بين جموع المواطنين

إحداث تغييرات  مادية أو غير مادية تحقق مصالحهم الخاصة، فضال عن سعيهم إلى

 ،راديكالية تخدم المجتمع بأسره وتنعكس آثارها على جموع المواطنين دون استثناء

 ،أو السعي إلى االستحواذ عليها ،امتالك وممارسة القوة السياسية ومعنى هذا ببساطة أنّ 

إنما هو ضرب من الصراع بين أطراف متناقضة، قوامه تباين القيم والتوجهات 

ياسية من ناحية، وتضارب المصالح والغايات الشخصية وغير الشخصية االجتماعية والس

االقتصادية و  (زيادة عن التفاوت ـ أو انعدام التوازن ـ في توزيع القوة  ،من ناحية أخرى

واستئثار جماعات محددة بالسيطرة على مصادر القوة الكامنة  )االجتماعية والسياسية 

 (فمن يملكون الثروة يتطلعون دائما إلى القوة  في المجتمع دون غيرها من الجماعات.

كي يحموا بها ثرواتهم، ومن يملكون السلطة يتطلعون دائما إلى الثروة  ) بمعنى السلطة
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من المصادر األساسية  -كما سبق القول  -حتى يدعموا بها مناصبهم. والثروة والمنصب 

غايتين نهائيتين للصراع من وهما في الوقت ذاته  ،للقوة، وقد يؤدي أحدهما إلى اآلخر

 أجل القوة.

 ،ومعنى هذا كله أن جوهر القوة السياسية يكمن أساسا في السيطرة على مصادرها

والقدرة على مواصلة الصراع والنجاح في تقلد مواقع السلطة، واحتالل المراكز 

الحيوية، وما يعنيه كل ذلك ويترتب عليه من تحقيق لغايات وقيم مرغوبة.
1

 

 ،ن ممارسة القوة السياسية تتخذ عادة أحد صيغتين رئيسيتينإف ،حال على أية

 .Influenceوالثانية هي: النفوذ   ،Autoritéاألولى هي: السلطة 

 

ترتبط بمنصب أو موقع أو وظيفة  )رسمي(امي ظقوة ذات طابع نالسلطة:  2-1-1

فة اإللـزام معترف بها في المجتمع، وتخول صاحبها حق إصدار قرارات لها ص رسمية،

هي بالنسبة لآلخرين، وتمنحه في الوقت ذاته حق توقيع الجزاءات على المخالفين، و

قوة محددة ومنظمة بشكل رسمي عن طريق مجموعة قواعد عامة ملزمة،  بصـفة عامة

فال يجوز لشاغل  م  من ث  القوانين الوضعية. ومستمدة في المحل األول من اللوائح و

رق حدودها، أو يخالف الضوابط التي تحكمها، أو يتخطى تخالمنصب الرسمـي أن ي

 ناألدوار المخولة له بموجبـها، وبمقتضى المنصب الذي يشغله، وإالّ اعتبر خارجا ع

األمر الذي يسو  إزاحته من منصبه،  ،قواعد الجماعة ومعاييرها وضوابطها النظامية

نى هي القوة المتمثلة في إصدار ويبرر مساءلته، وتوقيع العقوبة عليه. فالسلطة بهذا المع

قرارات تمس مصير اآلخرين استنادا إلى أسـاس قانوني مشروع داخل التنظيم أو 

الجماعة، وهنا تمارس القوة من خالل إصدار قرارات ملزمة تصاحب الجزاءات السلبية 

.على المخالفين، بمعنى استخدام العقوبات أو التهديد باستخدامها
2
  

 

امية، تتمثل في القدرة على التأثير في صانعي ظالنفوذ فقوة غير ن أماالنفـوذ:  2-1-2

وهو يمارس عادة  ،القرارات السياسية وتوجيه الرأي العام من أجل تحقيق أهداف معينة

من جانب العناصر القيادية التي ال تشغل أية مناصب رسمية في المجتمع، وذلك عن 
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جتماعي التي تباشرها عبر وسائل االتصال طريق عمليات االتصال السياسي والتفاعل اال

الجماهيري، واألحزاب السياسية، أو داخل جماعات الضغط والمصالح، سواء باستخدام 

وسائل االستمالة واإلقناع والترغيب المألوفة، أم بممارسة أساليب التهديد والترهيب 

واإلرغام غير المشروعة.
1
  

ة، من خالل تفريقه بين الرئاسة، ى ابن خلدون فّرق بين النفوذ، والسلطحتّ 

سؤدد، وصاحبها متبوع و ليس له عليهم قهر  هي الرئاسة إنما "وذلك في قولـه:  ،والملك

."في أحكامه، وأّما الملك فهو التغلب، والحكم بالقهر
2
  

من العلماء  اهناك كثير وقبل أن نستطرد في الحديث عن النفوذ، البد أن نشير أنّ  

وذلك  ،ات القوة، والمكانة، والسلطان مريدا بها مفهوم النفوذمن يستعمل مصطلحم

باعتبار القوة ـ ربما ـ أحد أشكال النفوذ كما سيتضح ذلك من خالل دراستنا ألشكال النفوذ 

   .م حديثنا عن السلطة السياسية المجسدةضفي خ

ن مصطلح النفوذ للداللة عليه، في كالم ميتضح استعمال مصطلح القوة بدال 

بط تعلى أساس أن القوة تر ،إلى التفريق بين السلطة والقوة ونيذهب ن، الذيض العلماءبع

بينما السلطة ترتبط دائما بالموقع واألدوار  -وذلك حال النفوذ -شخصية األفرادبجوهريا 

. عالقة شرعية فهي السلطة ا، أمةعالقة اجتماعية وواقعي ماالجتماعية، فالقوة حسبه

ن كان يستند على البناء إو ،ى هو مسالة تتعلق بالشخص وليس بالتنظيمفالنفوذ بهذا المعن

ويتمثل السلطان أو النفوذ في قدرة  ،الثقافي القائم بما يتضمنه من قيم ومعايير ومعتقدات

من خالل التفاعل واستخدام مختلف  ،شخص أو جماعة على فرض آرائها على اآلخرين

وذلك دون أن يكون للشخص أو الجماعة من  ،أساليب اإلقناع أو اإلغراء أو اإلكراه

أساسا تنظيميا بينما  تعتمد وهذا يعني أن السلطة ،سلطات قانونية تتيح له هذا الغرض

ويتحقق هذا بشكل واضح في المجتمعات التقليدية  ،يعتمد النفوذ على أساس شخصي

 ،ي في المجتمعحيث يكون الرؤساء هم الشخصيات المتمتعة بنفوذ قو ،والقبلية والبدائية

كذلك يتحقق هذا الوضع داخل الكثير من المجتمعات الحديثة، حيث يستطيع ذوو المكانة 

األمر الذي يتيح لهم  ،في المجتمع ةالعالية اقتصاديا وثقافيا الوصول إلى المواقع الرئاسي

 الجمع بين سلطة المنصب ونفوذ المكانة.
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ن ودائما ما يتواجدان سويا لدى اإلنسان أو فالسلطة والنفوذ هما بناءان متالزما على كل  

له من  الجهاز أو النظام، فالحاكم ال تستقيم له العملية السياسية بالسلطة وحدها، فال بد

وكثيرا ما يحدث أن يتمتع القائد أو الرئيس  ،باإلضافة إلى السلطة )بمعنى النفوذ(القوة 

 ةقد يتمتع الزعيم بقوة سياسيلكنه يعجز عن تطويرها وبالعكس و ،بالسلطة السياسية

ولكنه ليس في مناصب السلطة، وهنا تتعاظم احتماالت الصراع ) بمعنى نفوذ(ة كبير

والصدام.
1
 

إنما تهدف إلى  ،كل قوة فردية كانت أو جماعية، ظاهرة كانت أو مستترة نّ إ

االستحواذ على السلطة، وطبيعي أن يصبو إليها األشخاص الذين يحفزهم إليها باعث 

أو االستفادة ينساقون بطريقة مباشرة  اإلفادةالمنفعة الفردية أو الجماعية. وهم إذ يريدون 

 .أو غير مباشر إلى االستيالء على السلطة أو التأثير عليها على األقل

التاريخ السياسي يكشف عن الميل األساسي إلى االستحواذ على السلطة والقوة ف 

، وليس ى تسندهالة، حيث توجد وراء كل سلطة قوشرط قيام كل دوهو مجتمعتين، وهذا 

يكفي مجرد النص القانوني وحده لتزويد رئيس الدولة مثال بسلطته أو الهيئة التشريعية 

بقوتها.
2
  

المراد من هذا التمييز بين مفهومي السلطة والنفوذ، وكيفية ممارسة كل منهما  إنّ  

ليست حكرا على  –ا ذكرنا من قبل كم –ومجاله وضوابطه هو تبيان أن القوة السياسية 

شاغلي المناصب الرسمية وحدهم، وليست وقفا كذلك على من ال يشغلون هذه المناصب 

دون غيرهم، ولكنها قاسم مشترك بين هؤالء وهؤالء. وهذا ما سنلمسه مرة ثانية من 

ة أال وهما السلطة السياسية المجسدة والسلط ،خالل الحديث عن قسمي السلطة السياسية

 السياسية المؤسسة.

 

 لى حدةسلطة، لكن، لكل جماعة ع الممارسات السلطة السياسية: ما من جماعة ب 2-2

 باختصار ثالثة أشكال أساسية منها: هذهشكل السلطة الخاص بها، و

دون أن  الم عن السلطة السياسية المباشرةالسلطة السياسية المباشرة: ال يمكننا الك 2-2-1

الذي تظهر فيه لم  " المجتمع المغلق "طارها الموضوعي، ألن نخرج بالكلمة عن إ
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ائفه االجتماعية، ونحن نقصد بالمجتمع ظيتوصل بعد إلى درجة التمييز والفصل بين و

حيث تعيش في جو  ت الصلة المحدودة بالفئات األخرىالمغلق تلك الفئة االجتماعية ذا

على  نسبيا على القبيلة، وأيضا من العزلة االقتصادية والثقافية وهذا الوصف ينطبق

الجماعات ذات العشرة العارضة، اليومية، غير الدائمة، وعلى االجتماعات والزمر التي 

م على غير ما هدف معين أو نشاط منظم. وعليه ال وجود في هذه المجتمعات لسلطة ئتلت

اء ضسياسية مباشرة، بل هناك سلطة اجتماعية مباشرة تفرض نفسها على كافة أع

ال  ،الجماعة، دون أن يتولى ممارستها أحد منهم، ما من أحد يأمر، لكن الجميع يطيعون

عقاب سوى الشجب الجماعي، فكأن الطاعة هنا هي طاعة  وال ترهيب في هذه السلطة،

في آن واحد سلطة دينية، عسكرية،  فتصبح بذلك السلطة االجتماعية المباشرة، بالغريزة

.سياسية اقتصادية و
1
 

أو عدة  االسلطة السياسية المجسدة: إن السلطة التي تتطلب لممارستها شخص 2-2-2

 ،، حصلوا على حق معترف به من اآلخرين لممارسة الحكم والعقاب واإلصالحاأشخاص

ويتمتعون بالقوة الالزمة لفرض أوامرهم، وتنفيذ أحكامهم، وتحقيق مقاصدهم: هي 

يؤدي إلى تخصيص كل  ت بين الجماعاتع العالقاالسلطة االجتماعية المجسدة، فتوس  

مما يشكل عامال هاما من عوامل تجسيد السلطة، فكل من وظيفة  اعة لوظيفة معينةمج

التبادل االقتصادي، ووظيفة الحكم العسكري، ووظيفة العبادة، تعطي لمن يمارسها أهمية 

جودها تفوق تلك التي تعطيها لباقي أعضاء الجماعة. إذا  فمصير الجماعة، وحتى و

التمييز بين اإلنسان ووظيفته ليس  ن، وبما أتوقفان على هذه الوظائف المميزةبالذات، ي

مفهوما شامل الوضوح، وإنما هو سمة حضارية خاصة ببعض المجتمعات، فالسلطة 

االجتماعية تعتبر، في كثير من المجتمعات الماضية أو الحالية، كمتاع لإلنسان، وميزة 

ال كنتيجة لمنصبه، وبعبارة أخرى هي نتيجة لقوته ومكانته، ال  "عبقريته  "من ميزات 

لمنصبه وسلطانه.
2
 

هذا عن السلطة االجتماعية المجسدة بشكل عام، أّما بالنسبة للسلطة السياسية 

لكل منها  تتجانب فيها جماعات عديدة مختلفةالمجسدة بشكل خاص، فمنذ اللحظة التي 

انية المواجهة بينها، فتصبح السلطة التي يتولى نشاطاتها وقيمها الخاصة، تنشأ إمك

                                                 
1
 .24-18جان وليام البيار، مرجع سابق، ص ص  . 

2
 .30-28.ص سابق، ص عجان وليام البيار، مرج   



 

 

 

 

48 

تأمين التالحم الذي  ن األشخاص، هي وحدها التي تستطيعممارستها شخص أو جماعة م

جتماعية المباشرة إلى سلطة ال يكون بدونه نظام وال تقدم، فتتحول بذلك السلطة اال

لوقت طويل  قىة، رغم أن ما هو سياسي فيها يبيمكن أن ندعوها سلطة سياسي مجسدة

مختلطا بما هو ديني واقتصادي وعسكري، وتبقى هذه السلطة السياسية المجسدة غير 

مستقرة فهي تمارس بشكل متقطع، وتنقلها االنتصارات من أيد إلى أخرى، وبما أنه ال 

 على االنقياد لقواعد ء الذين يتتابعون على هذا النحووجود ألصول قانونية تجبر هؤال

دون أن يكون عليه تأدية أي حساب، أو إتباع أساليب  هم سيحكم على هواهدائمة، فكل من

أكثر أشكال السلطة السياسية تعرضا لألهواء  هذا الشكل هو إذا  و وقواعد ومبادئ ملزمة.

 واالندفاعات العاطفية، وبالتالي فهو أكثرها تعريضا لوحدة المجتمع المدني والتحامه

إلصدار األحكام ذات الشأن تبعا للمكائد  ةنتيج وصالبته وازدهاره ألخطار جسيمة

واألطماع واألمزجة وتعارض الطباع والمصالح الخاصة.
1
  

دون غيرهم إلى امتالك  بعض األفراد يتوّصلون يبقى أن نوضح كيف أنّ 

وممارستها كما لو كانت ملكا لهم،  "االستيالء على السلطة  "الوظائف التي تمكنهم من 

عن اآلخرين وبرضاهم، إنها ظاهرة النفوذ. والنفوذ هو هذه الواقعة بمعزل  ايتصرفون به

النفسية االجتماعية، التي تتجلى في ارتفاع بعض األفراد فوق مستوى اآلخرين، 

واكتسابهم قوة تأثيرية تسمح لهم باالستفادة من الظروف االجتماعية المواتية لتجسد 

ي شرح مسهب حول أشكال النفوذ، السلطة، لكي يستولوا عليها، وعوضا عن الدخول ف

بوسعنا على األقل، أن نبّين ثالثة منها، حسب ما يكون االستيالء على السلطة قد تم 

 بواسطة القوة، أو المكانة، أو السلطان.

القوة: ليس من حاجة إلى التشديد كثيرا على التسلط، الذي هو في أصل العالقة بين  -أ

الضعفاء من الناس، في كثير من  الحظ كيف أنّ ألنه من السهل أن ن ،السيد والعبد

المناسبات وفي مختلف الجماعات، ينحنون أمام األقوياء، أو يلجئون إليهم طالبين الحماية 

ن كوخضع الناس للسلطة المجسدة عندما يهو الذي ي   لقاء خضوعهم لهم، الخوف إذا  

كثيرة لممارسة السلطة، العنف هو الذي يرسي قواعدها، عدا ذلك، ثمة أساليب اجتماعية 

                                                 
1
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ال تعود لقوة الساعدين أو لتوقّد الذهن، كالسالح، الثروة، وخاصة القوة االجتماعية، أي 

..وعالقاته، إلخ اإلنسان إلى نيله بفضل منصبه،ما يتوصل 
1 

، (الجاذبية) المكانة: ظاهرة مركبة تجمع بين جوانبها، بنسب مختلفة، عناصر جمالية -ب

مكانة أي إنسان، تجعل من تفرده رمزا للجماعة نفسها، فهو ال ف، (اح النج )غماتية ابر

، وغالبا ما تكون الرغبة شاعرها فحسب، بل يجّسدهايمثل تطلعات الجماعة وأمانيها وم

 ، فيصبح الخضوعكل شعور باإلكراه الية، فالمكانة تزيل لدى اآلخرينإلى المث رامية

هذا االنجذاب الذي قد يبلغ مع وجود الحشود  نوعا من االنجذاب الذي يوجهه االحترام،

النفوذ في النهاية ليس مرتبطا بمزايا ومؤهالت شخصية، بقدر فوالتجمعات درجة الهيام. 

.ق به من أشواق وتطلعات جماعيةحما هو مرتبط بما يل
 

فعليتين  وجدارة   منه الجماعة أهلية   السلطان: ينسب السلطان إلى ذلك الذي اختبرت   -ج

ما لم يقدم األدلة على استحقاقه لها،  ال يتمتع اإلنسان بالقوة الشرعيةله بهما، و رفت  واعت

يصبح ذا سلطان حين يقدم ضمانات جديرة بالثقة، ويتمتع بالفعالية  هأي قرار يتخذف

الالزمة أو بقيمة قانونية، ليس الخوف إذا  وال االنجذاب الذي يوجه الخضوع ألحكام 

لثقة واالحترام، فهذا السلطان ال ي نال إالّ عن استحقاق فعلي، وال السلطان، وإنما هي ا

 يمكن أن تصنعه حيل الدعايات.

على كل حال فإن كل نفوذ حقيقي، إنما يجمع القوة والمكانة والسلطان تحت سقف 

ل السلطة المجسدة، بينما ظعلى أنه يمكننا مالحظة أّن القوة والمكانة يتغلبان في  ،واحد

.ل السلطة المؤسسةظلطان في يتغلب الس
2
 

إن كلمة مؤسسة مقصود بها مجموعة أعمال أو أفكار  لسلطة السياسية المؤسسة:ا 2-2-3

 يواجهها األفراد، فتفرض وجودها عليهم بصورة كلية أو جزئية.

عملية قانونية، لكن هذه العملية هي واقعة  تأسيس السلطة هو في الواقع إنّ 

أو األفراد الذين يمسكون السلطة االجتماعية العائدة للفرد تقوم على تحويل  اجتماعية

 ،ليس سوى الجماعة نفسها، هكذا تولد السلطة المؤسسة "شخص معنوي  "إلى  بزمامها

إذا  تأسيس السلطة ليس ظاهرة مكتسبة، وال هو  .التي هي في جوهرها سلطة القانون

األصول التشريعية، بصورة ه عمل ينجز دفعة واحدة، وإنما هو مسار تاريخي تتكيف في
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ل مع تبدل البيئة االجتماعية، وتطور مع ضرورات الجماعة الحياتية التي تتبد مستديمة

لحضارة اإلنسانية. وباختصار فالسلطة االجتماعية المؤسسة ما هي إالّ سلطة مقيدة ا

.تحول دون طغيان اإلرادة الفردية كضمانة ض الحدود واألشكالببع
1 

نه البد لها من إالسلطة السياسية المؤسسة بالتحديد يمكن القول أما فيما يخص 

وهذا الرأي يمكنها أن تطبق أحكامها تطبيقا فعليا،  المة تشريعية، إذ بدونها وجود دعا

هي السلطة عندهم الدولة ف، "Georges Burdeauج. بيردو "يتقاسمه العديد من الباحثين ك 

السياسية يجب أن تخضع ممارستها لقواعد قانونية  السياسية المؤسسة، وعليه فإن السلطة

إذا  السلطة السياسية هي سلطة قانون، من يمارسها ليس سيدها  .تكفل لها صفتها الشرعية

 اوبدون تجاوزات، م مة، فهو ال يمكنه ممارستها شرعياأو مالكها، يتصرف بها بحرية تا

.الفرديةلم يخضع لتشريعات مستقلة عن إرادته وأهوائه ومصالحه 
2
 

ففي العصر الحديث أو في الدولة الحديثة لم تعد السلطة مرتبطة بشخص الحاكم 

أو هي امتياز شخصي له، وإنما أصبحت السلطة ملكا للدولة ككيان اجتماعي. ولم يعد 

للحّكام ذلك االمتياز الذي كان لهم من قبل، وإنما أصبحوا ممثلين وممارسين للسلطة باسم 

نسب إلى الدولة أكثر منه نسبة إليه، سلوك الحاكم ي   فإننا نالحظ أنّ  وعلى هذا ،الدولة

فالسلطة تبقى بعد زوال الحاكم، ألنها مرتبطة بكيان اجتماعي مستمر البقاء هو الدولة، 

وهي ال تمارس وفقا أو تبعا لرغبة أو هوى الحاكم، وإنما وفقا لقواعد مقررة ومقبولة من 

البيتهم على األقل.قبل جميع أعضاء المجتمع أو غ
3
  

نرى إذا كيف أن استقرار السلطة واستمرارها، اللذين ال غنى عنهما لتماسك 

أفضل من الشكل المجّسد،  س  س  ة، يؤمنهما شكلها المؤ  ـالمجتمع المدني وتقدم المدني

 ،محل القوة والمكانة الشرعية في ممارسة السلطة ولنالحظ أيضا أّن تكوين الدولة ي ح ل  

الخضوع  أو الملك على سائر أعضاء الجماعةيفرض الرئيس  السلطة المجسدة لظففي 

ل السلطة المؤسسة فإرادة ظأما في  ،لمشيئته بالقوة، أو بوحي من مكانته الشخصية

.ما لم تكن ناطقة باسم الدولة الحكام ال تلزم أحدا
4
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انون اعتمادا على خالصة ما سبق من أن السلطة السياسية المؤسسة هي سلطة ق

 تبيان مفهوم القانون. يأتيوجب في ما 

هي  –كما سبق أن ذكرنا  –ممارسة السلطة على أسس وقواعد قانونية  القانون: إنّ  -

ظاهرة عامة ودائمة في المجتمع اإلنساني البالغ التعقيد، وتكون السلطة في العادة بمثابة 

فراد داخل المجتمع مع آالف األساس الذي يستند إليه النظام من خالل تفاعل آالف من األ

نتيجة لألوامر التي تصدر من  اآخرين في عالقات تتضمن ترتيبات عليا وخضوع

ن، واالمتثال لها ممن هم أدنى، أي أن العملية هي إبال  القرارات بواسطة البعض ياألعل

إنما تعني وضع أو مركز  "قانون LOI"  والموافقة أو التسليم بها بواسطة آخرين، وكلمة

أو فرض قاعدة معينة، وتعريفه هو" نظام معين للتصرف في حدوده تفرضه السلطة 

وفي هذه الحالة يتعين أن يكون هناك حكام  ،"وهذه السلطة هي قمة القوة في الدولة

فالقانون على هذا  ،وأن تتفق اإلرادتان في سبيل حسن سيرة أداة الحكومة ،نوومحكوم

بها والتي تسير إلى جوار وفي تساند مع القوة  األساس هو مجموعة القواعد المعترف

التقليدية بواسطة القضاء، فالقوانين يسّنها المشّرعون أو الهيئة التشريعية، وتقوم الهيئة 

القضائية بمراعاة تطبيقها في الواقع، أما الحكومة فتقوم بمهام التنفيذ وهذه هي السلطات 

لسياسي.الثالثة في الدولة التي يقوم عليها النظام ا
1
  

كوسيلة تنسيق بين السلطات االجتماعية، التي  -من وجهة النظر هذه-يبدو القانون 

.تشكل السلطة السياسية مخططا لها ومنفذا
2  

ورغم أن القانون يبدو في أغلب األحوال 

أداة محايدة تماما إالّ أنه في الواقع أداة تستعملها الجماعة أو الطبقة المسيطرة على 

ع القوة السياسية في المجتمع، كوسيلة من أجل ضبط وتنظيم السلوك العام مصادر ومواق

ال يمكن  "يقال وبحق  رعاية لمصالحها الخاصة، وحفاظا على مكانتها المميزة، ومن ثمّ 

أن يختلف القانون عن إرادة الدولة. ألنه بمجرد أن تخلع على القانون صفة الشرعية ال 

ل الذي تكون الدولة على استعداد لتنفيذه، وال يمكن أن بد وأن يتخذ شكال معينا هو الشك

وربما كان األمر  ،شى مع إرادتهااتكون الدولة على استعداد لقبول أي قانون ما لم يتم

.مفتقرا إلى الحكمة، ولكنه قانون ألن الدولة هي التي تضعه وتقوم بتنفيذه"
3 
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إن  هو إالّ شكل من أشكال لذلك كان من سداد الرأي القول: إن القانون في حد ذاته 

فبغض النظر عما تتضمنه القوانين فإنها ال تنبع من فرا ، وإنما يضعها أناس لهم  ،القوة

من القوة ما يمّكنهم من وضعها، ويطبقها أناس لهم من القوة ما يمّكنهم من تطبيقها وهي 

  .بين هؤالء وهؤالء تعبير عن عالقات القوة وتنظيم لها

فإن ثمة احتماال كبيرا للخروج على القانون باسم القانون،  فضال عن هذا كله

ألوضاع معينة، أو تمريرا  اوعدم التزام األمانة في تفسيرها تبرير ،وتحريف النصوص

وهذا ما يعني في مجمله أن القانون  ،لقرارات محددة، أو مساندة وتدعيما لمصالح بذاتها

اسي إرادته على المجتمع، فإن النظام إن كان هو األداة التي يفرض بها النظام السي

هو األداة الرئيسية التي تستعملها القوة السياسية المسيطرة  –في واقع األمر  –السياسي

في المجتمع كوسيلة من أجل سن وإعمال القوانين والتشريعات التي تخدم مصالحها، 

.تدعم مكانتها الخاصة والمميزةو وتفي بمتطلباتها،
1
 

 

 "Weber Maxفيبر  ماكس"نا عالم االجتماع األلماني يلعقترح وفي هذا الصدد ي

خالل دراسته لألنماط المثالية للسلطة في كتابه " نظرية التنظيم االجتماعي" تصنيفا 

ثالثيا للنماذج المثالية لتلك الظاهرة، تختلف عن بعضها من حيث مكوناتها البنيوية 

 شرعيتها المميزة.تفترق عن بعضها أيضا من حيث مصادر ، والفارقة

واألعراف  هي تلك التي تقوم على اإليمان الراسخ بقداسة التقاليد السلطة التقليدية: -أ

عليها، وخصوصية المكانة االجتماعية المرموقة التي يشغلها أولئك الذين  عارفالمت

فالحكام هنا يحكمون بما يتالءم مع التقاليد ومراعاة عدم  ،يمارسون السلطة بالفعل

 ،وج عليها، هذا يعني أن الروتين اليومي والتقاليد هي التي يقوم الحكم على أساسهاالخر

وقداسة الحاكم  ،فالعرف والعادات هي التي تحدد من الذي يحكم وكيف يمارس هذا الحكم

وهكذا فإن السلطة التقليدية تنتج عن  ،هنا تتوقف على مدى ارتباط أحكامه بالتقاليد

.الستحواذ الدائم على مراكز صناعة القرارالممارسة المستمرة أو ا
2
  

السلطة المهنية  قديما أشار ماكس فيبر إلى أنّ  السلطة القانونية أو البيروقراطية: -ب

فتتأصل في تسلسل الوظائف،  لعميقة، أما السلطة البيروقراطيةتتأصل في المعرفة الفنية ا

                                                 
1
 .175عبد الحليم الزيات، مرجع سابق، ص    

2
 .149علي سعد، مرجع سابق، ص و إسماعيل 341سابق، ص ع، مرجعبد الرحمان خليفة  
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يعد من السمات المميزة وكالهما  ،إلى جانب وجود قواعد شرعية لالمتثال المنظم

، فيبر ألنه خلط بين نمطين " Talcott Parsonsللتنظيمات العقالنية. وينتقد "بارسونز

فالسلطة المهنية ترتكز على الكفاءة العالية للخبرة  ،متمايزين من الناحية التحليلية للسلطة

عي ألنهم التي تدفع اآلخرين إلى إتباع توجيهات صاحبها واالمتثال ألوامره بشكل طو

 أّما السلطة البيروقراطية فهي على العكس من ذلكيعتبرون هذا االمتثال في مصلحتهم، 

 ،التي تكمن في الوضع أو المكانة الرسمية لصاحبها ترتكز على السلطة الشرعية لألمر

.والتي تلزم المرؤوسين بإتباع التوجيهات وتنفيذ األوامر خوفا من الجزاءات
1

ومهما   

البيروقراطية أو القانونية: هي تلك التي تستند إلى أسس عقالنية رشيدة،  السلطةيكن ف

قوامها نسق من القواعد الموضوعية والمعايير غير الشخصية، تخول من يحتلون مواقع 

القوة ويلتزمون حدودها حق إصدار األوامر واتخاذ القرارات. من هذا يتضح أن السلطة 

إال وظيفة ال تتمثل في شخص بقدر ما تتمثل في  ا هيم (بيروقراطية أو قانونية)الرشيدة 

 موقع، فالمنصب هو الهام وليس الشخص.

السلطة الكاريزمية: هي التي تقوم على الوالء المطلق لشخصية فذة، تتسم بالقداسة أو -ج

وتكشف بما تأتيه من تصرفات عن ضرب مميز من المعايير والنظم، فهي إذا   ،البطولة

رجل الذي يستطيع أن يمسك بزمام السلطة من واقع اعتقاد الناس أنه سلطة تقوم على ال

من أجل  اكتسبت قدسيتها عن طريق تقديس الحاكم بها من واقع اهتمام المجتمعو ،كذلك

قام به من أعمال لم يستطع غيره أن يقوم بها، وعلى الرغم من أن مفهوم الكاريزما  ما

 ،ليست بالضرورة دينية بالمعنى التقليدي ةنابع من أصل ديني، فإن السلطة الكاريزمي

إلى القائد على أنه  ر  ظ  فباإلمكان أن تعتمد الرسالة المقّدسة على القومية، وذلك إذا ما ن  

." في ألمانيا النازيةAdolf Hitlerممثل لروح الشعب المتميزة، ومثال ذلك سلطة "هتلر 
2 

يوجد أي من هذه التصنيفات ماكس فيبر يستدرك بعد ذلك فيقول إنه ال  أنّ  إالّ 

كلها وتتفاعل  طقائما بذاته فقط كمصدر فريد للسلطة في عالمنا الراهن، بل عادة ما تختل

.لكي تنتج لنا ما نطلق عليه في النهاية مصطلح السلطة السياسية
3

 

                                                 
1
 .613، مرجع سابق، صمرسي بدرسعد عيد   

2
 321الحليم الزيات، مرجع سابق، ص و عبد 149و إسماعيل علي سعد، مرجع سابق، ص 341، مرجع سابق، صعبد الرحمان خليفة . 

3
 .342، مرجع سابق، صعبد الرحمان خليفة . 
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نستطيع أن نستخلص من هذا العرض الوجيز أن هدف فيبر األساسي من تحليل 

كز حول توضيح المعتقدات الشرعية التي تقرر بناء النظم أنماط السلطة، كان يتمر

السياسية وديناميات الحياة السياسية، فأهمية شرعية النظام تكمن في تلك الشرعية التي 

تشكل أفضل ضمان الستمرار النظام واستقراره، فشرعية السلطة التقليدية مثال إنما 

رعية السلطة القانونية عن في حين تصدر ش ،تصدر عن أصول مجتمعية عرفية مقررة

عن  طة الكاريزمية فتصدر باألساسمعايير وضوابط نظامية مقننة، أما شرعية السل

.صرفةفردية  مميزات
1 

فإنها تعني بصفة عامة أّن صاحب السلطة لديه الحق في  ،ومهما كان مصدر الشرعية

إن السلطة وبعبارة أخرى ف ،وأّن من يخضع له يرى أن من واجبه طاعتها ،ممارستها

. إذا فالجماعة هنا على اومحدد انسبي اتفترض وجود ضرب من الشرعية يمنحها استقرار

استعداد للطاعة ألن أعضاءها يؤمنون بالفعل بأن مصدر الضبط مصدر شرعي.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .150و إسماعيل علي سعد، مرجع سابق، ص  321عبد الحليم الزيات، مرجع سابق، ص  . 

2
.545ص  ،م1992، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، علم االجتماع و السلطة ،"د عمر " السلطة في النسق العالجينادية محمد السي.  

 



 

 

 

 

55 

  :طرق الوصول إلى السلطة السياسية  -3

عععدة  راحلهععا التاريخيععةتالف أشععكالها ومتّتبععع مختلععف الععنظم السياسععية، وعلععى اخعع

طرق وأساليب لتحديد أولئك الذين يمارسون السلطة، أو العذين ينوبعون ععن عامعة الشععب 

وقععد شععهد هععذا األسععلوب تطععورات عديععدة فععي تععاريخ الععدول ونظععم الحكععم.  ،فععي ممارسععتها

وتختلععععف أسععععاليب وصععععول الحّكععععام إلععععى السععععلطة، فهنععععاك الطععععرق غيععععر الديمقراطيععععة 

الديمقراطية.  لطرق، وا(األوتوقراطية)
1

   

 

شعمل أربععة أسعاليب هعي: الوراثعة ت الطعرق غيعر الديمقراطيعة للوصعول إلعى السعلطة: 3-1

 واالستخالف والتعيين والقوة. وهي سابقة في ظهورها على الطرق الديمقراطية.

د الملك سلطاته مباشرة يعرف هذا األسلوب في النظم الملكية، بحيث يستم :الوراثة 3-1-1

من نفس األسرة الحاكمة. الذي يكون رثهمن موّ 
2 
هذا األسلوب علعى  موال يقتصر استخدا 

اختيار الحاكم الفرد فحسعب، بعل يتععداه إلعى اختيعار أعضعاء فعي بععض المجعالس الوراثيعة 

التي تعرف بها األنظمة الملكية مثل مجلس اللوردات االنجليزي
3
.
 
  

اختيار الحّكام، وقد سعاد هعذا االعتقعاد  واعتبر أسلوب الوراثة الطريق الشرعي الوحيد في

خالل المرحلة التي سبقت الثورة الفرنسية.
4
السعلطة  أنّ  (الوراثعة)وكعان مفعاد هعذه الفكعرة  

رث إلعى العوارث. يضعاف  عياع والقصعور تنتقعل معن المعو  والوظائف العامة مثلهعا مثعل الض 

 ن تزكعي نفعس االتجعاهإلى ذلك حتى"...المذاهب التيوقراطيعة التعي كانعت كعان معن شعأنها أ

". مععن خععالل المنععاداة بععالحق اإلالهععي للملععوك
5
وفععي الوقععت المعاصععر أصععبح ينظععر إلععى  

الوارثة باعتبارها طريقا غير شرعي لنقل السلطة وتولي المناصب العامة.
6
  

،وهو األسلوب الذي يعّين فيه الحاكم من يخلفعه بععد وفاتعه :االستخالف 3-1-2
 

ومثلعه مثعل 

 يبقعع لقععدو ،، يطّبععق علععى الحععاكم الفععرد ويطّبععق علععى مجلععس حكععم أيضععاأسععلوب الوراثععة
                                                 

كلمعة  ) وهعي تمثعل الشعق الثعاني معن «Kratos»المعـنى الذي تـتضمنه الكلمعة اليونانيعة األصعل  (Autocratie) ةتتضمن كلمة  اوتوقراطي  1 
(Autocratie)  والتي تعني السلطة. ويعني الشق الثاني من هذه الكلمة(Auto)  بنفسه أو من تلقاء نـفـسه " ومعن ثعم فعان كلمعة  اوتوقعـراطية "

 :تعني في مجملها " السـلطة التي يعين فيها اإلنسان نفسه بنفسه " انظر
 . 99، ص. م2001منشاة المعارف،  :، اإلسكندريةمدخل إلى العلوم السياسيةمحمد طه بدوي، ليلى أمين مرسي،  -

 . 111، ص.م2003دار الجامعة الجديدة للنشر،  ، مصر،، اإلسكندريةمبادئ األنظمة السياسيةمصطفى أبو زبد فهمي،   2
3
 Maurice Duverger, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Paris: Presse Universitaires de 

France, 1968, p 122. 
4
  Maurice Duverger, Op.cit., p.124.      

   :انظر أيضا
-  Paulin Jones Luong «After The  Break – Up : Institutional Design in Traditionnel States ».In: 

p.563.  :33 , n°, 2000, , Vol Comparative Political Stadies 
5
 .111 أبو زيد فهمي ، المرجع السابق، صمصطفى    

6
  Maurice Duverger ; Op.cit, p 125.                  
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اسععتخدام هععذا األسععلوب فععي تعيععين الحكععام سععواء فععي الععنظم الديمقععـراطية أو فععي الععنظم 

تعيععين قادتهععا إلععى اجتمععاع  مععن أجععل ففععي األولععى تلجععأ األحععزاب السياسععية ،الععـدكتاتورية

العزعيم أو العرئيس معن  فيعين أما في الثاني ،هيئاتها العليا الختيار زعيم من بين أعضائها

يخلفه في السلطة قبل موتعه، وفعي حالعة معوت هعذا األخيعر دون أن يععين خليفتعه فعإن ذلعك 

يعود إلى هيئة عليا فعي الدولعة، سعواء كانعت حزبعا أو غيعره، التعي يععود إليهعا أمعر اختيعار 

  الحاكم الجديد.

خدام هذا األسلوب؛ بحيث كعان علعى المجلعس عرفت العديد من النظم الدكتاتورية استلقد و

كعان  سعابقاوفعي االتحعاد السعوفياتي  ،(Le Duc)الفاشي في ايطاليعا تعيعين معن يخلعف العدوق 

االستخالف في شكله الجماعي، وكعان يعتم ذلعك علعى مسعتوى الهيئعة العـتي  أسلوب يستخدم

كانت تسّير الحزب.
 1

 

الحكعام. فعي اختيعار ةغيعر شعرعي ويعتبر االستخالف طريقة
2
نعدرة اسعتخدام  معن رغمبعالو 

الواقععع غيععر ذلععك؛ بحيععث  هععذا األسععلوب فععي تشععريعات مختلععف الععنظم السياسععية، إالّ أنّ 

أصععبحت أهميتععه تتزايععد باسععتمرار.
 3

 Mauriceهععـذا حسععب مععا رآه " مععوريس  دوفرجيععه 

Duverger ليعل " منذ حوالي خمسين سنة، ويوجد لألمر نفسه امتعداد فعي الوقعت الحعالي، ود

ذلك من الواقع السياسي العربي الذي كثر فيه الحديث عن استخدام االستخالف من طرف 

 العديد من الحكام، مثلما هو الحال في مصر وليبيا.

ومن خالل مقارنة أسلوب االستخالف بأسلوب التوريث فانه يمكن القول بعأن االسعتخالف 

 الستخالف إلى نظام وراثي.مرحلة سابقة عن التوريث؛ بحيث يـؤدي تكرار استخدام ا

قد يكون تعيين الحّكام بصعفة فرديعة علعى نحعو تعيعين رئيعـس الدولعة، أو  :التعـيـيـن 2-1-3

تعيععين أعضععاء هيئععة تشععريعية أو بعععض أعضععائها، ويعتبععر أسععلوب التعيععين أسععلوبا غيععر 

هعا رغعم وجعود حعاالت قعد يقبعل في ّكام أو أعضاء الهيئات التشريعيةشرعي في اختـيار الح

استخدام هعذا األسعلوب، كعأن يععين بععض أعضعاء الهيئعات التشعريعية، أو يععّين جلّهعم فعي 

حاالت استثنائية مؤقتة.
4
 

 

                                                 
1
  Maurice Duverger ; Op.cit, p 127. 

2
 .112المرجع السابق، ص  ،مصطفى أبو زبد فهمي  

3
 Maurice Duverger ; Op.cit., p  127-128.                                                           

4
 .113، صنفسهالمرجع  ،ميزبد فهمصطفى أبو    
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يكععون االسععتيالء علععى الحكععم بععالقوة إمععا عععن طريععق الثععورة أو عععن طريععق  :الـقععـوة 2-1-4

أمعا معن زاويعة ف ،االنقالب. ويختلف المصطلحان معن حيعث األسعلوب ومعن حـيعـث الهعدف

الختالف في األسلوب فإن الثعورة تسعتند علعى القعوة الشععبية، فعي حعين يسعتخدم االنقعالب ا

قوة الحكومة السابقة من أجعل اإلطاحعة بهعذه األخيعرة. أمعا معن ناحيعة الهعدف فعإن الحركعة 

الثوريععة حينمععا تهععدف إلععى تغيععر النظععام السياسععي أو االجتمععاعي فهععي ثععورة، أمععا إذا كععان 

.إنـقالبٌ  :يالء على السلطة فهيهدفها يقتصر على االست
 1

 

وتكتسي الثورة طابع الشرعية، في حين يعد االنقعالب غيعر ذلعك، لكعن يمكعن لالنقعالب أن 

يكتسب شرعية من خالل لجوئه إلى الطرق التي تتوافعق معع مفهعوم الشعرعية العذي يسعود 

ق القعوة إلعى في البلد المعني، وتلجا العديد من أنظمة الحكم التي وصلت إلى السلطة بطريع

األسععاليب الديمقراطيععة ) االنتخععاب، االسععتفتاء الشعععبي ( الكتسععاب صععفة الشععرعية بعععد أن 

 تستقر في الحكعم.
 

كمعا يمكعن للنظعام العذي يصعل السعلطة بطريعق االنقعالب أن يعتمعد علعى 

أساليب شرعية جديدة مخالفة تماما للسلطة السابقة.
2 

 

ويضيف
  "

 -التعي يعتبرهعا كلهعا غيعر ديمقراطيعة–ليب موريس دوفعـرجيه " إلعى هعذه األسعا

خعر يجمعع بعين الطعرق الديمقراطيعة وغيعر الديمقراطيعة فعي تحديعد معن يمارسعون آأسلوب 

" Procédés Mixtesالسععلطة، وتتضععمن هععذه األسععاليب التععي دعاهععا بععاإلجراءات المختلطععة "

األخرى.استخدام وسيلة االنتخاب، ولكن أهميتها تظل هامشية مقارنة مع األساليب 
3   

 

 

إذا كانت األسعاليب السعابق ذكرهعا تسعتخدم فعي  الطرق الديمقراطية للوصول للسلطة: 3-2

الععنظم األوتوقراطيععة، فععإن الععنظم الديمقراطيععة تسععتخدم أسععلوب االنتخععاب باعتبععاره أحععد 

وذلك من منطلعق أن الديمقراطيعة هعي حكعم الشععب  ،األساليب الديمقراطية الختيار الحكام

، فهذا الشعب هو من يتولى ممارسة السلطة مباشرة ، أو يختار معن ينعوب عنعه نفسه بنفسه

 في ممارستها.

                                                 
1
  Maurice Duverger ; Op.cit ., p .129.                            

  .114و 113المرجع السابق، ص  ،مصطفى أبو زبد فهمي . و99أمين مرسي، المرجع السابق، ص  ، ليلى_أنضر أيضا : محمد طه البدوي
2
  Maurice Duverger ; Op.cit ., p.130. 

 .114المرجع السابق، ص ،أيضا : مصطفى أبو زبد فهمي _أنضر
- Paulin Jones Luong, Op.cit ., pp. 563     
3
 Maurice  Duverger ; Op.cit ., pp.132-138 .   
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امإن فععـكرة وجععود إمكانيععة الختيععار الحّكعع االنتخععاب فععي الفكععر الغربععي: 3-2-1
1
فععي الفكععر  

ويعود ذلك إلى كون الحّكام ظلوا ولفترة طويلة من قوى الطبيععة  ،الغربي، حديثة الظهور

لالختيار، مثلها مثل حالة الجعو والمعرض. هعذا معن جهعة، ومعن جهعة ثانيعة التي ال تخضع 

أدت النظرة المقدسة إلعى الحّكعام، وسعيادة أسعلوب الوراثعة، إلعى جععل الحكعام بعيعدين ععن 

أسلوب االختيار.
2
   

وقد تطور مفهوم االنتخاب بتطور الديمقراطيات الغربية، بحيث أصعبح االنتخعاب مرتبطعا 

ظم. " فالبلععد الععديمقراطي هععو الععذي يععتم فيععه اختيععار الحّكععام عععن طريععق بهععذا الععنمط مععن الععن

االنتخاب الجدي والحر ..."
 

ويعود
 

. م19تعريف الديمقراطية بواسطة االنتخاب إلعى القعرن 

" في ذلك بقوله أن الربط بين المفهعومين لعم Maurice Duvergerويستدل "موريس دوفرجيه 

".  Jean Jacques Rousseauي مذهب "جون جاك روسعو يكن في عهد األنظمة القديمة، وال ف

وذلك رغم ذكره لوجود االنتخابات في المدن اليونانية والرومانية، من أجل اختيعار بععض 

المععوظفين السامـيععـن، إالّ أن هععذه االنتخابععات لععم تكععن لهععا مكانععة مهععـمة ضععمن النظريععة 

الديمقراطية.
3

   

قععديما، بمشععاركة كعععل السععكان فععي تسعععيير  وقععد عرفععت مختلععف العععديمقراطيات المباشععرة

شؤونها.
4  

س هذا الطرح " جعون جعاك روسعووكرّ 
 

" فعي  فكعره 
 

ومعن خعالل رؤيتعه  لهعذا 

األسلوب في الحكم بأنه إشراك جميع المواطنين في تسيير شعؤون الدولعة.
5
وفعي ظعل هعذا  

يععات النععوع مععن الععديمقراطيات، لععم تكععن هنععاك حاجععة لوجععود نظععام الختيععار أعضععاء الجمع

الشعععبية. وكانععت القاعععدة العامععة السائععـدة هععي تكععوين هيئععات السععلطة وأعضععاء الجهععاز 

التشريعي دون انتخاب، فاالنتخاب قديما كان يعتبر وسيلة غير ديمقراطية الختيار الحكعام 

والموظفين، وسادت عوضه طريقة القرعة.
6
  

" في مؤلفه "روح القعوانين"،  Charles de Secondat, baron de Montesquieuيؤكد " مونتسكيو

أّن "  التصويت بواسطة القرعة هو من الممارسة الديمقراطية، في حين أّن االختيعار ععن 

                                                 
1

يعة ذتشعريعية والتنفي. فأعضاء السعلطة الالسلطة التي يقومون بمهامها كانت م فيها أياي يقومون بمهام الحكذهم ال"أنهم يعرف الحكاّم في الدولة  

 "نظرا لبعد وظائفهم عن الصبغة السياسية  ال يعتبرون كذلك الفقهاء جلالقضاة عند  غير أنّ  امأصال من الحك يعّدونوالقضاء 
2
  Maurice Duverger ; Op.cit ., p.77.                                                                                              

 .109، ص.المرجع السابق ،_أنضر أيضا : مصطفى أبو زبد فهمي 
3
 Maurice Duverger ; Op.cit ., p.77,78. 

4
 Ibid ., p.78. 

 .270-296. .ص، صم1998، ، عمان، األردن، دار الحامدسوسيولوجيا الدولة وآليات العمل السياسيهنطش،  توهيل أبو محمد  5
 .166، ص م1998مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح،  ،مصر، النظم السياسيةسليمان، عبد المجيد عبد الحفيظ  6
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طريق االنتخاب هو األرسطوقراطية". وهو الشيء نفسعه العذي سعبق وأن ذكعره "أرسعطو 

Aristote تبر فيه أّن " تعيين األعضاء التنفيذيين يعتم ععن ، والذي اع"" في كتابه " السياسة

طريق القرعة التي تعتبر من األساليب الديمقراطية، أما تعيينهم عن طريق االنتخعاب فهعو 

".(حكم األقلية)ولغارشي من النمط األ
1
 

أما من ناحيعة تطبيعق األسعلوب االنتخعابي بعالمفهوم الغربعي الحعديث، فقعد كعان فعي أوروبعا 

، إذ مّثـلت أوروبا وقتها النمعوذج الفريعد فعي تقعديم سعلطة عليعا انتخابيعة. العصور الوسطى

ومعععع نهايعععة القعععرون الوسعععطى تطعععورت االنتخابعععات بتطعععور الهيئعععات الدسعععتورية وتّوسعععع 

انتشارها مثل المجالس النيابية، واللجان الشعبية.
2
   

تطعور نظريعة التمثيعل ذلعك بم، و18اب تعود إلى القرن إّن بداية اقتران الديمقراطية باالنتخ

(La Théorie de la Représentation Nationale)العوطني 
  

وهععذا معا جسعده فكعر "مونتسكععـيو 

Montesquieu الذي دعا إلى األخذ بأسلوب الديمقراطية النيابيعة ) التمثيليعة(، وهعو االتجعاه "

ّسعع القديمععة، د  فععي الثععورة الفرنسععية. وخالفععا لمععا كععان سععائدا فععي الععديمقراطيات ـ  الععذي ج 

وباتسععاع رقعععة الدولععة وزيععادة مهامهععا وارتفععاع عععدد المععوطنين المتزايععد، أصععبح مسععتحيال 

تطبيق نمط الديمقراطية المباشرة، الشيء الذي أدى إلى تطور نظام التمثيعل الشععبي العذي 

 يساهـم فيه الشعب في اختيار ممثلين ينوبون عنه في تـسيـير شؤونه. 

مارسعة السعلطة نيابعة ععـن عامعة الشععب. " ومعن ثعم أصعبح ويشارك هعؤالء النعواب فعي م

االنتخاب هو الوسيلة األصلية إلسناد السلطة ".
3

   

، فقععد تميععزت بظهععور مبععادئ مثععل التمثيععل والفصععل بععين السععلطات، م18أمععا نهايععة القععرن 

ال تطبيقهععا فععي وقععد عرفععت مثععل هععذه المبععادئ وغيرهععا نجاحععا فععي أشععك ،وسععيادة الشعععب

وساعد ظهور األحزاب السياسـية على تطبيعق هعذه النظريعات... وشعهد  تحدة،الواليات الم

تأسععيس نظععم انتخابيععة تنافسععية حععرة ومسععتقرة فععي الواليععات المتحععدة وأوربععا  م19القععرن 

الغربـية.
4  

تمحعورت كعل الصعراعات  م19ويرى " موريس دوفرجعـيه " انعه خعالل القعرن 

                                                 
1
 Pierre Martin , Les Systèmes Electoraux et Les Modes de Scrutin ;2

éme 
édition (paris Montchrestien 

,1997) ,p.12et13.  
2

أنماط  -النمط االنقالبي-دراسة في األساليب ،النمط الوراثي ،العربيةأنماط االستيالء على السلطة في الدول "، صالح سالم زرتوقة 
 .107 ص ،دار الجيل، بدون سنة النشر ، لبنان،بيروت ،الموسوعة السياسية العالمية : في " 1985-1950أخرى،

3
 Maurice Duverger ; Op.cit., p.p-77-  80  

 .167د الحفيظ سليمان، مرجع سابق، ص . وعبد المجيد عب270-269 .صد توهيل أبو هنطش، المرجع السابق، ص_أنضر أيضا : محم
4

 . 107صالح سالم زرتوقة، المرجع السابق ص.  
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 )الوصععول إلععى توسععيع حععق التصععويت حععول االنتخععاب؛ والععـتي كانععت تتجسععد خاصععة فععي 

. suffrage universel))ليصل إلى مرحلة االقـتراع العام  (االنتخاب 
1
  

، حيعث سعاد مبعدأ االقتعراع الععام م19لقد عرف حق االنتخاب توسعا وانتشارا خالل القرن 

. وارتبععـطت الععدعوة إلععى األخععذ لجميععع المععواطنين دون أيععة قععـيود حقععا مكفععوال كععانالععذي 

كل االقـتراع العام بالـدعوة إلى المبعادئ  الديمقراطيعة.بـش
2 

ويؤكعد ذلعك " جبرائيعل آلمونعد 

Gabriel Almond " فعلعععى مسعععتوى الدولعععة تتكعععون الديمقراطيعععة معععن البنعععى  " حيعععث يقعععول

السياسعية التععي تجعععل المععوطنين يشععاركون فععي االختيععار بععين زعمععاء سياسيععـين متنافسععين، 

المشعاركين كبععـيرا، وكلمعا كانععت الخعـتياراتهم فعاليععة ومعنععى، وكلمعا كععان ععدد المععواطنين 

كلمعا كعان النظعام ديمقراطيعا. " 
3  

وأصعبح بعذلك الحعق فعي التصعويت يشعمل فئعات لعم تكعن 

مجموععة معن المتغيعرات مثعل بتتمتع بهذا الحق من ذي قـبل، بحيث كان التعـصويت مقيعدا 

 عية.المكانة االجتماجنس والمال والمستوى التعليمي وال

متغيععر الجععنس، كععان الحععق فععي التصععويت مقصععورا علععى الععذكور فقععط مععن دون ل فبالنسععبة

حعق االنتخعاب مقصعورا فقعط علعى شعريحة النعبالء  نإلى الذكور كا ةوحتى بالنسب ،اإلناث

وععرف هعـذا الحعـق  ،(وهو تمييعز علعى أسعاس المكانعة االجتماعيعة )واألغنياء في أوروبا 

لقرنـين التاسع عشر والعشريـن يشعـمل كعل السعكان البعالغين، تطورا إلى أن أصبح خالل ا

سواء كانوا رجاال أم نساء، أغنيعاء أو فعـقراء. فعـفي بريطانيعا اتسعع حعق االنتخعاب إلعى أن 

على اخعتالف طعـبقاتهم، وكعان ذلعك معع القعوانين الصعادرة إلعى غايعة  رأصبح يشمل الذكو

بواسطة التمييز بين المعواطنين  م1791ا سنة ا في فرنسا فقد كان االنتخاب محدود. أمّ م1918

ولععم   ،الععذين لهععم الحععق فععي االنتخععاب (الفععاعلين)" السععلبيين " والمععواطنين " االيجععابيين " 

معد عت  بععد نهايعة الحعرب العالميعة األولعى بقليعل، ا  أمعا . م1848 هذا الحعق إال بععد ثعورة يعمم

لية.االقتراع العام للذكور في كل الديمقراطيات التمثي
4
   

عرف هذا االتساع في حق االنتخاب انقساما في اآلراء، فهناك المؤيدون ومثلهم فعي ذلعـك 

يعارضعععون توسعععيع حعععق  افععي أوروبعععا قعععوى اليسعععار، فعععي مقابعععل المحععافظين العععذين كعععانو

االنتخاب. أما حق االنتخاب بالنسبة لإلنعاث فقعد ظهعر بشعكل واضعح بععد الحعرب العالميعة 
                                                 
1
 Maurice Duverger ; Op.cit ., p80.   

2
 .168ص .   ،عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان، المرجع السابق  

3
 ، ليبيععا،بنغععازيمحمععد زاهععي بشععير المغربععي،  :، ترجمععةإطييار نظييري :ارنييةالسياسييية  المقجبرائيععل آلمونععد وبنجععام بويععل وروبععرت منععدت،  

 .151ص . م،1996منشورات جامعة قاريونس، دار الكتب الوطنية ،
4
 Pierre Martin ; Op.cit ., p. 15 
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 ، واالسعتراليون فعي سعنةم1869ته دول قليلة في غرب أمريكا سنة األولى، وقبله فقط عرف

 . م1908، وذلك  قبل أن تعرفه كل الفيدراليات سنة م1894

وبعد الحرب العالمية األولعى تعم االعتعراف لإلنعاث بحقهعن فعي االنتخعاب، والعذي  يرجععه 

ك لعذرب. بععد حعاركة المعرأة فعي اإلنتعاج خعالل ال" إلعى مشعPierre Martin  معارتن"  "بعـيار

وفعي  م1919لعك فعي ألمانيعا سعنة ذدة إقرار حق المعرأة فعي االنتخعاب فكعان دول عديعرفت 

 ، واعتععرف للمععرأة البريطانيععة بععالحق فععي االنتخععاب سععنةم1920الواليععات المتحععدة فععي سععنة 

 . وبععد سعنتين معن ذلعك، تعمّ م1944ا الفرنسعيات فكعان علعيهن االنتظعار حتعى سعنة . أمّ م1918

.م1984لنظيراتهن االيطاليات بحقهن في االنتخاب، و للبلجيكيات في سنة  االعتراف
1

   

د سيادة حق االنتخاب المقيد، لم يقتصعر فقعط علعى متغيعر الجعنس فحسعب، بعل أيضعا قّيع إنّ 

 القيود األخرى.من االنتخاب بنوع المنصب المشغول، وبالمال، وغيرها 

وهي تجربة قديمعة عرفعت معع الديمقراطيعة  ،اقة في استخدام االنتخابلقد كانت أوروبا سبّ 

األثينيعععة. كمعععا أن الرومعععان طعععوروا المؤسسعععات النيابيعععة. وقعععّدم الجرمعععان أفضعععل العععنظم 

، حيعث كعان الحعاكم يصعل إلعى السعلطة علعى أسعاس م16االنتخابية التي عرفت قبعل القعرن 

قدرته على جذب المؤيدين، ويفقد السلطة بمجرد فقدانه لهذا التأييد.
2

   

" Asanteنك نموذج آخر في أفريقيا يتمثل في األسلوب الذي تستخدمه  قبيلعة "االشعانتي وه

ن ععدد معن مكعون معال -والمتمثل في اقتعراح األسعرة للمرشعح للخالفعة أمعام مجلعس الدولعة 

."أو يرفضه، الذي ينبغي أن يوافق عليه، -الممثلين عن كل القبائل 
3
 

المي: تقوم الدولة في اإلسالم علعى مجموععة معن االنتخاب في الفكر السياسي اإلس 3-2-2

التعععاليم السياسععية التععي اسععتقاها المفكععرون والفقهععاء المسععلمون مععن القععرآن الكععريم والسععنة 

النبوية الشريفة. ونجد من أشهر هؤالء المفكرين "أبعي األعلعى المعودودي" و"أبعي الحسعن 

 الماوردي"، وغيرهما. 

عتبععر أن حكومععة البشععر فععي شععكلها الصععحيح، البععد أن يععرى المععودودي أن القععرآن الكععريم ي

تؤمن بسيادة هللا ورسوله القانونية، وتتنازل لهما عن الحاكمية، وتؤمن بعأن تكعون الخالفعة 

نائبة عن الحاكم الحقيقي تبارك وتعالى، وسلطاتها في هذه المنزلة ال بّد أن تكون محعدودة 

                                                 
1
 Ibid., p .16. 

2
 .105، ص صالح سالم زرتوقة، المرجع السابق  

3
 .106، ص  نفس المرجع  
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، صلى هللا عليه وسلّمنونية ومنزلة الرسول بمجموعة من الحدود تتمثل في حاكمية هللا القا

لتبليعغ القعانون العذي أمرنعا بإتباععه فعي القعرآن  -ععز وجعل-كونه اإلنسان الذي اختعاره هللا 

إّنيا أنزلنيا إلييل اليـكتابل بيالحعب فاعبيدل ا مخلصيا  لي    ﴿ الكريم. وذلك مصداقا  لقوله تععالى

.الييّدينل 
1
. وأ مييرت  ألنإ ق ييـلإ إّنييي أ    ﴿وقولععه عععّز وجععلّ   مييرت  أنإ أعبييدل ا مخلصييا  ليي   الييدينل

.أكونل أّولل المسلمينل 
2 

وا ا  ويقول تعالى أيضا ﴿ ولقدإ بعثنال في كلب أّمية  رسيوال  أنل اعبيد 

وا فييي  يياللة  فسييير  يينإ حقدييتإ علييي ل ال د يينهمإ مد م ا  ومل ييدل يينإ هل يينهمإ مد واجتنب ييوا الطييا وتل فلمل

بينل  .األرضل فانظر   وا كيفل كانل عاقبة  المكذب
3
 

إّن مععن ت نععاط  بععه هععذه الخالفععة الشععرعية السععلمية لععيس فععردا أو أسععرة أو طبقععة، وإنمععا هععي 

الجماعة التي تؤمن بالمبادئ التي جاء بها القرآن الكريم، ووردت في السنة النبوية، وتقيم 

يي ﴿:دولتهععا علععى أساسععها. ودليععل ذلععك مععن القععرآن قولععه تعععالى عل يينكمإ ول دل ا  الّييذينل آمن ييوا مل

ين قيبلهمإ ولليمكينند له يمإ  ميال اسيتخلفل الّيذينل مل وعمل وا الّصالحاتل ليستخلفّنه مإ فيي األرضل كل

وننلي ال يشيركونل بيي شييئا   مإ أمنيا  يعب يد  ين بعيدل خيوفلهل ه مإ مل لند دينه م  الّذي ارت ىل له مإ وليبيدب

نإ كفرل بعدل ذللل فأ ولئللل ه   .م  الفاسقونل  ومل
4

هذا األمعر. فكعل فعرد  وهذه اآلية توضح جليا    

في جماعة المؤمنين شريك في الخالفة وفقا لهعذه اآليعة، ولعيس لواحعد معن البشعر أو طبقعة 

إلعى  الخالفة وتركيزها في يديه. إضعافةمن الطبقات الحق في سلب المؤمنين سلطاتهم في 

 تخصععه هععو دون سععائري أن خالفععة هللا ذلععك، فمععا مععن شععخص أو طبقععة يسععتطيع أن يععّدع

أو حكومعة الطبقعة أو حكومعة رجعال  ععن النظعام الملكعي ، وهعذا معا يميعز الخالفعةالمؤمنين

اإلسالم يتجه بالخالفة إلى الوجهة الديمقراطية.هكذا فاّن و الدين.
5
 

 المشعروعية تعرتبط باالختيعار الحععر فعي هعذا السعياق يعتبععر اإلمعام "أبعو حامعد الغزالععي" أنّ 

.افقتها، وليس  بخيار النخبة فقط للجماعة وبمو
6
غير أنه يوجد فعرق جعوهري بينهعا وبعين  

الديمقراطيععة الغربيععة تقععوم علععى مبععادئ الحاكميععة  اطيععة الغربيععة يكمععن فععي أّن فكععرةالديمقر

                                                 
1

 .2الزمر، اآلية  
2

 .12و 11 اآليةالزمر،  
3

 .36، اآلية النحل 
4

 .55النور، اآلية  
5

  . 21، ص م1988، الجزائر، الشهاب ، احمد  إدريس :ترجمة ،الخالفة  والملكودودي، أبو  األعلى  الم   
6

 .17 صم، 2001، مارس  265، العدد المستقبل العربي :،في"جدليات الشورى والديمقراطية"احمد الموصلي،  
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الشعبية أما في خالفة اإلسالم الديمقراطية، فإن الشعب يسعلم بحاكميعة هللا ويجععل سعلطاته 

د قانون هللا برضاه ورغبته.محدودة بحدو
1  

 

، فان عمل الدولة فعي اإلسعالم، بدايعة معن تأسعيس أول لبنعة فيهعا، ثعم انتخعاب رئعيس عليهو

الدولة وأولي األمر، وانتهاء  باألمور التشريعية والمسائل التنفيذية، كلها يجب أن تتم علعى 

مباشعرة أو ععن  إذا تمعت المشعورة اأساس تشاور المؤمنين فيمعا بيعنهم بصعرف النظعر عمع

طريق نواب منتخبين انتخابا صحيحا، وعليه فاالنتخاب في الفكر السياسعي اإلسعالمي هعو 

مإ وأقيام وا طريقة وأسلوب للشعورى. وهعذا مصعداقا لقولعه تععالى  هل ﴿والّذييـنل اسيتجاب وا ليربب

مإ ي نفقونل   ا رزقناه  م بينه مإ وممد مإ ش ورل ه  الةل وأمر  .الصد
2

     

دودي، فععان الشععورى تعتبععر مععن المبععادئ السياسععية للحكععم اإلسععالمي، وهععي وحسععـب المععو

قاعععدة "تشععترط التشععاور بععين قععادة الدولععة وحّكامهععا والمسععلمين، والنععزول عنععد رضععاهم 

 38ورأيهم وإمضاء نظام الحكم بالشورى". وهذا وفقا لما ورد فعي سعورة الشعورى، اآليعة 

للوإ كنتل فّظا   يـليظل القليبل فلبلمال  ﴿ السابق ذكرها، وكذا قوله تعالى نل ا للنتل لهمإ ول رحمة  مب

ـمإ فيل األميرل فياذال عزميتل فتوّكيلإ  ف  عنه مإ واستغفرإ له مإ وشاوره  وا من حولللل  فاعإ النـفـ ُّ

.على ال إند ال ي حلبُّ المتوّكلينل 
3                                                                                                 

 

، لعو صلى هللا عليعه وسعلّمسألت يوما رسول هللا " :ويقول عمرابن الخطاب رضي هللا عنه

عليعه وقع لنا بعدك ما لم نجد له حكما في القرآن أو نسمع منك فيه شيئا فماذا نفعل؟. فقعال 

ورى وال تقضععوا بععرأي "اجمعععوا العابععدين مععن أمتععي وجعلععوه بيععنكم شععالصععالة والسععالم 

 ."واحد

إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من  رضي هللا عنه أيضا: " من دعا إلىويقول عمر 

المسلمين فال يحل لكم أن ال تقتلوه "ويقول " ال خالفة إالّ عن مشورة".
4
 

إّن مبععدأ الشععورى "... بعععد الصععالة ثععاني عععرى اإلسععالم التععي بّينهععا رسععول هللا بععالقول 

في مؤتمر العقبعة بتوضعيح مبعدأ الشعورى،  صلى هللا عليه وسلّميق، وقام رسول هللا والتطب

                                                 
1

 .21، ص ، المرجع السابقالمودودي بو األعلىأ  
 .38، اآلية الشورى  2
 .159، اآلية آل عمران 3
 .42و 41أبو األعلى المودودي، المرجع السابق، ص.  4
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وبتحويله من مبدأ نظعري ععام إلعى آليعات تطبيقيعة مفّصعلة، وإلعى مؤسسعات نّظمعت جميعع 

جوانب العملية السياسية".
1 

 

أمععا المععاوردي فيركععز علععى مفهععوم اإلمامععة، ويعّرفهععا بأنهععا "موضععوعة لخالفععة النبععوة فععي  

حراسة الدين وسياسة الدنيا..."
 
ويذكر المعاوردي كيفيعة انعقعاد اإلمامعة، فيقعول إنهعا تنعقعد  

بطريقتين؛ إما عن طريق اختيار أهل الحل والعقد، أو بعهد اإلمام من قبل.
2  

 

أما الطريقة األولى فيشترط  في أصحابها ثالث شعروط هعي: العدالعة، والعلعم العذي يسعمح 

ة حسب شروطها المطلوبعة، وتعوفر العرأي والحكمعة فعي اختيعار بمعرفة من يستحق اإلمام

اإلمامة؛ فمن الفقهاء من يعرى بأنهعا ال تنعقعد  ماألصلح. وقد اختلف بشأن عدد من تنعقد به

إال بجمهععور أهععل العقععد والحععل مععن كععل بلععد، ليكععون الرضععاء بععه عامععا والتسععليم إلمامتععه 

 عنععه علععى الخالفععة باختيععار مععن إجماعععا، وهععذا مععذهب مععدفوع ببيعععة أبععي بكععر رضععي هللا

أقعل معا تنعقعد بعه معنهم  :حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. وقالعت طائفعة أخعرى

 :اإلمامة خمسعة يجتمععون علعى عقعدها أو يعقعدها احعدهم برضعا األربععة اسعتدالال  بعأمرين

عهم النعاس أحدهما أن بيعة أبي بكر رضي هللا عنه انعقدت  بخمسعة اجتمععوا عليهعا ثعم تعاب

عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن حضير، وبشير بعن سععد،  :فيها، وهم

   وسالم مولى أبي حذيفة رضي هللا عنهم".

أما الطريقة الثانية ففيها اخعتالف أيضعا؛ إذ يعرى فقهعاء أهعل البصعرة أّن عمعر رضعي  هللا 

ي حين يرى علمعاء الكوفعة أن عنه جعل الشورى في ستة ليعقد ألحدهم برضاء الخمسة. ف

اإلمامة تنعقد بثالث، ليتوالها احدهم برضعا االثنعين ويكعون الثالثعة فعي هعذه الحالعة حاكمعا 

وشععاهدين. فععي حععين يععرى آخععرون أن اإلمامععة تنعقععد بواحععد، ويسععتدلون فععي ذلععك بمععا قالععه 

صعلى هللا  " أ مدد يعدك أبايععك  فيقعول النعاس ععمُّ رسعول هللا :العباس لعلي رضي هللا عنهما

 ".ثنان، وألنه حكم، وحكم واحد نافذبايع ابن عمه فال يختلف عليك ا عليه وسلّم

وعن اجتماع أهل الحل والعقد الختيار اإلمام، يقول المارودي انه: " إذا اجتمع أهعل العقعد 

اإلمامععة الموجععودة فععيهم شععروطها، فقععدموا للبيعععة  والحععل لالختيععار تصععفحوا أحععوال أهععل

 وأكملهعم شعروطا، ومعن يسعرع النعاس إلعى طاعتعه وال يتوقفعون ععن بيعتعه، أكثرهم فضال

                                                 
، (م 632-609)مالت المسيئة إليي  وترد على الح تبطلصلى هللا عليه وسلّم حقائع تاريخية عن حكم  وسياسة محمد  احمد عزيز عبد هللا،  1

 . 61، صم2006دار األديب،  تمنشورا وهران، الجزائر،
2

ومحمددد إبددراهيم الزغلددي،  عصععام فععارس الحرسععاتي :، تحقيععق وتخععريج وضععبطاألحكييام السييلطانية والواليييات الدينييية، الحسععن المععاوردي أبععو 

 .16 -13م، ص ص. 1996بيروت، لبنان، المكتب اإلسالمي، 
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فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أّداهم االجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه، فعان أجعاب 

عليها وانعقدت بيعتهم له باإلمامة فلزم كافة األمعة العدخول فعي بيعتعه واالنقيعاد  هإليها بايعو

جبعر عليهعا ألنهعا مرضعاة واختيعار ال إلمامة ولعم يجعب إليهعا، لعم ي  لطاعته، وان امتنع من ا

د   ل عنه إلى من سواه من مستحقيها".يدخله إكراه وال إجبار، وع 
1

    

وبعيدا عن كعل الجعداالت والنقاشعات واالختالفعات التعي قعد ت ثعار  بعين علمعاء مسعلمين، معن 

وسيلة االنتخعاب تظعل النظعام جهة وبين غيرهم من المفكرين من غيري بني اإلسالم، فان 

األقععرب إلععى مبععدأ الشععورى فععي اإلسععالم، وتكععون هععذه الوسععـيلة مععن نععـوع االقتععراع المقيععد 

وليس االنتخاب العام. ويتضح مما سبق أيضا، أّن "العبرة فعي تحديعد أهعل الشعورى كانعت 

القول تأييعده بصفاتهم ال بعددهم، وأن الكثرة واألغلبية ال تعني األفضلية دائما". ويجد هذا 

"أن اإلسالم ال يجعل كثرة العدد ميزانعا  :في رأي المفكر أبو األعلى المودودي، الـذي قال

للحق و الباطل".
2
يلل كثيرة   ﴿مصداقا لقوله تعالى   بل لوإ أعجل ي الخبيث  والطيبب  ول ق لإ ال يستول

للي األلبابل لعلّكمإ ت فلحونل  .  الخبيثل فاّتق وا ال يأ وإ
3
اإلسالم يحعّذر دائمعا معن رأي  إنّ  "... 

وانإ  ﴿ الكثرة، فإنه ليس صوابا دائما  بعل إنعه قعد يعؤدي إلعى الضعالل والبعوار، قعال تععالى:

ت طيييعإ أكثيييرل مييينإ فيييي األرضل ي  يييلولل عييينإ سيييبيلل ال إنإ يتبعيييونل إالّ الّظيييّن وإنإ هيييمإ إالد 

صييونل  يخر 
4

رسععة فيمععا يتعلععق بممااإلسععالم لقيععد الوحيععد الععذي يقععره . بيععد انععه يالحععظ أن ا

هعو قيعد الكفعاءة وحعدها بغعض النظعر تمامعا ععن أي قيعد آخعر الحقوق السياسية كاالنتخاب 

كاألصل أو المهنة أو المال."
5 
  

ورغم كل هذا، إالّ انه يسود في األوساط غير المسلمة، وحتعى عنعد العديعد معن المسعلمين  

سععاس حععق المحكععومين فععي انتخععاب السععلطة االعععـتقاد بععأن "... تنظععيم أمععور الحكععم علععى أ

الفكعر  تالحاكمة، وفي مراقبتهعا، ومعارضعتها، ونقعدها، ومحاسعبتها، إّنمعا هعو معن انجعازا

السياسععي الغربععي المعاصععر، وهععذا يخععالف مععا تثبتععه النصععوص والوثععائق ووقععائع التععاريخ، 

القععرآن، وأن ويتعععارض مععع مععا أمععر هللا بععه رسععوله، بععأن يبععّين للنععاس مععا أ نععزل إلععيهم مععن 

                                                 
1

 .17 -14ص .، صمرجع سابق الحسن الماوردي، أبو 
، مؤسسعة الثقافعة الجامعيعة ، مصعر،اإلسكندرية، الغربية مبدأ الشورم في اإلسالم، مع المقارنة بمبادئ الديمقراطيات ،يعقوب محمد المليجي 2

 . 225 ، صبدون تاريخ
 . 100اآلية  ،المائدة 3
 .116اآلية  ،األنعام 4
5

 .225يعقوب محمد المليجي، مرجع سابق، ص. 
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يعلمهم كيعف يطبقونعه فعي حيعاتهم العمليعة، ألنعه لعيس هنعاك معا هعو أهعم وأولعى بالتوضعيح 

والبيان من الحكم وسياسة الحكم، لكونهما بالنسبة لألمة بمثابة الرأس من الجسد."
1

   

لقععد نظععر علمععاء وفقهععاء المسععلمين باالعتمععاد علععى النمععوذج السياسععي "...لدولععة الرسععول  

التعي أوّحعدت إطعار األسعس النظريعة السياسعية، معن شعورى وإجمعاع  عليه وسلّمصلى هللا 

أّسععس، بصععفته  صععلى هللا عليععه وسععلّم . إذ أن النبععيدوعقععد وبيعععة، وحريععة المعتقععد واألفععرا

القائد والحاكم والقاضي، المجتمع السياسي األول. فقد حعدد فعي الصعحيفة أركعان المجتمعع 

دسعتور الدولعة اإلسعالمية األولعى،  هعي صحيفعـةلئله وفئاته. فاالتعددي، المتعدد بأديانه وقبا

صعلى هللا يؤكد على:...تنوع المجتمع وتععدد فئاته...توحعده كدولعة سياسعية بقيعادة الرسعول 

الذي يرسم سياسات الحرب والسالم ويعقعد المعاهعدات واالتفاقيعات ...اعترافعه  عليه وسلّم

نية المختلفة..."بحرية المعتقد والممارسة للمجتمعات الدي
2
   

إّن األمة في اإلسالم تسمو في مكانتها عن األمم األخرى، فهي "... لم تكن نتيجة لشعروط 

وظروف مادية... لقد كانت نظرة للحاضر وللمستقبل اللذان يعتمعدان علعى عقيعدة أخالقيعة 

تقعدم مبعدأ هعذه األمعة التعي  3يتضمنها اإلسالم باعتباره دينا  ونهجعا  للحيعاة بشعتى مجالتهعا."

اإلجماع في تقرير أمورها الدينية والدنيوية، وبعذلك أصعبح إجمعاع األمعة "...نظريعا أعلعى 

سلطة ملزمة ".
4
 

إّن األدلة، سواء من القعرآن أو معن السعنة النبويعة ومعا ورد ععن صعحابة رسعـول هللا، ومعا 

با لتنظعيم حيعاة ألفه وقّدمه علماء اإلسالم، إثبات بأن الفكر السياسي اإلسالمي تضعّمن أسعلي

المجتمعععات البشععرية تكفععل المشععاركة فععي إقععرار أسععس الحكععم مععن أجععل إقامععة دولععة العععدل 

هعذه األسعاليب  وأنّ  ،والمساواة، والمعتمدة على ما أمر به هللا ععّز وجعـل، ورسعوله الكعريم

فععي تعيععين الحععاكم تعتبععر أكثععر تطععورا ، وأنععـسب إلععى البيئععة العربيععة واإلسععالمية، نظععرا  

لتها، وسهولة تطبيقها.لعدا
5
 

                                                 
1

 .6عبد هللا، المرجع السابق، ص. احمد عزيز  
2

 . 19و 18احمد الموصلي، المرجع السابق، ص  
3 Bennamia Abdelmadjid , "The Concept of Nation (Ummah) in Islam :A Comparative Study " in :  

وطندـي للتعلديم العلدي للحضدارة اإلسدالمية ، تـصدـدر عدن المـعـهدـد ال(عدـدد خداص...)،م1997، نوفمبر 3 :، العدد مجـلة الحـضارة اإلسالمية -

  .8وهران ، ص . (حاليا والحضارة اإلسالمية كلية العلوم اإلسالمية)،
4

 .21، ص.، المرجع السابقاحمد الموصلي 
5
 Jarrett Blonk , Aanund  Hylland ; structure and Electoral Systems in Post Conflict Situations 

(Washington : by IFES ,2005.), P.36 et 37 . 
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دون أن ننسى في هذا المقام إسهام ابن خلدون الذي سنخصه هنا بالتفصيل فقد 

فصل في أن العمران البشري ال بد له من  "تطرق ألنواع الحكم في الفصل الذي سماه 

 أصناف:  ةحيث صنف فيه الحكم إلى ثالث " سياسة ينتظم بها أمره

هذا النوع من " و الكافّة على مقتضى الغرض والشهوة حمل "الملك الطبيعي: وهو  – 1

الحكم تشترك فيه جميع األمم والشعوب التي ال يستند فيها الحكام ال إلى سياسة عقلية وال 

 إلى سياسة شرعية.

حمل الكافّة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح  "الملك السياسي: وهو  – 2

عرف أكثر ما عرف عند الفرس الذين كانوا وهذا النوع  "الدنيوية ودفع المضار

 ".  قوانين سياسية مفروضة من العقالء وأكابر الدولة وبصرائها "يستندون فيه إلى 

الشرعي في مصالحهم األخروية  حمل الكافة على مقتضى النظر "الخالفة: وهي  – 3

ة الدين والدنيوية الراجعة إليها.... فهي في الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع في حراس

." وسياسة الدنيا
1
 

التي يعقد لها وللمسائل  " الخالفة"إن بحثه هنا، قصير ومقتضب، باستثناء 

ولذلك فإننا ال نجد في المقدمة أية دراسة عميقة ألنواع  ،المتفرعة عنها فصوال عديدة

الحكم األخرى. وذلك ألنه اقتصر في بحثه على مجتمع واحد، هو المجتمع اإلسالمي، 

بي منه بصفة خاصة، وهذا المجتمع لم يعرف أنظمة الحكم اليونانية هذه، بل والمغر

بينهما دار نظام الحكم في الدول ، وعرف نوعين من الحكم فقط: الخالفة والملك

 اإلسالمية كلها.

 وبما أنه بنى نظريته في الحكم على العصبية، كان عليه أن يقيم الدليل على أنّ 

 ورت ثم انقلبت إلى الملك بمقتضى العصبية ذاتها.الخالفة نفسها قد نشأت وتط

ولذلك كان يقول دائما أن نشأة الخالفة كغيرها من الحوادث الكبرى التي تمت في 

صدر اإلسالم، كانت كلها من قبل المعجزات وخوارق العادة، ولما انغمس العرب في 

اإلنفراد بالمجد "ض النعيم بكثرة الغنائم والفتوح أصبحت طبيعة الظـروف الجديـدة تفـر

وكان ذلك على عهد معاوية فانقلبت الخالفة ملكا. "واستئثار الواحد به 
2
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يمكننا أن نالحظ أنه كان يريد أن يمدد نظريته في العصبية حتى تشمل الخالفة 

كان  "أبو بكر الصديق  "ذاتها من أول نشأتها حتى تالشيها، ولكن وبما أن الخليفة األول 

هاشميا وال أمويا أي لم يكن من أقوى فروع العصبية القرشية صاحبة  تيميا ولم يكن

 "الرئاسة. فقد كان يتعين عليه إيجاد مخرج ينقذ به نظريته، ولم يكن هذا المخرج إال ّ 

 وهو مخرج يحقق له هدفان في آن واحد:  "الخوارق و المعجزات 

ن الرئاسة على القوم إنما الهدف األول: هو إنقاذ نظريته في العصبية التي تقتضي أ -

وأنها ال تنتقل إالّ إلى األقوى من فروعه،  "الفرع المخصوص بالغلب عليهم "تكون في 

إلى أبي بكر وهو من تيّم أضعف صلى هللا عليه وسلّم وبما أن الخالفة قد انتقلت بعد النبي 

نبي ومعجزاته هو القول بأن خوارق ال –الحل المنقذ  –فروع العصبية القرشية فإن الحل 

 قد بهرت العرب وأنستهم اعتبار العصبية.

الهدف الثاني: هو إضفاء الشرعية على حكم ملوك وقته الذين لم يكونوا عربا وال  -

قرشيين وذلك بتقريره طرد العلة من اشتراط القرشية، وبالتالي اإلفتاء بأنه يكفي في 

 "لعصرهاية غالبة على من معها قو القائم بأمر المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية"

وأخيرا يرى أّن نظام الخالفة هو الحكم النموذجي في اإلسالم، إالّ أنه ال يمكن أن 

يقوم من جديد لغياب الظروف الموضوعية التي عملت على قيامه. فيصبح بذلك تحول 

روف الخالفة إلى ملك أمرا ال بد منه، ألن ذلك هو ما تقتضيه طبائع العمران وتطور الظ

وتبدل ألحوال.
1
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 المبحث الثاني
 المجتمـــع: مكونات ، تنظيمات  وأنماط 

 
أّن السلطة السياسية هي من جهة السلطة االجتماعية الخاصة  ة  إذا أدركنا خالص

وأنها من جهة أخرى سلطة ذات سيادة، وجب علينا لزوما التعريف  ،بالمجتمعات المدنية

ان عالقتها بالتنظيم، ومدى سيادة السلطة السياسية داخل هذه بالمجتمعات المدنية وتبي

 المجتمعات.

 :مفهوم المجتمع المدني -1

يعبر معنى المجتمع اإلنساني عن طبيعة العالقات االجتماعية والنظم  :ـعالمجتم 1-1

والضوابط السلوكية التي تقع بين األفراد والجماعات، واللغة والتاريخ والعادات والتقاليد 

، أو أو جماعة مهما كان حجمها ،هداف المشتركة التي يؤمن بها أبناؤه، فلكل إنسانواأل

والتفاعل مع الوحدات المجتمعية األخرى ،االتصال إلىحاجة ها، طموحاتطبيعة 
1
. 

شبكة أو نسيجا من العالقات االجتماعية التي تقوم بين «ويعّرف المجتمع على أنه يمثل 

«م وتحقيق طموحاتهم وأهدافهم القريبة والبعيدةاألفراد وتهدف إلى سد حاجاته
2
. 

تجمع إقليمي لجماعة من الناس ارتبطوا بصالت حضارية «وبتعبير آخر يمثل        

«في شؤون الحياة الفكرية والماديةوقيم واحدة وعالقات منظمة فيحصل بينهم تجاوب 
3

 ،

بطبعه إلى األلفة  ان مياال  ذلك أّن اإلنسان كما يقول ابن خلدون لم يكن متوحشا وإّنما ك

والتعاون والعيش بسالم مع أخيه اإلنسان
4
. 

المجموعة من األفراد تقطن بقعة جغرافية «وفي تعريف آخر يعبر المجتمع عن        

محددة معترف بها وتتمسك بمجموعة من المبادئ والمقاييس والقيم والروابط االجتماعية 

. ولعل هذا 5«ة والتاريخ والمصير المشترك الواحدواألهداف المشتركة التي أساسها اللغ

ز على أهم التعريف لمصطلح المجتمع أدق التعاريف وأكثرها علمية وواقعية، فهو يركّ 

المقومات والشروط التي ينبغي توفرها في المجتمع اإلنساني كالسكان الذين يتكلمون لغة 

يعيشون على بقعة جغرافية واحدة ولهم تاريخ مشترك ويؤمنون بأهداف مصيرية واحدة و

                                                 
1
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2
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3
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معلومة ومحددة ومعترف بها سياسيا، علما بأّن عامل توفر البقعة الجغرافية التي يعيش 

عليها أبناء المجتمع ليس شرطا أساسيا في وجود المجتمع، فهناك أبناء مجتمع واحد 

كونهم يعيشون في أقاليم جغرافية مختلفة ومع هذا تربطهم روابط األلفة واالنسجام نظرا ل

 يتكلمون لغة المجتمع ويشعرون بانتمائهم القومي ولهم تاريخ واحد وأهداف مشتركة.

نستنتج أن المجتمع يمثل اللبنة التي تتكون من جماعات وفئات  تمن خالل هذه التعريفا

مختلفة تربط أفرادها روابط اجتماعية دائمة أو مؤقتة تعتمد على المصالح واألهداف 

لضوابط والقواعد السلوكية والقيمية، كما يعتمد المجتمع على اللغة المشتركة وتحدد با

التي يتفاهم أفراده من خاللها، والتاريخ الذي يعمق وحدتهم ويشد بعضهم إلى بعض، 

والمصير المشترك الذي يوحد صيغة عمل األفراد ويوجه سلوكهم في خط معين 

ؤثر في شعورهم وجوارحهم وتحقق والعادات والتقاليد التي تبلور اجتماعهم اإلنساني وت

 التعاون واأللفة والمحبة بينهم.

 

القبيلة، وهي ما ت عرف بمكونات المجتمع  وأالعشيرة  بهيقصد : المجتمع األهلي 1-2

لم يكن المجتمع عائلة أو عشيرة فهو مجتمع مدني، وتارة  المدني التقليدية، وبالتالي فإذا

وهناك من يرى أن نتخلى   ي كل أفراد المجتمع.المحل أخرى يقصد بالمجتمع األهلي أو

محله المجتمع األهلي فهو يشمل كل الجماعات  عن مصطلح المجتمع المدني ونحل

مظلة الدولة. ولكن استبعاد المجتمع األهلي  والكيانات غير الرسمية والتي ال تقع تحت

افتراض غير  دائرة المجتمع المدني هو مجرد بالمعنى األول أو بالمعنى الثاني عن

  .واقعي على اإلطالق

محكوم بروابط ومحددات أولية تحيل اإلنسان فيه إلى انتماءاته األولية التي فهو مجتمع 

ال إرادة له فيها، وتجعله يعمل في الوقت نفسه، على ترسيخها وتقويتها بما يتعرض له 

عيد إنتاج من عمل مؤسسات أهلية، أو حكومية، ت ناجمةمن عمليات تنشئة اجتماعية 

 .عناصر انتماءاته، وترتب أولوياتها بما يخدم توجهات هذه المؤسسات

على ترسيخ روابط المجتمع األهلي بانتماءاته األولية مل تعإّن مؤسسات المجتمع األهلي 

.بناء عالقاتها مع الخارجل ، واالنطالق منها كأولوية انتماءالقائمة على العصبية القرابية
1
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 األهلي حسب هذا الوصف في عدة أشكال نذكر منها على سبيل المثال:ويظهر المجتمع 

ا ": المجتمع البدوي -أ ا ثابت  بل يهيمون حيث عّن لهم  ،إن البدو أقوام رحل ال يبتغون بيت 

وطاب ذاهبين ببيوتهم على ظهور مطاياهم ينصبونها حيث أقاموا معتمدين على ماشيتهم 

ويتغذون بلحومها وألبانها ويتخذون ما فاض  ،لطبيعـةيغذونها بما أنبتت األرض من كأل ا

لديهم منها أو من صوفها، وشعرها، ووبرها لسد ما بقي من احتياجاتهم من مطعم، 

".وملبس ومسكن واكتساب درهم يستعينون به لدى الحاجة
1

 

هو المجتمع الذي يقوم على التنقل المحدود، حيث ينتقل بعض  :بدويالالمجتمع شبه  -ب

القبيلة بصحبة قطعان من األغنام واإلبل للرعي في المناطق المجاورة ثم العودة  أفراد

.إلى المناطق األصلية
2
 

إلى تحديد خصائص  "Radcliffe Brown"راد كليف بروان  : يذهبيالريفـع المجتم -جـ 

المجتمع الريفي من خالل تعريفه للشخص الريفي، فالشخص الريفي مواطن يرتبط 

ع بوجود نظام للحياة مستقر لفترات طويلة في وطنه، والشخص الريفي بالقرية ويتمت

من حيث أن الجماعة الريفية هي جماعة  ،يختلف عن الشخص البدوي بوجه خاص

ا غير كامل ا في  ،جزئية وتكون مجتمع  ألنها جماعة ترتبط بالمدينة المجاورة وتكون جانب 

ي جماعات مكتفية بذاتها أو هذا هو نسق تلك المدينة. هذا في حين أن البدو يعيشون ف

التصور المثالي للمجتمع البدوي.
 

إلى أبعد من "  Alfred Louis Kroeber ويذهب "كروبير

ذات ثقافة  "partielle sociétés" ذلك في قوله: إّن المجتمعات الريفية هي مجتمعات جزئية

ا وهي وإن كانت بالضرورة مجتمعات زراع "partielle culture" جزئية ية فهي تعيش دائم 

.في عالقة بالمدن واألسواق
3
 

 

دولة منوط بها تنظيم فالصانعة المجتمع المدني بامتياز  هي الدولةالمجتمع المدني:  1-3

 أحوال المجتمع في شتى المجاالت. 

في المجتمع الذي ال يزال في مرحلته االنتقالية من مجتمع أهلي إلى مجتمع مدني ف

سساٌت رسمية ومدنية وأهلية تعمل إما على إبقاء المجتمع في حالته تتداول النشاط فيه مؤ
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التي تتناسب مع توجه الدولة وإيديولوجيتها، فتعمل المؤسسات الرسمية، تربوية كانت، 

أو سياسية، اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية، على ترسيخ هذا التوجه؛ أو على استكمال 

لته المدنية بالعمل على نقل الفرد من تبعيته نقل المجتمع من حالته األهلية إلى حا

لروابطه األهلية إلى االنخراط، باإلرادة والوعي، في روابط مجتمعية مدنية من خالل 

العمل على إنشاء الوعي بالذات، ووعي االنخراط في مجموع تتأمن فيه مصلحته، 

لمصير المشترك ويحس فيه بحرارة االنتماء المتولدة من اإلحساس باإلرادة الواحدة وا

الواحد المتناسبين بدورهما مع توسيع مساحة المصلحة العامة. وهذه جميعا  ال يمكن 

إنتاجها إال من قبل المؤسسات المدنية في المجتمع مهما كانت هويته: أهلية أو مدنية أو 

 في مرحلة انتقالية بين هذه وتلك.

يمكن أن يقوي عناصر هنا تظهر الحاجة ماسة إلى المؤسسات التي تعمل على ما 

المجتمع المدني. ومن هذه المؤسسات: األحزاب والنقابات والمنظمات الثقافية والروابط 

واالتحادات المدنية التي تأخذ من اإلنسان وحدة اهتمامها مهما كان توجهه، وتنصرف 

إليه من أجل تعزيز موقعه كصاحب مصلحة في التغيير إلى ما هو أفضل لمصلحته 

باعتباره مواطنا  في النظر إلى ذاته، وفي نظر اآلخرين إليه، وفي نظرته إلى ولمستقبله 

.بما يتيحه موقعه ودوره في المجتمع اآلخرين دون مفاضلة ألحد على آخر إالّ 
1
  

فالمجتمع المدني كواقعة اجتماعية تاريخية، ال كمفهوم قانوني، ليس سوى مجموع 

نه إلجماعات التي تختلط دون أن تذوب، اجتماعي، إنه حاصل اجتماع عدد كبير من ا

كما يقول علماء االجتماع مجتمع كلي، ومن هنا يمكننا أن نفهم أن المدينة هي إذا صنيع 

العمل االجتماعي لإلنسان، وهي أيضا حصيلة التفاعالت والتداخالت العديدة بين الناس 

ن حدة الفوارق، تزيل المسافات، لكنها تزيد م يوالجماعات في قلب مجتمع مدني، فه

توّسع مجاالت االتصال، لكنها تغنيها أيضا، وهكذا تسعى إلى دمج الفئات االجتماعية 

المتشعبة والمتزايدة باستمرار، في وحدات شاملة تسير أكثر فأكثر نحو االتساع 

ن المدنية تنمي الفردية، وجب القول أيضا أنها توطد إوالتقارب، وإذا قلنا من جانب آخر 

بين الناس وتوسع رقعته إذ  ت ضاعف من إمكانيات دخولهم في عالقات مع التعاون 
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إليها،  ينتمتتضاعف من عدد الفئات التي  ااآلخرين وقيامهم بنشاطات مشتركة، إنها إذ

وعليه فأشكال المجتمع المدني هي من ثمار المدنية.
1
  

 اأن ثمة أناس "ى به ونتيجة لما سبق فإن استخدام كلمة مجتمع مدني في سياق ما إنما يعن

وعلى هذا فإن  "هم البعض بطرق نظامية يشغلون مكانا ما في زمان ما ضمرتبطين ببع

.المجتمع المدني هو عبارة عن شبكة من العالقات
2
وأيا كان الشكل الذي يتخذه المجتمع  

 من الظواهر فأما الخاصيتين فهما. ثالثة أنواع، وتينيخاصالمدني فهو يشتمل على 

 

ذلك أنه مجموعة تضم بداخلها العديد من الجماعات  مجتمع المدني هو مجتمع كلي:ال -1

هذه المجموعة هي ثمرة المدنية التي  (سلبية أو إيجابية)التي تجمعها عالقات مشتركة 

 يؤدي تطورها إلى تقسيم العمل، والتخصص في الوظائف االجتماعية.

 

الفئات االجتماعية وتعاونها، يقتضيان : إّن تجانب المجتمع المدني هو مجتمع منظم -2

 شيئا من االستقرار و بالتالي شيئا من التنظيم للعالقات الناشئة بينها. 

صفات المجتمع المدني ال تقتصر على التمييز بين وظائفه المختلفة فحسب، بل تتعداه  إنّ 

الفرد فيه كما  هذا المجتمع، يتميز ببناه االجتماعية والسياسية، وهو مجتمع يمتثل إلى أنّ 

وإالّ فلن يمثل مجموعة محددة، بل خواء من  ،الجماعة، لتنظيم معين وقواعد معينة

الفوضى.
 3  

نواع الثالثة من الظواهر فهي على التوالي: العالقات االجتماعية، األأما فيما يخص 

 الفئات االجتماعية والمؤسسات االجتماعية.

قات بين األفراد والجماعات، وهي العوامل : تكون هذه العالالعالقات االجتماعية -أ

المحركة للواقع االجتماعي، وقوته الدافعة إلى التغيير، ألنها عالقات عمل وإنتاج وهي 

 تشكل ما يمكن أن ندعوه البنية التحتية للمجتمع.

في شبكة  "البنيات االجتماعية  "هي التي يطلق عليها اسم  الفئات االجتماعية: -ب

من تسميتها مجموعة أفراد. وذلك من أجل التمييز بينها وبين  التماعية، بدالعالقات االج
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الزمرة والجمعية، حيث أن الزمرة هي جماعة تتميز بعالقات اجتماعية عارضة وتلقائية، 

 .أما الجمعية فهي جماعة تميزها عالقات منظمة ودائمة

د والطقوس والعادات للمبادئ والقواع ةهي الصيغ التنظيمي المؤسسات االجتماعية: -ج

اإليديولوجية،  ،القانونية "البنى الفوقية "والتقاليد التي تحدد تنظيم البني االجتماعية. إنها 

والدينية بعض األحيان التي تنشأ بقصد الحفاظ على الشيء من االمتثال، فبدونها تسير 

صود هنا ام السياسي، نحو التفكك واالنحالل، والمقظهذه البنى، مهما يكن شكل الن

بالمؤسسة، كل بنية اجتماعية منظمة، مهمتها القيام بوظيفة محددة، حسب قواعد مستقلة 

.عن إرادة أعضاء الجماعة، ومتميزة عن عالقاتهم االجتماعية العارضة
1
 

إن تعريف المجتمعات المدنية ينطوي على التوفيق ما بين صفة االستقرار وصفة 

ام، ودواعي التقدم، فالسلطة السياسية تنتظرها إذا ظالحركية أي ما بين الحاجة إلى الن

وظيفة مزدوجة: المحافظة على حد أدنى من النظام ودفع المجتمع إلى أقصى ما يمكن 

 .من التقدم، لكن ال شك أن التوفيـق، عمليا، بين هاتين الخاصتين، ليس باألمر السهل

 

المجتمع األهلي طبيعي  المدني:المجتمع مفهوم و المجتمع األهلي مفهوم المقارنة بين 1-4

باعتباره حصيلة االنتماءات األولية لإلنسان، والمجتمع المدني مصنوع باعتباره حصيلة 

ما يقوم به اإلنسان نفسه، بالوعي واإلدراك والتنظيم االجتماعي باعتبارها، جميعا ، 

هذه  ّولاألهلية إلى حالته المدنية. وأعوامل أساسية في تحول المجتمع من طبيعته 

لة االنتماء من حالته القرابية والعصبية القائمة على هذا االنتماء أالتحوالت نقل مس

مستوى األسرة أو العائلة، وهو االنتماء المخف ف والبديل عن العشيرة  إلىالطبيعي 

إلى حالته المدنية القائمة على االنتماء المشترك للناس جميعا  على اختالف  أي .والقبيلة

انتماء المواطنة الذي يتصدر االنتماءات جميعا  دون أن يلغيها.  ة، أياتهم الفرعيانتماء

القول أن هذا االنتماء صناعة تنهض على التنشئة االجتماعية والتربية يمكن من هنا 

عادة ترتيب األولويات ولجعل االنتماء الوطني ( من أجل إبالقول والممارسة)المدنية 

ه لهذه ا  َ النتماءات والعامل على احتوائها.والقومي الموجِّ
2
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مقياسا لدرجة  ،مكونات ما قبل الدولة على العتماديشكل تجاوز المجتمع األهلي ا

ث  ي  في حين . فيه الديمقراطيةترسخ تقدم المجتمع المدني و التصدع في موقع الدولة  حد 

شديدة التنوع  بنى اجتماعية مثال  ورث العربي المجتمعانتعاشا لعناصر المجتمع األهلي. ف

، حيث أسس بنيانها السياسي واالجتماعيالمذهبية و ،والقبلية ،تمثل االنتماءات العشائرية

وتحدد اتجاهات  ها،تملك هذه البنى موروثات ثقافية وتقاليد تغرس جذورها عميقا في

نجم عن ذلك ارتداد المجتمع إلى أشكال من السلطوية ، فيالحياة السياسية واالجتماعية

لى تصاعد النبذ والتناحر بين هذه المكونات وغياب إئمة على هيمنة فئوية أو فردية، والقا

واتخذت  العصبياتوفي هذا اإلطار انبعثت قضية  ،واالعتراف باآلخر ،ثقافة التضامن

 في المستقبل. ينذر بالخطرحجما 

 أماممن الطبيعي في هذا المناخ أن تتراجع المؤسسات المدنية لتخلي الساحة 

في هذا السياق رؤية  ، فليس من الغريبأو عشيرته مذهبه فيعضوي للفرد النتماء الا

البنى األهلية وهي تكتسح األحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات التي تشكل 

األحزاب  نشط من خاللها، فتزدهر بذلكاألسس التي ينهض عليها المجتمع المدني وي

لنقابات واالتحادات ااالنقسامات المذهبية تخترق ، ولعصبيةاأو  مذهبيةذات االنتماءات ال

على مجاالت العمل  القبليةالدينية أو الصبغة الجمعيات األهلية ذات  تسيطرو ،المهنية

االجتماعي.
1
 

 

 

 

 

إن السيادة تستلزم استقالل : المجتمع المدني وضرورة سيادة السلطة السياسية داخله -2

سلطة اجتماعية خارجة عن نطاق المجتمع المدني، وفي آن السلطة السياسية إزاء أية 

.واحد أولويتها على كل سلطة داخل هذا المجتمع
2
إالّ أنه ال يمكن لهذه السيادة أن تكون  

مطلقة، ألنها تصطدم بالسلطات االجتماعية الخارجية التي تقف في وجهها وتحد من 

ناشئة عن مثل هذا التصادم، ومثال نطاقها، والتاريخ يعج منذ قرون عديدة بالصراعات ال

                                                 
1
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ذلك، مسألة العالقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية في البلدان المسيحية وحتى 

البلدان اإلسالمية. هذا باإلضافة إلى التساؤل الدائم حول ما إذا كانت سيادة السلطة 

المجتمع المدني السياسية تحمل في طياتها شيئا من التقييد الداخلي، أليس هناك داخل 

حقول نشاط ممنوعة عليها وجماعات بعيدة عن متناولها، أال تتعارض السيادة مع 

 الحرية. ؟

أو الخدمات العامة العائدة للسلطة  ،مختلف النشاطات حصيجرت العادة أن ن

لحدود ل السلطة في حقل من حقولها، ونرسم االسياسية، وبالتالي فنحن نحدد قطاعات عم

دها نفوذ السلطة في كل قطاع، وتبدأ الحرية. ولكن في الحقيقة ليس هذا التي ينتهي عن

سوى وصف لمؤسسات محددة تاريخيا وجغرافيا، حيث أنه ليس من الضروري حصر 

ل السلطة السياسية للحصول على الحرية السياسية، فالسلطة أعمال ومقومات تدخّ 

 :جليا حيث قال "Rousseau روسو"السياسية ليست جائرة أو قاهرة في ذاتها، وهذا ما رآه 

السيادة والحرية ال تتعارضان إالّ بقدر ما يكون المجتمع المدني بأكمله بعيدا عن  نّ "إ

واطنين المقهورين بمقاومة الم . التي تصطدم أحكامها"المشاركة في السلطة السياسية

عي، أصبحت الذي يؤدي إلى الثورة التي تعني قلب نظام اجتما ءالشي أفرادا وجماعات،

بناه حاجزا يصد موجة التقدم، من أجل بناء نظام مغاير تتفق مؤسساته مع واقع العالقات 

، أنه ما من ثورة أّدت إلى إضعاف Marxاعية. لهذا نجد، حسب مالحظة ماركس االجتم

بل كانت على العكس، تزيدها قوة بعد أن تبدل من صورتها، فاألفراد  ،السلطة السياسية

ة السلطة إلى لذين يصنعون الثورات، ينتقلون بواسطتها من مواجهوالجماعات ا

تتأيد  ى حرية أكثر إيجابية من المواجهة،تنطوي هذه المشاركة عل المشاركة فيها، حيث

اإلنسان الذي " "األخالق" في كتابه " Baruch Spinoza سبينوزا" هذه الحقيقة التي أعلنها

أوسع حرية وهو توجهه األحكام المشتركة،  يسلك طريق العقل، هو في الحاضرة، حيث

".لة التي ال يخضع فيها إالّ لذاتهمنه في حياة العز
1
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أردت أن  ،داخل المجتمع ضرورة التنظيمالتطرق إلى  قبل: التنظيمضرورة المجتمع و -3

يختلف في محتواه عن ذلك الذي  مبحثمدلول مصطلح المكانة في هذا ال أشير إلى أنّ 

 فالمكانة في هذا المبحث ،ستعمل في أثناء الحديث عن النفوذاانة الذي لمصطلح المك

نعني بها المركز أو المنصب الذي يشغله عضو ما في منظمة أو مؤسسة وفقا لقواعد 

الترتيب الوظيفي المقررة رسميا بينما المكانة كشكل من أشكال النفوذ فنعني بها االحترام 

ون إكراه منه ويعتبرونه حقا له ألنهم يعتبرون هذا الذي يكنه الناس للفرد المتميز ود

 الفرد رمزا لهم يجسدهم تجسيدا.

تفرضها  ،فهو ظاهرة وضرورة مجتمعية عصرية –بوجه عام  –أما عن التنظيم 

متطلبات تصريف شؤون المجتمع الحديث، وما ينطوي عليه من تعقيدات جسيمة 

ع اإلنساني المعاصر، وما من ومشكالت وصعوبات مرهقة عديدة تغشى ربوع المجتم

سبيل لتداركها وتجاوز أخطارها سوى األخذ بأسباب التنظيم، والتعويل عليه كسالح ناجع 

من شأنه الحيلولة دون تفاقمها، وكفالة متطلبات االستقرار والنمو المطرد بأعلى درجة من 

 الفاعلية واالقتدار.

 اكتشاف ينفرد به المجتمعولئن كان األمر كذلك، فليس معنى هذا أن التنظيم 

الحديث أو أن المجتمع الحديث وحده هو مجتمع التنظيم، ألن وجود المجتمع من حيث 

إن كان ثمة فارق نوعي يعتد به في هذا وهو كذلك البد أن ينطوي على نوع من التنظيم، 

 شديدة الوضوح قوامها العقالنية والكفاءةالصدد فهو استناد التنظيم الحديث إلى أسس 

القدرة على اإلنجاز، مما يفضي على المجتمع الحديث سمة مميزة فارقة من شأنها و

بأنه مجتمع التنظيم الرشيد. وينصرف  –دون أي من المجتمعات التقليدية  –وسمه 

إلى كل ما تتواضع عليه  –اإلدارة فيما تقرر أدبيات علم االجتماع و –مفهوم التنظيم 

نظيمية، ومعايير وضوابط سلوكية، وما يقترن بذلك أو الجماعة من ترتيبات وإجراءات ت

يترتب عليه من تكوينات بنيوية ووحدات وظيفية، من شأنها تعبئة جهود أعضائها، 

م بغية التحقيق الواعي وتنسيق العالقات المتبادلة بينهم، وتحديد مسؤوليات كل منه

لم وتجليات التنظيم تتجسد معامن جهة أخرى المصالح المشتركة للجماعة. ولألهداف و

الوحدات ط مميزة من التكوينات البنيوية، والرشيد في المجتمع الحديث بوجه عام في أنما

أو  (Organisations المنظمات)صطلح على تسميتها أ  الوظيفية النوعية المنظمة، 
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، أو التجمعات ، ويقصد بها تحديدا تلك الوحدات االجتماعية(Institutionsالمؤسسات )

األمر  د بناؤها ويعاد تشييده بطريقة عمدية، بغية تحقيق أهداف معينة،رية التي يشيّ البش

زة.يّ الذي يكسبها هوية معنوية متم
 1

        

ام، فالمجتمع على هذا ظالمجتمع اإلنساني يستحيل وجوده دون ن ؛خالصة  و

 غالبا   هيف ،معالسلطة تكون بمثابة األساس للنظام الذي يستند إليه المجتو ،مرادف للنظام

ام وجود د، تبعه بالتالي انعهما تصدر عن تنظيم اجتماعي معين، فإذا ما انعدم وجود

غياب  أنّ  إذ   ال ّفي الجماعات المنظمة الروابط،السلطة، ومن ثمة فإن السلطة ال تظهر إ

فرا  التظهر في ال أو  ،هي تالزم الروابط ألنها ال تقومفالتنظيم يتضمن غياب السلطة، 

مؤقتة أو دائمة، لها  ،ين الروابط، فكل جماعة منظمة في المجتمع صغيرة أو كبيرةب

.ها الخاص من السلطةؤبنا
2
 
  

 

يتمثل بشكل أساسي في النسق المنتظم من  ( Organisation formelle) التنظيم الرسمي: 3-1

يا، وعلى القواعد والترتيبات المؤسسية، والمعايير والضوابط النظامية، التي تحدد رسم

نحو تفصيلي، المسار العام لديناميات التفاعل االجتماعي داخل المجتمع بما يؤهلها 

يفتها المحورية أو وظائفها الثانوية والتكميلية، وتحقيق ما تنشده من ظلالضطالع بو

 (المنصب)غايات نهائية محددة، وجوهر هذا الصنف من التنظيم هو عالقات المركــز 

ال عن المعايير والتوجيهات المحددة لاللتزامات والواجبات المقررة رسميا، فض

والمسؤوليات المنوطة بكل من تلك المناصب والمراكز، وما لكل منها من ميزات أو 

مستقلة  تماما عن  )  (Prestigeصالحيات معينة، مما يفضي عليها جميعا مهابة مميزة 

هوية من يشغلها من األعضاء.
3
 

اسم  –داخل التنظيم الرسمي  –ات المكانة هذه هناك من يطلق على عالق

والتي تتضمن توقعا مزدوجا ومستمرا لشرعية األوامر بين طرفي  "عالقات السلطة"

ئك الذين ينفذونه، لالعالقة، فصانع القرار يتوقع أّن أمره سوف يحظى بالقبول من أو

شرعية األمر وهذا اإلحساس ب ،الذين بدورهم يتوقعون األمر ويحددون سلوكهم وفقه

الموجه لهم يرتكز على اعتقادهم في الحاجة إلى األمر الذي ينشأ عن ممارسة السلطة، 
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  "Justification légale"أو يرتكز أيضا على االعتقاد بأن ممارسة السلطة لها تبرير قانوني 

وأن صانع القرار يقوم بإشباع حقه القانوني في إصدار األوامر. ومهما يكن األساس 

فإن هذا اإلحساس بالشرعية يعد هاما للغاية في المحافظة  ،دد لشرعية عالقة السلطةالمح

،على عالقات السلطة
 

سواء كان مركزيا  أو حتى محليا . ،داخل التنظيم الرسمي
1
 

تنظيم المركزي: ونقصد بذلك مؤسسات الحكم واإلدارة المركزية المنوطة أساسا ال 3-1-1

ة والقرارات السياسية، والسهر على تنفيذها على مستوى بمسؤولية صنع السياسات العام

ولصالح المجتمع ككل، والتي تّعد خاصية مميزة للمجتمع السياسي الحديث، ومظهرا بّين 

الداللة على التزامه قواعد الرشد والعقالنية، سواء من حيث تحديد آلياته ووظائفه، أم من 

أن مؤسسات الحكم واإلدارة إذ تمثل  ونه وتنظيم تفاعالته. ومرجع ذلكؤحيث تدبير ش

التنظيم الرسمي للمجتمع فإنها ال تقوم وال تمارس صالحياتها دون سند من قاعدة 

تحدد كيفية إدارة شؤون المجتمع السياسي،  –مكتوبة أو غير مكتوبة  –تنظيمية 

  "Constitution"وضمانات استقرار أوضاعه، هي ما انعقد الرأي على تسميتها: الدستور 

الذي يحدد السلطات العامة في المجتمع، ويؤسس وجودها الشرعي، ويعّين آفاق 

وابط الملزمة، ال ضممارستها، ووسائل وشروط استخدامها، ويحيطها جميعا بسياج من ال

تستطيع الحياد عنها أو اختراق حدودها. وغني عن البيان أّن هاته السلطات العامة في 

ال تزيد عن سلطات رئيسية ثالث  –عددية كانت أم شمولية ت –النظم السياسية المعاصرة 

هي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، ومع أن كل سلطة من هذه 

السلطات الثالث تنفرد بوظيفة محورية معينة، تقوم على أمرها مؤسسة نظامية محددة 

منظومة من  تعدو أن تكون  المسؤوليات والصالحيات، فإن هذه السلطات، جميعا ال

وااللتزامات ترتد في مجملها إلى أصل واحد بذاته هو  والواجبات، االختصاصات،

السلطة السياسية المسيطرة على مقاليد األمور في المجتمع.
2
 

-أمـّا فيما يخص التنظيم المحلي  ،هذا فيما يخص التنظيم المركزي على العموم

قليال عن الصورة التي للتنظيم المركزي، ويتضح فإن األمر يختلف  -موضوع دراستنا

ذلك أكثر من خالل دراسة مؤسسات ممارسة السلطة داخل الجماعات المحلية وخاصة 

 البلدية.
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التنظيم المحلي: الذي يتجسد في مؤسسات ممارسة السلطة واإلدارة، المنوطة  3-1-2

إلى جانب السياسات  أساسا بمسؤولية صنع السياسات المحلية، والسهر على تنفيذها

العامة المفروضة عليها لصالح المجتمع المحلي، وليست هنا مؤسسات ممارسة السلطة 

بأي حال من األحوال مؤسسات للحكم كما سنرى ذلك فيما يأتي. وإن  كان وجود السلطة 

 المحلية يتطلب وجود جماعات محلية ينص عليها الدستور كالبلدية والوالية.

: كهيئة تمارس السلطة السياسية في المجتمع السياسي تعد ية المحليةالسلطة السياس /أ

نتيجة تلقائية لتفاعل وتطاحن اإلرادات والقدرات الذهنية والمادية ألفراد المجتمع على 

السلطة السياسية  روف االقتصادية، واالجتماعية، والجغرافية، والفكر الديني. وتتمّثلظال

راد الذين يمثلون المجتمعات المحلية عن طريق أجهزة المحلية، في الهيئات، أو األف

.إدارية وتنفيذية
1 

ويمثلون قاعدة  ،للتعبير عن الديمقراطية محليا افهم بذلك يشكلون إطار

.لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية فضاءالالمركزية و
2
 

صور على أنه يجب التفريق بين الالمركزية اإلدارية التي تعتبر صورة من 

والالمركزية السياسية التي تعتبر صورة من صور الحكم. فالمركزية اإلدارية ال  ،اإلدارة

يمكن تصور قيامها إال في كفالـة الدولـة وتحت مراقبتها. أما المركزية السياسية فهي 

نظام يقوم على توزيع مظاهر السيادة بين الوحدات المحلية، فتباشر هذه الوحدات في 

لداخلية، فتقيم برلمانا وتنشئ حكومة، وتسن تشريعات وتقضي بها. في له سيادتها اظ

 .حين أن الالمركزية اإلدارية ال تملك أي نوع من أنواع السيادة

يبقى أّن وجه الشبه بين السلطة السياسية المحلية والمركزية هو أن السلطة  

صاصاتها ومسؤولياتها السياسية المحلية شأنها شأن السلطة السياسية المركزية، تباشر اخت

وسلطاتها بأسلوب تمتزج فيه السياسة باإلدارة.
3
  

نظام اإلدارة المحلية يقتضي من الدولة إنشاء فروع ومكاتب  :اإلدارة المحلية/ ب

وفي هذا النظام تعطي  ،وإدارات وأقسام إداريـة، وتنفيذية في بعض المستويات المحلية

وع، أو الوحدات اإلدارية، سلطات ومسؤوليات السلطات المركزية لهذه المكاتب، والفر

والفرق بين إتباع هذه السياسة  .إما بطريق الالمركزية، أو عدم التركيز اإلداري ،محددة

                                                 
 .13و 7، ص م1971المنظمة العربية للعلوم العربية لإلدارية، مصر، القاهرة،  ،، الحكومات المحلية في إطار الدولةمصطفى فهمي 1
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أو تلك هو أنه في عدم التركيز اإلداري ال يكون للفروع، أو المكاتب سلطات واسعة 

الالمركزية يكون لها  للتحرك إالّ بعد حصولها على تصديق الجهة المركزية، بينما في

وقد  ،سلطة البت النهائي في موضوعات معينة مهما عظمت، أو تضاءلت أهميتها

يقتضي األمر في الالمركزية اإلدارية منح الفروع، أو المكاتب، الشخصية االعتبارية 

 وما يترتب عن ذلك من صالحيات ومميزات خاصة.       

في العادة إتباع نظام اإلدارة المحلية،  فكل الخدمات المركزية أو السيادية تستلزم

أي وجود أجهزة ووحدات لإلدارة المحلية تتبع الجهة المركزية مباشرة وتخضع للقيود 

 ،وهي ال تخضع بحال لسلطة أخرى غير السلطة المركزية ،واألحكام التي تتضمنها

التابعة لها وعليه فالسلطات المحلية الممثلة في المجالس المحلية واألجهزة اإلدارية 

مباشرة أو الحكام المحليون ال شأن وال دخل لهم في قيام هذه الفروع والمكاتب بنشاطها 

النشاط بمعزل عن السلطة المحلية. افهي تمارس هذ
1
  

أي  ،كما توجد حالة أخرى قد تتبع فيها الحكومة أسلوب أو نظام اإلدارة الميدانية

وفق مقتضى  ،خدمات المركزية أو السياسيةإنشاء مناطق إدارية ومكاتب إلدارة بعض ال

السهولة اإلدارية ولرفع كفاءة تشغيلها دون التقيد في تحديد المنطقة اإلدارية بحدود 

الوحدات المحلية، فمنطقة اإلدارة الميدانية قد تشمل أكثر من وحدة محلية، كما هو الحال 

ما خاصا ليس له أدنى اتصال مثال بالنسبة لخدمات األمن، حيث تتبع وزارة الداخلية تقسي

بالتقسيمات اإلدارية الخاصة بالجماعات المحلية وذلك لمساعدتها على حفظ األمن في 

ربوع البالد، وهذا التقسيم يقضي بوجود مديريات أمن، ومراكز شرطة تتوسط مناطق 

معينة لكي يسهل اإلبال  عن الحوادث واالنتقال إلى مكانها. الشيء نفسه بالنسبة 

سيمات ألغراض انتخابية، حيث تقسم البالد إلى دوائر انتخابية وفقا لعدد السكان للتق

وتبعا ألغراض سياسية، فتتغير حدود الدوائر االنتخابية مع كل زيادة أو نقصان في عدد 

سكان المنطقة.
2
  

أما فيما يخص التنسيق بين السلطة السياسية المحلية واإلدارة المحلية، فإنه في 

العالم يتم عن طريق ممثل الحكومة المركزية في النطاق اإلقليمي، بموجب  غالبية دول
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صالحياته المزدوجة كممثل للسلطة التنفيذية العليا في الدولة، وكممثل للسلطة المحلية، 

فهو بذلك يمتلك الصالحية القانونية للتنسيق بين سائر األجهزة التنفيذية واإلدارية بالشكل 

 العام في الدولة والسياسة العامة للسلطة التنفيذية العليا في الدولة.الذي يتفق مع الصالح 

إذا  الفرق بين السلطة السياسية المحلية واإلدارة المحلية يكمن في أن السلطة 

وهو تمثيل مجتمع إنساني محدد في مساحة  ،السياسية المحلية تتوفر على الطابع السياسي

دارة الخدمات الالزمة لهذا المجتمع اإلنساني محددة وتتولى رسم السياسة المحلية وإ

وال يتطلب وجودها وحدات محلية  ،المحلي، أما اإلدارة المحلية فتفتقر للطابع السياسي

بل يكفي لوجودها إتباع سياسة الالمركزية  ،ذات شخصية معنوية أو إقامة سلطة محلية

.أو سياسية عدم التركيز اإلداري
1
 

 

هو ذلك التكوين البنيوي الذي ينشأ  )   ( Organisation informelle:غير الرسميالتنظيم  3-2

تلقائيا بمحاذاة التنظيم الرسمي، لتعذر، أو استحالة استبعاد العوامل والعالقات الشخصية 

االلتزام حرفيا  ةمن السياق العام لديناميات الحياة الجماعية داخل المجتمعات، وصعوب

 واستقاللية هويتها. (لمركز ا )وبشكل صارم بمحددات المنصب 

ويتمثل التنظيم غير الرسمي بوجه عام في تلك الشبكة العريضة من العالقات 

الشخصية واالجتماعية التي تنشأ وتتطور بين أعضاء المجتمع، وتقوم بمحاذاة التنظيم 

 الرسمي، مستندة إلى منظومة من القواعد المتفق عليها عرفيا بين األفراد.

عظم الدراسات السياسية ولعهود طويلة أسيرة االقترابات التقليدية لقد ظلت م    

التي كانت تنحصر اهتماماتها  المؤسساتي(،الكالسيكية )االقتراب القانوني والتاريخي و

اإلدارية في العملية السياسية، دون التطرق يفية تأثير البناءات القانونية وفي معرفة ك

مية بغير المباشرة وغير الرس تي يمكن أن توصفوالعوامل األخرى اللمجمل الفواعل 

من  -أي الدراسات السياسية -النظام السياسي، ولم تخرجمن حيث تأثيرها على السلطة و

 تإلى االهتمام بديناميات الحياة السياسية المعتمدة على تفسير سلوكيا إطارها السكوني

 آرثر بانتلي"العالم األمريكي  مع بداية القرن العشرين على يد الفواعل غير الرسمية إالّ 

Arthur. Bentley  "  دخل جديد يعني بدراسة م في اقتراح م1908الذي كان له الفضل سنة
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ثرها على الحياة السياسية، وسعى نحو أالصراعات التي تدور فيما بينها والجماعات و

إيجاد اقتراب بديل يعتمد على التحليل السلوكي لألشخاص وليس التركيز على 

.لمؤسساتا
1
 

وقوامه األساسي العالقات الشخصية  ،هذا ولّما كان جوهر التنظيم غير الرسمي

. (مراكز)فإن هذا التنظيم يتألف دائما من أدوار ال من مناصب  ،وليس عالقات المنصب

وقد تتطابق هذه األدوار أو تتضارب مع التدرج العام للمكانات الخاصة بالتنظيم 

العالقات االجتماعية في مثل هذا الصنف من التنظيم تنهض  الرسمي، ونتيجة لذلك فإن

الذي يحمله أعضاء المنظمة لبعضهم،  "l’estime" عادة على أساس االحترام أو التقدير

.بغض النظر عن المناصب الخاصة التي يشغلونها مهما كانت درجة تمايزها
2
ويظهر  

سواء على مستوى المجتمع  التنظيم غير الرسمي بشكل جلي في منظمات مباشرة النفوذ

 أو على مستوى المجتمع المحلي ولكن بدرجات وأشكال مختلفة. ،(الوطن)الكلي 

 

نقصد بمنظمات مباشرة النفوذ على مستوى المجتمع  :على مستوى المجتمع الكلي 3-2-1

الكلي، آليات العمل السياسي العام، كجماعات الضغط أو المصلحة، واألحزاب 

إلى ذلك من منظمات طوعية تشكل القوام األساسي للتنظيم غير الرسمي السياسية... وما 

للمجتمع. وسنخص بالذكر في هذا المقام كل من جماعات الضغط أو المصلحة، 

في المجتمع  ةواألحزاب السياسية، والمؤسسة الدينية ألنها األكثر ظهورا وممارس

 الجزائري الكلي.

يفها بشكل إجمالي بأنها منظمات جماهرية، يمكن تعر :جماعات الضغط أو المصلحة/ أ

تختص بالدفاع عن مصالح معينة، وتباشر عند االقتضاء ما يعن لها من أنماط النفوذ، أو 

التأثير تجاه السلطات العامة، ودوائر صنع السياسات أو القرارات السياسية، سواء بهدف 

صول على قرارات أو رعاية المصالح التي تمثلها وحمايتها وتعزيزها، أم بغية الح

ث ر  العزوف عن تقلد  تعهدات من شأنها خدمة هذه المصالح وتطويرها، وهي بوجه عام ت ؤ 
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مناصب الحكم، وتحجم عن تحمل أي مسؤولية مباشرة فيه، ومن ثم فهي ال ترمي إلى 

 السيطرة على مواقع القوة اآلمرة في المجتمع.

تعد أطرا تنظيمية من شأنها توحيد  –وية من الوجهة البني –ولّما كانت هذه الجماعات  

صفوف جماعة اجتماعية معينة، والتعبير عن مصالحها، والعمل على تحقيقها، ورعايتها 

من الوجهة الوظيفية  –وحمايتها، وكفالة أسباب نموها وإطرادها، فإن ذلك ال يعني قط 

السياق العام  أنها ال بد وأن تمارس نشاطا سياسيا متواصال، أو تنغمس تماما في –

للعملية السياسية بالرغم مما تباشره من ضغوط على السلطات العامة، وما لها من نفوذ 

.مؤثرة في تشكيل الرأي العام وتوجيهه
1
 

رسمية التي تسيطر على الحياة السياسية، ومن ال: هي أحد التنظيمات غير األحزاب/ ب

ّم فإنه يقع على عاتقها بعض العبء في تقرير سياسة البلد والحزب بصورة عامة. كما  ث 

تمثل همزة وصل بين المجتمع  _سواء في األنظمة الديمقراطية أو الشمولية _أنها

إلحساس بالوحدة لوالسلطة الحاكمة، ومن ناحية أخرى فهي التي تمهد الطريق للجماهير 

.مع السلطة، ومن ثم فهي تزيد من شرعية النظام ومن قدرته على التصرف
2
  

ب ال ينئ عن مباشرة نفوذه في المجتمع، والضغط على تنظيمه الرسمي، إّن الحز

قصد التأثير في دوائر صنع السياسات العامة والقرارات السياسية، أو لتغيير بنية التمثيل 

السياسي، واالستيالء على مؤسسات ممارسة السلطة، باعتباره قوة سياسية لها حضور 

ة ال يمكن إغفالها أو إنكارها أو التغاضي عنها، فعلي في المجتمع، تعززه مصالح حقيقي

ولذلك قلما يوجد مجتمع سياسي معاصر ال يعرف الظاهرة الحزبية، أو لم يعايش 

التجربة الحزبية على نحو أو أخر، وهي إذ توجد في هذا المجتمع أو ذلك فإنها ال تتخذ 

.صيغة بذاتها، أو نمطا محددا ال تفارقه أو تتحول عنه
3
 

لّوا يحتكرون السلطة العلمية ظهؤالء  ،: أو ما يعرف برجال الدينسسة الدينيةالمؤ /ج

في غياب منافس جدي من بين أصناف حملة العلم اآلخرين، يبسطونها على العامة 

ويفاوضون بها الحاكم أو يلزمونهم بها بحسب األحوال. بينما الفيلسوف على سبيل المثال 

ء المجتمع ولو على سيبل االحتمال البعيد، بقدر ما اهتم لم يكن يعنيه أن يقدم مشروعا لبنا
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داخل ذاته، أّما األدباء من جهة أخرى، فقد أسسوا أدبا سياسيا خارج  "مدينة "ببناء 

اعتبارات الشريعة وأحكامها، والتراث الذي كان مرجعهم لم يكن النص الديني 

يونان، إالّ أن هذا كله آل ومأثورات السلف الصالح، بل هو التراث السياسي للفرس، وال

عندهم إلى مأثورات من حكم ومواعظ صاروا يتداولونها، بل أصبحت متداولة أيضا في 

 كتب األدب وفي أدب الفقهاء السياسي.

لقد كانت السلطتين العلمية، والسياسية في فترة الخالفة، مجتمعتين في شخص 

، ثم صلى هللا عليه وسلّمول ، استمرارا الجتماعهما في شخص الرس"الخليفة الراشد "

مع معاوية، هذه الفترة التي  "الملك  "انفصلتا مع نهاية فترة الخالفة الراشدة وبداية فترة 

بدأ معها إلحاح العالم الديني دائما على واقع تمايز السلطتين العلمية، والسياسية لكي يهيئ 

لّم له به الحاكم، الذي سعى لنفسه القيام بدور الرقيب على هذه األخيرة. وهذا ما لم يس

الفقهاء، بالترغيب أو بالترهيب، بحسب االقتضاء. مما دفع بالفقيه إلى  عدائما إلى استتبا

استعمل آلية الفتوى لبسط هذه السلطة العلمية، رغم أّن الفتوى ليست في حد ذاتها ملزمة 

حاكم لي جري أمره إالّ حين يستصدرها ال –بمعنى أنه ليست هناك أداة مؤسسية لتنفيذها–

باسمها. إالّ أّن حاجة المجتمع اإلسالمي إلى مرجعية دينية، تضفي المعنى، والغائية على 

نظامه هي التي جعلت وظيفة الفتوى قائمة. والفتوى التي نعنيها هنا ليست الفتوى 

الشخصية بل نقصد بها الفتوى التي موضوعها قضية عامة، وقد تكون هذه القضية من 

أي ممارسة مجتمعية ال يوجد لها مثيل في ما خبره الفقهاء السابقون. هذا  "النازلة  "قبيل 

في القديم، أما في العصور الحديثة، فقد وجدت المجتمعات اإلسالمية نفسها وقد أ دخلت 

إليها تنظيمات جديدة، وأنماط سلوكية مستحدثة، أدت إلى إنعاش الفتوى بهدف بسط 

أخذت تفلت من رقابتها. وسواء تعلق األمر بالنوازل، أو  سلطة الشريعة على مجتمعات

بالعوائد الجديدة، فإن هدف الفتوى واحد، وهو بسط سلطة الشريعة على المجتمع، أي 

بسط السلطة العلمية للفقيه، هذا األخير الذي كان دائما  يحاول مراقبة السياسة باسم أولوية 

ل و في  –األشخاص والظروف  بحسب –الشريعة على السياسة، فيذهب أحيانا  إلى الغ 

استعمال هذه األولوية فيلتزمها ويلزم غيره بها، وأحيانا أخرى يحاول الوصول إلى 

، وهو "النصيحة "تسوية ما مع السلطان القائم، وذلك من خالل الركون إلى مفهوم 

ور على مفهوم يضبط عالقة العالم بالحاكم لمصلحة هذا األخير. فليس على العالم أن يث
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الحاكم حتى ولو جار، بل عليه أن  يقدم له النصيحة على النحو الذي ال يثيره وال يستثير 

.رعيته
 

لقد ساد االعتقاد طويال لدى المتأثرين بالثقافة العصرية بأن المجتمعات اإلسالمية 

ميت   أعاد إلى "أصولية"تسير حثيثا نحو التنظيم المدني، إالّ أن صعود التيارات التي س 

الفتوى سلطتها، خصوصا لدى فئات الشباب المرتبطة أو المتأثرة بهذه التيارات، إالّ أّن 

 هذه الفتوى الجديدة مختلفة تماما عن الفتوى التقليدية فهي: 

 : ال تعترف بالفتوى الرسمية الصادرة عن المؤسسة الرسمية للفتوى.أوال

ام، والمجتمع ظسياسيا معارضا للن: فتوى سياسية، أو باألصح يتخذ أصحابها موقفا ثانيا

 القائمين، وال يعترف بهما.

 اعتبارها تّدعي امتالك القول الفصل، الواجب فرضه.ب: تنطوي على سلطة، ثالثا

 

وهنا المشكلة،  (االجتهاد/الفتوى)أو  (الرأي/الفتوى)ما نكون عن  نحن إذا  أبعد

فنحن نفهم أن تكون الفتوى  الفتوى من األساس. إولذلك ينبغي أن يعاد النظر في مبد

لكن حينما تكون الفتوى حكما قطعيا نهائيا وحيدا وإلزاميا، فهي تكون  ،عبارة عن اجتهاد

لّف بتبريرات دينية،  آنذاك مولدة للعنف، مهما اتخذ هذا العنف من أسماء أخرى ومهما غ 

األكثر خاطئا، بل ففي هذه الحالة فإن الفتوى ال تعتبر الرأي اآلخر رأيا مختلفا، أو على 

الال  مبينا .ضتعتبره 
 1

 

يذهب ابن خلدون في حديثه عن العالقة بين الفقيه والسلطة السياسية إلى القول 

بأن الفقهاء أبعد الناس عن ممارسة السياسة، وإّن واقع أمرهم أنهم ت زين بهم مجالس 

سياسة، وأّن ذلك لم يكن السلطان، وإّن القالئل منهم هم الذين استطاعوا التأثير في واقع ال

. فقههم "العصبية "بفضل علمهم المحض، بل بفضل استنادهم إلى قوة اجتماعية أال وهي 

جهلهم "الفقهاء السياسي ليس من علم السياسة في شيء، والسبب في ذلك حسب قوله 

، ثم إّن علم السياسة ينبني حسبه على المعرفة بواقع المجتمع وسياسته، "بقواعد السياسة

أي  -فليس هناك نص ثابت حاكم يتحكم في الواقع مهما تعدد وتغير، أما بالنسبة للقياس

كمنهج للفقهاء فليس هو منهج  -رد أمور السياسة ردا تحكيميا إلى نصوص قارة مجردة 
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علم المجتمع والسياسة، فالمنهجية العلمية حسبه هي أال ّ يختلط الخطاب السياسي بالذاتية 

المعيارية.
1
 

فإّن للعلماء  ،كون اإلسالم يقوم على كتاب هللا وسّنة رسوله الكريملكن 

بمضمونهما وأحكامهما تأثير دائم في المجتمع اإلسالمي. وبالتالي يجب على كل دولة 

 إسالمية، أن تنتبه للرقابة الممارسة عليها باسم سلطة كتاب هللا.

السياسي المستقل استقالال  إذا سلّمنا بأن الدولة في المجتمع اإلسالمي لها منطقها 

ل قائما بين السياسة والشريعة حتى ظما عن معيارية الشريعة، فإن التوتر البد من أن ي

يسفر إما عن تسوية، أو عن صدام، فالتسوية تفرضها عادة الدولة، حين ال تفسح للفقهاء 

طة سوى هامش ال يطعن في شرعيتها، فتتغاضى عن تدخلهم في الوقائع الجزئية، شري

ن والئهم، وصمتهم في القضايا العامة. أما الصدام فيحصل دائما  باسم العودة إلى مأن تض

.كتاب هللا في حالة ظهور أزمة ما في المجتمع
2

      

يوجد إلى جانب التنظيم الرسمي المحلي داخل  :على مستوى المجتمع المحلي 3-2-2

ح، واألحزاب، والمؤسسات دولة الجزائر، تنظيم غير رسمي موازي لجماعات المصال

الدينية التي تنشط على المستوى المحلي كما على المستوى الوطني. هذا التنظيم غير 

 الذي يعتبر مكمال  للنظام المحلي. "النظام القبلي  "رسمي هوال

هذا  نسيكون االعتماد على نظرية ابن خلدون أمرا حتميا  من أجل الكالم ع

مفسر لهذا التنظيم بالمغرب اإلسالمي بصورة خاصة  غير الرسمي ألنه أصدق التنظيم

 والمجتمعات اإلسالمية بصفة عامة.

ينصرف مفهوم النظام القبلي إلى كونه تلك السلسلة من الحلقات والزمر المشكلة 

من فئات اجتماعية ذات قرابة حقيقية أو وهمية، وأطلقت هذه التسمية نسبة إلى إحدى 

و كما يسمى هذا النظام أيضا بالنظام  " القبيلة "ومة أال وهيظالحلقات الهامة في تلك المن

القبيلة ما هي إالّ شكل من و . "العشيرة "حلقة أخرى أقل أهمية وهي العشائري نسبة إلى 

كان شائعا ومعروفا في األزمنة القديمة قبل ظهور  ،أشكال التنظيم السياسي واالجتماعي

نا هذه وفي مجتمعنا بالذات، فهي تعتبر تركيبة وما تزال آثاره حسية حتى أيام ،الدولة

بشرية اجتماعية مكونة من عدة وحدات صغرى قد تكون أ سرا، أو عشائر، أو أفخاذا... 
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، وتبعا (النسب)اإلنتماء الدموي بعلى أن تتالحم تلك الوحدات بفضل االعتقاد  ،إلخ

دها معا في حلهم لمقتضى المصلحة المشتركة، كما يشترط في القبيلة أن يعيش أفرا

وترحالهم ضمن منطقة محددة. ويخضع أفراد القبيلة إلى عرف وعادات مشتركة، حيث 

يسهر على تطبيق العرف واحترام العادات رئيس ينتمي إلى أقوى أسر القبيلة وأشرفها 

اهرة اجتماعية ظحسبا . فيصدر عن هذه الوحدة االجتماعية بمقتضى ظروف معينة 

 L'açabya العصبية القبلية"  بـرة عن روح القبيلـة أال وهـيتعتـبر الصـورة المع

Tribale."
1
وباختصار فالنظام القبلي يقوم أساسا على رباط اجتماعي يضمن استمرارها  

ابن خلدون. " بمفهومالعصبية  "كأكبر وحدة سياسية، هذا الرباط االجتماعي هو 
2
     

ا هذا النظام القبلي من خالل ال بد من اإلشارة هنا إلى الخطورة التي يضفيه

العصبية القبلية على النظام العام للدولة، وإن كان من حيث الهيكلة والتنظيم ال يشكل 

تلك الروح التي  "العصبية  "خطرا أساسيا على الدولة، بل الخطر كل الخطر يكمن في 

وة دفاعية رة فتقوى لحمتها، وتشتد بين فئاتها، فتغدو بذلك قيو العشألة، يتالزم القب

وهجومية، تتسلح بها القبائل والعشائر فتقاوم بواسطتها النظم الغريبة عنها، المتمثلة في 

هذه الظاهرة  ةويظهر ذلك جليا من خالل استقراء التاريخ الذي يظهر هيمن نظم الدولة،

على الحياة االجتماعية بالمغرب اإلسالمي منذ حقبة موغلة في القدم، فغدت بمرور 

ضا مزمنا امتدت خطورته إلى مراكز الحياة لهذا المجتمع، واألخطر من ذلك الوقت مر

هي مستولية على  بل ،كله أّن هذه الظاهرة مازالت سائدة في مجتمعنا حتى أيامنا هذه

عقول فئات كثيرة في مجتمعنا الحديث، فتفشى هكذا هذا المرض في جسم هذه األمة 

قوى الحية ذات النضج والوعي الصادقين بحيث أصبح عالجه يستدعي تجنيدا عاما لل

لهذه األمة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تعادي كل تطور حضاري، وتقدم 

إنساني، وتفسد كل تنظيم ال يتجاوب مع أنانية العشائر وتقاليدها المتحجرة.
3
  

تجدر اإلشارة هنا أّن ابن خلدون قد اكتفى بالحديث عن العصبية بصفتها ظاهرة 

جتماعية طبيعية دون أن يحكم عليها، إن كانت ظاهرة مرضية، أو صحية في المجتمع، ا

بل حاول إيجاد تبرير لها من الوجهة الشرعية، وذلك حين شبهها بالشهوة والغضب، 

وانتهى إلى تقرير أّن المبالغة في العصبية والخروج بها عن الحدود المعقولة هو الذي 
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عملت في حدود معقولة فال حرج في االعتماد عليها. مع هذا نهى عنه الشرع، أما إذا ا ست

ال يمكن إخفاء مساوئها، ألنها تقف حجر عثرة أمام تطور مؤسسات الدولة وتعرقل 

فعاليتها، فال يمكن لمن أراد تقوية الدولة أن يحقق هدفه إالّ بالقضاء على العصبية ألن 

ّ بالنسبة  .لعصبية أن توفرهقوة الدولة تتطلب قيادة قوية وانضباطا ال يمكن ل أما

لالنجازات التي حققتها العصبية القبلية خاصة عندما تمكنت من تأسيس ممالك عظمى، ال 

يعني أنها ظاهرة صحية، بل بالعكس، هي ظاهرة مرضية سرعان ما تغمر كل 

اإليجابيات وتحتويها، بحيث تغدو العيوب أكثر من المحاسن.
1
        

و حدين. من جهة بناءة ومن جهة أخرى هدامة، وعليه فإن إذا فالعصبية سالح ذ

أي دولة كانت، ألن النظم القبلية  ،إسقاط النظم القبلية أمر ال بد منه لحفظ كيان الدولة

تتناقض مع نظم الدولة، بل ثمة صراع دائم بين النظامين، ال ينتهي إالّ بتغلب أحد 

محو التنظيم القبلي، وتنشئة مجتمع الطرفين على اآلخر. لهذا السبب اهتم اإلسالم ب

.سياسي على نسق جديد
2
ذ القرآن الكريم العصبية في آيات عديدة، فكان يستنكر نبحيث  

في العصبية قرابة الرحم، والقرابة بالعصب، وذلك ألن المحافظة على المجموعات التي 

صلى هللا عليه  "محمد"تحددها رابطة الدم، تشكل عقبة كبيرة في وجه بناء األمة، فالنبي 

، حين صّرح أن العصبية القبلية خروج عن القانون إنما أراد في الواقع أن يسحق وسلّم

العنصرية في مهدها، فيصل بذلك اإلسالم جميع مجتمعات األرض، ال مجتمعات 

الجزيرة العربية فحسب، فننتقل من الوحدة المبنية على العالقات العضوية والخاصة 

.دة الروحية التي تؤلف بين قلوب الناسبالجاهلية إلى الوح
3
 

 

إن التمييز بين التنظيمين يمكن لمسه  :العالقة بين التنظيم الرسمي وغير الرسمي 3-3

بغض النظر عن وجوده داخل التكوينات والوحدات النوعية  ،داخل بنية المجتمع ذاته

ي للمجتمع بأسره، المنظمة التي يغص بها هذا المجتمع، فالدولة مثال هي التنظيم الرسم

بينما المجتمع القبلي المحلي يعتبر أحد مكونات تنظيمه غير الرسمي، وعلى ذلك 

امية تتعلق بالتنظيم الرسمي للمجتمع، أما العرف ظفالقوانين الوضعية جميعا تعد معايير ن
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والعادات الشعبية فتعد معايير حاكمة تخص تنظيمه غير الرسمي. وإذا كان رجال الدولة 

معينة في التنظيم  (مناصب  )يشغلون مكانات  –معّينون والمنتخبون على حد سواء ال –

الرسمي للمجتمع، فإن الساسة المشتغلين بالعمل العام، وجموع المواطنين العاديين بال 

استثناء يلعبون أدوارا متباينة داخل تنظيمه غير الرسمي.
1
 

 

طبعا أن تكون ثمة عالقة ما رغم هذا التمييز بين التنظيمين فإنه من البديهي 

بينهما، ليست من البساطة والوضوح تماما كما قد يبدو لنا، بل إنها تتسم عادة بدرجة 

عالية من الدقة والحساسية والتعقيد، وتمثل في الوقت ذاته أرضية مشتركة تلتقي على 

ر فبعض المنظمات مثال تتوفر على قد ،سطحها ظواهر المجتمع والسياسة على حد سواء

من التطابق الوثيق بين كل من التنظيم الرسمي وغير الرسمي، حيث من المحتمل كذلك 

أن يستمر هذا التطابق إلى أمد طويل نسبيا. في ظل وضع كهذا فإن المكانات عالية 

المهابة غالبا ما يحتلها أشخاص يتمتعون بدرجة كبيرة من االحترام. أّما إذا تباعد التنظيم 

غير الرسمي داخل المنظمة الواحدة فإن المهابة تظل مرتبطة  الرسمي عن التنظيم

بالمكانة وحدها، ومن ثم يتوقف احترام شاغلي المناصب وال يعدو أن يكون كل منهم 

أكثر من رئيس صوري. لذلك فإن كفاءة وفعالية المنظمة ال تتوقف بحال من األحوال 

بطها النظامية فقط، وال تقتصر على جدية محدداتها التنظيمية أو صرامة معاييرها وضوا

أيضا على سيادة المشاعر الطيبة وأواصر الود المتبادل بين أعضائها وحسب، ولكنها 

تعتمد إلى حد بعيد على ما يتلقاه تنظيمها الرسمي من دعم وتأييد ومؤازرة من جانب 

ة، ومن أصبح وجود المنظم ،تنظيمها غير الرسمي، فإذا ما ّدب الشقاق بينهما واتسع مداه

على شفا منحدر خطير يهددهما سويا بالتداعي واالنهيار. ،ثم استمرارها
2
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 المبحث الثالث
 يــام االجتماعــاالنقس

 
باختالف التوجهات الفكرية  ةختلفمالظاهرة االنقسامية لها أشكال عدة ومستويات إّن 

نظام بيئي في  اهجميع ، تنحصرلتحليلنات التي ينطلقون منها في عملية اللمصنفين والعيّ 

 .البيئة األوروبية على وجه الخصوص أال وهيومجتمعات بحثية واحدة 

 االنقسععامات لكننعي فععي هععذا المبحععث ركععزت علععى القبيلعة باعتبارهععا أهععم شععكل مععن أشععكال

 ، وكذا عالقتها بالظاهرة الحزبية.التطبيقية الدراسةمحل االجتماعية المميزة للمجتمع 

ترتبط ارتباطعا وثيقعا بالظعاهرة الحزبيعة، فعاالختالف بعين  عملية االنقسام االجتماعي أنّ إذ 

جعلهعا  ،والثقافيعة ،والدينيعة ،واألسس الفكريعة ،والمنطلقات ،الجماعات من حيث المصادر

يهعا، وكانعت األداة فوالتعأثير  ،والمشاركة فيها ،جميعا تتصارع قصد الوصول إلى السلطة

 ،األنجع لالرتباط بالعملية السياسعية األمعر العذي يجععل منهعا متغيعرا تابععا الحزبية الوسيلة

 متغيرات مستقلة.  ،والمصلحية ،والعرقية ،جماعات المتغيرة التركيبة األثنيةالو

 
 :االنقسام االجتماعي مفهوم - 1

 تحديد مفهوم الظاهرة االنقسامية: 1-1

ث الداللععة اللغويععة إلععى عععدة معععاني تشععير كلمععة انقسععام مععن حيعع التعريععف اللغععوي: 1-1-1

" تشععتق كلمععة انقسععام مععن الفعععل الربععاعي قّسععم )تقسععيما(، أي  بععن منظععور:امختلفععة، يقععول 

وقّسعم الشعيء  ،أي فعّرقهم وشعّتت شعملهم ،بمعنى جّزأ الشيء وفرقه، يقال قّسم الدهر القوم

، الموضع المقّسم، وقّسمه أي جّزأهيقّسمه قسما  
1.

 

للفيروز آبادي نجد: "االنقسام )مصدر( من الفعل الخماسعي )انقسعم(،  وفي قاموس المحيط

 :ةومعناه: قابلية التجزؤ، ويطلق على معاني ثالث

 مجموعات بسبب تباينهم في الرأي. إلىانقسام أعضاء النادي وتوزعهم  .1

انقسام الجماعة، أي انفصال أفرادها بسبب خالف في الرأي أو العقيدة، تقول معثال  .2

 م وانفصال في الحزب.حدث انقسا

                                                 
 .87ص. دار لسان العرب، ب. س. ن،، لبنان، ، بيروت3ج ،لسان العرب المحيطابن منظور،  1
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وفي علم الحياة يدل مصطلح االنقسام علعى انقسعام الخليعة الحيعة إلعى خليتعين، لكعل  .3

ومات األم.زومات يساوي عدد كروموزمنها نواة تحتوي على عدد من الكرومو
1 

 

أمععا فععي اللغععات األجنبيععة، فععإن كلمععة انقسععام بحسععب المععدلول المععراد االنتهععاء إليععه، تقابلهععا 

باللغة اإلنجليزية وإن كعان المعنعى اللغعوي  (Cleavage)باللغة الفرنسية و (Clivage)الكلمتين 

للكلمتين في كلتا اللغتين يختلف مدلولهما عن اللغة العربية معن حيعث العموميعة والشعمول. 

أّن كلمععة انقسععام " The Hutchinson Encyclopedia"فقععد جععاء فععي الموسععوعة اإلنجليزيععة 

 المععادن، ويعدل علعى عمليعة تشعطير المععادن إلعى أجعزاء دقيقعة هو"مصطلح يوسم به علم

المترابطة ترابطعا ضععيفا لتصعبح كعل وحعدة مسعتقلة  تكون في العادة على مستوى الذرات

 ببنيتها الداخلية، ونتيجة لهذا فإن محصلة هذا االنشطار يؤدي إلى أمرين:

 أشكال هذه المعادن.: إلى معرفة مختلف المميزات التي يستقل بها كل شكل من أوال

أو االنقسام". نشطار: إلى الكشف عن األنواع الجديدة الناتجة من جّراء عملية االثانيا
2
 

 

"يشير إلى  (Clivage)فإّن مدلول كلمة انقسام " Larousse"أّما في القاموس الفرنسي الشهير 

 معنيين رئيسيين:

 حجارة إلى أجزاء دقيقة.أو تشقق ال ،انقسام المعادن بعمليةالمعنى األول متعلق 

أّما المعنى الثاني فيحمل مدلوال اجتماعيا، ويشير إلى التمايز بين جماعتين اثنين لكل 

منهما خصائص وسمات معينة".
3

   

 

لقعععد ارتعععبط التعريعععف االصعععطالحي لظعععاهرة االنقسعععام التعريعععف االصعععطالحي:  1-1-2

كععرون فععي تحديععد المعنععى االجتمععاعي بوجععود عععاملين أساسععين، علععى إثرهمععا انقسععم المف

إليععععه، يتمثععععل العامععععل األول فععععي أشععععكال الصععععراعات  الوصععععولاالصععععطالحي المععععراد 

االجتماعية، أّما العامل الثاني فمتعلق بارتباط االنقسام بالعملية االنتخابية والسياسية
4
. 

 
                                                 

 .1513و 1512، م، ص1997إحياء التراث العربي،  دار ، بيروت، لبنان،القاموس المحيطعقوب الفيروز اآلبادي، مجد الدين محمد ي 1

2
The Hutchinson Encyclopedia, English Encyclopedia, Oxford ,Ed: Helicon,1999, p.235. 

3
Larousse, Dictionnaire de français, France, Ed: Larousse, 2001,  p.76.  

4
Alford Robert, Party and society,Chicago, Ed: Rand McNally,1963, p.70. 
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 :  تعريف االنقسام االجتماعي انطالقا من أشكال الصراعات االجتماعية/أ

 "M.Duverger لمععوريس دوفرجيععهثالثععة تعريفععات، األول " اإلطععار بععين ز ضععمن هععذاونمّيعع

ويعّبععر عنععه  ل صععراع وتنععازع،حيععث يعتقععد أّن مفهععوم االنقسععام االجتمععاعي يحمععل مععدلو

تتصعارع للحصععول علععى  ،وطبقعات مجتمععع مععا ،وفئععات ،"بالعمليعة التععي تجععري بعين أفععراد

ها"يفوالتأثير  ،أو معارضتها ،أو للمشاركة فيها ،سلطة
1

لستاين ". أّما التعريف الثاني فهو 

حيعث يعتقعدان فعي مؤلفهمعا حعول  "Martin Lipsetمارتين ليبست " و "Stein Rokkanروكان 

واألنظمععة الحزبيععة، أن ظععاهرة االنقسععام االجتمععاعي تعنععي فععي أبسععط  ،بنيععة االنقسععامات

قعععة داخععل معانيهععا، مجمععل الصععراعات والنزاعععات التععي تععأتي مععن جععراء العالقععات الوا

 "Heather M. Stollلهيثعر سعتول "التعريعف الثالعث  ، بينمعا كعانالبنيات االجتماعية المختلفعة

الععذي يعتقععد أن االنقسععام االجتمععاعي هععو "ذلععك االنشععطار الععذي يقععع بععين الجماعععات فععي 

 ،والعدين ،أصولها وامتداداتها العرقية، وتكون بسبب عوامل اجتماعية نمطيعة مثعل الجعنس

.الخ"والطبقة..
2
. 

أنهععا اكتفععت بحصععر داللععة االنقسععام االجتمععاعي فععي معععاني  تالمالحععظ علععى هععذه التعريفععا

الصععراع والنععزاع، دون اإلشععارة إلععى القععرائن االجتماعيععة األخععرى حيععث أن الكثيععر مععن 

 يوجععد فيهععا بالضععرورةالمجتمعععات التععي توجععد بهععا انقسععامات طائفيععة كانععت أو جهويععة، ال 

تعؤدي وظعائف تكامليععة تنافسعية تسعاهم فعي تععوفير إنهعا بععل  ،يعةأو حعروب داخل ،صعراعات

 لبناء الوحدة السياسية التي تتقاسمها جميعا. مساهمات متعددة

 :  تعريف االنقسام االجتماعي انطالقا من عالقته بالعملية االنتخابية/ب

عبيعر ، ظاهرة االنقسام االجتماعي علعى أّنهعا "الت"Olivier Duhamelأوليفيه دوهامل "عرف 

الذي يستعمل للداللة على خطوط االنشطار في صميم المجتمعات السياسية، وتكعون ععادة 

إذ ذاك األحعزاب  شعكل  نتيجة لتعدد النزاععات وتنوعهعا اللعذين ميعزا تعاريخ المجتمععات، وت  

عتبععر قععوى اندماجيععة تتععيح إصععبا  السياسععية عوامععل الحفععاظ علععى هععذه االنشععقاقات، كمععا ت  

لى عملية التعارض االجتماعي"الصفة المؤسسية ع
3
. 

                                                 
1
Maurice Duverger, Introduction à la politique, Paris, Ed: Gallimard,1964, p.21. 

2
Heather Stoll, Social cleavage, Political Institution and Party Systems, Chicago, Ed: Chicago Press, 2004, 

p.16 
3

م، 1999دراسات والنشر والتوزيع،المؤسسة الجامعية لل،لبنان،منصور القاضي، بيروتترجمة: ،المعجم الدستوري أوليفيه دور وايف ميني،

 .320و 319 .ص
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االنقسام على أنه يمثل معيار تعارض أو تجزئعة  "Alan Zuckermanآالن زوكرمان " وقّدم 

 ،بط بمسععألة الهويععةتجمععاعتين مععن النععاس مختلفتععين حععول قضععية مععن القضععايا التععي تععر

أو  ،ي الععرأيأو االنقسععام فعع ،واإليديولوجية...وجملععة المفععاهيم المتعلقععة بالثقافععة االنقسععامية

النظرة اإليديولوجية...الخ."
1
 

علععى أنععه  هفانععفيعرّ  "Michael Taylorميشععيل تععايلور " و "Douglas Raeدوقععالس راي "أّمععا 

"يمثل معيار تجزئة المجموعة الكبيرة إلى وحدات صغيرة تؤثر بشعكل آنعي علعى أعضعاء 

هعر بشعكل واضعح ظحعدوث انقسعامات سياسعية مختلفعة، تالمجتمع، األمر العذي يعؤدي إلعى 

خالل العمليات االنتخابية وضمن عضوية التنظيمات المتعددة"
2
. 

 

تبععا للمحععددات األساسععية لعوامععل الصععراع التععي احتوتهععا التعععاريف االصععطالحية السععابقة 

والمرتكزة علعى كعون الظعاهرة االنقسعامية تبعدأ معع ظهعور أشعكال النزاععات فعي المجتمعع 

ثععم تتحععول  ،أو الطائفيععة ،أو المكانعة الطبقيععة ،الععدين أو،العععرق، سعواء كانععت بسععبب الجنس

اب بمعيعة كّتع "Guy Hermetغعي هرميعه"وصل  ؛والحزبية ،إلى التأثير في العملية السياسية

 لقعد ععدّ ف ،آخرين إلى استخالص تعريف إجرائي يشمل جميع مفردات الظاهرة االنقسعامية

جتماعيععة إلععى مجموعععات رئيسععة أن االنقسععام االجتمععاعي هععو "انقسععام مجتمععع أو بنيععة ا

وأخرى فرعيعة تتبعع توجهعات سياسعية وفكريعة متباينعة، وتحعّدد هعذه االنقسعامات التعي تقعع 

: الجنسية، اللغة، الثقافة آلتيةعلى مستوى الطبقات أو المراتب االجتماعية تبعا للمفردات ا

جتماعيعة سعواء ة، الجعنس، الّسعن، العدوائر االية لفئعة معن السعكان، الععرق، السعاللالحضعار

كانت معزولة أو متمثلة في البيئة المحلية أو المستوى العلمي أو نمعوذج اإلقامعة أو درجعة 

األمان المادي و المعنوي"
3
. 

 

 

 

 
                                                 
1
Alan Zuckerman ,*Political Cleavages : Conceptual and theoretical Analysis* British Journal of Political 

Science,N°.5,1975,p.231. 
2
Yonhyok Choe, Social cleavage and Party support, Sodertorns, Ed: Sodertorns Hogskola,2002, p.4 

المؤسسة الجامعية للدراسات  ، لبنان،، ترجمة:هيثم اللمعي، بيروتمعجم علم السياسة والمؤسسات السياسيةغي هرميه وآخرون...،  3

 .104و 103.م، ص2005 والتوزيع،



 

 

 

 

95 

 :أشكال ومستويات االنقسام االجتماعي -2

 أشكال االنقسام االجتماعي: 2-1

في حاجة إلى بذل جهد إّن محاولة فهم كيان بالغ التعقيد كالمجتمع هو  :ـعالمجتم 2-1-1

ولكن هذه الصعوبة لن تحول دون استخدام الناس لكلمة " مجتمع"  ،شاق بال شك

إذ أننا ال  ،فالمجتمع حسبهم هو معنى مجرد ،باستمرار في أحاديثهم اليومية العادية

نستطيع أن نلمس أو نتذوق أو نشم المجتمع، فهو يوجد كمفهوم فقط. ولما كانت 

إذ أن مفهوم المجتمع هو  ،ياء مادية، فال يمكن دراستها كأشياء ماديةالمجتمعات ليست أش

ا من المفاهيم المادية. ونتيجة لما سبق فما الذي نعنيه عندما  مفهوم عالقة وليس واحد 

نستخدم كلمة " مجتمع " في سياق ما ؟. إن محتوى أو مدلول هذه الكلمة يعني " أن ثمة 

ا ما، في زمان ما ". وعلى أناسا  مرتبطين ببعضهم البعض بطر ق نظامية يشغلون مكان 

.هذا فإّن المجتمع هو عبارة عن شبكة من العالقات
1
 

وحسب ما ورد من تفصيل في المبحث الثاني من الفصل األول، حول مفهوم المجتمع 

بر اللبنة التي تتكون من جماعات وفئات مختلفة تربط أفرادها روابط اجتماعية تيعفإنه 

ؤقتة تعتمد على المصالح واألهداف المشتركة وتحدد بالضوابط والقواعد دائمة أو م

السلوكية والقيمية، كما يعتمد المجتمع على اللغة التي يتفاهم أفراده من خاللها، والتاريخ 

د صيغة عمل بعضهم إلى بعض، والمصير المشترك الذي يوح   الذي يعمق وحدتهم ويشد  

العادات والتقاليد التي تبلور ، دون أن ننسى األفراد ويوجه سلوكهم في خط معين

 بينهم. وارحهم وتحقق التعاون واأللفةاجتماعهم اإلنساني وتؤثر في شعورهم وج

الععالم  تعتبر القبيلة من أهم األنساق الفرعية المشكلة للكثير من مجتمعاتالقبيلــة:   2-1-2

د المقومعات الرئيسعية فعي لمجتمعات العربية على وجعه الخصعوص، كمعا أنهعا أحعالثالث وا

 فما هي القبيلة؟.الحفاظ على هويتها وشخصيتها التاريخية والثقافية.

تعني كلمة قبيلة بحسب ما ورد في لسان العرب البن منظور "الكفيل والعريف والجماععة 

من الناس يكونون من ثالثة فصاعدا، من قوم شتى كالزنوج والروم والعرب وقد يكونعون 

من نوع واحد
2
. 

                                                 
 .25ص  ،إسماعيل علي سعد، مرجع سابق 1
 .12ص، مرجع سابق، ابن منظور 2
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" كمعا أوردتهعا الموسعوعة البريطانيعة الجديعدة Tribeوفي اللغعة اإلنجليزيعة فعإن لفعظ قبيلعة "

وتشعير إلعى التقسعيم الثالثعي لشععب رومعا القديمعة حيعث  Tribsمشتقة معن األصعل الالتينعي 

Luceresوالسيرس  Salinesوسالينس  Ramesكان متكونا من فروع ثالثة وهي راماس 
1
. 

ي فمعنععاه "الجماعععة مععن النععاس يشععكلون مجتمعععا ويعلنععون أنهععم أمععا التفسععير االصععطالح

عععن ذلععك "النسععق مععن التنظععيم  الجماعععة ينحععدرون مععن جععد أو سععلف مشععترك". وتعبععر

تخضععع لععزعيم تقليععدي  التععي العشععائرعععات محليععة مثععل االجتمععاعي الععذي يشععمل عععدة جما

ز علعى مجموععة كعتراحدة وتسود بيعنهم ثقافعة مشعتركة توتقطن إقليما معينا وتتحدث لغة و

األفكار".محددة من العواطف و
2
 

هعي إحعدى أهعم األركعان التعي اسعية لنشعأة أغلعب العدول العربيعة وحعدة األسلووتعد القبيلة ا

تحدد بها مستوى عالقاتها االجتماعية، فضال عن أدائها السياسي والثقافي، وقعد عّبعر ععن 

 ات العربية عندما قسمها إلى:في تصنيفه لألشكال الطبقية في المجتمع "النويري"ذلك 

 

 .وهو النسب األبعد، وقد سمي شعبا ألن القبائل تتشعب منه ،الشعب الطبقة األولى:

 فععي ت كععذلك لتقابععل النععاس فيهععا بعضععهم بععبعض واسععتوائهموسععمي ،القبيلععة الطبقععة الثانيععة:

 العدد.

 وهي ما انقسم فيه انساب القبيلة )كقريش(. ،ـة: العمارةـالطبقة الثالث

 الطبقة الرابعـة: البطن، وهي ما انقسم فيه أقسام العمارة )كبني عبد مناف(

 .الطبقة الخامسـة: الفخذ، وهي ما انقسم فيه البطن )كبني هاشم(

 الطبقة السادسـة: الفصيلة، وهي ما انقسم فيه أقسام الفخذ )كبني عباس(.

العمععائر والعمععارة تجمععع وبحسععب هععذا التقسععيم فععإن الشعععب تجمععع القبائععل، والقبيلععة تجمععع 

البطون، والبطن يجمع األفخاذ والفخذ يجمع الفصائل.
3
 

 

 

                                                 
1
The New Encyclopedia Britannica, London, Ed: William Benton Publisher,Vol.8,S D E, p.322.  

 .102و 101ص.م، 2004دار الكتاب الحديث،،مصر، القاهرةدور الصفوة في اتخاذ القرار السياسي، محمد علي بيومي، 2
، م1982دار الكتب اللبناني، لبنان، ، تحقيق: إبراهيم االبياري، بيروت، 2، ط.نهاية األرب في فنون األدبأحمد عبد الوهاب النويري، 3

 .16-14ص.ص
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وتتمثل أهم العوامل التي ساعدت على ديمومة واستمرارية المؤسسة القبلية كمتغير معؤثر 

 :مايأتي في العملية السياسية في المجتمعات العربية في

 ة بين الفرد وقبيلته.المتبادل بمضامينه التعاونية «الوعي العصبي« استمرار .1

تكععوين والمحافظععة علععى قععيم ّعالععة فععي الفاعليععة القبيلععة ونجاحهععا عبععر تنشععئة سياسععية ف .2

التماسك والتضامن بين أعضائها فعي إطعار الثقافعة القبليعة العامعة، المسعتمدة معن األععراق 

 والعادات والتقاليد القبلية.

ة، وتنظعيم حيعاتهم االجتماعيعة قدرة القيم واألعراف القبليعة علعى حمايعة أعضعاء القبيلع .3

غيعاب سعلطة الدولعة التعي تتميعز بوالسياسية وخاصة في فترات االضعطرابات والحعروب، 

المركزية.
1

 

ويجب التفريق هنا بين القبلية والقبيلة، فاألولى واقع تاريخي مكون معن عالقعة ازدواجيعة: 

لثانيعععة هعععي الشعععكل عالقعععة اإلنسعععان بالطبيععععة ) األرض(، وعالقعععة النعععاس فيمعععا بيعععنهم، وا

التاريخي العابر الذي تستجيب به الجماعة القروية لمتطلبات تاريخها المحلي.
2
 

 

معن الموضعوعات الهامعة التعي عنعى  "Minorités" تعتبر ظاهرة األقليعات األقليات:  2-1-3

بها الدارسون في علعم االجتمعاع السياسعي، وهعو موضعوع تعدخلت فيعه تخصصعات عديعدة 

وعلعم  ،ودراسعات الحضعارة ،والتعاريخ ،والسياسعة ،واالنتروبولوجيعا ،ععلعم االجتمعا :مثل

مثععل الجماعععات العرقيععة  ،عععن تداخلععه المعرفععي مععع الظععواهر المشععابهة لععه زيععادةالوراثععة، 

والساللية، والطائفية، والعنصرية.
3

 

 مجموععة متميعزة ثقافيعا أو أثنيعا أو«جاء في الموسوعة البريطانية الجديدة أن األقليعة هعي 

«، واالجتماعية عرقيا، تعيش ضمن مجتمع أكبر وتحمل شبكة من اآلثار السياسية
4
. 

تجزئععة مجموعععة إلععى مجمععوعتين  «وفععي المعجععم النقععدي لعلععم االجتمععاع تعنععي كلمععة أقليععة 

داخليتععين علععى األقععل، تكععون أحععداهما أكثععر عععددا مععن األخععرى، أو إذا كععان ثمععة أكثععر مععن 

.«أكثر عددا منها كلهان فإنها تكومجموعتين داخليتين، 
5
 

 
                                                 

 . 70-68م، ص.ص.1970مكتبة األنجلو المصرية، مصر،  ،، القاهرة9، ط.دراسة المجتمعمصطفى الخشاب،  1
 .88م، ص. 2004أفريقيا الشرق،  ،، المغربلقبيلة،اإلقطاع والمخزناالهادي الهروي،  2

3
Graham Kinloch, The Sociology of Minority group Relation,  London, Ed: prince-hall,1979) p.5.  

4
The new Encyclopedia Britannica, London, Ed: William Benton press,15

ed
,vol.8)P.169 

5
 .51-50، ص.ص م1986المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  ، لبنان،، ترجمة: سليم حداد، بيروتالمعجم النقدي لعلم االجتماعيكو،  بودون وف ويور 
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 التمييز بين ثالثة اتجاهات رئيسة:أّما من حيث االصطالح فيمكننا 

 ـاه األول: يميل أنصاره في تعريفهم لألقلية إلى التركيز على معيعار الععدد، فهعي االتج

 .عن غالبية السكان في مجتمعاتهاعدديا  ال تعدوا أن تكون جماعة عرقية متمايزة 

 علعى معيعار الوضعع السياسعي  العتمعاداإلعى ــي:  يميل في تعريفه لألقليعة االتجاه الثان

أقلية كل جماععة عرقيعة مستضععفة أو مقهعورة  د  عّ واالجتماعي واالقتصادي للجماعة، إذ ت  

من الناحية السياسية بغض النظر عن عدد أفرادها حتعى ولعو كعانوا يمثلعون أغلبيعة عدديعة 

 .مهمن أفراد مجتمع مقارنة  مع غيرهم

 فيمثله المشتغلين بالدراسات القانونية وهعم يعذهبون بصعدد تععريفهم أما االتجاه الثالث :

لألقلية إلى الجمع بين معيعار الععدد بمضعمونه العذي أسعلفنا اإلشعارة إليعه، ومعيعار الوضعع 

حعول السياسي واالجتماعي واالقتصادي للجماعة بمضمونه المتقدم، إذ تتمحور تعريفاتهم 

هعععي "الجماععععة العرقيعععة ذات الكعععم البشعععري األقعععل، والوضعععع السياسعععي  األقليعععة كعععون

واالجتماعي واالقتصادي األدنى أو غير المسيطر في مجتمعها".
1

 

 

انطالقععا مععن االتجاهععات الثالثععة يمكننععا اعتمععاد التعريععف اإلجرائععي للعععالم األمريكععي  

صعائص التعي حوتهعا الذي يحتوي على جميعع المحعددات والخ "Brian Silverبريان سيلفر "

هعي الجماععة أو و«المعدلول العلمعي المعراد معن كلمعة أقليعة فيما يتعلق باالتجاهات السالفة 

والتعي تتمعايز ععن غيرهعا مععن  ،الجماععات العرقيعة ذات الكعم البشعري األقعل فعي مجتمعهعا

يكعون أو الثقافيعة، و ،أو الدينية ،أو اللغوية ،أو السمات الفيزيقية ،السكان من حيث الساللة

أفرادها مدركين لمقومات ذاتيعتهم وتمعايزهم سعاعين نحعو الحفعاظ عليهعا، وغالبعا معا تكعون 

بععدرجات  -هععذه الجماعععة أو الجماعععات فععي وضععع غيععر مسععيطر كمععا يعععاني الكثيععر منهععا 

معععن التمييعععز واالضعععطهاد واالسعععتعباد فعععي شعععتى قطاععععات المجتمعععع السياسعععية  -متفاوتعععة

«واالجتماعية واالقتصادية 
2

 . 

 

                                                 
 .53و  52وف ويور يكو ، مرجع سابق، ص بودون 1

2
Brian silver,op.cit., P.581. 
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لغويا تشتق كلمعة طائفعة معن الفععل الثالثعي )طعـوف(، وهعي الجماععة أو :ـةالطائفـــ 2-1-4

إل الفرقععة، قععال هللا تعععالى:  ائل  نإ ول ييانل طل يي فتل وامل ل ييوا فألصييلح  ييؤمنينل اقتتل ييا نل الم  ه مل ..بينل
1

، وهععي 

ن سواهمجماعة من الناس يجمعهم رأي أو مذهب يمتازون به عمّ 
2

 

مرة في القعرآن  21معنى الذي ورد أكثر من اللجزء من الكل وهو ا «كما تدل أيضا على 

طائفعة معن ) (طائفعة أخعرى) (طائفعة معنهم)( طائفعة معنكم ) (طائفة من أهل الكتعاب)الكريم 

 والعذي وهي بهذا المعنى تشير إلى نوع من التكامل الديني بين أفراد المجموعة (المؤمنين

«ا موحدايعتبر دفاعا دينيا وأيديولوجيا وتنظيمي
3

  . 

 

تعبعر ععن ظعاهرة «الطائفية على أنها  "برهان غليون"ف أّما من حيث االصطالح فقد عرّ 

سياسععية اجتماعيععة لجماعععة مععن النععاس ينتمععون إلععى وحععدة فكريععة ومذهبيععة وأن اختلفععت 

 أجناسهم وأعراقهم وصالتهم، وهي تشترك في ثالثة محددات رئيسية:

 ماعيا في بيئة أو لحمة واحدة.تعدد االنتماءات وعدم اندماجها اجت -1

 قوة تماسك الطائفة عصبيا وقوة الوالء لدى أفرادها لزعمائها. -2

ارتبعععععاط أفرادهعععععا بوحعععععدة منسعععععجمة معاديعععععة للتوجهعععععات العامعععععة للدولعععععة الحديثعععععة  -3

«ولمؤسساتها
4
. 

م إليها شعرائح واسععة معن تضّ  استطاعت أن تعد الطائفية من أهم األنساق االجتماعية التي

األخععروي، ويعبععر عععادة عععن الطوائععف الدينيععة د التمععاس الصععالح الععدنيوي ونععاس قصععال

الموجععودة فععي المجتمعععات العربيععة بععالطرق الصععوفية وهععي عبععارة عععن "مجموعععة مععن 

المععؤمنين يجمعهععم االطمئنععان إلععى فضععائل شععيخ بعينععه، ويععؤدون طقععوس الصععالة والعبععادة 

العتقعاد بعأن الشعخص الععادي يحتعاج معا، والفكرة الرئيسية في قيام الطرق الصوفية هي ا

بعين  يكعون واسعطة  ، بحيعث لديه قدر خعاص معن الفضعائل الروحيعة آخر إلى هداية شخص

هللا وبينه"
5
. 

 

                                                 
 .09سورة الحجرات، اآلية  1
 .652ابن منظور، مرجع سابق، ص. 2
 .45، ص.م1988، 11العدد لبنان، ، بيروت، منبر الحوار «إمامة الشهيد وإمامة البطل  «حسين دكروب، محمد  3
 .14، ص.م1979الطليعة للطباعة والنشر،  بيروت، لبنان، المسألة الطائفية ومشكلة األقليات،برهان غليون،  4
 .20برهان غليون، مرجع سابق، ص. 5
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ورد فعي لسعان الععرب مصعطلح الطبقعة "جمعع طبقعات، يقعال  :الطبقـة االجتماعيــة 2-1-5

ات شتى أي حعاالت. الناس طبقات، والطبقة هي الحال، يقال كان فالن من الدنيا على طبق

طبقععة اجتماعيععة ة، النععاس طبقععات شععتى، والنععاس طبقععات: والطبقععة مععن النععاس شععريحة، فئعع

وطبقة وسطى وطبقة أغنياء وطبقة عاملـة"
1
. 

لقد حظيت دراسة الطبقات االجتماعية باهتمام كبيعر فعي العلعوم اإلنسعانية عامعة وفعي علعم 

رف لها أنصعار ومؤيعدون حتى ع   االجتماع السياسي وعلم السياسة على وجه الخصوص،

 اتخذوها وحدة تحليل للعديد من الظواهر االجتماعية والسياسية.

وإن "Karl Marx: " معاركسبدايعة بأعمعال المفكعر األلمعانيفعي ال وقد ارتعبط مفهعوم الطبقيعة

حعدثت  الوقعت ومنعذ ذلعك "،Ralf Gustav Dahrendorfورف دهرنعد"استخدمه قبله الفيلسوف 

 :يأتينوجزها فيما والتي قوم عليها مفهومها، والمعايير التي ت في تحديدتطورات هامة 

بنعى معاركس مفهعوم الطبقعة علعى المععايير االقتصعادية فهعي  :الطبقة وعالقات اإلنتاج (1

البنعاء االقتصعادي للمجتمعع، حيعث يوجعد فعي كعل  داخعلعالقعات اإلنتعاج جوهر بالنسبة له 

وتشععتري قععوة العمععل، واألخععرى تبيععع قععوة  اج،وسععائل اإلنتعع مجتمععع طبقتععان أحععدهما تملععك

 العمل.

 إخعراج حاول الباحثون األمريكعان أو الليبراليعون الطبقة والمحددات غير االقتصادية: (2

فمزجوا بعين الطبقعة وبعين  ،داللته اإليديولوجية، وعن مفهوم الطبقة عن السياق الماركسي

، عععّده شععرائحة أو تبيععة عديععدمععن طبقععات ترأن النظععام االجتمععاعي يتكععون  الشععريحة ورأوا

وطرحععوا محععددات ثالثععة لمفهععوم الطبقععة بهععذا المعنععى وهععي: الطبقععة والمكانععة، الطبقععة 

 والسلطة، الطبقة والقوة.

أنعه لعيس هنعاك مفهومعا  لنعا من خالل عرض هذين المعدخلين حعول مفهعوم الطبقيعة يتضعح

النطعالق معن أّن المجتمعع ينقسعم القاسم المشترك بينها جميعا هو ا أنّ  عليه، إالّ  ثابتا مجمعٌ 

ذلعك حقيقعة أساسعية فعي الحيعاة االجتماعيعة، وأّن وحعدة التحليعل  واعتبار   ،أفقيا إلى وحدات  

ع متشابهة فيما يتعلعق بملكيعتهم عبارة عن تجمع من األفراد الذين لهم مواض األساسية هي

للقيم مثل القوة والثورة والسلطة والهيمنة.
2
 

                                                 
 333ص.، مرجع سابق، ابن منظور1

2
Michael Grimes,Class in Twentieth –century American sociology : An analysis of theories and 

Measurement strategies , New York, Ed: Praeger,1991,p 17et 18. 
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أن التحليعل الطبقعي قعد أسعهم فعي تقويعة التحليعل  "Paul Abramsonن بعول ابرامسعو"ويعتقعد 

السياسي المقارن من خالل طرحعه لمفهعوم الطبقيعة العذي يععد مفهومعا تحليليعا يتضعمن فعي 

ذاتعه نمطعا معينعا للعالقعات بعين أفعراد المجتمعع، ويعكعس الواقعع االجتمعاعي بصعورة أكثععر 

التحعول وعمليعات الصعراع، ويهعتم بالتحليعل دقة، كما أن هذا التحليل يركعز علعى التغيعر و

فإن مفهوم الطبقة يتحدد تبعا للعوامل والمؤشرات  ،يكن مهماأكثر من اهتمامه بالوصف.و

، اإلقامععة، الثقافععة، الملععبس، التعلععيم، المواقععف الخلقيععة، اآلتيععة: "الععدخل، الوظيفععة، اللهجععة

.الصالت باآلخرين"
1 

شععارحا لكثيععر مععن الظععواهر السياسععية كالسععلوك ويعتبععر المععدخل الطبقععي عنصععرا مفسععرا و

والتوازنات والتحوالت االجتماعيعة  ،االنتخابي، واختيار نواب الهيئات والمجالس المنتخبة

المختلفععة، فالطبقععة فععي المجتمععع تمثععل المتغيععر المسععتقل فععي حععين يمثععل السععلوك السياسععي 

المتغير التابع لها
2

  . 

 

تتحدد مستويات االنقسامات االجتماعية تبعا لمتغيعرين  مستويات االنقسام االجتماعي: 2-2

همععا النظععام السياسععي والنظععام الحزبععي، فاالنقسععامات الموجععودة فععي المجتمععع تكشععف عععن 

مختلععف المالبسععات التاريخيععة والثقافيععة واإليديولوجيععة التععي سععاهمت فععي نشععأة وظهععور 

سعتاين روكعان "النرويجعي المتغيرين المذكورين أعاله. وضمن هعذا اإلطعار اقتعرح الععالم 

SteinRokkan" تعؤدي وظيفعة اجتماعيعة وسياسعية  ةعدة انقسامات تقع علعى مسعتويات أربعع

لنشأة النظام الحزبي والنظام السياسي
3
: 

: ويكون حسب مسألة الدولة ويمثله دعاة المحلية والوطنية المستوى األول لالنقسام 2-2-1

د م االتصععاالت واتسععاع المبععادالت التجاريععة تولّععمقابععل دعععاة التحععرر والعالميععة، فأمععام تقععد

إلصعالح والتحعرر معن كعل معا هعو محلعي، بالمقابعل شعور لدى فئعة معن النعاس بضعرورة ا

قععوى اجتماعيععة أخععرى قاومععت هععذا المععد باعتبععاره يهععدد التقاليععد والهويععة الوطنيععة  وجععدت

هععا مكانععا ودعععوا إلععى الرجععوع إلععى الريععف ونبععذ المععدن والسععكن فععي الحواضععر باعتبار

 النسالخ القيم والموروثات الثقافية لألجيال.

                                                 
1
 Paul Abramson, » Social class and political change in Western Europe: Across-National Longitudinal 

Analysis», Comparative political Studies, No.2, July 1971, PP.130.131. 
 .186ص. مرجع سابق،، محمد شلبي 2

3
 Seymour Lipset,the social of politics, Maryland, Ed: the johnsHopkins,1981, P.221 
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إن هذا االنقسام والصراع بين ما هو وطني ومعا هعو تحعرري أنعتج انقسعاما سياسعيا يظهعر 

 في وجود تيارين سياسيين هما:

إلى التركيز على الوحدة الوطنية واإلدارية والثقافية  تدعوا ـة )الوطنية(:األحزاب اليعقوبي

 الد.واللغوية للب

إلععى التحععرر وإلععى الالمركزيععة ونبععذ مععا يسععمى  تععدعوا األحععزاب الجيرونديععة )التحرريععة(:

 الثقافية والوطنية. بالخصوصيات

 يتعلق بمسألة العالقة بين الدين والسياسة: :المستوى الثاني لالنقسام 2-2-2

ال بععد أن هذا الشكل من االنقسام لم يتجلى بشكل واضح إ "S.Rokkanستاين روكان "يرى 

التي أرسعت لعالقعات دوليعة أوروبيعة جديعدة  م1846سنة  "West Valiaواست فاليا "اتفاقيات 

بالدولعة "تم على إثرها إلغاء الدور الكنسي في الحياة السياسية وظهعر بعدل ذلعك معا يسعمى 

هعذا الفععل أوجعد وأو القومية القائمة علعى العلمانيعة والحريعة الفكريعة والعقائديعة،  "الحديثة

 نقساما بين اتجاهين اثنين:ا

: مثلتععه شععرائح اجتماعيععة طالبععت تحععت تععأثير الفلسععفات العقالنيععة بضععرورة االتجععاه األول

 الفصل بين الكنائس والدولة وتهميش سلطة التأثير السياسي للدين.

ة يسعلصعالح الكن ، ورافعع: سععى إلعى إعمعال العدين وإععادة وظيفتعه السياسعيةاالتجاه الثاني

ذين االتجاهين بداية من النصعف الصراع السياسي له ولقد تجسدواإلنجليكانية،  الكاثوليكية

بين األحزاب المناهضة للكنيسة وتلك التي تحمل شعارات المسيحية  م20اني من القرن الث

وتؤيد وظيفتها وأدائها السياسي.
1
 

ة االنقسعععام العععذي يعععنجم ععععن الثعععور مسعععتوى الثالعععث لالنقسعععام االجتمعععاعي: وهعععوال 2-2-3

ععن الثعورة الصعناعية فعي أوروبعا ظهعور فئتعين معن المجتمعع، فئعات  نتجحيث ، الصناعية

اجتماعية أيدت منطق النمو الصناعي والتطور االقتصعادي والتجعاري ألنهعا كانعت تسعتفيد 

في الفعروع الصعناعية آال وهي فئة كبار أرباب العمل، وكذا الموظفون منه بشكل مباشر، 

المهعن الحعرة العذين كعان  صعحابسعع وازدهعار، باإلضعافة إلعى أالتي كانت تعيش حالعة تو

بازدهععار المجتمععع الصععناعي، أمععا الفئععة الثانيععة مععن المجتمععع فهععم ضععحايا  تعلقععا  مسععتقبلهم م

صغار الحرفيين والمهنيين والعمعال كذا و الريف،ينتمون إلى كانوا النمو االقتصادي ممن 

                                                 
1
Seymour Lipset, Op. Cit. P 363et 366. 
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فالتحععديث بالنسععبة لهععم يعنععي فععي  ،ناعيةالبسععطاء والمععوظفين فععي المصععانع والمعامععل الصعع

الصعراع السياسعي  لقعد تجسعدمنتجعاتهم. وبالتالي تهمعيش أو ضععف الواقع نموا للمنافسة و

بعين األحعزاب االشععتراكية  م20لهعذا االنقسعام فعي التععارض العذي كععان قائمعا خعالل القعرن 

ألحعععزاب اوبعععين  -البروليتاريعععة تعععدافع ععععن مصعععالح الطبقعععةالتعععي كانعععت  -والشعععيوعية 

.ك األراضي وأرباب العملمصلحة مالعن  البورجوازية التي كانت تدافع
1
 

 أسلوب اإلنتاج الصناعي:ب : يتعلقالمستوى الرابع لالنقسام االجتماعي 2-2-4

ويتمثل هذا المستوى من االنقسام في العالقات الصراعية التي غالبا معا تكعون بعين معالكي 

خاصعة أولئعك العذين  ،معن جهعة أخعرى ،هعة واألجعراءوسائل اإلنتاج )أرباب العمل( من ج

في المشاريع الصناعية الكبرى. ما مشاركة في ممارسة مسؤولياتالحرموا من 
2
 

القععة ئمععا بععين الطبقتععين فععي طبيعععة العالسععلوك السياسععي للصععراع الععذي كععان قا لقععد تجسععدو

ية في أوروبا.واألحزاب االشتراك ،الكالسيكية التي كانت قائمة بين األحزاب المحافظة
3
 

 

إلعى اسعتنتاج  "S. Rokkanسعتاين روكعان "من خالل هذه المسعتويات األربععة يصعل   

:تيجة الصراع الذي كان قائما بين الطبقاتتولدت نحزبية ثمانية نماذج 
4
 

وأحععزاب  ،د أحزابععا ذات نزعععة اسععتقاللية أو نزعععة إقليميععةالمسععتوى األول لالنقسععام ولّعع -

 .(الد الباسك مثالب)أخرى راديكالية ثورية 

مثععل:  ة علمانيععة، قابلتهعا أحععزاب مسعيحيةد أحزابععا ذات نزععالمسعتوى الثعاني لالنقسععام ولّع -

 ، في بافاريا األلمانية.(حزب اإلتحاد المسيحي، والحزب المسيحي الديمقراطي)

أو فعي د أحزابا طبقية كاألحزاب الفالحية في أوروبا الوسطى المستوى الثالث لالنقسام ولّ  -

 لت مصالح أرباب العمل.أحزاب بورجوازية محافظة مثّ  هامقابلول االسكندينافية وفي الد

ليععة وشععيوعية اعتبععرت نفسععها طليعععة الطبقععة اد أحزابععا عمّ المسععتوى الرابععع لالنقسععام ولّعع -

 أحزابا سريالية رأسمالية تدعو إلى التحرر االقتصادي. ، تقابلهاالعاملة

 

                                                 
1
Seymour Lipset and Stein Rokkan, Op. Cit. P.364et 366, et Heather Stoll, Op. Cit, P.12. 

2
Heather Stoll, Op. Cit,P.14. 

3
Heather Stoll, Op. Cit,P.366. 

4
Philippe Braud, Sociologie politique, 9e édition, LGDJ, 2008.P.409 et 411. 
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دانيعال " و "P.Claus Vanبعايم كلعوس فعون "معن في أواخر القرن العشعرين قعام كعل   

بتطععوير تحععويالت روكععان المتعلقععة بمسععتويات االنقسععام  "Daniel Louis Seilerرلععويس سععيل

كلعوس فعون إلعى  مأهملها روكان في دراسته، فأشار بايتلك التي االجتماعي وإعادة إدماج 

وجود انقسامين إضافيين في المرحلة المعاصرة.
1
 

بمسألة الدولة الحاميعة يمثلعه المسعتفيدون مباشعرة معن ريعهعا وإعاناتهعا وكعذا يتعلق  :األول

فئات الوكالء المكلفين بتوزيعها. في مقابعل العذين يعتبعرون أن الكلفعة االقتصعادية والماليعة 

 التي تفرضها الدولة عليهم ال تطاق.

ارضععين مسععألة المجتمععع االسععتهالكي وينحصععر فععي أنصععار البيئععة المعب يتعلععق: الثععاني

 لألحزاب المؤيدة للنمو الصناعي واالقتصادي.

 

مقاربععة جديععدة مبنيععة علععى فرضععية أّن أّي حععزب  دانيععال لععويس سععيلر،أوضععح بعععد ذلععك 

سياسي هو في مصدره حلف من األشخاص ومجموعات مرتبطة بنعزاع اجتمعاعي شعكلت 

االنقسعامات التعي نظاما حزبيا تدافع عنه باستمرار دائم. ومن هذا المنطلق يرى دانيال أن 

عائالت حزبية كبرى وهي كاآلتي: ستةتحدث في المجتمع نتجت على إثرها 
2
 

جهويععة انفصععالية تولععدت بفعععل االنقسععام بععين المركععز  حععزاب مذهبيععة أثنيععة، وأحععزابأ -1

 والهامش.

 ولقد مباشرين، اب البيئة )الخضر(، ليس لهم خصومأحزاب اإلصالح الزراعي وأحز -2

 عل االنقسام ما بين أنصار األرياف والمدن.بف هذه األحزاب تولدت

نقسعام بعين طبقعة المعالك وطبقعة عماليعة تولعدت بفععل اال ،وأحزابأحعزاب بورجوازيعة -3

 العمال.

 

 

                                                 
1
Daniel Louis Seiller, Les partis politiques en occident : Sociologie Historique du Phénomène 

partisan,Paris : Ed, Eclipser, 2003, P.102 
2
Ibid ; P.105 
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حعظ أّن الظعاهرة الحزبيعة ليسعت وليعدة أفكعار مسعتويات نالهعذه المن خعالل ععرض        

قتضعتها طبيععة الظعرف ومذاهب إيديولوجية فحسب، وإّنما تعبر عن متغيعرات اجتماعيعة ا

 الذي كان سببا في إيجادها، لذلك يمكننا أن نخرج بمقولتين أساسيتين:

 

عمعد تأنهعا ت إالّ  ،ت اتجاها اجتماعيا معيناالتشكيالت السياسية والحزبية وإن مثلّ  أنّ  :األولى

عنه لغة مفتوحعة علعى كعل  بسبب الضرورات االنتخابية وتستعمل بدال   إخفاء ذلك التمثيل،

 أدائها السياسي في العملية االنتخابية.المجتمع لتضمن استمرارية  وشرائح اتفئ

 

هععذه األشععكال والمسععتويات تعبععر عععن فضععاء زمععاني ومكععاني ضععيق ينحصععر  أنّ  :الثانيععة

بالخصععوص فععي المجتمعععات الغربيععة عامععة وفععي مجتمعععات أوروبععا الغربيععة علععى وجععه 

تنطبععق بشععكل أداتععي ووظيفععي علععى  الخصععوص لععذا ال يمكععن الجععزم بععأن هععذه المسععتويات

المسععار  ، ذلععك أنّ اصخععوعلععى مجتمعععات العععالم العربععي بوجععه  مجتمعععات العععالم الثالععث

التاريخي والمكاني باإلضافة إلى طبيعة التشكيالت االجتماعية القائمعة علعى بععض األطعر 

عععات يعععة المجتمجوهريععا عععن طب تختلععف بيلععة، والععدين...الخ(التقليديععة )كالطائفععة، والق

األمعر العذي يجعلنعا نركعز علعى البععد السوسعيولوجي والجغرافعي فعي  ةالغربية، واألوروبي

قتصعر علعى حيعز جغرافعي أو زمعاني دون جتمعات وإيجعاد اقتعراب ععام ال يتحليل هذه الم

آخر.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Daniel Louis Seiller,Les partis politiques en occident : Sociologie Historique du Phénomène 

partisan,Op.cit. ; P.114 
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 :االنقسام االجتماعيواألحزاب السياسية  -3

زاب السياسعية فكعرة قديمعة، تطعورت فكعرة إنشعاء األحع إنّ : تعريف الحعزب السياسعي 3-1

دولععة األميععر حيععث كانععت المؤسسععة وتطععور الحيععاة البرلمانيععة، ففععي  بتطععور مفهععوم الدولععة

السياسية بمختلف عناصرها من أرض وشعب تتحد بشعخص األميعر لعم تكعن األحعزاب قعد 

ى ظهرت للوجود كآلية تعبيرية لمصالح الشعب، لكن مع تطور مفهوم الدولعة واالنتقعال إلع

.مرحلة الدولة اإلقليمية والدولة األمعة أصعبح الشععب يعتبعر محعور السعلطة
1
من )أنعا فبعدال   

إلعى إحعداث أجهعزة  أدىالدولة( أصعبح الشععب هعو مصعدر السعلطة ومالكهعا، األمعر العذي 

ومؤسسععات سياسععية قانونيععة تعبععر عععن واجبععات األفععراد وحقععوقهم وعععن جميععع انتمععاءاتهم 

رفت فيما بعدرقية، االجتماعية والطبقية والع باألحزاب السياسية. ع 
2
 

أول اسعععتعمال لمصعععطلح  أنّ  "Jean Charlotجعععون شعععارلو "يعععرى الععععالم الفرنسعععي        

األحعععزاب السياسعععية كعععان فعععي علعععم االجتمعععاع السياسعععي حيعععث كعععان يعبعععر عنعععه بالوحعععدة 

سععة االجتماعيععة والسياسععية التععي تتوسععط الملععوك وبقيععة طبقععات الشعععب، ولععم تنتقععل درا

، حيث مّرت دراسعتها م19األحزاب السياسية إلى ميدان علم السياسة إالّ مع بدايات القرن 

بالمراحل األربعة اآلتية:
3
 

وهي الفتعرة التعي  "Epoque normativeبالمرحلة المعيارية "المرحلة األولى وسميت   

سياسعية مععن كانعت تتنععاول دراسعة األحععزاب الو، م1848عقبعت قيعام الثععورة االنجليزيعة سععنة 

 "Bolingbrokeبعولينج بروكعي "زاوية فكرية فلسفية وعرفت هذه المرحلعة كتابعات كعل معن 

 ."Constant Benjaminبنجامين " و "Edmund Burkeبيرك " و "JamesMadisonماديسون "و

أمععا المرحلععة الثانيععة فقععد عرفععت بمرحلععة اآلبععاء المؤسسععين حيععث اتسععمت بالنمطيععة   

" Max Weberمعاكس فيبعر "ظاهرة الحزبية وتمثلت في كتابات كل من العلمية في دراسة ال

"العععالم والسياسععة"،  السوسععيولوجية فععي كتابععه الشععهير مععن خععالل مقارباتععه  (م1864-1920)

الععذي ربععط بععين الظععاهرة الحزبيععة والحريععة الشععكلية  "Raymond Aronوريمععون آرون "

"دراسعة حعول عشعرين معن خعالل كتابعه القعرن ال والحقيقية في المجال األوروبي معع بدايعة

."اتالحريّ 
4
 

                                                 
1
Maurice Duverger, Introduction a la politique, Op. Cit ; PP.20.22 

 146م، ص1989، 4ط.، المؤسسة الجماعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت،القانون الدستوري والنظم السياسية،إسماعيل الغزال2
3
Daniel Louis Seiller,les partis politiques,Paris, Ed : Amond Collin, 2000, P.P.9-15 

4
Raymond Aron, Essai sur les libertés,France, Ed : Calmar Levure, 1965, P.100 
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تمكعن  هعي المرحلعة الثالثعة حيعث بداية الخمسينيات من القعرن المنصعرم لقد كانتو  

العالم الفرنسي الشهير أن ينقل هذا المصطلح معن  "Maurice Duvergerموريس دو فرجيه "

 علم االجتماع السياسي إلى حقل العلوم السياسية.

لقعععد ربعععط دوفرجيعععه الظعععاهرة الحزبيعععة  "Weinerينعععرفو LaPalombara بعععاراالبالوم"يقعععول 

بديناميكية المؤسسات من خالل كتابه حول األحزاب السياسعية، ووضعع الظعاهرة الحزبيعة 

 Jeanجعون شعارلو "في إطارها العلمي من حيث الدراسة والتحليل"، وقد استطاع كل معن 

Charlot "الديرسععفالد " وEldersveld" ير هععذه المقاربععة العلميععة واسععتنتاج تحلععيالت مععن تطععو

تربط بين طبيعة المجتمعات وأشكال النظم الحزبية التي تتوفر عليها.
1
 

فقعد عرفعت بمرحلعة معا بععد جيعل دوفرجيعه واتصعفت بالعلميعة  رابعةأما المرحلة ال  

والدراسععة السععلوكية للظععاهرة الحزبيععة المعتمععدة علععى المالحظععة والتجريععب والدراسععات 

ريتشعارد " و "Thomas Kuhnطومعاس كعون "كمية، وتمثلعت خاصعة فعي كتابعات كعل معن ال

 ."Rokkan وروكان Lipset ليبست" و "Robert Dahlروبرت دال " و "Richard Roseروز 

 

يقصد بالكلمة )حزب( في اللغة العربية القسم أو الجزء، وكعذلك الصعنف معن النعاس  

.أو الجماعة أو الطائفة
2
باللغة الفرنسية فإنهعا تحمعل داللعة تاريخيعة حيعث  (Parti)أما كلمة  

علععى الزمععر كععذا الجمهوريععات القديمععة وفععي كانععت تطلععق علععى الفئععات التععي كانععت تتععوزع 

(clan)  التي كانت تتجمع حول أحد قادة المرتزقة في إيطاليعا إبعان عصعر النهضعة، وأيضعا

اللجعان التعي كانعت تععد  كذلكفيها نواب المجالس الثورية وعلى النوادي حيث كان يجتمع 

االنتخابععات المحصععورة فععي الممالععك الدسععتورية والتنظيمععات الشعععبية التععي تسععيطر علععى 

الرأي العام في الديمقراطيات المعاصرة.
3
 

أما من حيث االصطالح فإن اختالف األسس والمنطلقات لكل حعزب وتنعوع األدوار التعي 

الصععوبة إعطعاء تعريعف  شعتراكية تجععل معنيقوم بها سعواء فعي األنظمعة الليبراليعة أو اال

قوم بتقديم بعض التعاريف حتعى نسعتخلص فكعرة عامعة وشعاملة لهذا سوف أ .دقيق وموحد

 حول مفهوم الحزب.

                                                 
1
 Roger Gérard, Sociologie politique, Montchrestien, Ed : Montchrestien press,1988, P.P.9-11 

2
 360ص. ،مرجع سابق ،ابن منظور 

3
 Maurice Duverger, Introduction a la politique, Op.cit.  P.6 
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الحعععزب السياسعععي بأنعععه "اجتمعععاع ععععدد معععن النعععاس  "Constantكونسعععتانت "ف ععععرّ 

.يعتقدون العقيدة السياسعية نفسعها"
1
إذ قعال  آخعرتعريفعا  فقعد قعدم "F.Congueiكعونجي "أمعا  

الحزب "هو تجمع منتظم هدفه المشاركة في الحياة السياسية بقصد االستيالء على السلطة 

كليا أو جزئيا حتعى يعتمكن معن تحقيعق أفكعار ومصعالح أعضعائه
2
معوريس دوفرجيعه "أمعا  .

Maurice Duverger" "فاعتبر أن الحزب هو "تكتل للمواطنين المتحدين حول نفس النظام
3
. 

الحعزب السياسعي  "Robert.M.Maciver روبرت ماكيفر"ف عالم االجتماعي األمريكي وعر  

هيئعة تسععى إلعى مسعاندة بععض المبعادئ وتعدعيمها، أو على أنعه عبعارة ععن "هيئعة منظمة،

والوسععائل الدسععتورية الشععرعية أن يكععون لهععا دور مععؤثر  سياسععية تحععاول مععن خععالل القععوة

وفّعال في النشاط الحكومي".
4
 

يتبين لنا أن األحزاب السياسية هي "عبارة عن جماعات تحققت لها درجعة  سبق ذكرهمما 

التنظيمععات السياسععية المؤقتععة التععي  ن التنظععيم واالسععتمرار، أي أنهععا تختلععف عععنمعينععة معع

تتكون لخدمة هدف معين في فترة زمنية محددة وتنتهي مهمتها بتحقيق هذا الهدف.
5
 

أي تنظععيم حزبععي يعتمععد فععي وجععوده علععى جملععة مععن  إنّ فعع وانطالقععا مععن هععذا األمععر       

:يأتيحصرها في ما ، فالركائز يمكن الركائز والشروط
6
 

وجععععود مجموعععععة مععععن النععععاس ينضععععمون بصععععورة طوعيععععة أو اختياريععععة إلععععى  (1

 يؤمنون بمبادئه ويعملون على نشرها والدفاع عنها.،والحزب

ل المبعادئ التعي يمّثع : فكل حعزب سياسعي ينبغعي أن يكعون لديعه معنهجوحدة المبادئ (2

 يؤمن بها ويعمل جاهدا من أجل الدعوة لها ونشرها والدفاع عنها.

يخضعع الحعزب السياسعي لتنظعيم دقيعق وصعارم  : معن الضعروري أنوحدة التنظعيم (3

 يحكم أعضاءه.

: إذ أنه من المعروف أن لكل حزب قيادة قادرة على توجيعه أعضعائه وحدة القيــادة (4

من أجلها، ولهعذا فعإن وحعدة القيعادة تعتبعر ضعرورية، ألن عليهعا  الوجهة السليمة التي أنشأ

 مهمة توزيع وتنظيم السلطة داخل الجماعة الحزبية.

                                                 
1
Daniel Louis Seiller, les partis politiques, Op.cit. P.23 

2
 148ص.،مرجع سابق ،إسماعيل الغزال 

3
Maurice Duverger, Introduction à la politique, Op.cit. P.24 

 89ص. م،1990، ديوان المطبوعات الجامعيةالجزائر، ، علم االجتماع السياسي ميدان  وق اياه، محمد السويدي 4
5
Maurice Duverger, Introduction à la politique, Op.cit. ; P.26 

6
Maurice Duverger, Institution Politique et droit Constitutionnel, Op.cit.,  P.70 et 75 
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: فكل حزب يتطلع إلى مركعز السعلطة، ذلعك ألن السعلطة هعي الوصول إلى السلطة (5

 التي تمده بالمساعدة والقوة في تحقيق برامجه ومبادئه.

النقعاط فعي " Wienerو فينر Lapalombaraمن "البالمبارا  فقد حددها كلوأما الشروط        

التالية
1
: 

يضععم مجموعععة مععن  -قصععد ضععمان اسععتقرار العمليععة السياسععية -وجععود تنظععيم دائععم  .1

الناس ينضمون بصورة طوعية أو اختيارية إلى الحزب ويؤمنعون بمبادئعه ويعملعون علعى 

 نشرها والدفاع عنها.

ئ والمعنهج واإليديولوجيعة قصعد جعذب العرأي وجود إرادة واعية ووحدة فعي المبعاد .2

 العام وانضمام أكبر عدد ممكن من األفراد.

 االهتمام بالبحث عن دعم شعبي من خالل االنتخابات والمناسبات السياسية. .3

 وحدة القيادة لضمان التنظيم الجيد وتوزيع محكم للسلطة داخل الجماعة الحزبية. .4

 

ع عدد من المعواطنين فعي تنظعيم قعانوني يرمعي إلعى فاألحزاب السياسية عبارة عن تجم ا  إذ

الدفاع عن مصالحهم وتحقيق أفكارهم ومحاولة كسب أكبر عدد من المؤيدين.
2
 

وحتى تتمكن األحزاب السياسية من أداء العملية السياسية البد لها من القيام بمجموعة معن 

 الوظائف أهمها:

طلبععه الحيععاة السياسععية وتحويععل : وتكمععن فععي تفعيععل وتنظععيم مععا تتالوظيفععة التنظيميععة -1

واء ففي مجتمع تتشعب فيه اآلراء واألهاألفكار المتعددة إلى خيارات كبرى تهم المجتمع، 

وتتضععارب الميععول السياسععية يصعععب فيععه بععروز تيععار فكععري مسععيطر، لععذلك كععان علععى 

بعر األحزاب أن تقوم باختيار القرارات السياسية المعبرة عن المصالح العامة للشععب، ويع

عععن هععذه الوظيفععة ببنععاء الحيععاة السياسععية وتشععكيل الععرأي  "Roger Gérardروجععي جععرارد "

العام، فاألحزاب حسبه تلعب دورا مهمعا فعي التعبيعر ععن أصعوات النعاخبين ووسعيلتها فعي 

ذلععك أن تعععرض لهععم وسععائل تعتععزم اسععتخدامها مععن أجععل تحقيععق أهععدافها وإعععداد البععرامج 

كالسياسية الكفيلة بتحقيق ذل
3
. 

                                                 
1
Daniel Louis Seiller, De la comparaison des partis politique, Paris, Ed: Economica,1986, P.45 

 148ص.، مرجع سابق، إسماعيل الغزال 2
3
Maurice Duverger, Introduction à la politique, Op.cit. P.48 
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: حيث تتعولى األحعزاب عمليعة تثقيعف أعضعائها قصعد الوظيفة التكوينية واإلعالمية -2

الدفاع عن آراء الحزب ومبادئه وتمدهم بالمعلومات التي يسعتطيعون معن خاللهعا مواجهعة 

، فتشعكل بعملهعا هعذا ّكعامالح ء علعى صععيد المعواطنين أوالتغيرات الحالية والمستقبلية سوا

للحعزب ال يقتصعر علعى العضعو  فالعدور اإلعالمعي، م والمحكعوميننقطة اتصال بين الحاك

أو النائب بل يتعداه إلى الناخب من حيث إمداده بالمعلومعات واإلرشعادات التعي تنمعي لديعه 

األنسعب لمصعالحه. وقعد يعار ملكة فهمه للظواهر السياسية واالجتماعية وتسعاعده علعى اخت

، الوظيفععة بعمليععة الععدمج االجتمععاعيهععذه  علععى "Jean Marie Danielجععون مععاري "عبععر 

يعف فتوفر ألعضائها وسعيلة للتك ،الدمج االجتماعي على المستوى الفرديفاألحزاب تقوم ب

العمعععل فعععي مجعععال دمعععج المجموععععات قعععاء واالنعععدماج فعععي مجموععععة معععا، وتوفرصعععة لالن

السلطة.ها األهم كواسطة بين المواطنين ودور اعية وهو األمر الذي يعطي لهااالجتم
1

 

الوظيفععة االنتقائيععة خاصععة ضععمن أحععزاب  تتجسععد: االنضععباطيةالوظيفععة االنتقائيععة و -3

األطر سواء على صعيد األعضاء أو النواب أو الدوائر االنتخابية، والسبب في ذلعك يععود 

وعلعى العكعس معن  إلى أن هذه األحزاب ترتكز على عامل الثروة وعلعى اختيعار الصعفوة.

 أمام كل طالعب انتسعاب، وضعمن هعذا اإلطعار يشعار توحةفذلك فأبواب أحزاب الجماهير م

ال تبععرز فيععه هععذه  ،الععدول ذات نظععام الحععزب الواحععد حيععث ال وجععود للمعارضععة أنّ  إلععى

الوظيفة فالحزب يقدم مرشح واحد عن العدائرة االنتخابيعة ويتعولى الشععب المصعادقة علعى 

ترشيحه من دون أن يكون له حرية الخيار بين عدد من المرشحين
2
. 

 بتلخيص هذه الوظائف في ستة نقاط رئيسة: "Peter Merklبيتر ماركل "لقد قام   

 القيام بعملية تجنيد و انتقاء األفراد للقيام بمختلف األعمال السياسية. -01

 تشكيل البرامج وصياغة السياسة العامة للحزب. -02

 تنظيم ومراقبة األجهزة الحكومية. -03

 ة التعبير عن مصالحه واحتياجاته.العمل على تنمية المجتمع وترقيته بواسط -04

العمل على دمج األفراد اجتماعيا وسياسيا من خالل تعريفهم بالسياسية االجتماعية  -05

 والعامة للحزب.

 السعي نحو المحافظة على الكيان السياسي للدولة وعدم المساس برموزها.  -06

                                                 
 271ص. م،1997، المؤسسة الجامعية للدراسات ، بيروت، لبنان،علم السياسية، اليجون ماري دان 1
 158ص.، مرجع سابق، إسماعيل الغزال 2
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ي تقعف وراء نشعأة من أهعم العوامعل التع إنّ  :العوامل المحددة لنشأة األحزاب السياسية 3-2

األحزاب السياسعية تععود إلعى اخعتالف أفعراد المجتمعع فيمعا بيعنهم وتبعاين فئعاتهم معن حيعث 

المصالح االقتصعادية واالجتماعيعة، فضعال ععن االخعتالف والتمعايز فعي المبعادئ واألفكعار 

.والتقاليعد وكععذلك التمععايز الععديني والعنصععري
1
كمععا أن القهععر السياسععي واالسععتبداد بععأدوات  

كراه الشرعي واحتكعار السعلطة وحصعرها فعي فئعة محعدودة الععدد، باإلضعافة إلعى ععدم اإل

لعى نشعأة أحعزاب إمراعاة المصالح واالهتمامات العريضعة للمواطنين...جميعهعا قعد تعؤدي 

دوفرجيعه وفقعا لهعذه  . ويعتقعدسياسية ترمي فعي المقعام األول إلعى تغييعر نظعام الحكعم القعائم

حزاب السياسية ترجع إلى ثالثة عوامل:المعطيات أن فكرة ظهور األ
2
 

الصراع بين الشيع والجماعات والفئات التي ميعزت المجعالس الوراثيعة األوروبيعة،  3-2-1

وهذا الصراع أوجد اختالفا في العقائد السياسية، السبب الذي كعان محركعا وداعيعا لتكعوين 

 كتل برلمانية وحزبية.

التعي تفعرض وجعود تالحعم بعين  لمهنية المشعتركةالمصلحة ا المجاورة الجغرافية أو 3-2-2

 الجماعات التي تولد من منطقة واحدة.

مععيالد لجععان انتخابيععة تحولععت بفعععل الوقععت عععن طريععق تعععاون منتخبيهععا إلععى كتععل   3-2-3

 برلمانية حزبية منتظمة تؤدي وظيفة األحزاب السياسية.

ور نشععأة األحععزاب فرجيععه أن مععيالد وتطععل يععرى مععوريس دووانطالقععا مععن هععذه العوامعع

السياسية ارتبطت بأمرين، األول هو ما يطلق عليعه النشعأة الداخليعة لألحعزاب، أمعا الثعاني 

وهي ما يسميها بعاألحزاب ذات النشعأة  فيتمثل في األحزاب التي نشأت خارج هذا اإلطار.

 نستعرض هذين المصدرين لألحزاب السياسية. يأتي الخارجية، وفيما

 على ثالثة عوامل: تعتمد نشأتها ذات النشأة الداخلية )البرلمانية(: األحزاب السياسية /أ

 جماعات داخل البرلمان، وهي ما يطلق عليها بالجماعات البرلمانية. ظهور -

 تكوين أو ظهور اللجان االنتخابية. -

 حدوث اتصال وتفاعل مباشر بين هذه الجماعات واللجان. -

تنشعأ خعارج إطعار  وهعي تلعك األحعزاب التعي األحزاب السياسية ذات النشأة الخارجية: /ب

البرلمان أو الجماعة البرلمانية، غير أن الشكل النهائي يأخذ وضعه بتعأثير مؤسسعة سعابقة 

                                                 
1
Julien Bauer,Politique Et Religion, Paris, Ed : Presses Universitaires de France,1999, P.13 

2
Maurice Duverger, Introduction à la politique, Op.cit.  P. 7 
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عليععه فععي الوجععود، وتمععارس نشععاطها السياسععي خععارج البرلمععان وخععارج نطععاق العمليععات 

لنشعاط النعوعي أو االتحعادات أو النقابعات والجمعيعات ذات ابية، ولهذا نالحعظ تععدد االنتخا

سهم فعي نشعأة األحعزاب السياسعية، الجماهيري، وهي أنواع من التنظيمات التي تؤدي أو ت  

يعععة والجمعيعععات التعاونيعععة والزراعيعععة نشعععأت األحعععزاب ّمالفمعععثال معععن خعععالل النقابعععات الع

الية في عديد من دول أوروبا الشرقية.السياسية االشتراكية والعمّ 
1
 

 م1900أنعه حتعى ععام  دوفرجيعه" معوريس"لسياسي الفرنسعي يرى عالم االجتماع او  

نشععأ عععدد كبيععر مععن األحععزاب السياسععية فععي إطععار البرلمععان وهععذا يمثععل الصععورة القديمععة 

لتكععوين األحععزاب، بينمععا تمثععل نشععأة األحععزاب خععارج البرلمععان الصععورة الحديثععة لنشععأة 

ال تنطبععق علععى جميععع  األحععزاب، كمععا أن نشععأة األحععزاب السياسععية مععن الكتععل البرلمانيععة

إذ أن  ،عن هعذه القاععدة شذّ التجربة األوروبية فالبعض منها  األنظمة الحزبية التي عرفتها

أنهععا اضععطرت للعمععل داخععل  هنععاك أحزابععا نشععأت خععارج الععدورة االنتخابيععة البرلمانيععة، إالّ 

 التجربععة البرلمانيععة، ممععا يجعععل جميععع األحععزاب فععي التجربععة األوروبيععة أسععيرة العمععل

 والنيعابي بوجعه ععام، ممعا يجععل البرلماني، فاألحزاب تعمل دائما على الصععيد االنتخعابي

االقتراع العام والديمقراطية البرلمانية أساس نشوء األحزاب السياسية
2
. 

وثمععة عوامععل أخععرى سععاهمت فععي نشععأة الظععاهرة الحزبيععة يمكععن حصععرها فععي العناصععر 

:اآلتية
3
 

ن الجماععات السياسعية كعان العامعل الجغرافعي والمكععاني : إن الكثيعر معالعامعل الجغرافعي -

كونعه الوسعيلة األكثعر تعبيعرا بشعكل  هعا نحعو العمعل السياسعي،سببا رئيسيا لظهورها وتحول

جلهعا، أسلمي عن مطالب سكان اإلقليم الذي تمثله وععن العقيعدة السياسعية التعي ترافعع معن 

ل المجلععس التشععريعي الفرنسععي فعلععى سععبيل المثععال ال الحصععر تعتبععر نشععأة األحععزاب داخعع

، بععدأ نععواب األريععاف فععي الجمعيععة م1789ريععل سععنة أفأفضععل معبععر عععن هععذا الواقععع، ففععي 

يصلون إلى فرنسا، وكان القاسم المشترك العذي كعان  "Etats Généraux"العمومية الفرنسية 

يجمعهععم هععو الشعععور بالغربععة األمععر الععذي جعلهععم يعمععدون إلععى التجمععع للععتخلص مععن هععذه 

لعقعععدة والتهيعععؤ فعععي ذات الوقعععت للعععدفاع ععععن مصعععالحهم اإلقليميعععة والنظعععر فعععي المشعععاكل ا

                                                 
1
Maurice Duverger, Introduction à la politique, Op.cit.  P P.23-48. 

 62ص. م،1993 ،أكتوبر 115العدد ،أبو ظبي ،راية االستقالل «األحزاب السياسية»،علي عمر 2
3
Maurice Duverger, Introduction à la politique, Op.cit.  P P.20-22. 
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األساسية التي تمس السياسية الوطنية، وعندئذ سعوا نحو اجتذاب نواب المنعاطق األخعرى 

معع مسعلكا إيعديولوجيا تجالذين كانوا يقاسمونهم وجهعات النظعر وهكعذا إلعى أن سعلك هعذا ال

 ي.ليتحول بعدها إلى حزب سياس

: فمنذ بدايات القرن العشرين سعت فعي أوروبعا كثيعر معن العامل المصلحي واالقتصادي -

المنظمات االجتماعية والنقابية العمالية إلى تنظيم نفسها ودخول المعتعرك السياسعي، قصعد 

مثعل الحعزب االشعتراكي  طبقعات االجتماعيعة التعي تمثلهعا،الدفاع عن مصالحها ومصالح ال

سععنة  (Tardes Union) ثععر القععرار الععذي اتخععذه مععؤتمر النقابععاتإد علععى البريطععاني الععذي ولعع

حعزب العمعال البريطعاني العذي ولعد كعذلك القاضي بإنشاء تنظيم برلماني يسعاري. و م1899

ثر قرار النقابات والتجمععات الزراعيعة بإنشعاء جهعاز انتخعابي وتحعول بفععل الوقعت إعلى 

 -ععن طريعق إنشعائها لجمعيعات ثقافيعة فرعيعة–ابية نقلجمعية اللإلى حزب سياسي، وكانت 

في نشأة حزب العمال البريطاني، كما كان للتعاونيات الزراعية والتكعتالت كبيرة مساهمة 

المهنية الفالحية أثعر بعالغ فعي نشعأة أحعزاب سياسعية السعيما فعي العدول االسعكندينافية وفعي 

 دة األمريكية.أوروبا الوسطى واستراليا وسويسرا وكندا وفي الواليات المتح

: يعتبر العمال الديني على غرار العوامل السعالفة ععامال حاسعما العامل الديني والعقائدي -

فعي تععاريخ نشعأة األحععزاب السياسعية، ويعععود تعاريخ ظهععور أحعزاب سياسععية ذات توجهععات 

التععي أرسععت لمفهععوم  "West Valiaواسععت فاليععا "علععى إثععر اتفاقيععات  م1648دينيععة إلععى سععنة 

الحديثة القائمة على فصل الدين عن الدولة، األمعر العذي دععا إلعى ظهعور جماععات الدولة 

قعيم المسعيحية واألخالقيعة والمحافظعة الدينيعة دخلعت المعتعرك السياسعي بهعدف العدفاع ععن 

عليها، ويشار ضمن هذا اإلطار إلى حزب الكالفانتيين في هولندا ذو التوجه البروتسعتانتي 

الحععزب المحععافظ الكععاثوليكي فععي بلجيكععا كععذلك و ،المحععافظ المعععارض للحععزب الكععاثوليكي

الماسعونية التعي سعاهمت ، وكذلك م1879ماني للدولة سنة لالذي سعى إلى مقاومة التعليم الع

في نشأة الحزب الراديكالي والحزب الليبرالي في بلجيكا.
1
 

 

 

                                                 
1
Maurice Duverger, Introduction à la politique, Op.cit.  P.66 
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عععددة وجععود صععراعات فكريععة أيديولوجيععة بععين مختلععف الفئععات االجتماعيععة المتإّن   

االنتمعاءات الدينيعة والثقافيعة واللغويعة والعرقيعة أردفعه صعراع تنافسعي علعى معن يكعون لععه 

السبق في القيادة، ومعن ثعم فعإن اخعتالف األفعراد فيمعا بيعنهم معن حيعث المصعلحة واألفكعار 

لعت فعي بععدها التي يحملونها يعد سببا قويا فعي تأسعيس جماععات بنيويعة وأطعر تنظيميعة مثّ 

حزب السياسي كإطار سياسي أكثر تنظعيم وفعاليعة وهعو األمعر المعبعر عنعه األخير شكل ال

 بمأسسة الصراعات البنيوية.

تحليلعه  "Maurice Duvergerمعوريس دوفرجيعه "إضافة إلى العوامل التعي بنعى عليهعا        

ليبسعت "و  "Rokkanروكعان "المتعلق بالعوامل المحعددة للظعاهرة الحزبيعة، يعتقعد كعل معن 

Lipset"  أّن أثر االنقسامات االجتماعية على عملية السياسة تتضح كذلك من خالل السلوك

االنتخععابي لألفععراد والجماعععات، ذلععك أّن الهويععات االجتماعيععة لمختلععف الفئععات مععن حيععث 

المسععتوى الطبقععي والععديني والمكععان الجغرافععي شععكلت اللبنععات األساسععية لظهععور وتقويععة 

ت اإلقليمية )بين المركز والمحيط( واالقتصعادية )العمعال، العملية الحزبية. وكان لالنشقاقا

فعععي تكعععوين وظهعععور تيعععارات  كبيعععر ثعععرأالمعععالكين( والدينيعععة )الكاثوليكيعععة، البروتسعععتنت( 

أربععة اتجاهعات رئيسعية وهعي: يسعار، يمعين،  ولوجية أسسعت للعمعل الحزبعي وبلعورتأيدي

م انتخابيعة تتماشعى وطبيععة ليبرالي ومحافظ، كمعا تسعببت هعذه االنقسعامات فعي تشعكيل نظع

الجماعة التي تمثلها، األمر الذي أدى إلى ظهعور ععائالت حزبيعة ممثلعة فعي عشعرة أنمعاط 

وهي:الشعععيوعية، االيكولوجيعععة )أنصعععار البيئعععة(، االشعععتراكية، الديمقراطيعععة االجتماعيعععة، 

ن، ظواطيعععة، اليمعععين االشعععتراكي، المحعععافليبراليعععة، المسعععيحية الديمقرااليسعععار الليبرالعععي، 

الوطنيون.
1
 

فعإّن االنقسعامات فعي العمليعة السياسعية تتحعدد معن خعالل مسعتويات  "Joel Selway"وحسعب 

ومسعععتوى األنظمعععة السياسعععية، سعععتوى الحكومعععات، وم ،ثالثعععة وهعععي: مسعععتوى األحعععزاب

 وبخصوص المستوى األول فإّن هناك مرحلتان أدتا إلى بلورة فكرة األحزاب السياسية:

هي مرحلة التشكل وتكوين الظاهرة الحزبية أيعن تعم ترجمعة الوحعدات المرحلة األولى و *

 االجتماعية في شكل برامج سياسية.

                                                 
1
Joel Selway," Distributive politics : Introducing Social cleavages into positional models"The American 

Journal of Political science N°.41,2005,P.13 
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المرحلة الثانية وهعي المرحلعة الحاسعمة معن حيعث تكعوين قواععد مؤسسعاته سعواء كانعت  *

 .على األساس جغرافي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ديني

عناصر: ل هاتين المرحلتين في ثالثةاختزكما يمكن ا
1
 

 ترجمة االنقسامات االجتماعية إلى اختيارات حزبية. -

 ترجمة الخيارات الحزبية إلى أصوات انتخابية. -

ترجمة األصوات في اإلحراز على المقاعد السياسية -
.

 

هعي: العدين، الجغرافيعة، تنشعأ الظعاهرة الحزبيعة أن أهم العوامل التي يمكن على إثرهعا إّن 

ديععة، والجغرافيععا تولععد أحزابععا جغرافيععة فععي نشععأة أحععزاب دينيععة عق ين يسععهمفالععداألثنيععة، 

 .جهوية، أّما األثنية فتسهم في نشأة أحزاب أثنية عرقية...الخ

 

أّن االنقسامات االجتماعية والصراعات المصلحية والقيمية بعين  نستنتج من كل ذلك       

ة )طبقيععة، فالحيععة، الجماعععات لهععا دور كبيععر مععن حيععث حفاظهععا علععى أطرهععا االجتماعيعع

بورجوازيععة، طائفيععة، ودينيععة( وفععي تحديععد شععكل األحععزاب السياسععية وأنماطهععا المختلفععة، 

األمر الذي يوحي أّن هذه التنظيمعات الحزبيعة لعم تكعن مجعرد هياكعل سياسعية أو مؤسسعات 

 إدارية وإنّما كانت استجابة لتطلعات الفئة االجتماعية التي ساهمت في نشأتها وظهورها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Pipa Norris and Robbert Mattes <<Does Ethnicity Determine Support For the governing party ?>>John 

Kennedy school of government publication, New York N°. 5/12/2006,P.P.10-11 
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نعا تعريفهعا بإّن الجماععة كمعا معّر : أثر سلوك الجماعات على بنية األحزاب السياسية  3-3

في المبحث األول تعّبر عن "نظام مؤسس على مصلحة مشتركة وعلعى تفاععل أعضعائها، 

وتتبادل معها التأثير" وعطاء   وهي تعيش في بيئة تتفاعل معها أخذا  
1

. لذا فهعي تعؤدي هعذه 

اء على المحددات التي تضعمن لهعا حعدا معينعا معن االسعتجابة لمصعالحها، ويعتقعد العملية بن

أّن الجماعععات تمتلععك عععدة قنععوات للضععغط علععى النظععام  "David. Trumanديفععد ترومععان "

األحزاب السياسععية وجملععة األبنيععة الفرعيععة هععا:مطالبهععا، ومععن أهم حقيععقالسياسععي قصععد ت

مختلعف أشعكالها، ورغعم هعذا فعإن درجعة تعأثير أداء البرلمعان واإلدارات بكالمشكلة للنظعام 

 :قنوات متوقفة على توفر الشروط اآلتيةالجماعات على هذه ال

وافع والغايات التي تحددها الوجهة التعي التجاهات نفسها نحو الدتقسيم أعضاء الحزب ل -

 جهها.ينبغي للجماعة تو

 ت.وجود وضع سياسي واجتماعي يسمح بالحركة لمختلف الجماعا -

 يزداد تأثير الجماعات كلما كانت لها عالقات بالعمليات السياسية. -

 كلما كان انتماء األفراد قويا كان تأثيرها في أفرادها قويا. -

 

أّما من حيث تأدية الجماعة لوظيفة التأثير على البنية الحزبية فيجب أن تتوفر فيهعا حسعب 

 :اآلتيةترومان الشروط 

تسععتطيع أن تععأثر بهععم فععي  م عععددا كبيععرا مععن األعضععاء: فالجماعععة التععي تضععالحجععم -

 اتجاهات سلوك المنظمات الحزبية.

 ال في التعأثير علعى: فالتنظيم الجيد واالنسجام داخل الجماعة له دور فعّ التنظيم الجيد -

وعلعى  جهزة السعلطة التنفيذيعة واإلداريعة،البرلمان ومختلف أالنظام وعلى البنية الفرعية ك

 ة كذلك.األحزاب السياسي

اعتمادها على أعيان كذلك و طاراتجماعة إلال: وتتلخص في امتالك كفاءات بشرية -

 لهم سلطة قهرية وإكراهية في فرض الوالء والطاعة.

: إذ كلمععا عبععرت الجماعععة عععن إرادة ممثليهععا فععي صععورة الجماعععة لععدى المجتمععع -

 من قبل شرائح المجتمع. المجتمع نالت استحسانا ورضا

                                                 
 197ص.، مرجع سابق، محمد شبلي1
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زة الجماعععة لثععروة ماليععة يمكنهععا مععن تجنيععد الععرأي العععام فععي الحمععالت فحيععا :المـععـال -

االنتخابية وامعتالك وسعائل اإلععالم واالتصعال، وشعراء العذمم والتعأثير فعي اقتصعاد الدولعة 

والسيطرة على البنوك واحتكار مختلف العمليات فيها
1

  . 

 

والبرلمعان  تسعى الجماعات للضغط على النظام السياسي وعلى قعرارات الحكومعة   

مععن خععالل قنععاة األحععزاب السياسععية التععي تعبععر عععن المطالععب والحاجععات والمصععالح التععي 

لة لبنيعة المجتمعع يتوقعف تعأثير غير أّن ترومان يعتقعد أّن الجماععات المشعكّ ، تبتغي تحقيقها

كععل منهععا علععى البنععى السياسععية تبعععا لطبيعععة مكونععات القععوة التععي تمتلكهععا )العععدد، المكععان، 

م، المعععال...الخ( وكعععذلك تبععععا لطبيععععة النظعععام السياسعععي وعالقتعععه بفئعععات المجتمعععع التنظعععي

المختلفة، ذلك أّن النظام السياسي هو في جوهره عبارة عن "مركب معقعد معن الجماععات 

المتفاعلععة فععي مععا بينهععا باسععتمرار، حيععث يتضععمن هععذا التفاعععل أشععكاال مععن التععدافع بععين 

الذي يحدد حالة النظام السياسي في وقعت مععين"الجماعات أو الضغط والضغط المضاد 
2
 

وهذا الصراع بين الجماعات هو الذي يحعدد معن يحكعم ومعن ثمعة فعإن التغييعر العذي يطعرأ 

ة التععي علعى تكعوين الجماعععات وعالقاتهعا يععؤثر فعي النظعام السياسععي تبععا لطبيعععة المصعلح

فية أو زراعيعة أو حيعازة مثل تحقيق غاية مالية أو دينية أو طائ تسعى كل جماعة تحقيقها،

 أمالك عقارية أو إيجاد تمثيل سياسي وجغرافي ...الخ.

الباحثين اختلفوا بشأن درجته، ففعي الوقعت العذي  ورغم هذا التأثير المتباين للجماعات فإنّ 

لضعغوط  محققعة" أن المنظمعات الحزبيعة والسياسعية مجعرد Arthur Bentleyيرى فيه "بانتلي

ات الحكومععة الرسععمية مجععرد تقنيععات تعمععل عبرهععا الجماعععات الجماعععات معتبععرا إجععراء

المفكعرين هعذا العرأي الضاغطة كقوى مستقلة فعي العمليعة السياسعية، ينتقعد فيعه الكثيعر معن 

بأّن البنى السياسية هي مجرد صدى أو مسجل ضغوطات يجانب الحقيقعة ويهمعل  معتقدين

ت األدوار المختلفععة للمؤسسععامتغيععرات أساسععية قععد تكععون أكثععر تععأثيرا مععن الجماعععة مثععل 

 السائدة في المجتمع.ة واالقتصادية االجتماعيوالقيادات واألوضاع السياسية،

 

                                                 
 201و 200، ص مرجع سابق، محمد شلبي 1
 29ص. م،1981الة المطبوعات، وك ،الكويت، نظم السياسيةنظريات ال، كمال المالوفي 2



 

 

 

 

118 

ر فعي تحديعد البنعى الحزبيعة بنعاء ومن كل ما سبق يمكننا أن نستنتج أن متغير الجماععة أّثع 

 :اآلتيةعلى المتغيرات 

لبورجوازيعة وأحعزاب الطبقعات أحزاب قائمة وفقا لبنية السلم االجتماعي مثل األحزاب ا -

 الدنيا )الفالحين أو العمال أو المزارعين(.

أحععزاب قائمععة وفقععا للتركيبععة العرقيععة أو الدينيععة مثععل الحععزب الععديمقراطي المسععيحي فععي  -

ألمانيععا الغربيععة وإيطاليععا، حععزب الجماعععة اإلسععالمية والحععزب البععوذي فععي الهنععد، وجميععع 

 األحزاب والتنظيمات اللبنانية.

أحععزاب قائمععة وفقععا للبنععى الجغرافيععة مثععل األحععزاب اإلقليميععة كحععزب البعععث العراقععي  -

والحععزب القععومي السععوري واألحععزاب العالميععة كاالشععتراكية الدوليععة والشععيوعية وحععزب 

التحرير اللبناني...الخ.
1
 

يعتقد دوفرجيه أن هناك مؤشرات أخرى غير متغير الجماعة أثرت في تحديد بنيعة    

السياسععية وتتمثععل فععي تعععدد الفععوارق اإليديولوجيععة مععن جهععة وطبيعععة النخععب األحععزاب 

وانطالقععا معن هععذا يقتعرح تصععنيف  ،السياسعية االقتصعادية فععي أي مجتمعع مععن جهعة أخعرى

األحزاب السياسية إلى:
2
 

: وهععي األحععزاب التععي يععرتبط تنظيمهععا بمجموعععة الشخصععيات المععؤثرة أحععزاب األطععر -

تجميع عدد كبير من األعضاء بقدر ما تستهدف بقاء المرمعوقين والنافذة، فهي ال تستهدف 

معها وإدخالهم في عضويتها، كما تهعتم بالنوعيعة وتقعدمها علعى الجانعب الكمعي، ومعع ذلعك 

فإن بناءها ضعيف نسبيا، يشبه بناء المجتمعع النيعابي حيعث يتمتعع أعضعاءه بحريعة كبيعرة، 

مليعة االتصعال بالنعاخبين فهعي تجعري وليست للهيئات المركزية أي سعلطة علعيهم. وععن ع

األحععزاب  بقععاءبوسععاطة لجععان محليععة تتمتععع باسععتقالل واسععع، لععذلك درجععت العععادة علععى 

 ، وذلك مقارنة باألحزاب اإليديولوجية."Partis d’opinion"السياسية األطرية أحزاب رأي 

 نّ إذ أاب األمريكيععة هععي أحععزاب أطععر، أكثععر األحععزاب األوروبيععة المحافظععة واألحععز إنّ 

ختعارون ععن طريععق انتقعائهم بواسعطة زمالئهعم، لععذلك يعرى دوفرجيعه أن هععذه أعضعاءها ي  

فهعا يها وتكيإن جرى تحديثاألحزاب الزالت تحت تأثير األعيان وتخضع إلمرة زعمائها و

 مع توجيهات األنظمة االنتخابية.

                                                 
 238ص. م، 2002، منشأة المعارف ، مصر،اإلسكندرية، العلوم السياسية بين الحداثة والمعاصرة، محمد نصر مهنى1

2
Maurice Duverger, Introduction à la politique, Op.cit. ; P.151 
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تعمعل علعى  : وهي أحزاب أكثر انفتاحا من أحعزاب األطعر، إذ هعياألحزاب الجماهيرية -

جمععع أكبععر قععدر مععن األعضععاء فالعضععوية تكتسععب فععي هععذه األحععزاب بصععورة مباشععرة، 

والمنتسعب إليهععا يعتبعر عضععوا فيهعا ألنععه يحمعل بطاقتهععا ويعدفع اشععتراكا لهعا، ولكععن السععمة 

المميععزة لألحععزاب الجماهيريععة تتمثععل فععي حجععم األهميععة الممنوحععة لمجمععوع المناضععلين 

 والمنتخبين. 

ب الجماهيريععة معن خععالل نمطععين مععن األحعزاب، الععنمط االشععتراكي والععنمط تتجسعد األحععزا

الشيوعي، أما النمط االشتراكي فيتطابق مع تنظيم ال مركزي يتوزع علعى ععدة مسعتويات 

أما النمط الشعيوعي فهعو أكثعر شععبية ولكنعه اقعل ، تبدأ من الخلية وتنتهي بالمؤتمر الوطني

طات داخل المؤسسة.ديمقراطية من حيث توزيع المهام والسل
1
 

 

ععدة انتقعادات لتصعنيف دوفرجيعه معن أهمهعا ععدم قدرتعه علعى اإلحاطعة بكافععة ت لقعد وجهع

األحعزاب السياسععية الموجعودة واألخععذة فععي االزديعاد والتعقيععد فععي تركيبتهعا وطبيعتهععا، مععن 

(. ليكية المسيحية أو اإلسالميةأمثلة ذلك األحزاب الدينية ) الكاثو
2
 

 

تصععنيف اسععتبدال ال "Jean Charlotجععون شععارلو "اسععة الفرنسععي اقتععرح عععالم السي

بتصنيف ثالثي جديد يأخعذ بععين االعتبعار لعيس  "Duvergerالتقليدي الذي وضعه "دوفرجي

فقعععط االديولوجيعععة والتنظعععيم الظعععاهري للحعععزب ولكعععن علعععى األخعععص أهعععداف الحعععزب 

التجمع. وإستراتيجيته، فميز بين أحزاب األعيان وأحزاب المناضلين وأحزاب
3
 

 

: وتعني أن الحزب يتألف في جوهره من الشخصيات المرموقة في الحيعاة أحزاب األعيان

علعى صععيد  أثير والسعمعة التعي تتمتعع بهعا، أواالجتماعية، سواء كان ذلك على صععيد التع

الثروة التي تسمح لها بتمويل العمليات االنتخابيعة لمرشعحي الحعزب، لهعذا يمكعن القعول أن 

 هيمنة السيما البورجوازية واألعيان في المجتمع.مب تمثل الطبقة الاألحزاهذه 

 

                                                 
1

 .221إسماعيل علي سعد، مرجع سابق، ص. 
2

 .152ص.، مرجع سابق، سماعيل الغزالإ 
3

 .19و 18م، ص.1999يوليو، 10العدد، دار العلومان، األردن، عم ،األحزاب السياسية: المفهوم والتطورخالد محمد عزام،  
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العذين منتسعبين والمكعافحين فعي صعفوفها، وكبر لل: تقوم بإعطاء اهتمام أأحزاب المناضلين

يدفعون اشتراكا ويبذلون نشاطا شخصيا لمصلحة الحزب، لكي يتمكن معن مواصعلة عملعه 

األعضعاء المناضعلين يمارسعون تعأثيرا كبيعرا فعي ن هعؤالء إمن الناحيعة الماديعة وبالتعالي فع

 نجاح الحزب واتخاذ قراراته.

 

: وهعععي األحعععزاب التعععي تهعععتم بناخبيهعععا، أي مجموععععة المعععواطنين العععذين أحعععزاب التجمعععع

ون لصالحها في المعارك االنتخابية، وتتميز عن أحزاب األعيعان لكونهعا ضليقترعون وينا

 ا مع الجماهير.تأخذ باآلليات الديمقراطية في تعامله

 

االنقسام االجتماعي عملية آليعة تجعري بعين أفعراد وفئعات  أنّ من كل ذلك نستخلص    

اختلفت درجعة وجودهعا معن وحعدة اجتماعيعة إلعى أخعرى، وهنعاك عوامعل  المجتمعات وإن  

الجعنس، السعن، السععاللة، تقعع ضععمنها هعذه العمليعة مثعل   محعددة يمكعن وسعمها بعالمتغيرات

المتغيععر الوسععيط الععذي يقععوم الطبقععي، الجنسععية...الخ ل والجماعععة هععي العععرق، المسععتوى 

 يل عملية االنقسام من إطارها االجتماعي نحو إطارها السياسي.بتحو
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 الفصل الثاني

 مجتمع البحث: معطيات ميدانيـة
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 :تمهيد الفصــل

تمعا  للبحث ال يمكن أن  يكون واضحا  إالّ من إّن الحديث عن المجتمع التبسي باعتباره مج

خالل إعطاء نظرة عامة عن تبسة من حيث جغرافيتها، ديموغرافيتها، تاريخها 

وتركيبتها القبلية المتنوعة، وكذالك تركيبتها اإلدارية واالنتخابية، أي تبيان الخصائص 

 التي تمّيز منطقة تبسة.

 

المنشأ ضاربة في أعماق التاريخ، يقال أنه  يديةنوم تبسـة مدينة المؤرخون مدينة عتبري

اتخذها الفينيقيون مركزا هاما لرحالتهم  . وقدق.م 814أسست قبل العهد الفينيقي سنة 

 ق.م 247القرطاجيين عليها إلى حوالي  استيالء ومبادالتهم التجارية، حيث يعود

بأنها  -لوبية القديمةحسب الترجمة ال-عتقد والذي ي   ،أصل بربري إلى "تبسةاسم "يرجع 

الفرعونية لكثرة  " Thébis سيتيب"  ولما دخلها اإلغريق شبهوها بمدينة "،اللبؤة"تعني 

 " Thévestis تيفيسيتيس"  وبعد دخول الرومان سموها "بطابة"خيراتها والمعروفة اليوم 

 .لسهولة النطق " Théveste تيفاست"  ثم

بفتح  ة(،: أصبحت تعرف باسم )تبسّ من الميالديالقرن الثا بعد الفتح اإلسالمي في حدود

تشديدها، وفتح السين مع تشديدها أيضا، وظلت هذه التسمية  التاء، وكسر الباء مع

.مالزمة لها إلى اليوم
 1

 

من الكلمتين الفينيقيتين )بيت  اسم تبسة اشتق "Gesenius غيسينيوسويعتقد أيضا  أّن "

أبيست( ومعناها بيت الجفاف
2
. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 .24م، ص: 2005، 1، باتنة، دار البالغة للنشر، طمدينة تبسة وأعالمهاأحمد عيساوي،   

2
 .9م، ص: 1996، 1، الرويبة، المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار، طومآثر تبسة معالم عبد السالم بوشارب،  
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 المبحث األول
 المنو رافيةالحالــة 

 

لقد حاولت  من خالل هذا المبحث التركيز على بعض العناصر المنوغرافية دون غيرها ألنني 

 قّدرت أنها األهم بالنسبة إلى موضوع الدراسة.

 

        :والية تبسة
 

 :عدد السكان والناخبين
موزعين بين المدن )عواصم  م.2008لسنة  نسمة حسب اإلحصاء العام 647214يبلغ عدد سكانها:  -

 البلديات(، والتجمعات الثانوية، واإلقامات الريفية المبعثرة كما يلي:
 

 المجموع الرّحل مناطع مبعثرة  التجمع الثانوي التجمع الح ري البلديات

 198460    198460 تبسة 

 الكويف 
 بّكارية 

 بولحاف الدير

6231 
8617 
512 

6024 
 
 

4544 
1403 
4203 

 
 
 

16799 
10020 
4715 

 ونزة
 عين الزرقاء

 المريــج

49734 
4352 
7700 

1800 
1217 

 

800 
14479 
4300 

 
 
 

52334 
20048 
12000 

 العوينات 
 بوخضرة

14791 
9967 

3948 
 

2804 
734 

97 
 

21643 
10701 

 مرسط
 بئر الذهب

12586 
1724 

 
945 

4537 
4486 

 
 

17123 
7155 

 بئر مقدم
 الحّمامات

 قرقريـ

5681 
19214 

936 

 
 
 

7192 
1070 
4453 

 
 
 

12873 
20284 
5389 

 أم علي
 صفصاف الوسرة

3300 
1284 

 
3263 

400 
3727 

 
 

3700 
8274 

 الماء األبيض
 الحويجبات

7642 
1867 

 
717 

3733 
2189 

 11375 
4773 

 بئر العاتر 
 العقلة المالحة

67803 
1008 

106 
739 

9719 
4175 

 
 

77628 
5922 

 نقرين
 انفركـ

6494 
4598 

 
1131 

2960 
511 

610 
 

10064 
6240 

 الشريعة 
 ثليجـان

66587 
2549 

1511 
 

7686 
7713 

 75784 
10262 

 العقلة
 المزرعة
 بّجــن

 سطح قنتيس

12000 
1268 
1453 

 

 
 
 

3771 

8000 
2983 
3098 

 

 
3049 

 
 

20000 
7300 
4551 
3771 

 .نيعمل ميدا المصدر:                                  
 

 ناخب. 388040يبلغ العدد اإلجمالي للناخبين على مستوى الوالية:  -
 مقعد. 39يبلغ عدد مقاعد المجلس الوالئي فيها:  -
 مقعد.  248يبلغ العدد الكلي لمقاعد المجالس البلدية فيها:  -
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 (:المناخ-الموقع الجغرافي )الت اريس

. ²كلم 13878م، أصبحت والية تبسة تتربع على مساحة قدرها: 1974: بعد التقسيم اإلداري لسنة 

وهي ذات موقع جغرافي متميز، وتعتبر همزة وصل بين الشمال والجنوب معبرا  هاما  للحركة 

ويحدها: ،تقع في الجنوب الشرقي فوق الهضاب العلياالتجارية بين الوطن وخارجه. حيث 
1
 

  شماال، والية سوق أهراس -         

 غربا واليتي أم البواقي وخنشلة  -         

 جنوبا والية الوادي  -         

  شرقا تونس -         

 هذا وينقسم تراب الوالية إلى حوضين كبيرين هما:

م، 800: الذي يقع شمال الوالية على الهضبة األطلسية التي يقدر ارتفاعها بـ حوض مجردة -

ث تنتشر السهول الخصبة والمراعي، وتشمل بالخصوص وهي منطقة ذات طابع فالحي رعوي حي

بلديات: بولحاف الدير، مرسط، بوخضرة، المريج، عين الزرقاء، العوينات، ونزة، بئر الذهب، 

 الحّمامات، بّكارية، الكويف.

: يمتد جنوبا ، وهي منطقة رعوية بالدرجة األولى، زيادة على زراعة حوض شط ملغيغ -

الستصالحية في منطقة المرموثية، وعقلة أحمد، وهي تضم باقي بلديات النخيل، وبعض المشاريع ا

الوالية.
2

 

 تتخلل تراب الوالية مجموعة من الجبال أهمها:

 م 1472جبل الدير  -م   1040جبل مسلولة  -م   1139جبل غالّب     

 م.1292جبل زيتونة  -م   1306جبل الدكان     

 

 نوعين من المناخ نظرا  لتنوع تضاريسها:أما فيما يتعلق بالمناخ فهي تتميز ب

: يتمّيز بتساقط األمطار والثلوج، وهو يخص القسم الشمالي من الوالية وخاصة في المناخ المتوسطي -

 فصل الشتاء.

: يتمّيز بالجفاف وشدة الرياح )السيروكو(، وهو يخص القسم الجنوبي من المناخ شبه الصحراوي -

 صيف.الوالية وخاصة في فصل الربيع وال

 

 الموارد الطبيعية:

 تنقسم إلى ثالثة أقسام.: الثروة النباتية

 هكتار. 171000األراضي الغابية: تقدر مساحتها بـ:  -

 هكتار. 307733األراضي الزراعية: تقدر مساحتها بـ:  -

 هكتار. 152450األراضي السهبية: تقدر مساحتها بـ:  -

 

 152.000رأسا من األغنام و 875.000ية يبلغ عددها تتوفر الوالية على ثروة حيوان: الثروة الحيوانية

، زيادة على تربية اإلبل خاصة بنقرين، وفركان، كما توجد بها بعض الحيوانات رأسا من الماعز

 البرية كالغزالن، األرنب البري، الحجل، الحبارة.

                                                 
1
 .8، ص: 2007مديرية السياحة لوالية تبسة، الجزائر،  ،«منوغرافية سياحية لمدينة تبسة»  

2
 .8، ص: مرجع سابق ،«منوغرافية سياحية لمدينة تبسة»  
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 102،4معبئة، فتبلغ هيكتومتر مكعب. أما الموارد ال 105،8تبلغ الموارد الباطنية للوالية  :اهـــالمي

 هيكتومتر مكعب

 

يد و الفوسفات في الوطن السيما مناجم الحديد حدتعتبر والية تبسة أول منتج لل الموارد المنجمية:

العنق.بالونزة و بوخضرة و الفوسفات بجبل 
1
 

 

 

 :التنظيم اإلداري

حت والية تبسة تتكون من للتراب الوطني أصب تبعا  للتقسيم اإلداري المتعلق بإعادة التنظيم اإلقليمي

 بلدية هي: 28دائرة تتبعها  12

 

 الدائرة البلدية

 تبســـــــة تبسة

 الكويف
 بكارية 

 بولحاف الدير

 الكويف

 ونزة 
 عين الزرقاء

 المريج

 ونزة

 العوينات
 بوخضرة

 العوينات

 مرسط
 بئر الذهب

 مرسط

 بئر مقدم 
 الحّمامات

 قريقر

 بئر مقدم

 أم علي
 ىصفصاف الوسر

 أم علي

 الماء األبيض
 الحويجبات

 الماء األبيض

 بئر العاتر
 العقلة المالحة

 بئر العاتر

 نقرين 
 فركان

 نقرين

 الشريعة
 ثليجان

 الشريعة

 العقلة
 المزرعة

 بّجن
 سطح قنتيس

 العقلة

 مصلحة التنظيم والشؤون العامة بالوالية. المصدر:

 
 
 
 

                                                 
1
 .9، ص: 2007ياحة لوالية تبسة، الجزائر، مديرية الس ،«منوغرافية سياحية لمدينة تبسة»  
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 :بلدية تبســة
 
 م.1908بلدية منذ:  -
 .2008نسمة حسب إحصاء   198460يبلغ عدد سكان البلدية بلغ حوالي: -
 مقعد. 23يبلغ عدد المقاعد داخل المجلس الشعبي البلدي:  -
 مكتب انتخابي على الشكل التالي: 158ناخب موزعون على  114919يبلغ عدد الناخبين:  -
 

 المكاتب
 المراكز

 مكتب

01 

 مكتب

02 

 مكتب

03 

 مكتب

04 

 مكتب

05 

 مكتب

06 

 مكتب

07 

 مكتب

08 

 مكتب

09 

 مكتب

10 

 مكتب

11 

 مكتب

12 

 مكتب

13 

 مجموع
 الناخبين

 5779      453 753 728 765 754 770 774 782 مسعاد م لمين

 6834     676 762 771 769 771 758 771 781 775 ابن باديس

 8675  183 800 706 760 763 775 768 775 775 783 789 798 خمان حسين

 5300       736 752 750 768 763 761 770 زارع الطاهر

 7141    344 678 757 757 760 759 762 770 770 784 مولود فرعون

 6074      752 734 754 771 768 766 760 769 عيساوي رشيد

 4541       687 641 326 641 661 795 790 أول نوفمبر

 0422            170 252 رفّـانة

 4691        773 779 782 785 784 788 مبارك الميلي

 3708         587 760 782 785 794 رضا حوحو

 10282 771 790 789 790 784 787 789 798 796 796 797 798 797 56مارس  04

 7117     756 799 797 795 787 792 796 797 798 ذراع االمام

قرفي ع 
 الطيف

776 742 749 741 750 737 742 728 765     6730 

مباركية م 
 شريف

790 788 793 794 763 126        4054 

محمود بن 
 محمود

794 792 788 788 786 791 794 789 780 789 787 131  8809 

 5299       546 786 788 789 796 797 797 سواعي مداني

 4825       434 703 705 697 739 769 778 العربي التبسي

 4013        128 769 778 776 775 787 سعدي الطاهر

 6763     693 728 757 748 764 761 761 756 795 عّبان رمضان

 2302          256 525 726 795 الهدايـة

 1560            778 782 شنبخر عيسى

عدد المكاتب: 

158 

 114919 مرأة 56799  رجل  58120  77: النساء   81: الرجال 

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 م.1959بلدية منذ:  :بلدية بئر العاتر
نسمة،  9825منهم يقيمون بالمدينة، أما الباقي أي  67803نسمة،  77628عدد السكان يبلغ حوالي:  -

 نسمة متمركزون في عقلة الشحم باعتبارها التجمع الثانوي الوحيد.  106هم فموزعون في الريف من
 مقعدا   11عدد المقاعد داخل المجلس البلدي: يبلغ  -
 مكتب انتخابي كالتالي: 87ناخب موزعون  38210عدد الناخبين بلغ: يبلغ  -

  نساء رجال المكاتب المراكز مختلط نساء رجال المكاتب المراكز

 447  01    438 قار 01 

 437  02    359 قار 02 

 398  03   388  قار 03 

 374  04 موسى بن النصير  409  قار 04 

 436  05    361 قار 05 

 420  06   392  قار 06 

 377  07    395 قار 07 محفوظ سعد

 560  08   320  قار 08 

  387 01  543   متنقل 09 

  398 02  594   متنقل 10 

  394 03  640   متنقل 11 

  393 04  630   متنقل 12 

  444 05  783   متنقل 13 

 408  06  891   متنقل 14 

 415  07 رزايقية الحبيب   519 01 

 02 414    08  385 

 03 439    09  421 

 412  10   540  04 ابن سينا

 05  546   11 467  

 06  639   12  518 

 07 596    13 416  

 01 589    01 417  

  378 02   291  02 مقلبي بالقاس

 01 393    03  426 

 419  04 بن باديس   409 02 

 03 409    05 402  

 04 416    06  393 

  452 07    429 05 بوالديار بوبكر

 06 376    01 386  

 07 455    02 380  

 08 421    03  379 

 366  04 زرقين الطاهر   379 09 

 10 355    05 448  

 01 491    06  289 

 02  450   07  184 

  385 01    515 03 الحرية

 04  482   02 379  

 05 721    03  409 

 06  543   04  441 

  494 05 العقيد لطفي   380 01 

 02 417    06  568 

  377 07   389  03 مسعد محمود

 04  388   08 248  

 17596 20614 87 المجموع  149  05 

 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :بلدية الشريعـــــة
 ²كلم 317.86م. مساحتها 1958بلدية منذ:  -
نسمة في التجمع الثانوي  1511ن في المدينة، ومنهم يقيمو 66587نسمة،  75784عدد سكانها بلغ:  -

 قطاعا . 15نسمة فيقيمون في مناطق مبعثرة موزعة على  7686المسمى: أوالد البهلول، أما الـ 
 مقعد. 15عدد المقاعد في المجلس الشعبي البلدي: يبلغ  -
 مكتب كالتالي: 74ناخب موزعون على  35883عدد الناخبين بلغ: يبلغ  -

 
 نساء رجال المكاتب المراكز مختلط نساء رجال لمكاتبا المراكز

 01 503    01 390  

 02 503    02 388  

 03 502    03 391  

 04 502    04 390  

  390 05    501 05 الرّحــــــل

  360 06 الحي الجديد  602  06 

 07  603   07 360  

 08  603   08  539 

 09  602   09  539 

 01 460    10  539 

 02 459    11  539 

 03 459    12  539 

 04 462    01 324  

 05 459    02 323  

 06 460    03 323  

 435  04 ابن باديس   460 07 الحيـــــاة

 08  630   05  435 

 09  631   06  434 

 10  630   07  434 

 11  631   08  433 

  507 01 انيهنشير اله  632  12 

 13   229  02  421 

 14   213  01 395  

  347 02 عبلـة   672 01 

 02 672    03  607 

  262 01 قصر الزهراء   670 03 

 276  02    668 04 حّراث الطاهــر

 05 670    01 365  

  175 02 بئر الطويل  727  06 

 07  731   03  484 

  569 01 ذراع الدواميس  728  08 

 01 436    02  568 

 17620 18263 74 المجموع   436 02 

 03 436       

 04 435       

 05 436       

       438 06 المختلطة

 07  489      

 08  489      

 09  489      

 10  489      

 11  488      

 
 البلدية. : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوىالمصدر
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 :بلدية سطح قنتيس
 
 ²كلم 1360.   تبلغ مساحتها: م1984بلدية منذ التقسيم اإلداري لـ  -
نسمة،  770نسمة. موزعون على ثالثة تجمعات سّكانية كالتالي: السطح:  3771عدد سكانها:  -

 نسمة. 1396نسمة، عين غراب:  1605قنتيس: 
 مقاعد. 07لدي: عدد المقاعد داخل المجلس الشعبي البيبلغ  -
 مراكز كالتالي: 03ناخب موزعون على  4845عدد الناخبين يقدر بـ: يبلغ  -
 

 العدد الجنس عدد المكاتب اسم المركز

 591 مختلط 01 

 340 مختلط 02 السطح

 404 مختلط 03  

 637 رجال 01 

 550 نساء 02 عين  راب

 500 مختلط 03 

 397 مختلط 04 

 396 رجال 01 

 335 نساء 02 قنتيس

 475 رجال 03 

 220 نساء 04 

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر

 
 

 :بلدية الحويجبات
 
 ²كلم 281.4.   مساحتها: 1/1/1985، وبالضبط في: م1984بلدية منذ التقسيم اإلداري لسنة: -
نسمة، بوشبكـة:  1867لي:  الحويجبات: نسمة، موزعين على النحو التا 4773يبلغ عدد سكانها:  -

 نسمة. 2189نسمة، األرياف:  717
 مقاعد. 07عدد المقاعد في المجلس البلدي: يبلغ  -
 ناخب، موزعون على المراكز االنتخابية على النحو التالي: 3780عدد الناخبين بلغ: يبلغ  -

 
 نساء رجال المكتب المركز

 

 الحويجبات

 

01 
02 
03 
04 

522 
457 

 
 

472 
393 

 01 بوشبكة
02 

572 
 

 
328 

 01 طاقة
02 

 
365 

204 

 

 01 البّراكة
02 

310 
 

 
157 

 1554 2226 10 المجموع

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :بلدية لعوينات
 
 .م1/1/1985، وبالضبط في: م1984بلدية منذ التقسيم اإلداري لسنة: -
منهم مقيمون في المدينة، والباقي موزعين على النحو  14791نسمة،  21643كانها: يبلغ عدد س -

نسمة،  517نسمة، عين الشانية مضخة:  1355نسمة، عين الشانية محطة:  2079التالي:  مسلولة: 
 نسمة رّحل. 97نسمة مبعثرة، و 2804و
 مقاعد. 09عدد المقاعد في المجلس البلدي: يبلغ  -
 مكتبا  انتخابا  على النحو التالي: 35ناخب، موزعون على  14639بين بلغ: عدد الناخيبلغ  -

 
 مختلط نساء رجال المكاتب المراكـــز

 01 507   

 02 502   

 03 500   

   491 04 الحي الجديد

 05 477   

 06 521   

 07   293 

 01  548  

 02  542  

 03  549  

  543  04 المركزيـة

 05  560  

 06  538  

 01 410   

 02 407   

  389  03 مسلولة

 04  346  

 01 377   

   291 02 عين الشانية

  382  03 محطة   

 04  251  

 01 262   

  240  02 عين شانية م خة

 03   197 

 01 192   

  143  02 العرقوب االصفر

 01 463   

 02 463   

  360  03 دبيلي رم ان

 04  387  

 01 591   

 02 603   

  469  03 بوطرفة إبراهيم

 04  595  

 05   250 

  7193 7446 35 المجموع

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :بلدية صفصاف الوسرم
 .م1984بلدية منذ التقسيم اإلداري لسنة  -
نسمة  3263منهم مقيمون بمدينة الصفصاف، و  1284نسمة،  8274يبلغ عدد السكان بها: -

في عقلة  995في المزارة، و 1034في الذّكارة، و 1234موزعون على التجمعات الثانوية كالتالي: 
نسمة فمبعثرون في المناطق الريفية التالية: الخنقة، فيض البقر،  3727أحمد، أما الباقي المقدر بـ: 

 ء. الصمير، قابل البطنة، العقبة البيضا
 مقاعد. 07يبلغ عدد المقاعد في المجلس البلدي:  -
 مكتبا  انتخابيا  كالتالي: 14ناخب، موزعون على  6221يبلغ عدد الناخبين: -
 

 نساء رجال المكاتب المراكـــز

 01 940  

 02 544  

 584  03 الصفصاف

 04  375 

 05 400  

 01 433  

  412 02 المـــزارة

 03  304 

 04  284 

 01 412  

 416  02 الذّكــارة

 03 137 90 

  500 01 عقلة أحمد

 02  390 

 2443 3778 14 المجموع

 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر

 
 :بلدية نقريـــن

 م.   1956بلدية منذ:  -
نسمة  3570لباقي أي منهم في المدينة، وا 6494نسمة،  10064يبلغ عدد سكانها حوالي:  -

 نسمة من الرّحل. 610نسمة مبعثرة في الريف، و 2960موزعون كالتالي: 
 مقاعد. 07عدد مقاعد المجلس البلدي تساوي:  -
 ناخب موزعون على تسعة مكاتب كالتالي: 4535عدد الناخبين يبلغ:  -

 
 نساء رجال المكاتب المراكز

 01 375  

  250 02 سعودي عبد ا

 03  410 

 01 669  

 475  02 الملحقة األساسية

 03  456 

 01 677  

 500  02 نقرين مركز

 03 497 226 

 2067 2468 09 المجموع

 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :بلدية الحمامات
 
 م.1957بلدية منذ:  -
 1070نهم مقيمون في المدينة، والباقي أي م 19214ساكن،  20284عدد السكان فيها حوالي:  -

 مبعثرون في المناطق الريفية مثل: أكس القديمة، العّماشة، المراغدية، ذراع القيز، المشُّوح، أم الدود.
 مقاعد. 09يبلغ عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي:  -
 ي:مكتبا  كالتال 19ناخب موزعون على  11395يبلغ عدد الناخبين فيها حوالي:  -

 
 نساء رجال المكاتب المراكز

 01 667  

  636 02 اإلكمالية مركز

 03 592  

 01  604 

 646  02 اإلكمالية الجديدة

 03  564 

 01 587  

  558 02 عباس التركي

 03  542 

 04  579 

 01 649  

 569  02 عقبة بن نافع

 03 557  

 01 597  

 569  02 الحريــــة

 03 557  

 01  619 

 626  02 1955أوت  20

 03  623 

 5426 5969 19 المجموع

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :بلدية بئر مقدم
 
 م.1957: بلدية منذ -
لباقي منهم بالمدينة، وا 5681نسمة،  12873عدد السكان فيها حسب اإلحصائيات األخيرة حوالي:  -

 في تزبنت.  2158في تروبية، و  5034نسمة موزعون على الريف كالتالي:  7192أي 

 مقاعد. 09عدد المقاعد داخل المجلس البلدي: يبلغ  -
 مكتب كالتالي: 21ناخب. موزعون على  10116عدد الناخبين فيها حوالي: يبلغ  -
 

 مختلط نساء رجال المكاتب المراكز 

 01 784   

   797 02 رعيدودي بشي

 03 733   

 01  771  

  704  02 شاوشي صالح

 03  671  

   194 01 ذراع فايزة

 02  181  

   193 01 قريان

 02  198  

   414 01 بوشقيفة

 02  381  

   636 01 هنشير الجراد

 02  585  

 01 325   

 02  283  

 484   03 فرحي الطاهر

 04   416 

 05   248 

   578 01 ن تروبيةعي

 02  540  

  4801 5315 21 المجموع

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :بلدية الكويف
 
 م.1958 :منذ بلدية -
موزعون  6024منهم مقيمون في المدينة، و  6231نسمة،  16799يبلغ عدد السكان فيها حوالي:  -

في أول نوفمبر،  1263نسمة في عين غيالن،  2222ات السّكانية الثانوية كالتالي: على التجمع
 نسمة فمبعثرة في الريف. 4544في رأس العيون، أما الباقي، أي  2539

 مقاعد. 09يبلغ عدد المقاعد داخل المجلس البلدي:  -

 :مكتب كالتالي 30ناخب موزعون على  12103يبلغ عدد الناخبين فيها حوالي:  -

 

 مختلط نساء رجال المكاتب المراكز

 01 402   

 02 417   

 03 409   

   396 04 المستقبل

 05 367   

 06 374   

 07 414   

 01  446  

 02  397  

 03  429  

  362  04 االبتدائية المركزية

 05  362  

 06  346  

 07  366  

 01 486   

  462  02 رأس العيون

 03 516   

 04  432  

   623 01 أول نوفمبر

 02  554  

 01 453   

  347  02 16ن كلم 

 03   212 

   466 01 قصر قوراي

 02  325  

 01 620   

  598  02 عين  يالن

 03   160 

   214 01 االبيار المالحة

 02  148  

  5735 6368 30 المجموع
 

 ابات على مستوى البلدية.: مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخالمصدر
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 :بلدية مرسط
 
 م.1957 :بلدية منذ -
 نسمة  17123عدد سكانها  -

نسمة في الطوالبية ،  486نسمة في الطريشة ،  1087يتوزع السكان على تراب البلدية كما يلي: 
نسمة  423نسمة في الروابحية ،  468نسمة في سيدي شعبان ،  495نسمة في غين لعوينات ،  456
 نسمة في الخشين. أما الباقي ففي المدينة. 535نسمة في الفوارة،  587أوالد مهني ، في 

 مقاعد. 09يبلغ عدد المقاعد في المجلس البلدي:  -

 مكتب انتخابي كالتالي: 27موزعون على  ناخب 9961عدد الناخبين:  يبلغ -
 

 نساء رجال المكاتب المراكـــز

 01 594  

 02 559  

 03 476  

  468 04 درسة المركزيةالم

 05 367  

 06 361  

 07 436  

 01 351  

 353  02 مدرسة الطريشة

 03 235  

 04  186 

  276 01 مدرسة الخشين

 02  232 

  359 01 مدرسة الحي الجديد

 02  339 

  181 01 مدرسة سيدي شعبان

 02  193 

 01  608 

 02  502 

 487  03 مدرسة الشروع

 04  665 

 05  496 

 06  407 

  169 01 مدرسة الطوالبية

 02  128 

  295 01 مدرسة عين العوينات

 02  238 

 4834 5127 27 المجموع

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :ــةبلدية العقلــ
 
 .م1967: بلدية منذ -
الباقية  % 40منهم مقيمون بالمدينة، و الـ  % 60نسمة،  20000: يبلغ عدد سكان البلدية حوالي -

موزعون في الريف خاصة على المناطق التالية: بئر التراب، قابل قساس، قساس، ذراع العربية، 
 ، قابل أوالد بوسالم.تماروت، المساعدية

 مقاعد. 09يبلغ عدد المقاعد في المجلس البلدي:  -

ناخب بالمناطق  3042ناخب بالمنطقة الحضرية، و 7667ناخب،  10709يبلغ عدد الناخبين:  -
 والمجموع موزع على خمسة مراكز انتخابية كالتالي:، الريفية

 
 نساء رجال المكاتب المراكـز

 01 449  

 02 377  

 03 467  

 04 526  

  375 05 العربي التبسي

 06 378  

 07 421  

 08 371  

 09 492  

 01 400  

  365 02 التراب بئر

 03  458 

 04  270 

 01 368  

  173 02 تماروت

 03  332 

 04  135 

 01 270  

 270  02 المساعدية

 01  396 

 02  423 

 03  396 

 04  632 

 394  05 02إكمالية الجديدة 

 06  385 

 07  390 

 08  389 

 09  407 

 5277 5432 28 المجموع

 
 اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.: مكتب المصدر
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 م.1984بلدية منذ التقسيم اإلداري لسنة   :بلدية بئر الذهب
داخل النسيج العمراني لمدينة بئر  1724نسمة موزعين على النحو التالي:  7155يبلغ عدد السكان  -

 الريفية.في األوساط  4486داخل التجمع السكاني لعين الفضة،  945الذهب، 
 مقاعد. 07عدد المقاعد داخل المجلس الشعبي البلدي:  يبلغ -
 ناخب موزعون على النحو التالي: 5059يبلغ عدد الناخبين:  -

 المجموع عدد الناخبين المكاتب اسم المركز

 رجال -01 بئر الذهب
 نساء -02

722 
608 

1330 

 رجال -01 عين الف ة
 رجال -02
 نساء -03

339 
336 
468 

1143 

 رجال -01 الجفافلية
 اءنس -02

290 
267 

557 

 رجال -01 أحمد شابي
 نساء -02

301 
265 

566 

 رجال -01 أوالد  ربي
 نساء -02

229 
205 

434 

 رجال -01 السليسلة
 نساء -02

151 
138 

289 

 رجال -01 الطرشان
 نساء -02

359 
381 

740 

 رجال -08 المجموع
 نساء -07

2727 
2332 

5059 

 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر

 
 

 .1984انبثقت هذه البلدية مع التقسيم اإلداري لسنة  :عقلة المالحةبلدية ال
نسمة، عين  1008نسمة موزعون كما يلي: العقلة المالحة:  5922يبلغ عدد السكان فيها حوالي  -

 نسمة. 4175نسمة، المناطق الريفية:  739الزقيق: 
 مقاعد. 07يبلغ عدد مقاعد المجلس البلدي:  -
 مكتبا  كالتالي: 11ناخب، موزعون على  4776فيها حوالي  يبلغ عدد الناخبين -

 مختلط نساء رجال المكاتب المراكز

   298 قار 01 

   258 قار 02 عين الزقيع

  372  قار 03 

 761   متنقل 04 

   393 قار 01 

   335 قار 02 العقلة المالحة

  534  قار 03 

 476   متنقل 04 

   478 قار 01 

  367  قار 02 لعفم المط

 504   متنقل 03 

  1983 2793 11 المجموع

 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :بلدية قريــقر
 ²كلم 29565.  مساحتها: م1984بلدية منذ التقسيم اإلداري لسنة:  -
مبعثرين  4453ة، والباقي أي منهم مقيمون داخل المدين 936ساكن.  5389عدد سكانها يقدر بـ:  -

 في األرياف.
 مقاعد. 07عدد المقاعد داخل المجلس الشعبي البلدي:  يبلغ -
 مكتبا  كالتالي:  11ناخب موزعون على مركز واحد و 4962عدد الناخبين يقدر بـ:  يبلغ -
 

 إناث ذكور  المكاتب  المراكز

 __ 493 01السطحة  

 762 __ 02السطحة  

 125 184 سردياس 

 267 368 بوعوام وعين سطح 

 268 305 بوسعيد 

 181 161 الغرابة السطحة

 278 287 عين كمالل 

 __ 449 03السطحة  

 174 199 عين الرابعة 

 90 116 قابل كمالل 

 139 135 هنشير الصوالحية 

 2285 2677 11 المجموع

 
 ية.: مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدالمصدر

 
 

 :بلدية بكــارية
 م.1984بلدية منذ:  -
% في  14يقطنون داخل النسيج الحضري، و  % منهم 86 نسمة. 10020عدد سكانها حوالي  -

 األرياف.
 مقاعد. 07عدد مقاعد المجلس البلدي:  يبلغ -
 مكتبا كالتالي: 12ناخب موزعون على  5469عدد الناخبين حوالي  يبلغ -
 

 نساء لرجا المكاتب المراكز

 01 467 0 

 02 466 0 

 03 462 0 

 0 460 04 مركز المستقبل رجال

 05 456 0 

 06 476 0 

 01 0 451 

 02 0 445 

 03 0 452 

 441 0 04 مركز خليف لخ ر نساء

 05 0 451 

 06 0 442 

 2682 2787 12 المجموع

 
 .: مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلديةالمصدر
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 :بلدية بوخظرة
 م.1984بلدية منذ:  -
منهم داخل المحيط العمراني و  9967ساكن. يتمركز حوالي  10701يبلغ عدد السكان فيها حوالي: -

 في المناطق الريفية المبعثرة. 734
 مقاعد. 07يبلغ عدد المقاعد داخل المجلس البلدي:  -
 مكتبا  انتخابيا  كالتالي: 16ى ناخب موزعون عل 7168يبلغ عدد الناخبين فيها حوالي  -
 

 نساء رجال المكاتب المراكـــز

 01 528  

 02 496  

  508 03 01المدرسة المركزية 

 04 521  

 05 546  

 06 499  

 01  561 

 550  02 02المدرسة المركزية 

 03  542 

  361 01 مدرسة أوالد نّصر

 02  293 

  180 01 مدرسة أوالد خ رة

 02  183 

 01  479 

 480  02 الجديـــدة

 03  441 

 3529 3639 16 المجموع

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر

 
 

 :بلدية أم علي
 .م1984بلدية منذ التقسيم اإلداري لسنة  -
زعون على نسمة في المدينة، أما الباقون فمو 3300نسمة، منهم:  3700يبلغ عدد سكانها:  -

 .20بخايرية:  ،60القرقارة:  ،20الشّطابية:  ،50العترة:  ،250بّرزقال:  التجمعات السكانية التالية:

 مقاعد. 07عدد المقاعد داخل المجلس البلدي:  يبلغ -
 ناخب موزعون على ستة مكاتب كالتالي: 2946يبلغ عدد الناخبين فيها:  -
 

 نساء رجال المكاتب المراكز

 01 536  

  575 02 عالوة الصديق

 03 530  

 01  445 

 464  02 براكشي عثمان

 03  396 

 1305 1641 06 المجموع
 

 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :بلدية الونزة
 1800منها في المدينة، و 49734، نسمة 52334يبلغ عدد سكانها: -م.          1943بلدية منذ: -

 نسمة في منطقة النواصرية. 800نسمة في منطقة عين سيدي صالح، 

 مقعد. 11عدد المقاعد داخل المجلس البلدي:  يبلغ -
  مكتب انتخابي كالتالي: 88ناخب، موزعون على 34416يبلغ عدد الناخبين:  -

 نساء رجال المكاتب المراكـز نساء رجال المكاتب المراكـز

 01 355   01 372  

 02 355   02 364  

  370 03   362 03 البشير اإلبراهيمي

  376 04 العربي التبسي  358 04 

 05 356   05 367  

 01  386  06 370  

 02  384  07 360  

  371 08  382  03 األمير عبد القادر

 04  393  01  384 

 05  386  02  399 

 01 362   03  391 

 393  04 مبارل الميلي  375 02 

 03 358   05  394 

 04 365   06  399 

 05 364   07  387 

 387  08   365 06 ابن باديس

 07 357   01 448  

 08 354   02 450  

 09 373   03 451  

 10 363   04  554 

 559  05 مــاي 6  362 11 

 12 357   06  557 

 01  401  07  552 

 02  396  08 421  

 03  390  09 428  

 04  404  01  330 

 05  396  02  338 

 333  03  393  06 مدرسة الزوابي

 07  398  04 266  

  277 05 ر ا حوحو 394  08 

 09  390  06 275  

 10  396  07 272  

 11  393  08  336 

 01 437   09 273  

 433  01   440 02 الوئام 

  481 02 األمـــل 432  03 

 04  431  03  423 

 01 479   04 484  

  485 01   475 02 سكـن 300

  472 02 العمران 439  03 

 04  436  03  455 

 01 311   04  456 

 144  01 النواصرية 550  02 عين سيدي صالح

 03 310   02 216  

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :ة الماء االبيضبلدي
 
 م.1959: بلدية منذ -
نسمة  3733منهم مقيمون بالوسط الحضري، والباقي أي  7642نسمة،  11375 يبلغ عدد السكان: -

 مبعثرة في الريف. 
 مقاعد. 07 يبلغ عدد مقاعد المجلس الشعبي البلدي: -
 مكتب انتخابي كالتالي: 17ناخب موزعون على  4860يبلغ عدد الناخبين:  -
 

 نساء رجال المكاتب المراكز

 01 584  

  586 02 الماء األبيض 

 03 602  

 04 599  

  387 01 بئر القوسة

 02  325 

 01 467  

 386  02 الكريـــــز

 03 607  

  586 01 البـــغدادي

 02  453 

  442 01 البراكـــة

 02  344 

 01  558 

 02  586 

 03  534 

 04  515 

 8561 3701 17 موعالمج

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :بلدية ثليـجــان

 .م1984بلدية منذ التقسيم اإلداري لسنة:  -
نسمة  7713منهم مقيمون بالمدينة، والباقي أي  2549نسمة،  10262عدد سكانها يقدر بـ:  -

، 854، الحميمة: 614، الرقيبة قبلة: 611لريفية كالتالي: الرقيبة ظهرت: فموزعون على المناطق ا
، 454، المرة: 650، المقسم: 760، الغنجاية: 663، لحماد: 754، فم السد: 748ظهيرة وسيف: 

 . 801، السارق وبوموسى: 804فزقية الرتم: 
 مقاعد. 07عدد المقاعد داخل المجلس الشعبي البلدي:  يبلغ -
 مراكز كالتالي:  05ناخب موزعون على  6522د الناخبين يقدر بـ: عد يبلغ -

 نساء رجال المكاتب المراكـــز

 01 453  

 02 459  

 03 431  

 432  04 جداي محمود

 05  411 

 06  408 

 07 185 156 

  390 01 توايتية بشير

 02  323 

  501 01 فرحاني عبد ا

 02  336 

  339 01 عمرون لعروسي

 02  341 

 01 551  

 313  02 جباري يوسف

 03 310  

 2920 3619 16 المجموع

 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر

 
 :بلدية بولحاف الدير

 م. 1984ظهرت هذه البلدية مع التقسيم اإلداري لـسنة  -
 4203م مقيمون داخل المدينة، والباقي أي: منه 512نسمة،  4715يبلغ عدد السكان فيها حوالي  -

 نسمة في األرياف.
 مقاعد. 07عدد المقاعد داخل المجلس الشعبي البلدي:  يبلغ -
 مكتب انتخابي كالتالي: 11ناخب موزعون على  4234يبلغ عدد الناخبين فيها حوالي  -

 نساء رجال المكاتب المراكز

 436 0 قار 01 

 0 474 قار 02 

 0 415 قار 03 كزبولحاف مر

 293 0 قار 04 

 193 242 متنقل 05 

 0 475 قار 01 

 346 0 قار 02 كيسة

 290 0 قار 01 

 0 352 قار 02 أوالد قديم

 0 444 قار 03 

 247 0 قار 04 

 1832 2402 11 المجموع

 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :بلدية عين الزرقاء
 

 .م1972ظهرت هذه البلدية مع التقسيم اإلداري لسنة  -
يقيمون في المدينة، والباقي موزعون في  4352نسمة.  20048يبلغ عدد السكان فيها حوالي  -

 مبعثرة. 14479نسمة، و  1217الريف كالتالي: قصطل 
 مقاعد. 09عدد المقاعد داخل المجلس الشعبي البلدي:  يبلغ -
 مكتب كالتالي: 30ناخب، موزعون على  11479يها حوالييبلغ عدد الناخبين ف -

 
 نساء رجال  المكاتب المراكز

  722 قار 01 

  412 قار 02 

  529 قار 03 مدرسة عين الزرقاء

 664  قار 04 

 578  قار 05 

  283 قار 01 مدرسة هّوام الشافعي

 238  قار 02 

  408 قار 01 الزّيات

 385  قار 02 

  436 قار 01 ر عليمدرسة لحم

 321  قار 02 

  287 قار 01 مدرسة بركة فرس

 211  قار 02 

  522 قار 01 

  275 قار 02 مدرسة الدير

 692  قار 03 

  445 قار 01 

  248 قار 02 مدرسة قسطل

 546  قار 03 

  315 قار 01 مدرسة هنشير الحديد

 206  قار 02 

  228 قار 01 مدرسة محرز

 218  رقا 02 

  345 قار 01 مدرسة القرقارة

 341  قار 02 

  400 قار 01 

  305 قار 02 مدرسة القليعة

 650  قار 03 

  151 قار 01 مدرسة الصفصاف

 118  قار 02 

 5168 6311 30 المجموع

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :بلدية المريج
 .²كلم 297وتبلغ مساحتها  م،1984نذ: بلدية م -
نسمة  4300منهم يقيمون في المدينة، أما الباقي أي  7700نسمة،  12000يبلغ عدد السكان فيها  -

 فمبعثرة في الريف.
 مقاعد. 09يبلغ عدد المقاعد بالمجلس البلدي:  -
 الي:مكتبا  انتخابيا  كالت 19ناخب موزعون على  7307يبلغ عدد الناخبين فيها  -

 نساء رجال المكاتب المراكــز

 01 595  

 02 578  

  589 03 المريج

 04 518  

 05 594  

 01 362  

 490  02 الكاليتوس

 03 247  

 219  01 القارة السوداء

 02 252  

 01  551 

 02  411 

 519  03 طرطار محمد الطاهر

 04  499 

 05  379 

  178 01 التريشة

 02  79 

  171 01 البّياض

 02  76 

 3223 4084 19 المجموع

 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر

 
 

 :بلدية بّجـــــــــن
 .²كلم 136م. مساحة البلدية تقدر بـ: 1984بلدية منذ:  -
موزعون على نسمة،  3098منهم مقيمون بالمدينة، والباقي أي:  1453نسمة.  4551عدد السكان: -

نسمة.  659نسمة. بحيرة تامطيليا:  578تادينارت، وشطر من تامطيليا:  -القطاعات الريفية كالتالي: 
 نسمة. 683نسمة. بوسعيد، والمنيعة:  605نسمة، بجران:  573المرقب، وصندوق: 

 مقاعد. 07 :يبلغ عدد المقاعد في المجلس البلدي -
 مكتبا  كالتالي: 08ون على موزعناخب  2883عدد الناخبين:  يبلغ -

 إناث ذكور المكاتب المراكز

 516 0 نساء    01بجن  

 451 0 نساء    02بجن  

 0 482 رجال   03بجن  سماتي السايح

 0 484 رجال   04بجن  

 171 215 الصندوق  مختلط 

 38 95 تمطيليا    مختلط 

 0 214 رجال 01المنيعة  المنيعة

 217 0 نساء  02المنيعة  

 1393 1490 08 المجموع

 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 :بلدية المزرعة
 
 هكتار. 52700مساحتها تقدر بـ :  م .1984بلدية منذ:  -
نسمة. المقيمون الدائمون منهم داخل البلدية قدر حسب اإلحصائيات األخيرة بـ  7300عدد سكانها:  -
 نسمة مقيمون في المناطق الريفية. 2983منهم مقيمون في المدينة، والباقي أي  1268. نسمة 4251:
 مقاعد. 07 :يبلغ عدد المقاعد في المجلس البلدي -
 ناخب، موزعون على المراكز االنتخابية كالتالي: 5713عدد الناخبين:  يبلغ -
 

 نساء رجال المكاتب المراكــز

 01 440  

  503 02 عبيدات الميداني

  582 03 المزرعة   

  225 01  يف الد باجي

 204  02 فيض المهري 

  627 01 فارح الوردي

 430  02 بئر حزام  

  432 01 قواسمية محمد

 408  02 أوالد زايد   

  409 01 جاللي عثمان

 253  02 قيبر     

 01  382 

 355  02 بوزيدة محمد

 463  03 برا يثة  

 2495 3218 14 المجموع

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر

 

 :بلدية فركــان
 
 .م1984، لتعود مع التقسيم اإلداري لسنة م1963لكنها أ ختزلت سنة  م،1956بلدية منذ:  -
 منهم يقتنون داخل المدينة، أما الباقي فموزعون على 4598نسمة،  6240يبلغ عدد السكان بها:  -

 نسمة مبعثرة. 511نسمة، و 1131التجمعات السكانية الريفية كالتالي: مديلة، وجارش: 
 مقاعد. 07يبلغ عدد المقاعد في المجلس البلدي:  -
 مكاتب انتخابية كالتالي: 07ناخب، موزعون على  2930يبلغ عدد الناخبين:  -

 
 نساء رجال المكاتب المراكز

  642 قار 

  569 قار جديد محمد

 149 425 متجول مختلط 

 521 0 قار زرقين محمد

 624 0 قار 

 1294 1636 05 المجموع

 
 : مكتب اإلحصاء، ومكتب االنتخابات على مستوى البلدية.المصدر
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 المبحث الثاني
 إطاللـة انثروبولوجيـة

 

نإ ذكر  وأنثىل وجعلناكمإ شعوبا  وقبائلل لتعارف   ﴿ هال الناس  إّنا خلقناكمإ مل وا إّن أكرمكمإ يأيُّ
 عندل ال أتقاكمإ إّن ال عليٌم خبيٌر 

1
 

 

لقد حاولنا من خالل هذا المبحث تقديم صورة صحيحة قدر االمكان عن التركيبة 

القبلية الخاصة بكل بلدية من بلديات والية تبسة على حدا، وذلك من أجل التسهيل على 

نتخابات، والتي تعتمد في أغلبها على تلك القارئ فهم تلك الحسابات السياسية المتعلقة باال

 التراكيب القبلية. 

مع العلم أّن النسب المستعملة في تحديد حجم تلك التقسيمات القبلية ما هي إالّ 

نظرا  لكونها حسبت بطريقة تقريبية  % 10نسب تقريبية قد يصل حجم الخطئ فيها إلى 

ن االقسام القبلية، والمتحصل عليه تعتمد على إسقاط حجم الوعاء االنتخابي لكل قسم م

من مكاتب االنتخاب التابعة للبلديات المدروسة، على عدد األفراد المتمين إلى تلك 

 االقسام.

وبالتالي فإنني أؤكد أّن الغرض من هذه النسب ليس التقليل من أهمية أي تقسيم 

ن أجل فهم عدد قبلي، وإنما إعطاء صورة تقريبية عن حجمه بالنسبة لألقسام األخرى، م

 ال بأس به من الظواهر، والعمليات السياسية التي لها عالقة بحجم األقسام القبلية. 

 

مع العلم أّن مصدر كل المعلومات الموجودة في هذا المبحث هو: التحقيق 

الميداني، ولقد آثرت ذكر ذلك في هذا التمهيد من أجل تجنب تكرار ذلك في كل صفحة 

  من صفحات هذا المبحث.

 
 

 

 
تريد فرض السيطرة على  والعشائرية، وكل قبيلة قبليةتبسة والية ذات نزعة معقدة من ال

ويتوزع الهيكل القبلي ألعراش وقبائل منطقة تبسة  .حساب القبيلة أو القبائل األخرى

  حسب التقسيم القبلي اآلتي :
                                                 

1
 .13سورة الحجرات آية   
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أو كما سماهم هم أكبر عرش على مستوى الوالية، ينحدرون من النوميدين  النمامشة: -

الفراعنة الليبيون أو كما سماهم أيضا اليونانيون البربر ولقد دلّت الدراسات األثرية في 

مناطق متعددة من شمال أفريقية أنهم إلى جانب قبائل أخرى من النوميديين السكان 

األصليون لهذه البقاع. لكن شح المصادر المكتوبة حول أصلهم ونسبهم جعل الكثير من 

ن يتفننون دون دليل علمي في تأصيل أنسابهم، لذلك نجد مثال  المؤرخ "عبد المؤرخي

الرحمان ابن خلدون" يخبرنا فيما يخص النمامشة أنهم من البربر البتر وأنهم ينحدرون 

تجمعهم  : "من مادغيس األبتر بن قيس غيالن، كما يخبرنا على أقسام هؤالء البتر فيقول

هذا ويخبرنا من جهة أخرى  "، ضربة، بنولوا األكبرأربعة أجذام وهي أداسة، نفوسة

زواغة، "المؤلف المجهول الهوية لكتاب " مفاخر البربر" أن القبائل التي تسمى البتر هي 

زناتة، زوارة، لواته، مزاته، نفوسة، مغيلة، مطماطة، مطغرة، مديونة، صدينة ولكل 

إالّ أن الزناته هم الذين  "هؤالء شعوب وقبائل كثيرة وبطون وأفخاذ وعمائر ال تحصى

كانوا بال ريب يبسطون سلطانهم على غيرهم على األقل في عهد ابن خلدون حيث كان 

.الناس ال يميزون بينهم وبين باقي قبائل البتر
1
  

إلى جانب من يعتبر النمامشة عموما من الزناتة هناك من يعتبرهم من بربر 

الغزو الكبير للعرب على المغرب سنة  يون عندهّوارة الذين اختلط بهم الهالليون والسليم

وا من أصالب ثالثة صحابة ركما تزعم بعض األساطير أن النمامشة إنحد .ـه 444م/ 1054

.جاءوا إلى الغرب لنشر اإلسالم واستقروا به وهم رشاش وعلوان وبالريش
 2 

تقول وهناك رواية تركية متداولة، ت رجع أصلهم إلى أحد القبائل األلمانية، و 

الرواية: يطلق العرب على األلمان اسم نمسا أو منامسا، المشتق كما يعتقد، من اسم 

"، الذي أطلقه البيزنطيون على الجرمان. Nemitzia"، أو "نيمتزيا Nemitzos"نيمتزوس 

هذا التشابه في األسماء بين منامسا، ولمامشا جعل األتراك يعزون هذا األصل الجرماني 

للنمامشة.
3
 

ن تسميتهم بالنمامشة، أو اللمامشة فهو على حد قول المؤرخ الحاج حمودة أما ع

أن العامل التركي في الجزائر العاصمة قام  الذي جاء فيه التونسي في كتابه "العدواني"

                                                 
1

.101، ص م1996رسالة ماجستير، معهد التاريخ، جامعة وهران،  ": دراسة وتحقيق مفاخر البربر " ،عبد القادر بوباية   

2 .L Charles Féraud, Notes sur Tébessa, la revue Africaine, 1984. P 449 
3
، عين مليلة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، م19نظرات فاحصة في تاريخ تبسة وجهاد أهلها في القرن شالّلي،  عبد الوهاب  

 .153،155م، ص، ص: 2006
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على النمامشة فتتلوه لحبهم البقاء أحرار، ولما  "EL ADDASSIالعداسي "بتولية قائد إسمه 

هز جيشا كبيرا لمقاتلة النمامشة لكنه مني بدوره بهزيمة بلغ خبر موته إلى العاهل ج

نكراء وذلك في موقع يدعي فج فكرون وتفرق النمامشة بعد المعركة كعادتهم داخل 

المساحات الشاسعة التي يحتلونها فيصبح بذلك من الصعب تعقبهم، وبقي العاهل من 

مهاجمتهم والقضاء وقتها يسأل عن أخبارهم هل تجمعوا في مكان واحد ليسهل عليه 

عليهم مرة واحدة ولقد استعمل في سؤاله ذاك اللهجة العادية فكان يقول سائال 

" اللمامشة"بمعنى هل تجمعوا ومنها جاءت كلمة لموشي وجمعها  " تلموشي "
1
كما انه  

توجد أساطير أخرى عديدة تحكي عن أصل تسمية النمامشة إالّ أّن الذي يهم هو أّن 

ان أصل هذه التسمية هم من النوميديين وهم ينقسمون داخل حدود والية النمامشة مهما ك

تبسة إلى عالونة و برارشة وقليل من أوالد رشاش.  
 

 

سنة خلت، قصد رجل وزوجته من  400منذ حوالي أوالد سيدي أحمد بن طالب:  -

أشراف مدينة فاس الحجاز ألداء مناسك الحج. ولكن زوجته تعبت من السفر بسبب 

ا فاضطر لتركها في رعاية مرابط من أبناء سيدي بوغانم يقيم بجبل الدير في إقليم حمله

 تبسة، ثّم واصل طريقه بمفرده نحو المشرق حيث وافته المنية هناك.

أنجبت تلك المرأة ولدين هما: طالب ومومن، اللذان استقرا في المنطقة وكّونا أصل 

حسب رواية آخرين لم تنجب سواء ولد القبائل الحالية ألوالد سيدي يحي بن طالب. و

واحد اسمه علي، المكنى بالمولّه، نشأ ذلك الولد في رعاية سيدي بوغانم، وعندما كبر 

غادر القبيلة التونسية التي استضافت عائلته، واستقر بالمريج على ضفاف وادي دلفة.
2
 

ارة نفسه، وسعة علمه، المولّه ابنا اسمه طالب، وحفيدا  منه اسمه يحي تمّيز بطه ق  ز  ر  ثّم 

ك تب له أن أنجب ستة أبناء كّونوا فيما بعد ستة فرق هي: أوالد حمزة، أوالد بوغانم بن 

يحي، أوالد بوشايبة، المحاجبية، الموازقية، أوالد حمودة؛ بعد ذلك انضّم اليهم العديد من 

رجح أن يكون األسر األجنبية، كان أولها أسرة أحد الشراقة ) أي القادم من الشرق واأل

من النمامشة(، وأيضا أسرة أحد الزنوج يدعى مرزوق، وأسرة أحد التوانسة يدعى 

عبدون، وأسرة رجل كان يعمل جزارا  عند سيدي يحي. انبثقت عن تلك األسر كل من 

                                                 
1 .L Charles Féraud, op.cit., P 450 

2
 .162عبد الوهاب شالّلي، مرجع سابق، ص:   
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فرق أوالد بريك، المرازقة، والعبادنة، المغارسة، زيادة على اختالط هذه القبيلة 

كالطوايبية، العمامرة، والخنافسة المنتمين لقبيلة الدرايدية بمهاجرين من قبائل أخرى 

التونسية، وورفلّة القادمة من سوق أهراس، والباللة المنتمين ألوالد بليل من مقاطعة 

سور الغزالن.
1
  

علي بن أبي ": ينحدر أوالد سيدي عبيد حسب قولهم من ساللة أوالد سيدي عبيد -

رضي هللا عنها.  "فاطمة الزهراء"وزوج ابنته  رسول عم ال إبن كّرم هللا وجهه، "طالب

أما عن نسبهم في المغرب العربي فهم حسب ما تناقلوه من أخبار أب عن جد ينحدرون 

بن حسن بن حسن بن  "إلدريس بن عبد هللا الكامل"من األدارسة وسميوا باألدارسة نسبة 

فهرب إلى  هـ169سنة  علي بن أبي طالب، الذي أنجاه هللا من الموت في واقعة فخ

المغرب الجئا مع مواله راشد البربري مرورا بمصر، فنزل بوليلي )طنجة( وكان نزوله 

على إسحاق بن محمد أمير قبيلة أوربة البربرية، هذا األخير الذي جمع البربر على القيام 

عث . ولما بلغ خبره هارون الرشيد بم788هـ/172بدعوة إدريس فتمت له بذلك البيعة سنة 

ولم يترك إدريس  هـ.177إليه مواله سليمان بن حريز الملقب بالشّماخ فقتله بالسم سنة 

عقبا غير حمل من جارية بربرية من قبيلة أوربة تدعى كنزة، أنجبت له ولدا شبيها به 

فسمي بدوره إدريس، واجتمع البربر على بيعته فكان له ملك عظيم وأنجب من الولد 

.عشري نجماعة قيل أن عددهم إث
2
  

تولى األمر من بعده إبنه األكبر محمد،  م828هـ/213ولما توفي إدريس إبن إدريس سنة 

فأجمع أمره بمشورة من جدته كنزه أم أبيه، على أن يشرك إخواته في سلطانه، ويقاسمهم 

ممالك أبيه، فقسمها بينه وبين سبعة من إخواته هم: عبد هللا، عيسى، يحي، حمزة، 

عمر وبقي أربعة من إخوته الصغار في كفالته وهم : أحمد، إدريس، القاسم، داود، 

جعفر، عبيد هللا.
3 

 

تصارع  هـ375هـ إلى 172رسة طوال فترة وجودها من القد استمرت دولة األد

األخطار المتمثلة في األغالبة ومن بعدهم الفاطميين بإفريقية واألمويين باألندلس حتى 

نقلوا جميع م 974هـ/ 364 ون على المغرب األقصى سنةضعف أمرها، فعندما سيطر األموي
                                                 

 .163عبد الوهاب شالّلي، مرجع سابق، ص:  1
، رسالة دكتوراه، " أنساب القبائل العربية المهاجرة بمواليها إلى بالد المغرب خالل القرون األربعة األولى للهجرة"نور الهدى، بوخالفة  2

 ،تاريخ دولة األدراسة من كتاب نظم الدر و العقيانو عبد الحميد حاجيات،  .424و  369، ص م1995معهد التاريخ، جامعة وهران، 
     42-34، ص م1984 ،طنية للكتابالمؤسسة الو الجزائر،

 .42و 41و عبد الحميد حاجيات، مرجع سابق، ص  290-289و90عبد القادر بوباية، مرجع سابق، ص 3
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رجل، ولكن مع  (700)العلويين إلى قرطبة حيث أثبتوا في ديوان العطاء وكانوا سبعمائة 

العزيز  "عودة الحكم إلى المستنصر األموي طرد آل إدريس فلجئوا إلى الخليفة الشيعي 

القالقل ضد النفوذ األموي، لكن  بمصر الذي أعادهم بدوره إلى المغرب ليثيروا " باهلل

، فركدت بذلك ريح العلوية م985هـ/375األمويين تمكنوا من إحباط هذه المؤامرة في سنة 

بالمغرب وتفرق جمعهم وانقرضت دولتهم بعد حكم قرنين من الزمان وتفرق العلويون 

في  في قبائل المغرب والذوا باالختفاء، وفي وقتنا الحالي تزعم بعض أسر األشراف

المغرب أنها انحدرت من األسرة اإلدريسية ومن المحتمل أن يكون بعضهم مصيبا في 

زعمه هذا ولكننا ال نستطيع الجزم به من باب اإلجماع.
1
  

أما عن سبب وجود أحفاد األدارسة ونقصد هنا أوالد سيدي عبيد في وسط منطقة   

والد كل من عبيد وأحمد نفوذ النمامشة فهو راجع حسب األسطورة المتدوالة إلى أن 

 هـ629خرج من الساقية الحمراء بالمغرب سنة  "Kouider Lakhdar"المدعو قويدر لخضر  

قاصدا البقاع المقدسة، وبعد أدائه مناسك الحج عاد أدراجه مرورا بتونس التي توقف فيها 

بلغ من وعندما  " توزر "مدة طويلة جدا ليعلم القرآن ودين اإلسالم وكان ذلك في مدينة 

العمر عتيا فكر في الزواج، فكان له ذلك من امرأة من قبيلة الهمامة من نواحي نفطة 

بتونس أنجبت له ولدان أحمد وعبيد وبنتا حسب األسطورة تدعى غزالة، وعندما رجع 

للحج مرة ثانية وافته المنية في الطريق فارتحلت زوجته مع أبناءها مع فرع من فروع 

امة تحت جبل فوة، وبعد مدة طويلة من اإلقامة هناك تزوج أحمد بن لإلق  قبيلة الهمامة

خذير
2

 
 

فتاة من قبيلة دريد التونسية أما أخوه عبيد فقد آثر التصوف والترحال في 

الصحراء ككثيرين غيره من المرابطين، وكان استقراره في قرية صغيرة داخل جبال 

زوج بامرأة سوداء من قبيلة النمامشة تدعى وشكون تقع جنوب قرية قنتيس، أين ت

الهمامة أنجبت له ولدا اسمه ذويب كما كان له ولدان آخران هما الحمادي وعبد المالك، 

ما يعرف بقبيلة أوالد سيدي لحمادي نسبة ألخيهم األكبر  شّكلوا جميعا فيما بعد

.الحمادي
3

نه لك "بقنتيس"ودفن  " بمسكيانة "ولقد توفي عبيد بن خذير بعد عمر طويل   

ترك وراءه ذرية قادرة على تشكيل قبيلة دينية من بعده تدعى قبيلة أوالد سيدي عبيد 

                                                 
1

46و 45، صم1982د.م.ج،  ،، الجزائرالموحدين و بني مرين يالقبائل العربية في المغرب في عصر ،مصطفى أبوضيف أحمد عمر   

 در لخضرخذير هو اإلسم الشائع لقوي 2
3
 P. Muratti, Le maraboutisme ou la naissance d’une famille ethnique dans la région de Tébessa, la 

revue Africaine, 1937. p 269-275. 
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التي جمعت كل من ذرية عبيد وأخوه أحمد، دون أن ننسى اإلسهام الكبير لقبيلة دريد في 

إنشاء هذه القبيلة وكذلك دور قبيلة الّشابية من قفصة والمعافّة من وادي سوف، الذين 

سيدي عبيد للتعلم منه والتبرك به وتجمعوا في قرى عديدة حوله كقرية  التفوا كلهم حول

، ثم ذابوا جميعهم وبأعداد ال " زلطين الفوقاني "، "قلعة ربو "،" زلطين التحتاني" "

بأس بها داخل هذه القبيلة.
1
 

أما أوالد سيدي عبيد القاطنون بمدينة بئر العاتر الذين يعتبرون أكبر تجمع ألوالد 

بيد بالوالية فهم أبناء أحمد أخو عبيد وبصورة أدق هم أبناء عبد الملك بن سيدي ع

 بالهادي بن أحمد بن خذير.

 

كما توجد بمنطقة تبسة قبائل أخرى صغيرة العدد ال تحتل مساحة كبيرة  قبائل أخرم:  -

 أشهرها:

 سالمولد ترشيش إبن ياوان ابن يافت ابن نوح عليهم ال: هم بربر أمازيغ من الفراشيش

وكانت  "القصرينبـ: " اليوم  المعروفة منطقةالفي  اآلن في شمال أفريقيا ونستقري موه

يعني السالم وذلك زمن الفنيقيين والبربر والرومان وكانت عاصمة  "السيليوم" تسمى

أما في تبسة فهم ذلك لكونها المنطقة التي استقر بها ترشيش األب وأبناءه.  لترشيش قبل

في كل من بلدية أم علي، وبلدية الحويجبات.يستقرون بكثرة 
2
 

وهم من تطلق عليهم كلمة الهوكسوس والتي  ق م 200كما أنهم ملكوا مصر سنة 

تعني ملوك سيس أو شيش يعني ترشيش كما أطلق عليهم اسم اليبوسيون ألن البحر 

عندهم تحول إلى يابسة انطالقا من جزيرة الفرشيش أو القصرين.
3
 

أن ينسى لكون  هو تاريخ منسي أراد له الغرب زمن الرومان وتاريخ الفراشيش

حيث كان  ،الرومان بتعاضد من اليهود بهمل قد نكّ فل انتشرت وازدهرت عندهمالمسيحية 

لقد بلغ عدد الكنائس في . فشهداء عرفوا بشهداء السيليوم في التاريخ الروماني لهم عدة

مدينة قرطاج إلى سبع كنائس، ومن  احينهاية القرن األول وبداية القرن الثاني في ضو

                                                 
1
 L. Charles Féraud, op-cit P. 466.et p. Muratti. op-cit. P  281- 285. 

2
 www.tunisie-genealogie.com 

3
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محاكمة المسيحيين من هذه الكنيسة باللغة  بينها كنيسة سيليوم، وقد حفظ لنا التاريخ وثيقة

1.الالتينية بكل التفاصيل
 

من "  Antalasأنطاالسكان "أيضا فقد  كما كان للفراشيش ذكر في تاريخ الرومان

شجاعة كبيرة وجرأة نادرة في مواجهة  رواأهم أبطال المقاومة األمازيغية الذين أظه

" Gazmulگزمول"شمال أفريقيا إلى جانب  القوات الوندالية والبيزنطية ومجابهة الروم في

وقد " Iaudas إيوداس" و"  Iernaإيرنا" و"  Carcasanكاركازان"و"  Labdasيابداس"و

راء مرات كثيرة هزائم نك أنطاالس أن ينتصر على القوات البيزنطية ويهزمها استطاع

.في عدة مواقع من شمال أفريقيا
2
 

 

وانسحاب قائدها التركي  م1837بعد سقوط مدينة قسنطينة بيد الفرنسيين سنة  أوالد ملول:

وتشكيله للمقاومة الشرسة في جبال االوراس والنمامشة  م1853الحاج أحمد الباي 

سا في المنطقة وخشيت إن هو واستعانته بقبائل النمامشة واالوراس ما أثار القالقل لفرن

استفحل أمره وقوي عوده أن يعود الستعادة قسنطينة منهم فانتدبت له فرقة عسكرية 

خاصة لتالحقه وتقضي عليه نهائيا مما جعلها تتوسع في منطقة االوراس وتحتلها بداية 

وكانت كلما حاولت احتالل منطقة في الجزائر تسعى جاهدة لكسب والء  م1842من سنة 

قبائل المتواجدة فيها وعندما كانت تنتفض عليها أي قبيلة جزائرية كانت تستخدم معها ال

أشد طرف القمع واإلرهاب ومن بين طرقها اإلرهابية الترحيل الجماعي لكافة أفراد 

القبيلة ولما ثار سكان الشرق األوراسي في منطقة باتنة على السيادة الفرنسية بعد 

بيزيوس" التاريخية الشهيرة انتقمت منهم بعد القضاء على احتاللها لبلدة "تازولت لم

بفرض االستسالم غير المشروط وقبلت منهم االستسالم مقابل  م1853انتفاضتهم سنة 

مقابل اإلبقاء على  رى تختارها هي لهم فقبلوا بشرطهاترحيلهم من أرضهم إلى منطقة أخ

وبية الشرقية لتبسة الغابية حياتهم وحياة أبنائهم فاختارت لهم ضاحية بكارية الجن

الخضراء ذات المياه الوفيرة والخصوبة العالية والبساتين المغلة لتوطنهم فيها فحلوا فيها 

نزالء جدد على أهلها الذين رفضوا التعاون مع المعمرين الجدد.
3
 

                                                 
1
 www.tunisie-genealogie.com 

2
 www.tunisie-genealogie.com 

3
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154 

كذلك وضع هذه قبيلة العربية التي استسلمت بعد ثورة واحة العمري سنة  أوالد دّراج:

ما جعل فرنسا تستغل فرصة توسيع مشروعها االستعماري لتعمير منطقة تبسة  م1858

فبعد رفض األهالي التبسيين العمل في أراضي المعمر  ،الخالية من السكان بقبيلة جديدة

الفرنسي "بن فاليية" والمعمر "كامبون" و"سبيرو" الواقعة في سهل األوسط من تبسة بين 

اغتنمت اإلدارة الفرنسية حيث مجرى واد بوعكوز ف ل الشرقية والغربيةسلسلة الجبا

فرصة استسالم قبيلة أوالد دراج العربية الهاللية بشرط اإلبقاء على حياتهم مقابل 

ترحيلهم إلى وجهة تختارها لهم فرنسا وكانت هذه الوجهة ضاحية بكارية واستقرارهم 

حراسة الجنود الفرنسيين  فيها كعمال زراعيين عند كبار المعمرين التي نزحوا إليها تحت

واستوطنوا فيها إلى اليوم كما تشير بذلك المصادر األرشيفية الفرنسية.
1
 

  

: حسب محمد علي الحباشي، في كتابه " العروش من النشأة إلى التفكيك" الز ـــالمة

يكون هذا العرش من أصل بربري من أقدم من استوطن هذه الربوع. وقد يكون جدهم 

ي" أحد األتباع المقربين للولي " خليفة المحمدي" الذي قد يكون استقّر األول "الزغالم

بالمنطقة منذ القرن السادس عشر قادما  من المغرب، وهو مؤسس عرش " أوالد محمد 

بن خليفة" الذي اندمج في عرش الزغالمة الذي يضم قبيلة "ماجر" و يضم أيضا  فروعا  

ة".من "أوالد عون" التي تنحدر من "الخمامس
2
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 التراكيب القبلية داخل البلديات:

 

 بلدية تبسة:

 مما يلي:تقريبا  تتكون التركيبة القبلية 

 من النمامشة بمختلف أقسامهم وفروعهم. % 55

 من أوالد سيدي يحي بمختلف أقسامهم وفروعهم. % 25

 من أوالد دّراج. % 10

بما فيهم أوالد سيدي عبيد،  لتقسيمات القبلية،، وكذا باقي امن كل األماكن األقليات مزيج من % 10

وأوالد ملول، والفراشيش، والزغالمة، وغيرهم

 بلدية بئر العاتــر:
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 
I- :من سكان البلدية. % 55يشكلون  أوالد سيدي عبيد 
 

 من أوالد سيدي عبيد. % 43: يشكلون أوالد دالل         
 

 أوالد كعبية:                
 أوالد سي إبراهيم:                      

 أوالد سي سليمان: بوراس، بوراي، بوعمرة، بوصبع، قيزة،                               
 بوترفاسة، هامل.                                                 

 سي ضيف هللا: عبيد، عّباس، نّصر.أوالد                                
 أوالد سي أحمد: رابح، فرج.                               
 أوالد مبارك:  زرقي.                               
 ديرم، ملّوك، شارفي، نوني، صخري، صفصاف، أوالد نونة:                               

 ساخر، جباري                                         
 موسى. أوالد موسى:                      
 بيزيد، رّحال، براهمي، فضة، باسطة، عمروني، بّكار، أوالد عبد الباسط:                      

 جبيري، باوني.                                        
 بوديار.أوالد بوديار:                       

                       
 

 أوالد داللة:                
 هيبي، عبدو، عبد المومن، ناجري، بوزّياني. أوالد سي خذير:                      
 طبة، سعيداني، بوقرة، هادي، هايل، كمون، حنيفي، أوالد سي عبد السالم:                      

 ي، حمانة، مسكي، جدع، ملكي، عيسات، بوعالم، ناجم، ناصر                                    
 بن سالم، خالص، خليف، عرفة، ربيعي.                                    

 أوالد سي أمحمد:                      
ول.                                 أوالد حويشي: حويشي، عسُّ

 لعواو: طالب.                                
 عمارة، محفوظي، جاليلية، سعدي، حمايدية. أوالد سي عمر:                      
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 من أوالد سيدي عبيد. % 42يشكلون  أوالد بالقاسم:         

 
 القسم األول:                

 معيفي، عطية.أوالد سي عيفة:                       
 وّناس، مالوي. رزايقية، أوالد أم ثابت:                      
 مّناس، بونوارة. أوالد منصور:                      
 رقية.أوالد رقية:                       
 بشوات، بركية، مّساني. أوالد زيراوي:                      

 
 القسم الثاني:                

 الّط، فالني، دوايدي، براهم، قدوري، عمروش، سأوالد محمد بن عبد هللا:                       
 وارث، دهلوز.                                           

 خميسي، عبد المالك، عمر، خالد، أحمد، بلقاسمي،  أوالد سي محمد الغرابة:                      
 يتية، هامل.العيدودي، توامي، محمدي، لزهر، توارس، توا                                        

 أوالد صالح بن مسعود:                      
 أوالد فطيمة: بوزنادة، بشيشي.                                
 أوالد       : سعود، سالمي، حّمادة.                                

 بوزينة، مباركي.حامد، عمروش، علي، عّيادة، جاء باهلل، أوالد سي علي:                       
 عابد، بّراي، معيوف، غانمي. الرواونية:                      
 جميعي، عليوات، قسوم، براكني، بوزّيان.أوالد أحمد بن بلقاسم:                       
 حامد.أوالد سي حامد:                       
 س.ناجي، نصيب، ادري أوالد سي بولطيف:                      
 عبيدي.أوالد سي سليمان:                       

 
 من أوالد سيدي عبيد. %15يشكلون أعمام العرش:          

 يوسفي، بن مريم، مريم. أوالد قاسم:                      
  حفظ هللا، سعيدي، العيفة، قنينة.أوالد ضيف هللا بن أحمد:                       

 
 
II- من سكان البلدية. % 40يشكلون : النمامشــة 
 

 من النمامشة. % 65يشكلون  الزرادمــة:         
 

 أوالد عبد الرزاق:                
 أوالد لمودع: خذيري، فارس، علوان، قريب، مجاهدي.                       
 الدرع: بلعالء، ناصري، حماد، عمر، عالّل.                       

 أوالد عمارة: عمارني، سلطاني، عبد الرّزاق، علي، مّنصر، منصور،                        
 مناصر                                    

 العصيان: برهوم، الصغّير، عويمر، زغبي.                       
 ة.أوالد محمد: عفيف، سديري، بديار، عالم، مبروك، مايدي، بّزين                       
 لقراوشية: خلفون، ساري، خلدون، عّباس، بوطرفة، وّراد، خليفة، الطيب.                       
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 دة:ـــلعباب                
 المزاهدة: راهم، طيبة، بن جّدة، سوّيح، سليمي، بلخيري، بوزناد، تايب،                       

 د، زمالي، باهي، توبة، زرقين، طراد، ساعي.فرحان، مسع                                 
 أوالد عون: بلقاسم، معبد، محمود، سالطني، دحداح، براهمية، مخلوف،                       

 ساحي.                                
 أوالد رابح: روابح، سوفي، بوزّيان، سالطني.                       

 
 
 

 من النمامشة. % 20كلون يش أوالد سعـد:         
 

 أوالد عيسى:                
 عيساوي، طراد، علية، عّياشي. عرعار، غول، أوالد أحمد:                       

  الواعر، نصيب، ملّوك، لولباني، مطروح، صيفي، فهدي.: قرقاح، أوالد سليمان                
 يم، كاتف، رّحال، مقصود، خازن. : هّمام، مالأوالد ابراهيم                
 بدري، العرفي، حمدي. :أوالد سلطان                
 : هّماز، بورقعة، دّهام.أوالد بورقعة                
 : رايس، قرفي، سلطاني.أوالد رايس                
 : خالدي.أوالد خالد                
  : سعدي.أوالد مسعود                

          
 

 من النمامشة % 10يشكلون أوالد الشامخ:          
 : حاجي، حلفاية.أوالد الحاج                
 : مومن، منيجل، قدري.أوالد حلفاية                
 : بوديار.ةــالبدايري                

 : فرحاتي، طواهرية، سديرة.لفراحتيــة                
 : شرقي، بخوش.ــةالشراق                
 : مباركي، منصوري، زهواني.لهــرور                
 : لبيض، ناصري، جّرادي، شارع.شغالشيـة                

 
 .من النمامشة % 05يشكلون  أوالد خليفة:         

 روابحية، براهمية، صيد، عثمانية، خالدي، خذيري، مسعي، زّمال، مشري،                 
 مرزوق، براكتي، بوشقورة، رمضاني، ظاهر، قفايفية، صحراوي، جالّب.                 

III- :من سكان البلدية. % 05يشكلون  األجانب   
 طبيب، مهناوي، هبيته، قعري، ......وغيرهم.                 
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 ة:ــبلدية الشريع
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
I – من سكان البلدية. % 94يشكلون  امشــة:النم 

 من النمامشة. % 88يشكلون البرارشة:       
 من النمامشة. % 42: يشكلون أوالد حميدة*         

 ، الكراع، 2و1: الذين يتمركزون في طباقة علي بن حميدة، مشنتلأوالد سي علي              
 الظهيرة.                              

  جدي، عبيد، سليماني، زغداني، عمارنية، موسى، الشريف. أوالد موسى:                   
 أوالد عبد هللا: براهمية، شبايكي، حميدة، زّمال، غالّب، بوزّيان، حفظ هللا،                   

         عمرون، رمضاني، رزيق، شرّيط، فاري، بوطالب، حّجاج.                                       
 أوالد أحمد بن علي: قواسمية، مباركية، جفافلية، خليلي، حاج.                   
 أوالد جبارة: جّداي، جّباري، صحراوي.                   
 أوالد عّباس: عز الدين، مالك، عبد الحي، غريبي، صافي، خير الدين، خشبة،                   

 حّناشي، محسن، رايس، رحماني.                                
 الزرارفــة: زرفاوي، عواشرية، ربح هللا، دبيلي                   

 ، والمستحيا، الكراع. 2: الذي يتمركزون في مشنتل أوالد ساسي              
 أوالد سعيد: مراح، مصباحي، لعبيدي، سالمي.                   
 سايب: حميدان، بوطورة، بوساحة، عثماني، قدري، سايب، حمزةأوالد ال                   
 أوالد بوعلي: بوعلي، حركات، ربوح، زروالي.                   

 أوالد خليفة: مانع، جبايلي، طالبي، حركات، بوعروج، جالّب.                       
 لة، أوالد ذياب، المستحيا.: الذين يتمركزون في: قصر الزهراء، عبأوالد سعيدان              

 أوالد ربيعي: ساري، ربيعي، قاسمي، شعبان، بوقرة.                   
 أوالد سـعد: سلطاني، محي الدين، بلغيث، سماعل، شنوف                   
 أوالد بوعزيز: ذياب، محمودي، هميلة، قّراد، رّحال                   
 : سعيدان، بوغرارة، مشيرلعايشيــة                   
 الشرف: شرفي                   

 
 من النمامشة، ويتمركزون في: قصر العطش، قصايع،  % 26: يشكلون الزرامـــة*         

 أوالد البهلول، المرجة.                         
 يدة، بوساحية، طوايبية: الوافي، الوالي، فارح، عبد المالك، ضيف، عّباد، بوزالفراحنة             

 الحمزة، بوشكيوة، سوالمية، روابحية، تومي، سعيدي، أم عزيز، مزيوة.                         
 : عّباد، مساعدية، براهمية، منّصر، رجب، توايتية، عاشر، جّواد، فرحي،أوالد عمر              

 ة، مباركة، زغدود، معمري، هبهوب.فارح، مشنتل، عزيزي، عّزاز، عالل                        
 : فتح هللا، مساعدية، غالّب، رمضاني، مزهود، جالّل، نصير، جاب هللا، أوالد مبارك              

 روابح، زديرة.                           
 : بعلوج، لعجال، حّطاب، حاجي، جفني، مّصار، برايجي، جعاللي،أوالد سليمان              

 نصرة، عبيدات، مطرف، عون هللا، فارسي، عبايدية، قّفاف، عكروم،                           
 بخوش، تريكي، عزوزي، بوعزيز، بورحايل، شّراد، مالك، سعد الدين.                           

 الجرارفة: شابي، بدة                 
 ، عبدي، بلجوت، بولكرم، بروقي، رقعة، أوالد البهلول: بهلول، سعدي، سعد هللا                 
 أوالد زيد: قواسمية، بوصفصاف، دايرة، دبوس                 
 أوالد عبد هللا: بن ضيف ، نصر هللا، عاشور، طق، بوعلي، مبارك، خويلدي،                 

 عليوة.                                
 من النمامشة، ويتمركزون في مشتة أوالد مسعود، % 10 : يشكلون حوالي* أوالد مسعود        

 بئر الطويل.           
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 تريكي، زايدي، عبدلي. التريكية:              
 : تايب، رزايقية، حفظ هللا، دقايشية، شارف، تايب، خالد، صّمادي، سعدي،الظوايفية              

 ثابت                         
 قــابة ــة:قاب              

 
 من النمامشة، ويتمركزون في الرميلة، وهم: % 09: يشكلون حوالي * أوالد محبوب        

 شرّيط، العيدودي، براهمية،                          
 : مباركة، كامل، رحامنية، سّراج، بوسهلة محي الدين، طواهرية، بوترعة،أوالد شكر              

 براهيم.                          
 درباسي، جّفالي، مناصرية، عيدودي، براهمي، نصر الدين، أوالد بويحي:              

                مسعود، منصور، عّياد، شرّيط، حراكاتي.                            
 نة، : سعدي، عبدي، نصر هللا، بّيوض، معروف، هاللي، زراري، شعباأوالد إبراهيم              

               بوطرفة، مقدادي، ذيب، خالدي.                            
 : جاللي، صغّير، ذويب.أوالد جالل              

 
 من النمامشة، ويتمركزون في قارة سيدي العمري، % 01: يشكلون حوالي * أوالد خليفة        

 وهم: خالدي، مشري، مصطفاوي، سالمي.            
 
 
 من النمامشة % 06يشكلون حوالي  العالونة:      
 

 * الجالمدة:        
 : منصر، جارش، كورداس، عون، رّبوش، مرحباوي، رمدة، بركان،أوالد العيساوي              

وج، سعدون، بوطوبة، حّمانة، مهجور.                                 عيساوي، كّنازة، بوعرُّ
 : لبري، بولعراس، حفصة، جويني، شرف الدين.موسى أوالد              
 : مسعي، ساعي، فرحيالطكاكــة              
 : ليتيم، بريك، عّبان، شابو.أوالد بوقصة              
 : قبايلي، عريف، طراد، منّصر، غريس.أوالد لمرة              

 
 * أوالد ساعي:        

 بوعزيز، خويلد. : حاجي،أوالد الشامخ              
 
II –  :من سكان البلدية، وهم: رحمون، نسيب، نويجم، دمان، دحمان،  % 05يشكلون الغرابة 

 معيوف، غربي، مضوي، حمدي، ناجي، صميدة، عبدي، كثير، ثليجان.               
 

III –  :من سكان البلدية، وهم:  % 01يشكلون الألقليات  
ش.القبائل: زغميش، آ               يت حبُّوش، بن حبوُّ
 السوافة: خمُّوري، بلزرق.              
 الحراكته: سعيدي.             
 الفراجوة: العناصر.                                           
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 بلدية سطح قنتيس:
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 
I-  :لبلدية.من سكان ا % 85يشكلون النمامشة 
 العالونة:*    

 أوالد بريك:       
 يتمركزون في حجيرة السودة، عين  راب، المقسم، قنتيس، الزورة، الرسم،أوالد العيساوي:  .       

 من سكان البلدية. % 70مديلة، تمارشنت، ويشكلون   سطح،                            
 أوالد سي عون: -                

 لحباب )أوالد خالد(: عوين، منصر، كرداس، أيمن، شبني، دّعاس، مامور،                     
 مشهود، فرد، بوشوشة.                                                

 لخوان )أوالد يونس(:عشاب، بلهول، مسنادي، يونس، بوزياني، توات، حسن.                     
           

 الشخـــاخرة: -                
 أوالد براهيم: لعبيدي، بالهادي، حسين، سالّمي، سعايد، رقيق،                     

 أوالد الساسي: روابحية، بوطوبة، ربوش، مهجور، ريماني، شاغي.                                  
 ي، كّنازة، تويته، منسي.أوالد أحمد بن سليمان: ميهوبي، غانم، سعدون، جّراد                     

 
 أوالد أحمد بن براهيم: -                

 قّتال، بوخلوط، مّناعي، جارش، كافي، جعفر، بالعيساوي.أوالد علي:                       
 بن ضيف هللا، عجال، الزين، مرخي، خربوش، مّساني.الخاللطية:                       

 
 لناصر: رّحالي، نسيب، عّواس، جالّب، غالّم، مسلي.أوالد ا -                

 
 أوالد بالزرايب: بركان، ربح هللا، منصوري، مرحباوي، بوعروج، رمدة،  -                

 حّمانة،عايد، الغة، شوشان.                                      
 

 بلدية.من سكان ال % 10الجدور: يتمركزون في السطح، ويشكلون  .       
 أوالد حريز: نصر الشريف، فرحاتي، شلقو، بوضياف، بالحسين. -                

 
 البرارشة:*    

 من سكان البلدية. % 05أوالد رشاش: يتمركزون في واد وشكون، ويشكلون  .       
 قرمي، لعبيدي، زكراوي، بوزكري، موساوي، صغيري.                            

 
II- من سكان البلدية، ويتمركزون في قنتيس. % 14يشكلون دي عبيد: أوالد سي 

 لعدولي، عايسي، دحدوح، نوي، كريبي، صايفي، رجعي، مودب.                         
 

III- :من سكان البلدية، ويتمركزون في الجرف. وهم قادمون أصال  من  % 01يشكلون  الجرارفة   

 اآلن فهم محسوبون على البرارشة، وهم: شابي، ثليجان، صالحي.مدينة الشابية في تونس، أما      
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 ات:ــبلدية العوين
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
I-  :من سكان البلدية. % 68حوالي  يشكلونالشاويــة 

 من الشاوية. ويتمركزون في مسلولة،  % 67حوالي  : يشكلونأوالد سي يحي بن عيسى      

 العرقوب األصفر، مشتة مهرية، المدينة.                                               
 الجّطــاوة: عبد المالك، نوي، قرقاح، بوراس، كميشي، لكحل، بن عيشة، حنان.          
 أوالد صغير: بن جّبار، بوساحة، مباركي، فارس، خام هللا، مقراني، رحموني، بالخيري،          

 جالّبي تونسي، مقراني،                                   
 أوالد عمـار: مرايحي، بومنتن، بوناب، حريس، الفانسية.          
 أوالد التومي: عزوزي، شتوح، قيرواني، يوشي.          
 أوالد أحمد بن لمبارك: شوقار، شريفي، تاحي.          
 ري، علياني، عّباسي.أوالد بن جّدو: جالبي، جعف          
 أوالد يحي بن علي: بوقرعة، نوري، زيناي، آدم.          

  من الشاوية. ويتمركزون في مشتة الواد، وبالمدينة. % 20حوالي  : يشكلونالمحاتلــــة      
 عثماني ، جبلول، صحراوي، بوترعة، عشُّو،عبد اللطيف، توماري، مزري، بالّرحال، شّدة         

 ، وهم:من الشاوية. ويتمركزون في المدينة % 07حوالي  : يشكلونوالد حريزةأ      
 شبوط، زرماط، حّجاب، طلبة، مومني، بّطاح، سالمي.                     

 ، وهم:من الشاوية. ويتمركزون في المدينة % 03حوالي  : يشكلونأوالد علي بن يحي      
 عثماني. بركان، غريب،                          

 مّجاني، بوعلي، ونيسي، حركاتي، ، وهم:من الشاوية % 01حوالي  : يشكلونأوالد بالعشير      
 دغبوش، يعقوبي، وغالن، سماعلي.                     

 هم:و من الشاوية. ويتمركزون في محطة سيدي يحي، % 0.9حوالي  : يشكلونالكواوشــة      
 اني، عشي، كواشي.طبيب، علو                   

 هم:من الشاوية. ويتمركزون في مشتة الفيران، و % 0.8حوالي  : يشكلونأوالد حــامد      
 كواشي، حجاب، رمضاني.                     

  ، كفّالي.من الشاوية. ويتمركزون في مسلولة.وهم: ماضي % 0.1حوالي  : يشكلونالعمامرة      
 من الشاوية. وهم:  قادري، نّزار. % 0.1الي حو : يشكلونأوالد سحاق      
 وهم: شعشوع، عّوادي، معنصري. .% 0.1حوالي  يشكلون :الزغادنة      
 : عاشوري .أوالد سباع      

 
II-  :من سكان البلدية. ويتمركزون في المدينة. % 20حوالي  يشكلونأوالد سيدي عبيد 

 : مسعي، لحمر، لزعــر.أوالد عمران        
 : بوطرفة، بوغمبوز، هميلي، بوسعادة، منصوري، مريم، غول، فرطاس.أوالد عبد السالم        

III-  :ثابت، قيبح، ، وهم: ويتمركزون في المدينة .% 08حوالي  يشكلونأوالد نايل، وأوالد دّراج 
وش، ذي          ب.خرفي، حركاتي، لبوز، رويبح، شويب، قريمط، جاللي، لصلج، دبيلي، بّطة، بخُّ

VI-  :من سكان البلدية : هّوام، بّراح، شارني، عزري، %03حوالي  يشكلونأوالد يحي بن طالب 
 قلعي، عابدي، شارف.        
VII-  :شناتلية، نوي، مرواني، جدوي.وهم: كحاحلية، سبوعي ، % 0.5حوالي  يشكلونالمراونــة ،  

IIIV-  :قواسمية، دايرة،  وهم: مقالّتي، طاهي،من سكان البلدية  % 0.5حوالي  يشكلوناألقليــات
   ، نجالوي.قومري، معارفية
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 بلدية الحويجبات:
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
I- :من سّكان البلدية. %35يشكلون  الفراشيش 

 قماطة: يتمركزون في طاقة وهم: قّمادي.            
 في دّوار أوالد بوعالّق وهم: ملّوكي، زروني، خليفي، هابل،  أوالد بوعالّق: يتمركزون            

 سالمنية، روار.                            
 الشوافعية: يتمركزون في الحدبة وهم: شافعي.            
 الخمـارة: يتمركزون في فج الطين وهم: جفّال، دزيري، مباركي.            
 في الشّطابية وهم: قبلة، كّبور، شّراني، براكشي، صخري، السبايكية: يتمركزون            

 حمدي باشا، فرشيشي.                      
 الظواهر: يتمركزون في سيدي ظاهر وهم: ظاهري جدّيات.            
 الروابح: يتمركزون في راس بوشبكة وهم: كعبي، جبايلي.            
 ن فالية وهم: صميدة، شارفي، شرفي.الصمايدية: يتمركزون في ب            

 
II- :من سّكان البلدية. %25يشكلون  الز المة 

 أوالد سليم: يتمركزون في تنوكلة وهم: خاضر، بولّبة، سليم، حمزة.            
 .في الكربة انصالحي: يتمركزو ،زغالميعائلتي:             
 لحجر الصفر.يتمركزون في ا ، ضو،لسود ،رشاشعائالت:             

 
III-  :حول المدينة وبداخلها، وهم:من سّكان البلدية وهم يتمركزون  %17يشكلون النمامشة 

 مية، سالمي، حمانة، شنوف،مرغادي، مشري، بالنور، مصطفاوي، رمضاني، براه               
 مباركية. هميلة،               

 
IV-  :بن فالية، وشرق مدينة يتمركزون فيوية، من سّكان البلد %12يشكلون أوالد ملول 

 جابري، زّواي، بوقرة، عمراني، صالحي.الحويجبات، وهم:                 
 

IIV- رأس بوشبكة، الطاقة، يتمركزون فيمن سّكان البلدية و %10يشكلون  عبيد: سيدي أوالد 
 ي، براهمي، جّباري.يوسفي، مريم، عبدو، حامد، ناج الماء األسود، الكربة، وهم:               

 
IIIV- :داخل المدينة، وهم:يتمركزون من سكان البلدية، و % 01يشكلون  أوالد سيدي يحي 

 بالغيث.                         
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 بلدية صفصاف الوسرم:
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 
I-  :د السكان.من مجموع عد %80يشكلون أوالد سيدي عبيد 
 من أ.س.ع  % 70أوالد بالقاسم: يشكلون    

 أوالد سي عيفة: يتمركزون في الذّكارة وهم: معيفي، عطية.      
 أوالد أم ثابت: يتمركزون في المزارة وهم: رزايقية، مالوي، وّناس.      
 أوالد منصور: يتمركزون أيضا  في المزارة وهم: مّناس، بونّوارة.      
 د رقية: يتمركزون في الصمّير وهم: رقية.أوال      
 أوالد زيراوي: يتمركزون في فيض البقر وهم: بشوات، بركية.      
 أوالد محمد بن عبد هللا: يتمركزون في فيض البقر وهم: قدوري، دوايدي، عمروش، سالّط.      
 هللا.، عمروش، جاب :علي، عّيادة، بوزينةأوالد سي علي: يتمركزون في العقبة البيضاء وهم      
 أوالد سي سليمان: يتمركزون في العقبة البيضاء وهم: عبيدي.      
 أوالد سي محمد: يتمركزون في الخنيق وهم:  محمدي، عمر.      
 أوالد سي بولوطيف: يتمركزون في العقلة الجديدة وهم: نصيب، ناجي.      
 أوالد سي حامد: حامد.      
 
 من أ.س.ع % 25 أوالد دالل: يشكلون   

 أوالد موسى: يتمركزون في عقلة أحمد وهم: موسى.      
 أوالد نونة: يتمركزون في الصفصاف وهم: ديرم، جّباري، ملّوك، شارفي، ساخر، صفصاف.      
 البدايرية: يتمركزون في عقلة أحمد وهم: بوديار.      
 باعة، وهم: بوعمرة، بوراس.: يتمركزون في المرّكب، وحاسي الرمأوالد سي إبراهي      
 أوالد عبد الباسط: يتمركزون في واد غزنته وهم: بّكارة.      
 
 من أ.س.ع، ويتمركزون في قابل البطنة وحاسي الرباعة % 05أوالد سي ضيف هللا: يشكلون    

 وهم: حاف هللا، هريم، قنينة، عبيد.                             
 
II-  :من مجموع عدد السكان. %20يشكلون النمامشة 
 من النمامشة ويتمركزون في الصفصاف، المحروقات، الخنيق. % 100أوالد خليفة: يشكلون    

 وهم: زّمال، مسعي، خالدي، حفظ هللا، حشيشي، براهمي.                    
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 :تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي -      :بلدية الحّمامات

 من مجموع عدد السكان  % 80: يشكلون تقريبا  النمامشة -1
 من النمامشة داخل البلدية . % 65: يشكلون تقريبا العالونة     

 دبه، ، العايب، دّعاس،الزرادمـة: فياللي، عويمر، بوزيان، رايس، زّمالي، ساعي، بوزنادة      
 ، زردومي، سويسي، بومعزة، ثلجون،كرتيمي، زواري مزهودي، برهوم،                      
 عّيادي، طيبي، براهمي، سالطني.                      

 أوالد سعـد: قرفي، صيفي، لولباني، سعدي، سعداوي، جّفال، فردي، عميري، فتني، رّحال،      
 عيساوي، عليه، عّياشي، عرعار، خالدي، سنوسي، حمدي،  لقمان، طراد،                       
 مطروح، خاليفية.  سليماني، دّهام، سلطاني، عمير،                       

 أوالد الشامخ: رمضاني، بوترعة، بن عيدة، سديرة، منصوري، ساعي، طواهرية، غريسي،      
 مرزوقي، صوالحية، فرحاتي، ذيب، يونس، سماعلي، مّعاش، بن الطيب،                       
و، بوخشم، بدري، شرقي،  بومعراف، حاجي، حنيني                         ثابت، لبيض، بن جدُّ

 حلفاية، باشا، قدري.                       
 كحلة، خليفة، الصيد، الطكـــاكة: بوعون، فرحي، بوقطوف، بن عيسى، زّمال، حميدان،      

 مسعي، باهي، ساكته، سعيدة.                       
 هللا : معلم، حّداد، بوطرفة، عالق، سكيو، هني، شامخ، مصابحية، فراق، حميدة، أوالد عون      

 ذوادي، عمراني، عوايشية، عزيري، هادفي، حفاظ، حفيظ،، عزيز، عمري                       
 بوازدية، حفظ هللا، نوايحية. حفيان، خلف هللا، عبادلية،نار،                        

 : سايفي، شريط، عشاش، قوجيل، حورية، شلقو، لزرق، حاتي، حجاج، تبسي.دورالجـــ      
 أوالد بالعيسوي: منّصر، عون، أيمن.      
ش.        أوالد بوقصة: بن جوع، سّحار، حّرو 
 أوالد حراث: حافي.      
 من النمامشة داخل البلدية . % 35: يشكلون تقريبا  البرارشة    

 عّطار، جبري، جابري، مرابط، معافى، شكر، مقدم، بوترعة، عابر، أوالد شكر: جدواني،      
 طواهرية، جّداي، غول، قوشيش، معمري، طاجين، سلمان، مباركية، هيشور،                   
 عقون، عبد الدايم، جديوي، كامل، بوغانم، بلوندي، ثلجية، بوسهلة، ديجاوي،                   
 ة، معمرية، بلخيري، جدي، لعبودي، رحامنية، بن دار، نورة، محي الدين.بوعزّ                    

 أوالد جالل: قوسم، مناصرة، رويقي، قّبابي، مباركة، نويري، مسلوب.      
 الزرامة: بهلول، فارح، عالّلة، جفني، بعلوج، مساعدية، بولكرم، فتح هللا.      
 مدي، حمدادو، بوقّرة. أوالد بويحي: عبد الحي، عياد، بوصيدة، ح      
 أوالد مسعود: بوجمعة، مامون، جالب، عبدلي، حساني، بلحوسين، تايب، نويري، حمدي.      
 أوالد براهيم: حركات، حاليمية، براهمي.      
 أوالد حميدة: براكني، رحال، حافي، ساليمية، ديجاوي.      
 أوالد خليفة: محفوضي، زّمال، براكني، بن حّدة.      

 من مجموع عدد السكان. % 10: يشكلون تقريبا األوكاكسة -2
 بن خذير، بوقصة، نصري، دقايشية، دريدي، جنة، قصري.               

 من مجموع عدد السكان. % 05: يشكلون تقريبا أوالد سيدي يحي -3
 البية، قيطوط، بن خديم، بن عرفة، سمايطية، خمايشية، بكاكرية، غرايبية، صولي، طو           
 بّيازة، عاشوري، عوايطية، سهايلية، عون، مراومية، رزقي، زروق، لكحل، حمزاوي،           
 دخلي، طرشان، سوايدية، عطوي، حملة، صوالحية، عبابسية، طالبي، ضفافلية. بّراح،           

 من مجموع عدد السكان. % 05: يشكلون تقريبا ــــــــــاتاألقليل  -4
 : بلمادي، بوصبيع، بوداوي.السوافة                     : ذويب، ذويبي. عبيدأوالد سيدي   
 : غربي، لبشاقي، نواري، ثوامرية.أوالد نايل             : مويسي، العايب، عمري. أوالد دّراج  
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 ن:ـــبلدية نقري
 
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 
I-  من سكان البلدية، وهم خليط من عدة قبائل تتمركز داخل المدينة. % 65: يشكلون النقارنيـة 

 الباومـة: زروانة، زاوي، بالعيد، هارون، بوسالمة، عمران.     
 أوالد منصور: سوسي، عّباس، زايد، رمضان، الوش، حامي، عاشور، ميداني، عالّق، معماشي.     
يود: سعودي، ناجي، مبارك.       أوالد الس 
 د حمزة: خالـد، عزوزة، رجب، طراد.أوال     
 التقاوسـة: سيدهم، جّفال، شيخ.     
 
II- من سكان البلدية، ويتمركزون في المدينة، غيسران، والسطحة. % 25: يشكلون النمامشة 

 أوالد العيساوي: مّساني، بوخلوط، بالعيساوي، عجال، جعفر، مّناعي، قّتال، رقيق، حسين،      
 مرخي، زغدود.                       

 أوالد بوقصـة: حّراش، عون، عّبان، عوايشي، ناجي، قّطاف، معمر، بالنور، سعداوي، ليبري،     
 صّوان، شيبي، قاطر، قطيش، حضري، رواق، جّداي.                      

 أوالد سعيدان: رّحال، محي الدين.     
 

III-  :يتمركزون باإلضافة إلى المدينة، في ذراع الزيته.من سكان البلدية، و % 07يشكلون الغرابة 
 بن فاطمة، بلسود، قواسمية، علوي، بزيني، فرج، خولوفي.       

 
VI-  :من سكان البلدية، ويتمركزون في المرموثية. % 03يشكلون أوالد سيدي عبيد 

 سالمي، بشيشي، حّمادة، سعود، طاهري.      
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 م:بلدية بئر مقد
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -

 من التركيبة البشرية داخل بلدية بئر مقدم.  %70يشكلون  البرارشة:

 أوالد محبوب:          
 يتمركزون في عين تروبية ومشنّتل. أوالد شكر:                    

 ، رحامنية، لعبودي، بوعزة،مباركية، جّداي، معمري، كامل                              
 هيشور، محي الدين، عابر، طواهرية، طاهري، صالحي، معافي،                              
 بوترعة، جبري، جابري، العقون، بن دار، سّراج، عّطار، غول،                              
 هيم، رحماني.سلمان، بوسهلة، شكر، قوشيش، برا                              

 يتمركزون في بئر الدروج. أوالد بويحي:                    
 مسعود، حمدادو، درباسي، بوخضرة، عمّير، جاليلية، جّفالي، بوقرة،                              
 حّفاظ، بوصيدة، منصور، سعد، خلدون، رحماني، عّياد، شرّيط،                              

 حركات.   جربوع، مناصرية، عيدودي، براهمية، نصر الدين، قيدوم،                              
 يتمركزون في ذراع فايزة، بوشقيفة. أوالد إبراهيم:                    

 سعدي، عبدي، نصر هللا، بّيوض، معروف، رابح، قراري، ودي،                               
 سعيد، قاسمي، هنين، هاللي، شعبور، زراري، نّحال، شعابنة.                              
 يتمركزون في ماقالف. أوالد جالل:                    

 شاوشي، قوسم، نويري، رويقي، جاللي، صغّير، بوقّطاية، قبابي                              
 بورقعة، بوطويل.عوايشية، برشي، مناصرة،                               

 ، وهم متمركزونأوالد عمريوجد دّوار واحد منهم في بلدية بئر مقدم، يدعى: الزرامة:          
و.                     َ َّ ّم  في: بوشقيفة. وهم: هبهوب، زغدود، عاللة، مذكور، م 

وش، حفظ هللا،  أوالد مسعود:          َّ َّ َّ  ساكر.يتمركزون في عين قريان وهم:  سالمي، بخُّ
 

 من سكان البلدية. %30يشكلون  :العالونة 

 أوالد ساعي:         
 يتمركزون في تازبنت، وهم:  أوالد الشامخ:                    

 منيجل، حاجي، شرقي، رزيق، حامي، زهواني، خالدي، مباركي، ذيب،                           
 اعلي، مومن، بن الطيب، ساعي، منصوري، شارع،فرحاتي، ثابت، سم                           
 جباري، جّرادي، عبد الرّزاق، بوحمدة، أوصيف.                            

 يتمركزون في تازبنت، وهم: هادفي، هّني، شامخ.   أوالد عون هللا:                    
                   

 أوالد بريل:         
 يتمركزون في تازبنت، وهم: سعدي، سلطاني، فتني، فضل الدين، والد سعد:أ                    

 لقمان، مطروح، قرفي، علية، عّياشي، عيساوي، حمدي.                                 
                       

 يتمركزون في تازبنت، وهم:  شرّيط، سايغي، عّشاش، فرحات، عّباسي، قوجيل. الجدور:         
            
 الجالمدة:         

 يتمركزون في تازبنت، وهم: فرحي، مسعي، بوقطوف، سالمي، زّمال.    الطكاكة:                   
 يتمركزون في تروبيا، وهم: حّراث، بكايري، ساهي.                    أوالد حّراث:                   
 ن في تروبيا.يتمركزو أوالد موسى:                   
 بوحبيبة، شابو، بوقرة، منصوري، سالمة، قيدون. أوالد رابح:                   
 : سقراس.أوالد علي بن إيذير                   
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 ف:ــبلدية الكوي
 
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 
I-  :من سكان البلدية. %90يشكلون أوالد سيدي يحي بن طالب 
 : المتمركزون في نفاظ الحلوف، الرميلة، الدبدوبي الرياشة والطباقة.الهمايلية      

 السماعلية: بوتهلولة، جباري، جفال، رمضاني، لطرش، بوترعة، فار، يحياوي،                    
 بودبوس، طعم هللا، ناشي، حليمي، فارس، جوالح.                                

 الذوايبيـة: بن ذيب، بن جرو الذيب، بوشيحة                    
 الغرايبية: غربي.                    
 الزوايرية: زايري، هميلة.                    
 الزدايرية: زديرة.                    
 الخاليفية: خاليفية، بوقطف.                     

 
 القارة والدير، ورأس العيون.: يتمركزون في الطباقة، الطوايبية      

 الدرابلية: دربال، غنيات، تريعة.                    
 أوالد بالقاسم: بوتواته، بن طيبة، عويدات.                    
 أوالد يعقوب: مقاويب، لموشي.                    
 أوالد أحمد: فارس، قزونة، جدّيات، قرقاري.                    

 أوالد تواتي: منسل.                    
 .لالمرامرية: مرامرية، قّصار اللي                    
 الكوايشية: يسعد، بوكوشة.                    
 الشواش: شاوش، شريف.                    

 
 وراي ، والطباقة، والنصلة، وقصر ق16رقم: ة: يتمركزون حول النقطة الكيلو متريأوالد بريك      

 الطوالبية: طوالبية.                    
 المامشية: مميش، كرايدية.                    
 الظوايفية: ظوايفية.                    
 الداليلية: دلول، ماينة، بومنجل.                    
 الموازبية: ميزاب، عبد الواحد، بريك، هريسي.                    

 
 : يتمركزون في كاف عقاب والنصلة.حايريةالس      

 أوالد طالب: مّناعي، بن ناجح، بوعيطة، عمروني، زغودة، بن صده.                    
 أوالد ساسي: لسود، ساسي.                    
 أوالد قدري: عيساوي، قدري.                    
 قاسمي، تومي. أوالد بالقاسم: بالغيث، مومن،                    

 
 : يتمركزون في راس العيون.العبادنة      

 محرز، هرمال، شوكال، الميطة، مومني، شلي، لعور، رزايقية، عيادي، سرود.                 
 

 . 16: يتمركزون في قصر قوراي، و ن ك العوايسية      
 مّناعي، عيساوي، منيع، نصايبية، جرو.                      

 
 : رزقي، غرّيب، قرايدية، بوغانم.السراردية      

 : عشي، فاسخ، بوخاتم.المغارسة      
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 : )بولحاف الدير حاليا (، وهم: الدّوار الظهري      

 الخنافسة: بّراح، قحفاز، بوعّكة، دريد.                   
 العواشرية: بوذراع، بوخشم.                   
 سليم: سليم، باألكحل.أوالد                    
 أوالد سي عيسى: بوشوشة، مسعي، مسعودي، حاليمية.                   
 أوالد عالية: رامي.                   
 أوالد قديم: بوعّشة.                   

 
 : يتمركزون في العين الكبيرة، وهم: بوحّفارة، بوتيغان.البطايشية      

 
II-  :من سكان البلدية. %10يشكلون األجــانب 
 

 من سكان البلدية، وهم: قيسوس، آرزقي، عوادلي، بن تواتي، شتوان، %04يشكلون  القبائل:
 بلعسل، زغوان، مختاري، بوشيبان، رجوح.            

 
   من سكان البلدية، وهم: لونيسي، بالخيري، عبد اللي، بوحصان، جّفالي . %02يشكلون  الشاوية:
         
  من سكان البلدية، وهم: بالحردي، كثير، بوزيد، زرقان، حّواس، %02: يشكلون ّراجأوالد د

 بوازدية، حمدي، مويسي                
 

 من سكان البلدية، وهم: مهناوي، زايدي، بن قيدش، بن مبروك، شرافة، %01: يشكلون السطايفية
 خير الدين، سبتي.             

 
 ان البلدية، وهم: زغيب، الحاطم، نمور، شطاط، بادر.من سك %01يشكلون  الجواجلة:
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 ط:ـــبلدية مرس
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 
I-  :من سكان البلدية. % 97يمثلون أوالد سيدي يحي بن طالب 

 لروابحية، خشين،من العرش و يتمركزون في مرسط، الفوارة، ا % 60يمثلون  المغارسة:       
 ،جزء من الطريشة. القنانية                      

 النواصرية: هّوام، باشا، زروقي، خرشي، بوهراوة، ناصري، لطرش، سناني.          
 الشتاتحية:   شتوح، لسود، مالح، عشي، معيزي، أرقدي، بوخاتم          
 ن، حرباوي، برقيق، بخوش.ة: فاسخ، بّكاي، بوشخشوخة، صّواــــــزغب          
 الروابحية: فارس، عبابدية، ساكت، غلوسي، تريسية.          
 ة: جدي، لعور، عولمي، شقروش، سكيو، شنينه، رّفاي، بن دير، بوطرفيف.ـــالقنايني          

 
 من العرش و يتمركزون في مزوزية، عين لعوينات، سيدي شعبان،  % 20يمثلون  الباللة:       
 جزء من مرسط.                 

 أوالد يحي:   زدايرية، حملة، ترايعية، عبابدية، جنينة، نار، عويسي.          
 المحاضة:    مهدي، بوطقوقة، مليتي، خنيسي، زوايحية، كشكش، مزوزي.          

 
 من العرش % 10يمثلون : أوالد المولى       

 بودجاجة، باسط.أوالد أحمد: بوكوبة، منصوري،           
. 

 من العرش :قسطل، زيتوني، بن مهنية % 03يمثلون  أوالد مهنية:       
 

 من العرش:   نّحال، بوحنيك، بخوش، مكاحلية، قريد. % 0.2يمثلون  المرازقة:       
 

 .من العرش % 6.5يمثلون  الموالون ألوالد سيدي يحي:       
 مناصرية، طرشان،  حقيقة من عرش النمامشة: طوالبية،الأوالد بريك: الذي ينحدرون في           

 حمايزية، حمزاوي، سهايلية، براهمية   غرايبية، عبابسية،                          
 ة: ينحدرون في الحقيقة من شاوية مروانة: حباب، مرواني، بن فاضل،ــــالمراون          

 شناتلية، عزيبي.                          
 ة: الذين ينحدرون هم كذلك من الشاوية: خمايسية.ــالخمايسي          

 
II-  :وهم:من سكان البلدية%  0.3يمثلون أوالد دّراج ، 

 بن عوة، بخوش، حديدان، روبيبي، زيبار.                
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 ة:ـــبلدية العقل
 
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 

 من سكان البلدية. % 100يشكلون تقريبا  شـــــة: النمام
 العالونــــة:   

 من سكان البلدية. % 40الجالمدة: يشكلون تقريبا  *      
 :أوالد حّراث -       

 أوالد ساسي: يتمركزون في: بئر التراب، الشط، القابل، وفي الوسط الحضري.                  
 خضار.  ية: لقرع، جدعون، شوشان، قردي، صحوي،العبادل                      
ور، كركود، جبلي، بوزنادة، خضراوي، لسود، جابر،                         الكراكبية: سعدي، بكُّ

 حمزاوي، غّزال، زغدود.                                     
 أوالد بوعون: يتمركزون في: تماروت، القابل.                  

 أوالد بوعون: العيفاوي، سديرة، طراد، عمران، براهمي، عمران.                      
 أوالد بوضياف: عّواد، رمضاني، حافي، عيسى، شادلي، عباد، قرد.                      
 أوالد بوعزيز: العلمي، صالّح، عون.                      

 
 لعربية، ظهيرة أوالد بوقصة، البطين، ذراع الزبرة.: يتمركزون في: ذراع اأوالد بوقّصة -       

 أوالد الوهاب: عّبان، فالّح، عون، قاطر، رواق، حروش، قطاف، سعداوي،                       
 شعنبي، بنور.                                            

 أوالد محمد: سّحار، لبيك، قديري، جمعي.                      
 أوالد عبيد: حضري، صّوان، عويش، بولعراس، بن جوع، ناجي، سعداوي.                      
 

 : يتمركزون في: قساس. وهم: عزيزي، خياري، دكدوك، قّطار، سالّمي، زّياني،الفجوج -       
 عكروت، معلم، معافى، عليالت، بالرحايل، عوابد، شيحة، دربال، دليل.                       

 
 : يتمركزون في: أم ريحان، البطين، قساس. أوالد موسى -       

 أوالد سعيد: ) خلفي، حمانة، معطوب، بولعراس، معافة (                      
 الجرابعية: جويني، جدلـة، بكيري.                                 
ور.أوالد سعيد: رابحي، عبد الكر                                   يم، مجُّ

 أوالد علي بن إيذير: ) رابحي، عبد الكريم، مجور، حفصة (                      
 الخاليفية: خلفي.                                 
 السقارسية: سقراس، بولعراس.                                 
 المعاطفية: معطوب.                                 

ّمانـة: أحمان.                                   ح 
 

 من سكان البلدية. % 30أوالد بريك: يشكلون تقريبا   *     
 من سكان البلدية. % 18: يشكلون تقريبا  أوالد العيساوي -       

 أوالد بالزرايب: يتمركزون في الشط قساس.                      
 د ساسي: منصوري، مرحباوي، بوعروج، الغة.أوال                             
 أوالد لصمر: ربح هللا، بركان، عايد، حّمانة، شوشان.                             

 الشخــاخرة:                      
 أوالد إبراهيم: لعبيدي، سعايد، جّرادي، سالمي.                             
 والد الساسي: مهجور، ربوش، شاغي.أ                             
 أوالد أحمد بن سليمان: سعدون، ميهوب، منسي، كّنازة، غانم.                                                          
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 أوالد أحمد بن إبراهيم:                       
 ارش، كافي، جعفر، بالعيساوي.أوالد علي: قّتال، بوخلوط، مّناعي، ج                             
 الخاللطية: بن ضيف هللا، عجال، مرخي.                             

 أوالد النــاصر: نسيب، جالّب، رّحالي، غالم، عواس، مسلي.                      
 أوالد سي عون:                      

 نّصر، أيمن، شبني، مامور.لحباب )أوالد خالد(: م                             
 لخوان )أوالد يونس(: يونس، مسنادي، عّشاب، توات، بوزّياني.                             

 
 من سكان البلدية. % 02: يشكلون تقريبا  أوالد لمــرة -       

 الخنافسة:                    
 عزي، دريدي. أوالد جوين: خيرة، قبايلي،                             
 أوالد محمد: غريس، بن سالم، مالّل.                             

 أوالد سي عيسى: سماتي، حمدي، عريف.                    
 

 من سكان البلدية. % 05: يشكلون تقريبا  الجـــدور -       
 أوالد حريز: نصر الشريف، فرحاتي، بوضياف، بالحسين.                    
 أوالد صوار: بوجيل، عّباسي، حّجاج، دريد، حاتي، مصالي.                    

 
 البرارشــــة:   

 من سكان البلدية. ويتمركزون في: مساعدية، هنشير  % 20الزرامــة: يشكلون تقريبا  *      
 أوالد عطية، ذراع العربية.                          

 :أوالد سليمان -       
 أوالد عطية:                   

 أوالد عطية: عطية، بوعزيز، حّطابي.                              
 المساعدية: عبايدية، عّسال، بوعبيدة.                              

 أوالد محمد بن علي: جعاللي، سليماني، عاتي، قّفاف، حاجي، فوضيل، براجي،                    
 جرفي.                                           

 أوالد أحمد بن عيسى: عبيدات، مطرف، جدي، جفني، عزوزي.                   
 أوالد عبد هللا: بن ضيف، فرحاتي، شّراف، صالح.                   
 أوالد بوسالم: عون هللا، مالك، بعلوج، لعجال، شّراد.                   
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 بلدية بئر الذهب:
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
I- من سكان البلدية. %80: يمثلون حوالي أوالد سيدي يحي بن طالب 

 من أ.س.ي، وهم يتمركزون في مناطق متفرقة، ويسود  %40أوالد بريك: يمثلون حوالي     
 االعتقاد أنهم من النمامشة                    

 الطرشان: يتمركزون في منطقة الطرشان، وهم: مناصرية، براهمية، حمايزية.                
 السهايلية: يتمركزون في عين أحمد الشابي، وهم: سهيلي، مراومية، دلول.                

 ية.الغريبية: يتمركزون في منطقة السليسلة، وهم: غرايبية، طوالبية، توايتية، قحاير                
 الصوالحية: يتمركزون في منطقة أوالد غربي، وهم: عطوي، سوايدية، شناتلية.                 

 من أ.س.ي، وأغلبهم يتمركزون في عين الفضة. %35الورفلة: يمثلون حوالي     
 بن عرفة: بن عرفة، بالهاني.                
 الخدايمية: بن خديم.                
 الدخايلية: سمايطية، خمايشية، بكاكرية، دخلي، طوالبية، قفايفية، دراوزية، الواعر.                

 من أ.س.ي، وأغلبهم يتمركزون في دّوار الجفافلية.  %10السراردية: يمثلون حوالي     
 لكحل، عقون، برغيش، زروق، رزقي، سرود.                  

 يتمركزون في دّوار الجفافلية، وهم: بوذيبة، بّراح.من أ.س.ي،  %10الخنافسة: يمثلون حوالي     
 من أ.س.ي، وأغلبهم يتمركزون في دّوار العواشرية. %2.5أوالد بوعيطة: يمثلون حوالي     

 عوايطية، عاشوري، عون، ضفافلية.                 
 .من أ.س.ي، وأغلبهم يتمركزون في بئر الخنافيس% 2.5الباللـــة: يمثلون حوالي     

 بّيازة، رحايلية، حمزاوي، شريط، جديدي، زدايرية.                
 
II- :من سكان البلدية. يتمركز أغلبهم في دّوار العبابسية. %15يمثلون حوالي  النمامشــــة 

 عبابسية، دريد، حافي، مسنادي، طالبي، تريكي، عبادة، توات.                  
 

III- :من سكان البلدية. يتمركز أغلبهم في دّوار الجفافلية. %2.5ي يمثلون حوال أوالد دّراج 
 علوي، زيتر، جاب هللا، نايلي، بن حوة، مسعودي.                  

VI- :من سكان البلدية. يتمركز أغلبهم في عين الفضة، وهم:% 2.5يمثلون حوالي  أوالد نايل 
 نايلي، بشاقي.                   
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 دية العقلة المالحة:بل
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
I-  :من مجموع سكان البلدية. % 65يشكلون تقريبا   العالونة 
 من العالونة. % 70يشكلون تقريبا   * أوالد بريل:   

 الزرادمة:        
 يق، المسيرب.يتمركزون في عين زقيق )الباسان(، خنقة الزقأوالد محمد:            

 عالمبديار، مبروك، بزينة، مسعودي، نصار، مخلوف، بلقاسمي، مايدي،                      
 يتمركزون في دوار بحيرة الألرنب، المحفورة. أوالد مودع:           

 فارس، قريب، ناصري، حماد، علوان، مجاهد، زرقين، بلعالء.                     
 .فم المطلقالرقيبة، الحوّية، يتمركزون في بوجالل،  ة:القراوشي           

 خلفون، خلدون، خليفة، الطيب، ساري، بوطرفة، الوراد، عباس.                     
 .                       بن جدة سليمي، بوزنادة، طراد، بلخيري، باهي، ، وهم:في ظهيرة العرعورالمزاهدة:            
 : دأوالد سع        

 الفتانة: يتمركزون في العديلة. وهم: فتني، خازن            
  جفال -سلطاني -سعدي -أوالد مسعود: يتمركزون في المحفورة. وهم: بورقعة           
 : يتمركزون في المحفورة. وهم: رحال، لقمان، كدار.الصوالحية           
 نتمي إلى أوالد سعد غير المقيمين داخل النطاقباإلضافة إلى مجموعة من البيوت التي ت           
 الجغرافي للبلدية مثل: قرفي ،حفار، خالدي وعيساوي.           

   
 من العالونة. % 30يشكلون تقريبا   أوالد ساعي:*    

 : أوالد الشامخ        
 ن الطيب،ب، وهم: الطبة: يتمركزون في: الحوية، فم المطلق، بحيرة لرنب، الرويس           

 ذيب، فرحاتي، طواهرية، غريسي، بوعزيز، مرزوقي، نقاب، صوالحية، ساعي،                  
 سديرة، عباسي، معاش                  

 مباركي، شارع، ناصري، مومن، منيجل، لبيض،  ، وهم:الهرور: يتمركزون في: الرقيبة          
 خالدي، حفاظ، خوالدية                  

 ، رزيق، ثابت، شرقي أوالد الحاج: حاجي           
 خلف هللا،  ، وهم:: يتمركزون في: قابل بوجالل، هنشير الحصحاص، فّوةأوالد عون هللا        
 ، عماري، سكيو، بوازدية، خاليفية، هادفي، حداد، هني، معلم،  مهلم، عزيز، حميدة.حفيظ         

 
II- :من مجموع سكان البلدية. % 35يشكلون تقريبا   البرارشة 
 من البرارشة. % 70يشكلون تقريبا   * أوالد محبوب:   

 صالحي، طاهري،، وهم: : يتمركزون في: العقلة المالحة، ظهيرة فّوة، الدرمونأوالد شكر        
 طواهرية، بن ناجي، هيشور، حمزي، حساين، لعبودي، ذويب، سّراج.                      

 ، قارة العصل.: يتمركزون في: باسكال، العقلة المالحة، قابل بوجاللالد جاللأو        
 مناصرة، مناصرية، بورقعة، عوايشية، قبابي، قوسم، شايبي، مسلوب، بوطويل                    

 
 يتمركزون في: قابل أوالد حميدة، الرويشمن البرارشة.  %20يشكلون تقريبا   * أوالد حميدة:   

 ، بوزيان.  ديرحميدة، غالب، زغداني، شبايكي، عمرون،              
 
 ار، يتمركزون في: قابل بوجالل، فج التمّ من البرارشة.  % 10يشكلون تقريبا  * أوالد خليفة:    

 خذيري، قفايفية، بوعكاز، مصطفاوي، قراد، زريف، براكني،، وهم: الدريمين، الكراع            
 ون، حفظ هللا، مشري، بوشقورة، شايب.عباسي، ع            
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 ر:ـــبلدية قريق
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
I-  :من مجموع عدد السكان.%  99.5يشكلون النمامشة 

 من النمامشة. % 98يشكلون *  البرارشة:     
 من البرارشة. % 50يشكلون  الزرامة:        

 يتمركزون في السطحة، عين كمالل، الرهارهة، جو جالّب، قابل كمالل.أوالد مبارك:             
 الرهارهة: خاللفه، رويبح، بالهوشات، سديرة، بريكة.                         
 أوالد أحمد: مزهود، نصير، خشخوش، عمران، غالّب عبيد.                         
 ة، مساعدية، فتح هللا، جالّل.أوالد حسبية: مالكي                         
 العبابسة: جاب هللا، حّراث، رمضان.                         

 أوالد عمـر: يتمركزون في سطحة، الماء األبيض، بوسعيد، الداموس.            
 بعاتشة: هبهوب، بعشوش، بشوش.                         
 مري، رجب، مّناعي، شّباح، غاوي، منّصر.أوالد الغاوي: معا                         
و.                           أوالد ساري: عّباد، جّواد، زغدود، مذكور، عالّوة، عالّلة، ممُّ
 أوالد رجم: مبارك.                         

 الفراحنة: يتمركزون في طباقة الفراحنة.            
 وي، طق، عكرمي، عليوة، نصر هللا، بوموسى.أوالد عبد هللا: عاشور، شا            
 من البرارشة، ويتمركزون في: عين السطيح، عين الرابعة، % 30يشكلون : أوالد مسعود        

 ثنية ريم، سردياس، بوعّوام.                        
 زايدي، أوالد شنينة: جبايلي، حفظ هللا، عبدلِّي، جّواد، سعدي، تونسي، حمايلي،             

 رشاشي، شارف. سالمي، دقايشي، قابة،                            
 أوالد بالحارث: رمضاني، بخّوش، مسعي، مبروك، قحقاح، جديلي، زارع، ذّوادي،            

 صّمادي، موخر، تّراعي، قاسمية، رزايقية، صوالح. بوجمعة، عامر، خليلي،                      
 الد سليمان: تريكي، حمدي، قّصار.أو            

 من البرارشة. % 20يشكلون  أوالد محبوب:        
 من البرارشة، يتمركزون في: بئر حّناشي، طباقة  % 19أوالد بويحي: يشكلون             

 منصوري/ طباقة المناصرية، قابل كمالل.                                
 بابار: شرّيط، عّياد، منصوري، حّفاظ، عّيادي، شرايطية، مسعود.أوالد                      
 سكاكوية: مناصرية، براهمي، عيدودي.                     

 يتمركزون في: سردياس، وهم: جّداي، جديوي، جدواني. %، 01يشكلون  أوالد شك ر:            
                      

 نمامشة.من ال % 02يشكلون العالونة:   *    
 أوالد بريك:        

 الزرادمــة: يتمركزون في سردياس، وهم: زّمالي، ساعي، بوزّيان، دّبة، زّواري،            
 بوزنادة، سالطني. برهوم،                             

 الجالمدة:        
 أوالد بوقصة: يتمركزون في قابل كمالل، وهم: عكروت.            

 
II- من مجموع عدد السكان، يتمركزون في: بوسعيد، وهم: علوي.%  0.5يشكلون  بة:الغرا 
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 بلدية بّكاريــة:
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 

I- المتواجدة في والية باتنة. الذين  تأو باألحرى أوالد جابر المنحدرين من عين ياقو أوالد ملّول
د السكان داخل البلدية. وهم يتمركزون حاليا وبصفة كلية داخل المحيط من عد % 30يشكلون حوالي 

العمراني باستثناء عائلة عبد السالم التي تتمركز في منطقة الفايجة، و البعض من الخمامجة الذين 
يتمركزون في منطقة بورّمان ، وكذا البعض من أوالد بوقرة الذين يتمركزون في منطقة الماء 

 األبيض. 
 : جابري ، عبد السالم. أوالد عبد السالم            

 : جابري. أوالد شيبة            
 : زواوي، زّواي، جابري، بوقرة.أوالد بوقرة            
وج، زّياني، حداّد .الخمامجة              : صالحي، صّياد، مسعودي، مسعود، خمُّ
 : عمراني ،مزياني.أوالد بوشامة            

 
II- من عدد سكان البلدية. % 25يشكلون حوالي دّراج:  أوالد  

 مقّاق، دحمان، عيساوي، بّقاش، ، وهم:: يتمركزون في منطقة البحيرة والموّحدالسوامع            
 عسول، ملكي، بوحملة، رحموني، عّوة، خوليف، درفولي، بوعكاز، بن عوة،                      

 طيب، عقاقنة، شنيخر، جّراح. ولحة، بن                      
 : شّمام، ذرار، لوجاني، بربيش، جيراوي.أوالد زميرة            
 : دوح ، دربال.أوالد سحنون            

 
III- :مرغادي، عثمانية، مساعدية،، وهم: من عدد سكان البلدية % 15يشكلون حوالي  النمامشة 

 شارف،  ، توم، سعايد، طالبي، بن جّدة، عّباسي،مّساني، فرحي، عبدي، بوعبيدة                
 مصار، عبايدة، كافي، زعيري، عزيزي، جويني، منصور، حّمانة، سعيد، ضيف،                 
 مالكية، الوافي، باهي، قواسمية، معلم. مخاطي،                

 
VI- :ياوي، قدري،يح ، وهم:من عدد سكان البلدية % 15يشكلون حوالي  أوالد سيدي يحي 

  غريب، بلقلي، قنز، شقروش، يسعد، بن ذيب، بوعيطة، لسود، مرامرية، ساسي،            
 منسل، قحفاز، مسعي، ماينة، محرز، براهمية، طوالبية، مالكية. لكحل،            

 
VII- :زغالمي، صوالح ، لسود، رشاش، سليم. ، وهم: % 09يشكلون حوالي  الز المة 
 

VIII- بوصيدة، يوسفي، بوراس،  من عدد سكان البلدية، وهم: % 03حوالي يشكلون  عبيد: أوالد 
 ديرم، سيدهم، عبيدي، تايب، مريم، حفصي، أبراهم.                

 
IV- :من عدد سكان البلدية. % 02يشكلون حوالي  البكاكرية 
 

IIV- :من عدد سكان البلدية.  % 01يشكلون حوالي  األقليات 
 زغبي، شنيتي، عبيد. السطايفية:         
 : شرفي، عرايبية، بعلي.الشرفة         
 : حناشي.الحنانشة         

 : قرماني.السوافة         
 : خالدي، بزيني، جلودي، سليماني، شرايطي، تومي.أوالد نايل         
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 بلدية بوخظرة:
 
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 
I-  من سكان البلدية. % 98.5يشكلون أوالد سيدي يحي: عرش    

 : يتمركزون في مشتة القناينية.المغارسة -              
 القناينية: شقروش، لعور، بوطرفيف، علمي.  -                        
 الشتاتحية: لسود، معايزي. -                        
 : غلوسي، فارس، عبايدية، لّواج.الروابحية -                        
 النواصرية: هّوام، بوهراوة، زروق، خرشي. -                        
 زغبة: بّكاي، بخوش، برقيق. -                        

 
 يتمركزون في أوالد خضرة وأوالد نّصر.المعاليم:   -              

 قودة، ورغي، جمل، بن ساكته، نويري، داهش،بوعلوشة، قنز، بومع -                        
 ليتيم، معلمي، قلعي. سوداني،                           

 
 : يتمركزون في  الحوض.المرازقة  -              

 مكاحلية، بخوش، بوعالّق، قّدوش، عايب، بوحنيك، بن مهنية، بوغرارة. -                        
 

 : بلوط، عزري، قسطلي، نقاز، عمران، بوملتوخة، لطّيف، مرابط.نةالغيا  -              
 

 : بوقفة، طرش، ساعي، لحمر، عوادي، بّراح، مازوز.الهرايسية -              
 

 : حملة، ترايعية، جنينة، مزوزي، عبايدية.الباللة -              
 

 اري، بوراس.: محجوب ،بالقلي، غريسي، باسط، جبّ أوالد مولى -              
 
II-  :من سكان البلدية، ويتمركزون في وسط المدينة. % 0.7يشكلون الشاوية 

 سالّمي، حناقرية، بشاغة، بوعلي، بوشوشة، مرايحي، عزوزي، غريب، تونسي، ونيسي،          
 وناس، جالّبي.         

 
III-  :المدينة.من سكان البلدية، ويتمركزون في وسط %  0.5يشكلون أوالد دّراج 

 مكي، قرنة، رويبي، بن عوة.         
 

VI- :من سكان البلدية، ويتمركزون في وسط المدينة. % 0.3يشكلون  أوالد سيدي عبيد 
 عيسوق، قبلي، مراح، بوصيدة.         
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 بلدية الونزة:
 

 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 
من سكان البلدية، والذين يتمركزون في مركز المدينة،  %30كلون الذين يشأوالد سيدي يحي:  -1

عدى البرارحية والنواصرية الذين يملكون أراضي أو ما يسمى بالعامية ) دواوير ( في غابات واد 
 القصب. وهم كالتالي:

 الهرارسية:        
 أوالد بن سودة: قلعي، بن دايخة، يحياوي، شارف، بن سودة.              

 البرارحيــة: بّراح، مّولى، جدي.              
 النواصريــة: لصلج، لوصيف.              
 أوالد نّصر: مشري، نموشي              
 الجاليليــة: بولحراف، ذّبان، كركوب.              
 العراوفيــة: قرابسي، هاللي، سهيل.              
 ) بوقّرة، هزهوز(              

 بن زين، نّحال، بّرايس، مخازنية، بوخملة، بوغرارة، مشروم، مكاحلية، بخوش، المرازقـة:       

 بغيل، حّراث.                          
 : بّكاي، علمي، هّوام.المغارسـة       
 : مهدي، حمزاوي.الباللـــة       
 : قسطل، محجوب، عزري، بوجبل، عمران.الغيانـــة       
 : ضعني، قريد، همهوم، بودجاجة، بوكوبة، مازوز.د المولىأوال       
 : بوجابر، بوخاتم، بوعالّق، كالع.العبادنــة       

 
من سكان البلدية، والذين يتمركزون في عين الشانية،  %28الذين يشكلون أوالد سيدي عبيد:  -2

 الطباقة )الماجن(، واد الزيتون.
 يكي، قبلي، عيسوق، بوصيدة، يعقوبي، بوصالح، كرفة،: معلم، غول، رمأوالد بوصالح       

 زايقية.ر                             
 : بن فضة، مرابطي، نجار، عيايشة، حمايدية.أوالد فضــة       
 : سالطنية، ذوايبية: حمايدية، بوخروفة، عوابدية، زراقنية، أوالد سميــة       

 ارة، مّناعي، بوروبة، همايسية، عجايلية، ترايكية.عّوام، بوفوّ                         
 :أوالد سي محمد       

 الضبايبـيـة: ضبايبي، عبيدي.              
 لعواو: عوي، عبيدي.              
 أوالد سي عبد هللا: عبيدي، محمدي.              
 أوالد بورزق: عبيدي، ذويب، ذوايبية.              
 أوالد حويشي: حويشي.              
 الحفاصــة: حفصي.              
 الزنايدية: زنيدي، عبيدي.              

 : منصوريأوالد سي منصور       
 : بوذراع، بن جدو، هميلي، شنايرية، بوراس.أوالد سي عبد السالم       
 : مريم، يوسفي، مالكية.المرايميــــة       
 ي.: خذيرأوالد خذيـــر       

 

          
 من سكان البلدية، والذين يتمركزون في المدينة. %20الذين يشكلون الشاويــة:  -3
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 بلهوشات، محتالي، علواني، مراح، بوناب، عقون، شعشوع، صحراوي،  المحاتلــة:       
 سيساوي، دريدي، فارح، شّنوف، بوعامين، زروالي. بوكحيل،                      

 : بوراس، عّزاق، حركاتي، نوار، بوغرارة، بومجان، صالحي، غريب، كتــهالحرا       
 نصيب، طراد، لكحل، فاطمي، سوداني، طرايدي، بعرور،  حسناوي،                     

 إيليهم، سيوان، رميشي، ماعوش، عّماري، زبيري، قاسمي. ة،مصباح، فواتحي                     
 كّواشي، معافة، بوشوشة.: طبيب، بني بربار       

              
 من سكان البلدية، والذين يتمركزون في المدينة. %06الذين يشكلون أوالد خيار:  -4

 : بوشارب، موساوي، عثامنية، لبيض.أوالد سوكياس         
 : قلداسني، جّبار، زيتوني، هزهوز، شخماية.           العرارة         

              
 من سكان البلدية، والذين يتمركزون في المدينة %05الذين يشكلون د دّراج: أوال -5

 : غربي، بوحملة، خرخاش، دربال، لغبش، مطرفي، بصلي.السوامع         
 : مّداقين، هجرس، مهية.أوالد ماضي         
 : بوكانون، عطية.أوالد حّناش         
 .: حديدان، بن عوه، منانيأوالد عوه         

 
 من سكان البلدية، والذين يتمركزون في المدينة %02الذين يشكلون أوالد نايل:  -6

 رّفاس، غزيل، برباخ، بن غزيل.         

 
 من سكان البلدية، والذين يتمركزون في المدينة. %03الذين يشكلون  النمامشة: -7

 بابسة، عزون، مشري،قواسمية، سلطاني، سعيدي، عوني، علمي، مهجور، ع صالح،             

 طالبي.  عثامنية، مراح،                  

       
 من سكان البلدية، والذين يتمركزون في المدينة. %02الذين يشكلون السوافـة:  -8

 حمي، داده، غندير، غميمة، بكوش، تيجاني، حميدات.              

 
 والذين يتمركزون في المدينة.من سكان البلدية،  %02الذين يشكلون السوع أهراسية:  -9

 جّنان، رّزاب، بلبوزي، بلبخاري، بالخير، نتاش، بن حّناشي، دريسي، رحامنية، بن قرفي.         

 
 من سكان البلدية، والذين يتمركزون في المدينة. %02الذين يشكلون السطايفية:  -10

 ليفة.شايب، دربال، عمامرة، سحيري، كربال، لحمر، خ                  

 
 من سكان البلدية، والذين يتمركزون في المدينة. %01الذين يشكلون القبائل:  -11

 غرزولي، ترنتي، نايت حمودة. بن سي السعيد،، سي السعيد              

 
 من سكان البلدية، والذين يتمركزون في المدينة. %01الذين يشكلون  أوالد تليل: -12

 مية، توايتية، باسطة، زرياطة.محمدية، حالي                 
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 بلدية الماء األبيض:
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
I-  :من سكان البلدية. % 90الذين يشكلون تقريبا  النمامشـــة 

 البرارشة:    
 من سكان البلدية. % 72: الذين يشكلون * أوالد خليفة      

 : الذين يتمركزون في برزقال، وبحيرة األرنب، الدّكان، الماء األبيضمدأوالد سي مح             
 خذيري، مصطفاوي،من أوالد خليفة، وهم:  % 30مركز، والذين يشكلون                        
 خالدي، زّمال. بوعّكاز، براهمي، مسعي، حفظ هللا، مشري، حركاتي، عون،                       

 : الذين يتمركزون في بئر القوسة والدّكان، الماء األبيض مركز، والذينالد مراحأو             
 مرزوق، مراح، عبادة، صحرة،أوالد خليفة، وهم: من  % 30يشكلون                             
 أونيس، مرزوك، حسناوي ، رجب، شايب، بن حدة، رزق هللا، عابد.                            

 من أوالد %30ء األبيض مركز، ويشكلون : يتمركزون في الكريــز،الماأوالد عبودة             
 سالمي، حمانة، عيدة، رقعة، براهمية، روابحية، صيد، كشرود.خليفة، وهم:                        

 من أوالد خليفة. % 10: يشكلون العـــدادة             
 يتمركزون في البّراكة. وهم: تواتي، مصباحي، بوشقورة، سليمان.أوالد حّماد: الذين               

 يتمركزون في بوسكيكين وبوجالل. وهم: عثامنية، دغبوج، عّباسي،  أوالد عّباس:              
 أوالد بولصباع: الذين يتمركزون في بوسكيكين. وهم: براكني، زريفي، مباركية              
 ز: الذين يتمركزون في العديلة. وهم: بوازدية، رزايقية، بوزيد.أوالد بوعزي              

 
 : * الزرامــة      

 ، الماء من سكان البلدية، ويتمركزون في البغدادي % 18: يشكلون الشعاشعــة              
 ، وهم:الغريرةاألبيض، عقلة الشعاشعة،                             

 ضايفية: بوعالّق، عالّق، بوضياف.الب                      
 الحمايدية: حمايدية، ميزاب، عون.                      
 الكراتلية: ناصر، كّناز، بوعكاز، مباركية، مرزوقي.                      
 المعادقية: مساعدية، سوالمية، موسى.                      
 عالوة                      

 ششوي                      
 سالمة                      
 لبري                      

 
II-  :من سكان  % 04الذين يتمركزون في ذراع الزناد، البّراكة، والذين يشكلون أوالد سيدي عبيد

 البلدية. وهم: بوشقرة، مالكية، يوسفي.
                                               

III- من  % 03الذين يتمركزون في الضلعة، الماء األبيض، برزقال، والذين يشكلون ل: أوالد ملو
 صالحي، مسعودي، زواي  سكان البلدية. وهم:

 
IV- :من  % 03الذين يتمركزون في مشتة أوالد عّسال، الماء األبيض، والذين يشكلون  الفراشيش

 سكان البلدية. وهم: عّسال.
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 بلدية أم علي:
 تركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي:تتكون ال -
 
I- :من عدد سكان البلدية %90يشكلون  الفراشيش 
 

 من الفراشيش. %100: يشكلون  السبايكية *    

 
 من السبايكية والذين يتمركزون باإلضافة للمدينة في%  43 : الذين يشكلونأوالد حمد          

 عترة، الشط، البرك، ذراع علي بن موسى، العيثة، الكديس.التالية: ال المناطق                      
 الرقايعية: حمدي باشا.                 
 المعامرية: فردي، محمودي، كّبور، خالّدي، فرشيشي، عويشات، بورّناني.                 

  
      للمدينة في من السبايكية والذين يتمركزون باإلضافة %44: الذين يشكلون أوالد إبراهيم          

 التالية: البخايرية، قرقارة، الشّطابية. المناطق                           
 قبلة، صخري، براكشي، قوسمي، روبه، عوايشية، رمضان، عّباسة، غضباني.                 

 
 نة في من السبايكية والذين يتمركزون باالظافة للمدي %13: الذين يشكلون أوالد نّصر          

 ، وهم:التالية: ذراع المصيف، الكديس المناطق                          

 ، علّوش، أونيس، صويلح، براهم، جازي، سعيدة، سوامي، خذايرية.زيتون                     
 
II- :من عدد سكان البلدية، ويتمركزون في بّرزقال. % 07يشكلون  النمامشة 

 من النمامشة: حركاتي، مشري، براهمية. %100ون أوالد خليفة: يشكل        
 

III- :من عدد سكان البلدية، ويتمركزون في بّرزقال. % 02يشكلون  أوالد سيدي عبيد 
 عيدودي، عبيد، عمارة، جّباري، قدوري.         

 
IV- :من عدد سكان البلدية، ويتمركزون في بّرزقال. % 01يشكلون  أوالد ملول 

 ّواي.بوقرة، ز         
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 بلدية ثليجان:
 
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 
I –  :من مجموع سكان البلدية. %95يشكلون تقريبا  النمامشة 
 

 البرارشة:         
  %55يتمركزون في فزقية الرّطم، رقيبة، الغنجاية، بولثروث، ويشكلون : أوالد حميدة             

 من مجموع سكان البلدية.                               
 أوالد ساسي:                           

 أوالد خليفة: بوعروج، مانعي، طالبي، جالّب.                                   
 أوالد بوعلي: بوعلي، حركات، مسعيد، عبد الكريم، زروالي.                                   
 أوالد سي علي:                           

 أوالد عبد هللا: براهمي، حميدة، بوزّيان، فاري، رزيق، شبوكي،                                    
 عون ، صيفي.                                                     

 جّداي، صحراوي.أوالد جبارة: جّباري،                                    
 الزرارفة: زرفاوي، ربح هللا، دبايلية، عواشرية.                                   
 حمد بن علي: مباركية، حاجي، قواسمية، خليلي.أأوالد                                    
 يف.أوالد موسى: موسى، جدي، عبيد، سليماني، شر                                   

 أوالد سعيدان: سعيدان، سلطاني، رّحال، بوغرارة.                           
 

 يتمركزون في توتة، الحميمة السوداء، الحميمة البيضاء، فم السد،  :الزرامـــة             
 من سكان البلدية. %40ّوسيف، وقليال  في بوموسى، وهم يشكلون                             

 أوالد مبارك: نصير، غالّب، مزهود، عبيد، سواكرية، عمران، خشخوش،                         
 مساعدية، فتح هللا، مالكية، بغداش. جالّل، جاب هللا،                                          

 ال، رتيل،أوالد عمـر: براهمية، توايتية، تواتي، بالهوشات، هوشة، جفّ                          
 ، عاشر، رميلي.بّنان مساعدية، رميدي،                                         

 ، عّياد.الفراحنــة: فرحاني، قوادرية، بوزيدة، تونسي                         
 أوالد سليمان:                         

 سعد الدين. ،أوالد بوسالم: بعلوج                                   
 ، قّفاف، تريكي.أوالد محمد بن علي: حاجي، جعاللي                                   
 
II –  :05ويتمركزون في المّرة، وبوموسى ويشكلون تقريبا  ، ينحدرون من أوالد نايلالغرابـة%  

 حياوي.نويجم، حمدي، علوي، جلّودي، ي ، وهم:من مجموع سكان البلدية                
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 بلدية عين الزرقاء:
 .بن طالب أوالد سيدي يحي % 100 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 من سكان البلدية، ويتمركزون في: مركز البلدية، بوجابر،  % 44يشكلون تقريبا  : العبادنة   

 وادي.زّيات، محرز، القليعة، القرقارة، أوالد ع                
 : اللميطة، عّيادي، قعبي، بوزريبة.الزرايبية -        
 : بوعالّق، شوكال، قريد، لعور، حفيان، بن سودة.السوالمية -        
 : باجي، بوقبرين، عّوادي، زروق، بّهاز، العايب، راشي، بوقرة، مشّنق،أوالد عّوادي -        

 بالفرينات.                           
 : مومني، هدهود، رزايقية، تواتي، جّنان، جالّب.الهداهدية -        
ود، سنوسي.المحارزية -          : محرز، قريزة، بوعيطة، بوعّكاز، بوخاتم، قيطون، سرُّ
 : طرطار، قبلي، هرمال، ورغي، سرباح، بوخشم، بورزام، شلي، بومخيط.أوالد العايدية -        
 : كالع.الحساينية -        

وطة.زالص -                : زالص، بوجابر، بر 
 من سكان البلدية، ويتمركزون في: مركزعين الزرقاء، الكانبه، % 24يشكلون تقريبا  : المرازقة   

 محرز، الصفصاف، أوالد عبدي إله.                
 : بوغرارة، حّداد، دبوبة، عّياري.الغرايرية -        
 رايس، نّحال، بغيل، نموشي، قادري.: بالأوالد رايس -        
 : بن مدخن، بوعالّق، مدهني، باليل.أوالد صالح -        
 : مكاحلية، بوشريط، بوقروز، مخازنية، بخوش، مزارقية، بن زين.أوالد زايد -        
 : قصطلّي، لطّيف، بوسّنة، روايقية، مرابط، بلّوط، بوملتوخة.الغّيانــة -        

 من سكان البلدية، ويتمركزون في: أوالد حمودة، الدير،  % 20يشكلون تقريبا  : ولىأوالد الم   
 وخاصة في سوق الجمعة، عزوزة.                   

 : فرطاس، هبتية، بن شرقية، مخربش، همهوم، ميسه، بوحالّب، بوحلفاية،أوالد حمودة -        
    قريد، طير.                                    

 : بن حمزة، سّراج، بوشوشة، بوخاري، تواتي، زديرة، كتيف، جديدي، أوالد حمزة -        
 بوبقرة، شايب، خوجة.                                    

 :  مازوز، بوراس، لسود، ضعني، شافعي، نّباح، هدهود، قديري،جوايحية.الموازيـز -        
 بة. : طراد، طأوالد عالية -        
 بالكراريس، تواتي، محجوب. أوالد بوغانم بن يحي: تريعة، عبروقي، باهي، -        
 أوالد بوغانم: بوكاف.             -        

 من سكان البلدية، ويتمركزون في: أوالد علي بن سعد، أوالد  %09يشكلون تقريبا   :الهرايسية   
 س.، بركة فربارك، هنشير الحديدم              

 : لحمر، ساعي، بوقفة، بّراح، طرش، عقون.أوالد علي بن سعد -        

 : عكريش، مهدي، قناوة، قادري، كميتي، معيوف.أوالد مبارك -        
 : مشري، نموشي. أوالد نّصر -        
 : علمي، بوقبرين، لصلج، غاوي، كافي، لوصيف، عكريش، بريميس.أوالد واعر -        
 : عّوادي، سهيل، هياللي.لعراوفيةا -        

 : شارف، بن سودة، قلعي.أوالد بالسودة -        
 : جدي، خنادقية.العشاش -        
 : كركوب، ذّبان، بولحراف، جاليلية.الجاليلية -        

 من سكان البلدية، ويتمركزون في: مركز المدينة. %02يشكلون تقريبا  : المغارسـة   
 ، شتوح، أرقدي، عشي، باشا، لسود.هّوام -        

 قصطل، زيتون، بن مهنية / ربايعية، غزالن، غول. :قصطـل   
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 بلدية المريج:
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
I-  :من سكان البلدية. %96يشكلون أوالد سيدي يحي 

 من سكان البلدية. % 60شكلون : يتمركزون في الدغرة و واد بوسبعة، وداخل المدينة، ويالمرازقة
 أوالد زايد: بن الزين ،حّراث، بخوش، قّدوش، مخازنية. -             
 أوالد رايس: بلرايس، بغيل. -             
 الخمايلية : بوخملة، قادري، بلرايس. -             
 أوالد صالح: بوعالّق  -             
 مي إلى المرازقة لكنها تنحدر من بلديات أخرى مثل: عائلة أقليات من عائالت تنت -             
 بوغرارة ، بوقروز، ساعي، عزارنية، بوحنيك، لّموشي، نّموشي، بن  مشروم ونحال،              
 هنية، كالع، بوزيد.              

 
 ن البلدية.سكا % 20: يتمركزون في حلّوفة، البّياض، القارة، وداخل المدينة، ويشكلون الهرايسية
 أوالد واعر: مشري، لصلج، لوصيف. -              

 أوالد بن سودة: شارف، بن سودة، قلعي، يحياوي. -              
 الجاليلية: كركوب ، بولحراف ، ذّبان، جاليلية. -              
 أوالد مبارك: عكريش ، مهدي، كمال، كميتي، معيوف. -              

 أوالد علي بن سعد: بوقفة، ساعي ، لحمر، بّراح. -              
 العشاش: جدي، خنادقية. -              
لمي، بوقرين، غاوي. -                المكارهية: ع 
 أوالد نّصر: مشري. -              

 
 من سكان البلدية. % 15المدينة، وهم يشكلون ون في وادي العلق، التريشة، و: يتمركز العبادنة

 المحارزية: بوعكاز ،محرز، بوخاتم. -              
 أوالد العايدية: بوخشم، شلي ، ورغي، قبلي ، سرباح، طرطار. -              
 الزرايبية: اللميطة، بوزريبة. -              
 الهداهدية: جالّب، تواتي، مومن. -              
 اللحسانية: كالع -              
 السوالمية : شوكال، قريد، بن سودة، بوعالّق. -              
 بوجابر. -              

 

 من سكان البلدية، وهم: مازوز، بوراس، كحواش. % 01: يشكلون أوالد المولى 
 
II-  :من سكان البلدية. % 04يشكلون االقليــات 

 تموطن عرش أوالد هم مجموعة من العائالت المهاجرة من مناطق : أوالد نايل -              
 من سكان البلدية، وهم: فيسح،  % 02تقريبا   نايل إلى هذه المناطق، يشكلون                      
 رّية، شريط، دّراف، سليماني. عبعوب،                      

 من سكان البلدية، وهم: حنبلي. % 01الحنابليــة: يشكلون  -              
 من سكان البلدية، وهم: جغبلو، فركوس، جرو. % 0.8ابيــة: يشكلون الش -              
 من سكان البلدية، وهم: عبيدي. % 0.1أوالد سيدي عبيد: يشكلون  -              
 من سكان البلدية، وهم: فرشيشي. % 0.1الفراشيش: يشكلون  -              
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 بلدية بولحاف الدير:
 
 اخل البلدية مما يلي:تتكون التركيبة القبلية د -
 
I-  :من سكان البلدية. %  95يشكلون حواليأوالد سيدي يحي بن طالب 
 

 سوالمية، بن عبدة، بوعشة، نبة، قنطاس،  شابي،يتمركزون في دوار بولحاف، وهم: :  أوالد قديم
 جالّب.             

 
 قرن الكبش. : يتمركزون في دوار كيسة، وهم: بوذراع، بوخشم، بومحداف،العواشرية

 
 وهم: حاليمية. مسعي.  ،كيسة، عين الكبيرة، عين الشهداء : يتمركزون في دوارأوالد سي عيسى
 سالطنية. مسعودي. بوشوشة.                   

 
 : يتمركزون في            الخنافسة
 العرايبية: دريد.           
   الجفافلية: بوزرياطة. بوذيبة                        
 قحفاز.   فرج، أوالد حناشي: زرقين، بوعكة،            

    
 : يتمركزون في كيسة وعين الجابية، وهم: سليم. بوبردعة. بلكحل.أوالد سليم

 
مة : : يتمركزون فيأوالد عالية  ، وهم: تريعة. رامي. طراد.الحمي 

 
   : يتمركزون في القصيرة، وهم: سراج. لطيف.أوالد حمزة

 
 ، وهم: خمايسية. توايتية. عزايزية.مشتة الخمايسية أقصى شمال البلدية : يتمركزون في :الخمايسية

              
 : يتمركزون في عين الذيبة، وهم: غريب. يونسي.السراردية
            

 
II-  :من سكان البلدية. %5يتمركزون في كشادة و الذراع األحمر، ويشكلون حوالي  أوالد دّراج 

 بوعكاز. زرقان. بوفرح. بوزيد. خليف.                   
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 بلدية بّجــن:
 
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 
I-  :100النمامشــــة% 
 
 * العالونة:  

 أوالد بريك: -     
 بحيرة الذين يتمركزون في تادينارت ،الجابرية، الطباقة، بجن، (%47) :أوالد لمرة *        

 بجران، بجران.                          
 أوالد سي عيسى: حمدي ، سماتي، عريف، عيفة، شراطي، تفه، جاري، مراد،               

 مشنتل، بومعراف.                             
 الخنافســــة:              

 ي، دريدي، قبايلي.أوالد جوين: منصر، عزي، خيرة، حمز                        
 أوالد أمحمد: شّواف، مالل، غريس، بن سالم، دينار.                        
 أوالد عمارة: خالدي، عبادة.                        

 الذين يتمركزون في الصندوق، بجران، المرقب. (%20) :أوالد العيساوي *         
 خلوط، مّناعي.: بومأوالد أحمد بن إبراهي               
 الشخاخرة: سالمي، روابحية، ربوش، مهجور.               

 
 الجـالمدة: -    

 الذين يتمركزون في بحيرة بجران. وهم: عكروت، زّياني، عزيزي. (%03) :الفجوج *         
 
 * البرارشة:  

 بحيرة بجران.الذين يتمركزون في المنيعة، تمالل، طباقة، بوسعيد،  (%28) :الزرامـة -     
 أوالد بوسالم:                

 الشنــن: عون هللا، مقديري.                           
 أوالد علي: بعلوج، مالّك.                           

 أوالد عبد هللا:                
 العواشرية: عاشور، طق.                           
 أوالد عبد هللا: عليوة، رقعي.                           
 الشاوية: بن ضيف، خويلد، بناد.                           
 أوالد بولفراو: نصر هللا.                           

 أوالد محمد بن علي: حاجي، تريكني.                 
 أوالد عمر:  فارح، عزاز.                 

 
 معمرية، نوار، هّباز.، وهم: الذين يتمركزون في المرقب (%02) :أوالد رشاش -     
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 بلدية المزرعــة:
 تتكون التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي: -
 

 %.100النمامشــة: 
 
I – :البرارشة 

 الزرامــة: –     
 برغيثة ،المزرعة، يتمركزون في طالطو، كاف العمامير،  (%50):الفراحنــة*           

 الرملية، فيض المهري، لبطين، بئر حزام ،الزورة.                          
 العراوة: بوزيدة، عبد المالك، تومي، فرحاني، قوادرية، ملكي، سوالمية، عّباد،                  

 .الحمزة                          
 وة، ضيف، روابحية، أم عزيز، مزيوة، بوعّكاز.أوالد عبد العزيز: بوشكي                 
 ة: الوالي، بوساحية، نابتي، طوالبية، عبدوش، بوترشة، مراح، منصور، ــالزقاق                 

 فارح، حريق، سحلي، سعيدي، صّدار. عمور،                           
                

 أم ريحان، قيبر، خنقة المزرعة، أوالد زيد،  يتمركزون في (%30):أوالد سليمان *          
 أم خالد، قساس. القليلة،                             

 عاتي، عكروم، حاجي، سليماني، جعاللي، قفاف، جالّلي،  أوالد محمد بن علي:                 
 جالّل. تريكي،                                        

 الد أحمد بن عيسى: عبيدات، جفني، ناسي، شورة، عزوزي، مّصار، مطرف.أو                 
 أوالد عطيـــــة: بوعزيز، عبايدية، بوعبيدة، حّطابي.                 
 ، بعلوج، بخوش.أوالد بوسالم: بخوش، نصرة، لعجال، عون هللا                 
 رة، دايرة، ميهوب، دبوس.أوالد زيد: قواسمية، بوصفصاف، بونوا                 
 أوالد عبد هللا: فرحاتي، صالح، عكرمي، عاشور، طق.                 

 
 ، بّناد.: براهمية، رتيل، توايتيةأوالد عمر *          

 
 أوالد محبوب: -      
  براهمي، عيدودي، مناصرية. :أوالد بويحي*           
 
 
 
II –  :كل، المقرون، ذراع العربية، عين شرود، لبطين.الذين يتمركزون في كليالعالونة 
 

   (% 15) الجالمدة: -      
 خلفي، معطوب، عبد الكريم، بوحبيب، ماجور، بولعراس، حفصة،  :أوالد موسى *          

 أحمان. رابحي،                           
 ة، صّوان، معمر، بن جوع، : منصورية، موايسي ، موايعية، بوقرة، سالمأوالد بوقصة *          

 جمعي.                           
 %( 05) أوالد بريل: -      
 جويني. اش، فرحاتي، شرّيط، حاتي، سعيدي،: دريد، عشالجدور *          

 بوطوبة رملية وعين ببوش:: الذين يتمركزون في الالعيساوي أوالد *          
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 ن التركيبة القبلية داخل البلدية مما يلي:تتكو              بلدية فركان:

ما الحظناه من خالل التركيبة القبلية لهذه البلدية ما هو إالّ تأكيد للنظريات القائلة بإمكانية تغير النسب 
حسب ما تمليه الظروف، خاصة السياسية منها. مثلما حدث مع دولة الموحدين الذين ادعوا النسب 

يه وسلم، عل الرغم من أّن مؤسسها هو الفقيه " أبو عبد هللا محمد بن إلى رسول هللا، صلى هللا عل
تومرت الهرغي المصمودي السوسي "، نفس األمر حدث مع بني عبد الحق مؤسسي الدولة المرينية  

 رغم أنهم من بربر زناته.
 فالمالحظ من خالل هذه الدراسة هو وجود مجموعة من العائالت القادمة من مناطق مختلفة من
الوطن والتي أقامت داخل حي من أحياء النمامشة لمدة كبيرة مما ساعد على ظهور العديد من 
عالقات نسب، والجيرة. األمر الذي جعل هذه العائالت تذوب داخل هذه األحياء بحيث أصبحت تعتبر 

 نفسها ويعتبرها غيرها، من النمامشة. 
حيث أّن أغلب سكانه من أوالد العيساوي،  وهو الحي الوحيد النقي عرقيا ، حي أوالد العيساوي:

 في فركان، وجارش، وبعض من مديلة. البلدية، والمقيمين من سكان % 50والذين يشكلون 
 أوالد أحمد بن ابراهيم:     

 أوالد علي: قّتال، بوخلوط، مّناعي، جارش، كافي، جعفر، بالعيساوي.                  
 بن ضيف هللا، عجال، الزين، مرخي، خربوش، مّساني.الخاللطية :                   

 أوالد سي عون: ميمور، عّشاب، يونس، أيمن، منّصر، فرد، بوشوشة.     
 الشخــاخرة:  لعبيدي، جّرادي، ريماني، غّنام، سعايدي، روابحية، حسين.     
ّمانة.       أوالد بالزرايب: ح 
 

من  % 25رة، والخناشلة، والسوافة. والذين يشكلون هذا الحي أيضا  مزيج من البساكحي مديــلة: 
 سكان البلدية، والذين يقيمون في مديلة، وواندورة.

 البساكرة: بوسحلة، طابش.     
 الخناشلة: جبايلي)عمامرة(، برباس)بني بربار(.     
 بنو هالل: قاسم، ونيس.     
 السوافة: عالّق.     
 

وهو حي متكون من مزيج من النمامشة، و البساكرة، الذين يقيمون في فركان، حي أوالد يونس: 
 من سكان البلدية % 10ومديلة، والذين يشكلون 

 البساكرة: يونس، تواتي، علُّوش.     
 الجـدور: حريز.                           الزرادمة:زرقين، زردوم.   وهم:    النمامشة:     

  الزرامة: عروة، عّياد.          الجالمدة: طراد، خياري، شيحة،عزيزي.                          
 

يتكون هذا الحي من مزيج من البساكرة، والنمامشة، وأوالد عبيد، وبنو هالل. الذين حي العداونيــة: 
 من سكان البلدية، والمقيمين في فركان ومديلة. % 10يشكلون 

 البساكرة: عزوز، نّعاس.    
 لنمامشة: معيزي، هندة)بني بربار(.ا    
 أوالد عبيد: عزوز.    
 أوالد نايل: عبد اللطيف.    
 

 من سكان البلدية. % 05يشكلون  حي أوالد ابراهيم:
 التوانسة: طاهر، جريدي.    
 البساكرة: بركات.   
 النمامشة: مسعود، بالحسين، العايش) بني بربار(، حفناوي)خنشلة(.   
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 المبحث الثالث
 الحالـــة االجتماعية الثقافيـــة

 
إن اللغة السائدة والمستعملة في المجتمع التبسي هي اللغة العربية البدوية  اللـــــغة:

ويظهر ذلك جليا من خالل مطابقة ومقارنة ألفاضها مع المعيار الذي وضعه إبن خلدون 

 الق في كلمة قايد أو للتفريق بين اللهجة البدوية واللهجة الحضرية. كنطق ال ق بدال من

دقيق. لكن هذا ال يمنع أن تكون تلك اللهجة لهجة عربية نقية األمر الذي سّهل انتشار 

  .واشتهار الشعر الشعبي وخاصة الشعر الملحون والقصائد

يتكلم النمامشة إلى جانب إتقانهم اللغة العربية المستعملة في التعامالت،  زيادة على ذلك

 ) م بها الطوارق والقبائل في جرجرة والتيبو في الصحراء والجوانش نفس اللغة التي يتكل

les Guanches)  في جزر الكناري آال وهي اللغة البربرية( La langue libyco berbère). 

 

 نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:الصناعات التقليدية: 

" الثريد"،  ه كـ:صناعة الطين: معظم الصناعات الطينية في تبسة معاشي -

 الطاجين"، "الجرة"...إلخ."

صناعة النسيج والصوف: تتمّيز منطقة تبسة عن العديد من المناطق األخرى  -

بصناعة " الزربية النموشية" التي كانت وال زالت رمزا  من رموز الهوية الثقافية 

 والحضارية للمنطقة انطالقا  من تمّيزها وخصوصياتها.

ناعة  " البرنوس" الذي يأخذ العديد من زيادة على ذلك هناك ص

الدالالت، فهو يعبر على الطبقة االجتماعية التي ينتمي لها مالكه وذلك بالنظر إلى 

نوع الصوف المستخدم في صناعته ولونه، حيث توجد برانيس من الصوف 

األبيض العادي وهي لعامة الناس، كما توجد برانيس الوبر ذات اللون البني 

الفاتح إلى القاتم وهي أغلى أنواع البرانيس لذلك يقتنيها شيوخ القبائل المتدرج من 

وأعيانها لما لهم من نفوذ ومكانة مادية. من جهة أخرى يعبر البرنوس على 

 كبرياء الرجل وفحولته وهيبته. ونفس الكالم يقال على " القّشابية ".

لملحفة"، باإلضافة إلى صناعة "الحايك"، "السفساري"، "المالية "، "ا

 "البخنوق" بالنسبة للنساء.
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تشتهر منطقة تبسة بموسيقى الناي " القصبة " وهي زواج بين الطبوع الفنون الشعبيـة: 

األوراسية واأللحان التونسية، والتي تكون مصحوبة بما يعرف بـ: " البندير "، حيث 

هو شعر شعبي تعتبر حلّة االحتفاالت المحلية، زيادة على نوع آخر يسمى: " الطرق" و

ال تصاحبه موسيقى، مثله مثل "الطّواحي" الذي تشتهر به قبيلة أوالد سيدي عبيد. كما 

يشمل الفنون الشعبية في تبسة على الرقص، حيث يختص الرجال بالرقصة التقليدية 

المسّماة " الرحبية " يصاحبها دوما  اللعب باألسلحة النارية " البارود "، أّما رقص النساء 

بـ: " الحزام" . دون أن ننسى الرقصة المعروفة بـ: "التهوال" وهي رقصة  فيعرف

مرتبطة بنوع من االحتفاالت يدعى "الزردة " يقال أنها تفر  ما في القلوب، وترّوح عن 

 النفوس، وتخرج المكبوتات.

 

يوجد العديد من األلعاب التي توارثتها األجيال ومازالت حتى اليوم، األلعاب الشعبيـة: 

 نذكر منها مايلي: لعبة الخربقة،   لعبة الّحد،   ألعاب الفروسية.

 

: عنصر مادي تّم توارثه عبر األجيال من خالل المرأة، ومن أهم هذه األكالت الشعبيـة

األطباق الشعبية التي تطبع خصوصية المنطقة نجد: الكسكسي، لبركوكش، البوتشيش، 

 الدّثــة. الرغدة، الشخشوخة، كسرة الشحم، المسّخن، 

 

 نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:المعالم التاريخية السياحية: 

 :اآلثار الرومانية

على يد القائد الروماني  م535القلعة البيزنطية: يعود تشييدها إلى حوالي سنة  -

صولومون" في عهد اإلمبراطور "جستنيان"."
1

 

في عهد اإلمبراطور  م217م و193سنة معبد مينارف: بني تكريما  آللهة الحكمة بين  -

" سبتيم سفار" تحت إشراف "أنطونيوس".
2

 

في عهد االمبراطور " فيسباس يانوس". م77المسرح المدرج: شيد حوالي سنة  -
3

 

                                                 
1
 .12، ص: مرجع سابق، «منوغرافية سياحية لمدينة تبسة«  

2
 .12ص: ، مرجع سابق،«منوغرافية سياحية لمدينة تبسة«  

3
 .13، مرجع سابق، ص:«منوغرافية سياحية لمدينة تبسة«  
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في عهد اإلمبراطور  م78معصرة الزيتون برزقال: شيدت حوالي سنة  -

لم أثري "تراجانوس" وتعتبر أكبر معصرة زيتون في أفريقيا حيث صنفت كمع

.م1980سنة 
1

 

قوس النصر كارّكال: بني هذا القوس بأمر من القائد "كورناليوس" على شرف  -

.م217م و211اإلمبراطور "كراكال" بين سنتي 
2

 

تبسة العتيقة: تضم معبدا  يرتكز على ستة عشرة عمودا  تتضمن تماثيل، وكانت  -

ية، مصدرها جبل تزّين الساحة العامة "الفوروم" مسابح وأحواض حّمامات معدن

الدّكان، كما يوجد بها العديد من معاصر الزيتون.
3

 

 

 :اآلثار المسيحية

البازيليـك: شيدت على شرف شهيدة المسيحية القديسة "كريسبينا" أول مناضلة في  -

بقرار من القديس أوغسطين. م385م و310سبيل المسيحية، بنيت بين سنتي 
4

 

لقرنين الرابع والخامس ميالدي، صنفّت سنة المقبرة المسيحية: يعود تاريخها إلى ا -

كمعلم أثري من شواهد الفترة الوندالية. م1980
5

 

 

 اآلثار اإلسالمية: 

تكريما  لهذا الولي الصالح. م1842مسجد وضريح بن سعيد: شّيد سنة  -
6

 

قبل االحتالل الفرنسي لتبسة. م1842المسجد العتيق: شّيد سنة  -
7

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .13، ص: ، مرجع سابق«منوغرافية سياحية لمدينة تبسة«  

2
 .13، مرجع سابق، ص: نفس المرجع سابق  

3
 .14، مرجع سابق، ص: نفس المرجع سابق  

4
 .15، مرجع سابق، ص: نفس المرجع سابق  

5
 .16، ص:، مرجع سابق نفس المرجع سابق  

6
 .17، مرجع سابق، ص: نفس المرجع سابق  

7
 .18، مرجع سابق، ص: نفس المرجع سابق  
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لمنطقة العديد من العلماء والرجال األفذاذ الذين نذكر منهم أنجبت هذه اأعالم تبســة: 

 على سبيل المثال ال الحصر:

قال عنه اإلمام ابن حجر العسقالني: ) كان  الشيخ محمد بن عيسى التبسي: -

جامعا  بين المعقول والمنقول (، شغل منصب قاض بحماة السورية، وتوفي 

.م1436ببرصة من بالد الروم حوالي 
1

 

عالم لغوي وفقيه مالكي مشهور، رحل إلى المشرق  حمد بن عبد ا:الشيخ م -

ومكث به وصار من أعالم المالكية بالشام، ترك الكثير من الشروحات والحواشي 

.م1336على متون المالكية، وتوفي بالشام سنة 
2

 

بتبسة، كان أحد أبرز قادة ثورة  م1833ولد سنة الشيخ محمد بن الشريف:  -

بفرنسا،  م1872، فأعدم بسبب ذلك سنة م1871نية ببالد القبائل سنة الطريقة الرحما

ورأسه مازال موجودا  في متحف اإلنسان بباريس من بين اثني عشر رأسا  لثوار 

الطريقة الرحمانية.
3

 

، تخّرج طبيبا  سنة م1917ولد ببلدة الشريعة سنة  الدكتور عبد العزيز خالدي: -

ا  هاما  بعنوان " القضية الجزائرية " طبع سنة من مدينة تولوز، ألّف كتاب م1943

.م1946
4

 

، كان من القادة الكبار لثورة م1910من مواليد تبسة سنة الشيخ إبراهيم مزهودي:  -

وهو برتبة رائد، ثّم كان  م1956التحرير، وكان ممن حضر مؤتمر الصومام سنة 

الل عضوا  في المجلس أمينا  عاما  للحكومة الجزائرية المؤقتة. ثّم صار بعد االستق

، فسفيرا  مفوضا  فوق العادة للجزائر في م1964الوطني الجزائري األول سنة 

، إلى أن تقاعد وانقطع عن العمل السياسي، كما كان م1974-1967مصر سنوات 

من بين كّتاب جريدة "البصائر"، ومفتشا  عاما  لمدارس جمعية العلماء المسلمين 

في القطر الجزائري. م1954 – 1947الجزائريين سنوات 
5

   

، كان من أشهر م1916من مواليد بلدية الشريعة سنة  الشيخ محمد الشبوكي: -

 شعراء الثورة التحريرية، له ديوان شعر مطبوع يضم أشهر القصائد: 
                                                 

1
 .461م، ص1980، 2، بيروت،  دار نويهض للثقافة، طمعجم أعالم الجزائرعادل نويهض،   

2
 .566المرجع نفسه، ص:   

3
 .87أحمد عيساوي، مرجع سابق، ص:   

4
 .92نفس المرجع، ص:   

5
 .93، ص:  نفس المرجع  
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..." جزائرنا يا بالد الجدود*نهضنا نحطم عنك القيود"            
1

 

 م1957عّين سنة  م1926بلدية بّجن سنة من مواليد  الشيخ سعدي الطاهر حّراث: -

واليا  مشرفا  على عالقات جبهة التحرير الوطني بتونس العاصمة، ثّم منسقا  عاما  

، كما عين بعدها منسقا  عاما م1958لجميع الواليات داخل الجمهورية التونسية سنة 

نة إلى س م1960لجميع الوزارات داخل تنظيم الحكومة الجزائرية المؤقتة منذ 

، كما شغل من بعد االستقالل منصب محافظ حزب جبهة التحرير الوطني م1962

.م1981، توفي سنة م1965بوالية عّنابة سنة 
2

 

اسمه فرحاتي العربي أو العربي بن بلقاسم  الشيخ العربي بن بالقاسم التبسي: -

 تبسة التي ولد بأحد قراها واليةالمعروف بالتبسي نسبة إلى مسقط رأسه 

تلقى تعليمه األول بزاوية نفطة بتونس، ثم  .م1891سطح" سنة ل"اة باسم: المعروف

انتقل إلى جامع الزيتونة ومنه إلى مصر لمواصلة دراسته حيث نال شهادة 

بالتدريس في الغرب  اشتغل، وبعد عودته م1927سنة  من األزهرالكبرى  العالمية

بدأ نشاطه  أينسة حرة.مدرفيها الجزائري بمدينة سيق، ثم عاد إلى تبسة وأنشأ 

وعند تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كان من  ،اإلصالحي والّدعوى

 ، ثم نائبا لرئيسها البشيرم1935برز أعضائها وأصبح كاتبا عاما لها سنة أبين 

بالتعليم المسجدي واإلشراف  شيخل التكفّ ولقد بعد وفاة ابن باديس.  اإلبراهيمي

ّما أكسبه تجربة سمحت له بتولي إدارة معهد عبد الحميد بن على شؤون الطلبة م

 .م1947باديس بعد تأسيسه بقسنطينة سنة 

وكان للشيخ العربي التبسي منهجه في الدعوة لإلصالح والذي يعتمد على اإلسالم 

الحركي والتطور االجتماعي، ويرى أن التغيير الحقيقي لن يكون دون نشر الثقافة 

ن ّ السياسة وحدها ال تكفي للوقوف في أو ،لنفس والفكر معا  ا والعلوم، وتهذيب

 وجه االستعمار.

ترأس الشيخ التبسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد سفر البشير كما 

مما جعله عرضة لمضايقات السلطة . إلى المشرق العربي اإلبراهيمي

فشلت قامت  االستعمارية التي عملت كّل ما في وسعها إلسكات صوته ولما

                                                 
1
 .95أحمد عيساوي، مرجع سابق، ص:   

2
 .98نفس المرجع، ص:   
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وال يزال قبره  ،واغتياله بعد ذلك في ظروف غامضة م1957باختطافه بداية سنة 

.مجهوال لحّد اآلن
1

 

، كان أديبا  رقيقا ، وشاعرا  م1912من مواليد تبسة سنة الشيخ سعدي الصديع:  -

بليغا ، نشر كتاباته األدبية، والفكرية، واللغوية، والدعوية في الصحف المصرية، 

تب أيضا  إلى جريدتي الشهاب والبصائر الجزائريتان موقعا  على مقاالته وكان يك

باسم " جزائري"، وقّدم كتاب "المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي" 

بمقدمة فاضت بأسمى  م1952لصاحبه الشيخ " موسى األحمدي نويرات" سنة 

األعلى بالجزائر معاني البالغة العربية. ولقد كان أول رئيس للمجلس اإلسالمي 

.م1967، ثّم استقال منه سنة م1966سنة 
2

 

بقرية مرسط، كان أستاذا  بجامع  م1873ولد سنة  الشيخ باشا محمد الطيب: -

، فتتلمذ على يديه كل من الشيخ العربي التبسي، م1919-1917الزيتونة سنوات 

والشيخ محمد مبارك الميلي، وغيرهم، كما أصبح بأمر من صاحب المملكة 

 قاضيا  على الحاضرة التونسية. -محمد الناصر باشا باي-لتونسية ا

 كما ترك الشيخ العديد من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة أشهرها:

 -هـ1332مطبوع في تونس سنة  –شرح منظومة العوام في التوحيد  

-هـ1332مطبوع في تونس سنة –وحياته ومماته   كتاب تلخيص والدة النبي
3

 

، ولقد كان زعيما  سياسيا  معروفا  في م1878ولد سنة  بن حّمانة: الشيخ عّباس -

زمانه، وهو الذي استقبل األمير خالد بن محي الدين بن عبد القادر عندما مّر 

بتبسة فأقام عنده، كما كان رحمه هللا أحد أعضاء الوفد الجزائري إلى فرنسا سنة 

في ظروف  م1914سنة لالحتجاج ضد قانون التجنيد اإلجباري. توفي  م1912

غامضة.
4

 

بدّوار تازبنت، شغل منصب أمين  م1930ولد سنة األستاذ الدكتور سعدي عثمان:  -

عام للمكتب العسكري لجبهة التحرير الوطني بالقاهرة، ثّم في باقي دول المشرق 

العربي األخرى، كما تقلّد العديد من المناصب السياسية بعد االستقالل فكان 

                                                 
1
 .113أحمد عيساوي، مرجع سابق، ص:   

2
 .114نفس المرجع، ص:   

3
 .122نفس المرجع، ص:   

4
 .262م، ص: 1965، 1الجزائر، المطبعة التعاونية، ط نه ة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة،محمد علي دّبوز،   
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بالعراق، ثم سفيرا  لها في سورية. كما أسس الجمعية الوطنية سفيرا  للجزائر 

الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية، وألّف العديد من الكتب اللغوية والثقافية 

والتاريخية.
1

 

، وكان قد أمضى م1905ولد في مدينة تبسة سنة  المفكر األستاذ مالل بن نبي: -

ويحذر من خطر االبتعاد عن  حياته يؤلف ويكتب ويحاضر ويرد وينتقد ويوجه

منهج االسالم، وقد ترك العشرات من المؤلفات القيمة التي رفعته إلى مصاف 

.م1973المفكرين العالميين، وقد توفي في حادثة مدبرة سنة 
2
  

التحق بالعمل  م1955، وفي سنة م1921ولد سنة األستاذ الدكتور عبد ا شرّيط:  -

بتونس كمدير لجريدة المجاهد، وكان يتولى الصحفي في جبهة التحرير الوطني 

 م1962إمالء تعليق " صوت الجزائر" على المرحوم "عيسى مسعودي"، وفي سنة 

التحق  م1963تولى إدارة قسم اإلعالم في حزب جبهة التحرير الوطني. وفي سنة 

كأستاذ بجامعة الجزائر، وقد ترك العديد من المؤلفات والكتب أشهرها عن الثورة 

صفحة، ولم يطبع منه  4000ائرية في الصحافة الدولية الذي ناهز قرابة الـ الجز

إالّ القليل.
3

 

 .في دوار تازبنت، أين زاول دراسته م1914ولد عام :  لزهر شريط -

العالمية الثانية في تبسة ووهران  أدى الخدمة العسكرية اإلجبارية خالل الحرب

واألقمشة بين  تجارة األسلحة رسة. عاد بعدها لممام1945حتى نهاية الحرب سنة 

، من أجل فلسطين لبى لزهر شريط نداء الجهاد م1948في سنة و. الجزائر وتونس

بالقطر  فترك وراءه زوجته حامال وغادر مدينة تبسة متوجها إلى فلسطين مرورا

 أنه فشل في تحقيق أمنيته بسبب منع السلطات البريطانية عبور إالّ  ،التونسي

وانضم إلى  م1953انتقل إلى تونس سنة  بعدها .راضي المصريةالمتطوعين األ

ثّم  .التونسي كمتطوع، وساهم في جمع األسلحة لمساندة الثورة التونسية الجيش

 "الجبل األبيض"الجزائر والتحق بالمجاهدين في منطقة  إلى م1954عاد في سنة 

ها، وراحت تتصل جنديا. بدأت هذه األفواج عمل 12إلى  7فقام بتشكيل أفواجا من 

                                                 
1
 .131حمد عيساوي، مرجع سابق، ص: أ  

2
 .136نفس المرجع، ص:   

3
 .152نفس المرجع، ص:   
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على المنطقة الممتدة من الجبل  مسئوال   نباألغنياء لجمع األموال للثورة. عيّ 

وادي "المعارك، كمعركة  األبيض إلى الحدود التونسية حيث قاد العديد من

 " حيثآرقو"ومعركة  ،في الجبل األبيض "داموس الملح"، ثم معركة "العلق

كان شريط من معارضي قرارات لقد و ."بيجار"أصاب ببندقيته القائد الفرنسي 

 ."عباس لغرور"مع الشهيد  م1957فه حياته قبل صيف كلّ  مّماالصومام  مؤتمر

بدأت المسيحية تنتشر بين التبسيين قبل أن تعترف بها روما القديسة كريسبينا:  -

وتّتخذ منها دينها الرسمي مما جعل حّكامها يضطهدون المسحيين ويقتلونهم مثلما 

التي أعدمها الحاكم الروماني "انيليانيس  "Crispin –Saintللقديسة كريسبيناحدث " 

Anulinus." 
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  الطرع الصوفية في تبسـة:

تنسب إلى مؤسسها "عبد الرحمان بوقبرين"؛ وكانت تضم الطريقة الرحمانية:  -

دون في أكبر عدد من سكان تبسة، وكان أتباعها في حياة مؤسس الطريقة ال يترد

تحمل مشقة السفر إلى جرجرة ألجل نيل بركاته وأخذ األوراد منه. ثّم صاروا 

 يوالون خليفته مقدم زاوية قسنطينة: "محمد بن عبد الرحمان باش تارزي".

في تبسة خالل الفترة التي عّين فيها "سي عبد وقد ازدهرت تلك الطريقة الصوفية 

ناجي" مقدما  عليها. ونظرا  لسمعته  الحفيظ بن محمد"، زعيم زاوية "خنقة سيدي

الطيبة في المنطقة خاصة عند النمامشة، انضمت إليه أغلب عائالت المنطقة. 

ولقد كانت هذه الطريقة تملك زاويتين بالمنطقة ال تزاال تعمالن إلى اليوم، وهما: 

زاوية سيدي يحي بن طالب بالكويف، وزاوية سيدي عبد هللا بمرسط.
1

 

. تنسب إلى " أحمد بن سالم التيجاني" : تعرف بطريق األحبابنيةالطريقة التيجا -

وتأتي في المرتبة الثانية بعد الرحمانية بمنطقة تبسة من حيث األهمية، وعدد 

األتباع. ولقد كانت تضم جميع أوالد العيساوي، وقسما  كبيرا  من العالونة الذين 

ة الصوفية "محمد بن كانوا يقيمون وراء جبال " العنق" مع شيخ تلك الطريق

منصر" زيادة على أوالد سعد، أوالد الشامخ، أوالد محبوب، وأوالد عبيد سواء 

منهم المقيمين في الجهة الشرقية أو الغربية لتبسة.
2

 

تنسب إلى عبد القادر الجيالني أو الكيالني البغدادي، كان لها : الطريقة القادرية -

ابط "محمد الشريف" االبن مريدون كثيرون من تبسة، خاصة في عهد المر

الخامس للشيخ "إبراهيم بن محمد الشريف" الذي كانت له جهود كبيرة في تطوير 

زاوية نفطـة.
3

 

 

 

 

 

                                                 
1
، تبسة، عدد مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، «م19دور الطرق الصوفية في جهاد أهل تبسة خالل القرن » عبد الوهاب شاللي،   

 .113، ص: م2006تجريبي، 
2
 .117، مرجع سابق، ص: «م19وفية في جهاد أهل تبسة خالل القرن دور الطرق الص» عبد الوهاب شاللي،   

3
 .119، مرجع سابق، ص: «م19دور الطرق الصوفية في جهاد أهل تبسة خالل القرن » عبد الوهاب شاللي،   
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 لثانيا الباب

 االنتخابات واألحزاب السياسية
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 الفصل الثالث

 1990االنتخابات البلدية لسنة 
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 تمهيد الفصــل:

 

التي لم تكن تملك في الغالب أي -لم يكن غريبا، أن تظهر الحركات االجتماعية 

في المدن الكبرى التي كانت تطالب بالتغيير،   -تنشئة اجتماعية ديمقراطية أو تعددية

، السياسية ومقاطعة االنتخابات األحادية، ليتحول هذا السلوك بعد اإلعالن عن التعددية

الدينية منها، على حساب القوى الحزبية خاصة قتراع لصالح قوى المعارضة وإلى اال

 السياسية الرسمية. 

 

، إلى أحد مفاتيح الحل، إلنجاز المرحلة االنتقالية التي تحولت االنتخابات رسميا  

الذي أقر التعددية السياسية، اإلعالمية  م1989فيفري  23انطلقت بعد الموافقة على دستور 

ة، واعترف بحق اإلضراب، والمظاهرات. وعكس ما كان ي نتظر من النظام والنقابي

السياسي الجزائري، المتعود على تسيير طبخات انتخابات غير شفافة، فإن االنتخابات 

ن بها المرحلة التعددية، لم يتم التشكيك في نتائجها التي دشّ  م1990جوان  10المحلية 

فة، لم تكن دائما من قبل اإلدارة، بل من قبل الكلية، رغم ما شابها من تجاوزات طفي

 جماهير الحركة االجتماعية المؤطرة من قبل التيار الديني.

 

تغيرت الكثير من المعطيات، بعد هذه التجربة االنتخابية التعددية األولى، نتيجة 

ة سيطرة الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ على السلطة المحلية في أغلبية المدن الكبرى والمتوسط

على حساب األحزاب السياسية، بما فيها جبهة التحرير التي تقوقعت داخل الفضاءات 

 الريفية بالهضاب العليا والجنوب، مثلما هو الحال بالنسبة إلى والية تبسة. 
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 :1990الفصل الثالث: االنتخابات المحلية لسنة 

 

بلدية تبسة:
1

 

 :FLNحزب 

بي الثابت لألسرة الثورية، كما رّكز على توظيف االنتماءات رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخا

 القبلية لخدمة الحملة االنتخابية لعلمه بمدى قدرة هذه الظاهرة على منافسة التحزب الديني. 

 

 :FISحزب 

رّكز هذا الحزب على قدرة مرشحيه على الدعاية الدينية، بدال  من توظيف انتماءاتهم القبلية، وذلك من 

بة الناخبين في وجدانهم واستمالة عواطفهم وخاصة فئة الشباب، كما استّغل األوضاع اجل مخاط

، وتحميله مسؤولية األوضاع FLNاالجتماعية واالقتصادية السائدة من أجل إلقاء اللوم على حزب الـ 

 المتدهورة.

 

 مقعد. FLN :11مقعد.  FIS :12لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 مقابلة مع السيد: حمدي لزهر، نائب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة.   

 وآخرون.                    
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بلدية بئر العاتر:
1

 

عبر كامل التراب الوطني، ورغم ظهور األحزاب  م1990رغم قوة وانتشار النزعة اإلسالمية في سنة 

السياسية باعتبارها قوة سياسية تضاهي في قوة استقطابها لألنصار قوة القبيلة، إال ّ أن مراعاة العامل 

من خالل  فشل أخرى رغم عراقتها، ويظهر ذلك جليا  القبلي كان له األثر الكبير في نجاح أحزاب و

 تحليل قوائم المرشحين، خالل تلك االنتخابات. 

 

 :FLNحزب 

عندما نحاول معرفة أسباب فشل حزب عريق مثل حزب جبهة التحرير الوطني في هذه االنتخابات 

، حيث أنه لم يراع نرى أن هذا الحزب لم يهتم كما ينبغي بقواعد اللعبة السياسية الخاصة بالمنطقة

التوازن بين القوى القبلية، كما أنه حاول التركيز على وعاء انتخابي واحد، المتمثل في النمامشة، 

متجاهال بذلك أهمية القوة العددية ألوالد سيدي عبيد، فجاءت القائمة مركبة كالتالي: السيد: سلطاني 

ه السيد: بالقاسم علي، الذي ينحدر أيضا  من علي، متصدرا  للقائمة ولقد كان ينحدر من النمامشة، يلي

 النمامشة، ثم السيد: عمارة شرف الدين، الذي ينحدر من أوالد سيدي عبيد.

 

 جمعية اإلرشاد واإلصالح:

لقد رّكزت هذه الجمعية على إيجاد توازن بين المرشحين المنحدرين من أوالد سيدي عبيد وأولئك 

الوقت ذاته راعت التوازن بين األقسام الداخلية ألوالد سيدي  كما أنها في المنحدرين من النمامشة،

عبيد أي أوالد بالقاسم وأوالد دالل فكان ترتيب القائمة كما يلي: السيد: بوزنادة بشير، متصدرا  للقائمة 

بحكم أنه ينحدر من أوالد سيدي عبيد، وبالضبط من أوالد بالقاسم، الذين يتميزون باتحاد مواقفهم 

على عكس أوالد دالل الذين كانوا سريعي التشتت. يليه في المرتبة الثانية السيد: عمير السياسية 

الهادي، الذي ينحدر من النمامشة، ثم السيد: ربيعي البخاري، المنتمي ألوالد دالل، أّما المرتبة 

منتمي الرابعة فكانت للسيد: حاجي على، المنحدر من النمامشة، يليه السيد: مّناس عبد الواحد، ال

ألوالد بالقاسم، وبالتالي كانت هذه القائمة األحسن ترتيبا ، فضمنت بذلك تعاطف جميع األنساق القبلية، 

أضف إلى ذلك اعتماد مرشحيها على الرموز الدينية في تسيير حملتهم، الشيء الذي ضمن لهم 

 وقتها تعاطفا  كبيرا  خاصة من طرف فئة الشباب التي كانت متأثرة بالتوجه اإلسالمي

 

 

 

                                                 
1
 بالبلدية. HMSقابلة مع السادة: ربيعي البخاري، رئيس مكتب م  

 معيفي على، عضو سابق، وحالي بالبلدية.                        

 وآخرون.                       



 

204 
 

 :FISحزب 

رّكز هذا الحزب على شعبية مرشحه األول، السيد: عبدو علي، كما رّكز على شعبية الحزب وقتها، 

دون االهتمام كثيرا  بالتمثيل القبلي للقائمة، الشيء الذي جعله في مواجهة صعبة مع قائمة اإلرشاد 

  واإلصالح. 

 

        FIS :00، 09 ، جمعية االرشاد واالصالح:FLN 02لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

ونظرا ألسباب شخصية قام السيد  م1993إلى  م1990نعود اآلن لنّذكر أنه خالل الفترة الممتدة من 

. ونظرا إلى أن استقالته أصبحت م1992بوزنادة بشير رئيس البلدية وقتها باالستقالة من منصبه سنة 

الذي كان  "عمير الهادي  "، طلب مكتب حركة حماس من مرشحه السيد تهدد استقرار البلدية ككل

الثاني على قائمة المرشحين االستقالة حفاظا على مصالح الحركة أوال ثم على مصالح البلدية ثانيا 

ولقد تمثلت مصالح الحركة فيما يلي: إن بقاء السيد: عمير الهادي، قد يؤدي إلى استفزاز ممثلي حركة 

د سيدي عبيد، داخل المجلس البلدي مما يؤدي بالنتيجة إلى تكتلهم مع أطراف سياسية حماس من أوال

أخرى كحزب جبهة التحرير الوطني واألحرار فيفقد بذلك الحزب منصب رئيس البلدية لفقدانه 

دي به ؤلألغلبية. أما مصالح البلدية فقد تمثلت فيما يلي: إن بقاء السيد عمير الهادي كما قلنا سوف ي

حتالل مركز رئيس البلدية ألنه األول في القائمة ذات األغلبية بعد انسحاب السيد بوزنادة بشير، ال

دي إلى تعويض منصبه كنائب من طرف العضو الذي يليه على القائمة وهو السيد: ؤوهذا ما سوف ي

ن من يعضو من االذي ينتمي أيضا إلى النمامشة، فيكون بذلك المكتب التنفيذي مكون ،عفيف عبد هللا

النمامشة، وعضو من أوالد سيدي عبيد، وكذلك الحال بالنسبة للمجلس البلدي ككل الذي سيكون فيه 

ستة أعضاء من النمامشة وخمسة من أوالد سيدي عبيد بعد ما كان الوضع منعكسا تماما، أي ستة 

استقرار البلدية أعضاء من أوالد سيدي عبيد، وخمسة أعضاء من النمامشة، وهذا ما سيؤدي إلى عدم 

 ائفها، وربما يؤدي كل هذا إلى حل مجلسها.ظوبالتالي عدم أدائها لو
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 1بلدية الشريعة:

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب على تمثيل أهم األوعية االنتخابية المشكلة للمجتمع المحلي، فكان متصدر القائمة 

لك من أجل استقطاب هذا الفرع من أوالد ينحدر من أوالد سعيدان آال وهو السيد: سماعل إبراهيم، وذ

حميدة الذي يعتبر منشقا  سياسيا  عن بقية فروع أوالد حميدة، أضف إلى ذلك أنه مجاهد، األمر الذي 

سيساعد على استقطاب األسرة الثورية بالبلدية، يليه السيد: الوافي علي، الذي ينحدر من الزرامة ثاني 

ة، ثم في المرتبة الثالثة السيد: جدي التيجاني، الذي ينحدر من أوالد أكبر وعاء انتخابي بعد أوالد حميد

سي علي، أما المرتبة الرابعة فكانت لمرشح من أوالد محبوب، آال وهو السيد: براهمية عّمار، بينما 

أ خر ممثل أوالد ساسي، السيد: رّبوح بشير، إلى المرتبة الخامسة، وبالتالي تكون هذه القائمة األحسن 

 يبا من بين كل القوائم األخرى.ترت

 

 القائمة الحرة الرفاه االجتماعي:

على اثر إقصائهم من قائمة المرشحين  FLNتشكلت هذه القائمة من طرف مناضلين تابعين لحزب الـ 

في هذا الحزب، فكان متصدرها ينحدر من أوالد سي علي، بحكم أنه أكبر فرع داخل أوالد حميدة، 

 اسي، ثم مرشح من الزرامة.يليه مرشح من أوالد س

 

 :FISحزب 

رتبت قائمة هذا الحزب بشكل غير متوقع بعدما شاع الخبر بأن متصدر القائمة سيكون من أوالد 

ساسي، آال وهو السيد: بوطورة يونس، أحد أئمة مدينة الشريعة الذي يتمتع بشعبية كبيرة لدى الصغير 

هو السيد: غالّب كمال، أحد الشباب الجامعيين  والكبير، فلقد اتضح فيما بعد أن متصدر القائمة

المنحدر من الزرامة وبالضبط من أوالد مبارك، ولقد كان ذلك أحسن ترتيب للزرامة على مستوى 

كل القوائم، يليه في المرتبة الثانية السيد: حمزة علي، من أوالد ساسي، من أجل منافسة المرشح 

الثالثة، السيد: جدي الطاهر، من أوالد سي علي، من أجل  الثاني في القائمة الحرة، ثم في المرتبة

 .FLNمنافسة المرشح الثاني في قائمة الـ 

 

: ثالثة مقاعد، القائمة الحرة: FIS: ستة مقاعد. FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 مقعدين.

 

                                                 
1
 .2007مقابلة مع السادة: جدي التيجاني، نائب رئيس بلدية   

 .2007والئي لسنة براجي الوردي، عضو بالمجلس ال                       

 وآخرون.                       



 

206 
 

 1بلدية سطح قنتيس:

حول من يترأس القائمة أدى إلى حل  FLNلحزب الـ بين اإلطارات المحلية   عدم الوصول إلى اتفاق

 الخالف باقتراح تشكيل قائمتين حرتين خارج إطار الحزب.

 

 :01القائمة حرة رقم 

هندست هذه القائمة من طرف متصدرها السيد: سعدون رشيد، الذي ينحدر من الشخاخرة وبالضبط 

ضبط من أوالد يونس، آال وهو السيد: من أوالد أحمد بن سليمان، يليه مرشح من أوالد سي عون وبال

ول عليه كثيرا  في منافسة متصدر القائمة الحرة الثانية، ثّم يأتي في المرتبة  بوزّياني صالح، الذي ع 

 الثالثة مرشح من الجدور، يليه مرشح من الجرافة.

 

 :02القائمة الحرة رقم 

حدر من أوالد سي عون وبالضبط هندست هذه القائمة من طرف السيد: أيمن محمد البشير، الذي ين

من أوالد خالد، مع العلم أّن رئيس البلدية وقتها كان السيد: عوين الصغير، الذي ينحدر من نفس 

عشيرة متصدر هذه القائمة، أما المرتبة الثانية فكانت لمرشح من أوالد أحمد بن إبراهيم، يليه مرشح 

ول من أوالد الناصر، بينما أ خر الشخاخرة إلى المرت بة الرابعة ممثلين بالسيد: ربوش الطاهر، الذي ع 

 عليه في استقطاب على األقل أبناء عمه من أوالد الساسي.

 

: أربعة مقاعد بفارق 02: ثالثة مقاعد. الحرة 01لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: الحرة 

 ضئيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.     2007مقابلة مع السادة: لعبيدي العربي، رئيس بلدية   

1
 

.1990سعدون رشيد، عضو سابق ببلدية                         

.وآخرون.                       
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 1بلدية العوينات:

 :FLNحزب 

ن مناضلي هذا الحزب مفاده انه في حالة كان مسئول القسمة ينتمي للشاوية، فإن كان هناك اتفاق بي

متصدر القائمة ) رئيس البلدية المفترض ( يجب أن يكون من أوالد سيدي عبيد، والعكس صحيح، 

ولّما كان وقتها رئيس القسمة هو السيد: مباركي محمد ، الذي ينتمي للشاوية، فإّن متصدر القائمة كان 

والد سيدي عبيد، آال وهو السيد: مريم يوسف، يليه مرشحان من الشاوية آال وهما السيدان: دّبز من أ

لخظر، الذي كان له دوٌر كبير في احترام هذا االتفاق، ألنه كان األكبر سنا  من بين كل الفائزين 

ن أوالد سيدي وبالتالي المخول قانونا  الختيار رئيس البلدية، ثم عزوزي موسى، يليهما مرشّحان م

 عبيد، أما المرتبة السادسة فكانت للسيد: عبد اللطيف السعيد.

 

 :PNSDحزب 

عّول مهندسو هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد سي يحي بن عيسى، خاصة أوالد عّمار، 

 وأوالد حمد بن مبارك.

 

 :HMSحزب 

فإن هذا الوعاء تشتت تقريبا  بين عّول هذا الحزب على الوعاء االنتخابي للمحاتلة، لكن لسوء حضه 

 كل القوائم.

 

 :FISحزب 

رّكز هذا الحزب على الدعاية الدينية، ومخاطبة الناس في وجدانهم، خاصة فئة الشباب، دون األخذ 

بعين االعتبار االنتماءات القبلية لمرشحيه، فلقد كان متصدر القائمة السيد: قومري الطيب، ينحدر من 

ة ) المشهور أّن هذه العائلة ذات أصول تونسية (، يليه مرشح من أوالد دّراج، فرع صغير من المحاتل

 ثم مرشح من أوالد التومي، وهو فرع صغير من أوالد سي يحي بن عيسى.

 

 القائمة الحرة:

رّكز مهندس هذه القائمة ومتصدرها السيد: دّبز فريد، على عالقات الجوار والصّداقة والزمالة، كما 

 قات المصالح مع بعض التجار من أجل إنجاح حملته االنتخابية.رّكز على عال

: مقعد. الحّرة: FIS: مقعد. PNSD: ستة مقاعد. FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 : ال شيء. HMSمقعد. 

 

                                                 
.2007مقابلة مع السادة: بن جبّار عّمار، نائب رئيس بلدية  
 1
 

عبد اللطيف لخضر، من قدامى مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني.                        

دبّــز لخضر، رئيس بلدية سابق.   وآخرون...                           
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 1بلدية الحويجبات:

 :FLNحزب 

ن متصدر القائمة من الفراشيش، أال رّكز هذا الحزب عل تمثيل أهم األوعية االنتخابية بالبلدية، فكا

وهو السيد: شافعي محمد الشادلي، يليه السيد: زغالمي الهادي، الذي ينحدر من الزغالمة، ثم السيد: 

 يوسفي لزهر، الذي ينحدر من أوالد سيدي عبيد، أما المرشح الرابع فكان من الفراشيش.

 

 : FISحزب 

ة تأثر سكان بلدية الحويجبات بالرأي العام السائد كغيرهم في البلديات القريبة من مركز الوالي

 ، وخاصة فئة الشباب.FISبعاصمة الوالية والمؤيد لحزب الـ 

 

 :PNSDحزب 

هندست قائمة هذا الحزب من طرف متصدرها السيد: جبايلي الطيب، الذي رّكز بشكل خاص على 

وبالتالي ال يستطيع االعتماد على الوعاء االنتخابي للفراشيش، خاصة وأنه لم يكن مقيما  بالبلدية، 

 شعبيته بقدر إمكانية اعتماده على أقاربه.

  

 : مقعد.PNSD: مقعدين. FIS: أربعة مقاعد. FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 مقابلة مع السادة: عبد الرؤوف بالنور، الكاتب العام بالبلدية.  

 خليفي الهادي، موظف بالبلدية.                       
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 1بلدية صفصاف الوسرم:

 :FLN حزب

 بات تعددية، فإن القائمة تشكلت كما يلي:بما أّن النضج السياسي كان ضعيفا  خاصة وأنها أول انتخا

كان متصدر القائمة السيد: بشوات عبد القادر، ينحدر من أوالد بالقاسم وبالضبط من المنطقة الجنوبية 

للبلدية التي تشمل كل من عقلة أحمد، والمزارة، على أساس أّن رئيس البلدية السابقة كان السيد: 

هة الشمالية للبلدية التي تشمل مركز البلدية، والذّكارة، ثم يأتي معيفي محمد الطاهر، الذي ينتمي للج

يمثالن الجهة  نفي المرتبة الثانية، والثالثة السيدان: زّمال محمد الشريف، وشارفي عبد هللا، اللذا

الشمالية للبلدية، وخاصة مركز المدينة، فاألول من أوالد خليفة والثاني من أوالد نونة، أما المرتبة 

إلى أنه ابن إمام، يليه السيد:  ةبعة فعادت للسيد: عليوات موسى، على أساس أنه مثقف باإلضافالرا

 معيفي محمد الطاهر، رئيس البلدية السابقة، في المرتبة الخامسة.

 القائمة الحرة:

عدم اقتناع سكان البلدية وخاصة سكان الذّكارة بفكرة شمال وجنوب البلدية التي تم على أساسها 

أدى بهم إلى تشكيل قائمة حرة تصدرها السيد: عطية يونس، الذي ينحدر من  FLNقائمة الـ  ترتيب

منطقة الذّكارة، يليه السيد: رزايقية محمد الصالح، الممثل الوحيد للوعاء االنتخابي ألوالد أم ثابت، 

 اللذين ينحدرون من منطقة المزارة.

 

 : خمسة مقاعد،  القائمة الحرة: مقعدين.FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 مقابلة مع السيد: خذيري الطاهر، موظف بالبلدية.   
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بلدية الحّمامات:
1

 

 :FLNحزب 

 اعتمد هذا الحزب بشكل أساسي على قاعدته الثابتة المكونة من األسرة الثورية.

 

 :FISحزب 

أكثر باإلضافة إلى تأث ر الناخبين في هذه البلدية بالرأي العام السائد في عاصمة الوالية التي ال تبعد 

، فإّن الحزب اعتمد بشكل FISمن عشر كيلومترات عن مقر البلدية والذي كان مساندا  لحزب الـ 

واضح على االنتماء القبلي لمرشحيه، حيث كان متصدر القائمة ينحدر من البرارشة، أال وهو السيد: 

كاكسة أال وهو جابري علي، يليه مرشح يمثل الزرادمة أال وهو السيد: عيادي يحي، ثم مرشح من الو

السيد: بوقصة عبد الرحمان، أما المرتبة الرابعة فكانت لمرشح من البرارشة أال وهو السيد: جدواني 

 علي، يليه في المرتبة الخامسة مرشح من الوكاكسة.

 

 :PNSDحزب 

استفاد مهندس ومتصدر قائمة هذا الحزب السيد: جدواني الشريف، من دعم الوعاء االنتخابي الذي 

إليه، من أجل زيادة عدد ممثلي هذا الوعاء االنتخابي داخل المجلس البلدي، وهذا ما حدث  ينتمي

بالفعل، حيث تمكن ثالثة مرشحين من عائلة جدواني من دخول المجلس البلدي، أولهم كان تحت 

يحتاج ، والذي كان ال FLN، وبالتالي ال يحتاج إلى دعم، والثاني كان متصدرا  لقائمة الـ FISغطاء الـ 

 ، وهو الذي تحصل على كل الدعم.PNSDأيضا  إلى دعم، والثالث تحت غطاء الـ 

 

 القائمة الحرة:

تمكن مهندس هذه القائمة السيد: زردومي رشيد، من استمالة فئة الشباب الطامحين للتغيير بعيدا  عن 

 االجتماعي. التعصب الديني، وذلك نظرا لشعبيته التي اكتسبها من مستواه التعليمي، ومركزه

 

: مقعد، PNSD: مقعدين، FLN: خمسة مقاعد، FISلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 القائمة الحرة: مقعد.

  

 

 

                                                 
1
 .2007مقابلة مع السادة: بوقطف النوي، نائب رئيس بلدية   

 عن حركة مجتمع السلم. 2007قرفي البخاري، عضو ببلدية                        

 وآخرون...                       
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بلدية نقرين:
1
  

كون البلدية من أقدم البلديات على مستوى الوطن، باإلضافة إلى احتوائها على مزيج متنوع من 

ما تكون عن مظاهر العصبية القبلية بمعناها الضيق، وأقرب إلى التمدن االنتماءات القبلية، فإنها أبعد 

 وإلى أنواع أخرى من العصبية، كعصبية الجوار، والنسب، وربما إلى تكتالت المصالح. 

 المهم  أن ما يميز العملية االنتخابية برمتها هو: 

مهم الجيد في العملية االنتخابية متصدر القائمة غالبا  ما يكون من النقارنيـة نظرا  لتمرسهم ولتحك -

بحكم تمدنهم السابق عن التقسيمات األخرى، ونظرا  لعزوف التقسيمات القبلية األخرى عن الترشح 

 لعدم قدرتها على تنظيم نفسها سياسيا .

أغلبية القائمة تكون من النقارنية، وهذا دليل آخر على عزوف التقسيمات القبلية األخرى عن  -

 الترشح.

حملة االنتخابية ال تركز كثيرا على االنتماءات القبلية بقدر ما تركز على شعبية المرشحين، ال -

الناتجة في األساس عن عالقاتهم الشخصية بالناس من خالل المصالح المتبادلة، والناتجة كذلك من 

على خالل مآثرهم في خدمة أبناء المنطقة بغض النضر عن انتماءاتهم، وكما تركز من جهة أخرى 

 شعبية الحزب في حد ذاته.

 

 : الشيء.PSD: ثالثة مقاعد، القائمة الحرة: أربعة مقاعد، FLNكانت نتائج االنتخابات كالتالي:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ة.مقابلة مع السيد: زايد علي، موظف بالبلدي  

 وآخرون.                      
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بلدية بئر المقدم:
1
 

 :FLNحزب 

فكرة جديدة وغير واضحة، أضف إلى عند بداية التعددية الحزبية كانت فكرة الترتيب داخل القائمة 

.  كل ذلك أدى إلى تشكيل قائمة (FLN)يطرة الواضحة للبرارشة داخل الحزب الواحد سابقا  ذلك الس

عشوائية تقوم على تغليب كفة البرارشة على حساب العالونة، لكن هذه العشوائية التي أدت إلى 

حصول البرارشة على المراتب األربعة األولى داخل القائمة، أدت كذلك إلى حصول العالونة على 

بعة ممثلين داخل نفس القائمة المكونة من تسعة مرشحين، األمر الذي أدى إلى محاولة العالونة أر

االنقالب على البرارشة من خالل استمالة المترشح الثامن وهو السيد: مباركة إبراهيم )من البرارشة( 

دهم له ، وذلك من خالل وعFLNللتحالف معهم من أجل السيطرة على البلدية في حال نجاح حزب 

 بمنصب رئيس بلدية، أو نائب أول في أسوء الحاالت.

التي لم يكن لها أي حظ في النجاح  - FISولتجنب هذه الحيلة السياسية قام البرارشة بدعم قائمة حزب 

بكيفية تسمح له بالحصول على مقعدين ال أكثر  -داخل هذه البلدية بسبب التوجه الالإسالمي للناخبين

إلى إقصاء المرشح الثامن الذي يشكل خطرا عليهم، وكذلك المرشح التاسع الذي  ،الشيء الذي سيؤدي

. وبالتالي تبقى األغلبية  FISينتمي إلى العالونة، وتعويضهما بالمرشح األول والثاني من حزب 

 مع زوال خطر العالونة. FLNلصالح حزب 

 

 :FISحزب 

ب مع اإلشارة إلى استفادة هذا الحزب من نفس الشيء يقال على قائمة هذا الحزب فيما يخص الترتي

الخالف المذكور سابقا بين البرارشة، والعالونة، للحصول على مقعدين خالل هذه االنتخابات، نظرا 

 لعدم شعبية هذا الحزب في هذه البلدية.

 

 : مقعدين.FIS: سبعة مقاعد، FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 عن حركة مجتمع السلم. 2007مقابلة مع السيد: شاوشي لزهر، نائب ببلدية   

 وآخرون.                      
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 1يف:بلدية الكو

 :FLNحزب 

جاءت قائمة هذا الحزب ممثلة ألغلب األوعية االنتخابية داخل البلدية، حيث كان متصدر القائمة من 

أوالد بريك، أال وهو السيد: ظوايفية مبروك، يليه السيد: تريعة محمد، الذي ينحدر من الطوايبية، ثم 

لخامس فكان من السطايفية، والمرشح مرشح ثالٌث من الهمايلية، فرابع من السحايرية، أما المرشح ا

السادس من العوايسية. باإلضافة إلى هذا التمثيل الجيد كان تجّذر هذا الحزب في منطقة تتميز 

 بتاريخها الثوري سببا  في نجاح هذه القائمة.

 

 :FISحزب 

 هندست قائمة هذا الحزب من طرف متصدرها السيد: بوسطلة حسين، المنحدر من الهمايلية، لذلك

كان أغلب أعضاء القائمة من الهمايلية، مما يدل، إما عن عزوف الناس عن الترشح فيها، وإما على 

 لجوء الحزب الستعمال عامل العصبية القبلية بالرغم من أنه حزب إسالمي.

 

 :65القائمة الحرة رقم 

حين بالمقارنة مع حاولت هذه القائمة تمثيل أهم األوعية االنتخابية بالبلدية، لكن ضعف شعبية المرش

من خالل متصدر القائمة الذي  FISمنافسيهم، باإلضافة العتمادها على نفس الوعاء االنتخابي للـ 

ينحدر من الهمايلية أال وهو السيد: بن ذيب حمادي. كل هذا أدى إلى عدم حصول هذه القائمة على 

 نتائج مرضية.

 

 :42القائمة الحرة 

ها السيد: غنيات فريد، الذي ينحدر من الطوايبية، والذي اعتمد هندست هذه القائمة من طرف متصدر

 على العصبية الضيقة، حيث كان أغلب مرشحي القائمة من الطوايبية.

 

: مقعد، 65: مقعدين، حرة FIS: خمسة مقاعد، FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 : مقعد.42حرة 

 

 

 

                                                 
1
 .2007مقابلة مع السادة: بالغيث األديب، نائب رئيس بلدية   

 لدير.بن صّدة سمير، الكاتب العام لبلدية بولحاف ا                       

 وآخرون.                       
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 1بلدية مرسط:

 :FLNحزب 

الحزب كعادته على الوعاء االنتخابي للمغارسة، ومن بعدهم الباللة، وذلك من خالل  رّكز هذا

متصدر القائمة السيد: باشا عبد الحميد، والمرشح الثاني السيد: ترايعية عمر، أما المرتبة الثالثة 

 والرابعة فكانت لمرشحين من المغارسة.

 

 :FISحزب 

ء االنتخابي للمغارسة، حيث كان متصدر القائمة رّكز هذا الحزب كغيره من األحزاب عل الوعا

ينحدر من المغارسة وبالضبط من الشتاتحية، يليه مرشح آخر من المغارسة وبالضبط من النواصرية، 

 ، أما المرشح الثالث فكان من الباللة.FLNمن أجل منافسة متصدر قائمة الـ 

 

 القائمة حرة:

وعاء االنتخابي للمغارسة، ثم من بعدهم الباللة، فلقد كان مهندسو هذه القائمة ركزوا هم أيضا  على ال

متصدر القائمة ينحدر من المغارسة، آال وهو السيد: هّوام عبد الطيف، يليه مرشحان من الباللة آال 

 وهما السيدان: حملة صالح، وترايعية مداني.

  

 

 لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

بي في تلك الفترة كان نحو األحزاب الوطنية نظرا للبعد التاريخي للمنطقة التي بما أن التوجه االنتخا

لها عالقة كبيرة بثورة التحرير الوطني، فإن نتائج االنتخابات كانت لصالح حزب جبهة التحرير 

الوطني بخمسة مقاعد، تليه القائمة الحرة بثالثة مقاعد على اعتبار أن جل مرشحيها هم في الحقيقة 

 ، أما حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ فلم يتحصل إالّ على مقعد واحد.FLNلون في حزب مناض

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .2007مقابلة مع السادة: فاسخ عمر، عضو ببلدية   

 .2007فارس أحمد، رئيس بلدية                       

 وآخرون.                       
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 1بلدية العقلة:

 :FLNحزب 

ركز هذا الحزب على تمثيل أهم األوعية االنتخابية داخل البلدية في المراتب األولى على قائمته، 

، والجدور، فلقد كان متصدر القائمة ينتمي باستثناء أوالد بريك، بما فيهم أوالد العيساوي، وأوالد لمرة

ألوالد حراث، آال وهو السيد: عيفاوي صالح، يليه السيد: بوعبيدة عبد الحميد، الذي ينتمي للزرامة، 

ثم يأتي السيد: زّياني عبد المجيد، في المرتبة الثالثة، والذي ينتمي للفجوج، أما المرتبة الرابعة فكانت 

خلفي الطرودي، يليه في المرتبة الخامسة السيد: شعنبي نصر الدين، الذي  لممثل أوالد موسى السيد:

 ينتمي ألوالد بوقصة.

 

 :FISحزب 

لم يركز هذا الحزب على االنتماءات القبلية لمرشحيه بقدر تركيزه على سياسة اإلقناع، مستغال  في 

رى أّن متصدر قائمته ذلك الزخم اإلسالمي الذي ساد تلك الفترة خاصة في أوساط الشباب، لذلك ن

السيد: فرحات مبروك، كان ينحدر من فرع صغير من فروع أوالد بريك آال وهو فرع الجدور، مع 

العلم أنه كان ابن أ خت العالمة الكبير الشيخ العربي التبسي، يليه مرشحين من الزرامة، ثم مرشح من 

 أوالد العيساوي.    

 

 :PNSDحزب 

درها السيد: عايد محمد، على الوعاء االنتخابي ألوالد العيساوي، لكن رّكز مهندس هذه القائمة ومتص

لسوء حظ هذه القائمة، غّير أغلب أفراد هذا الوعاء االنتخابي تسجيالتهم االنتخابية إلى بلدية سطح 

 قنتيس، من أجل دعم ونصرة بنو عمومتهم خالل االنتخابات المحلية في تلك البلدية.

 

 القائمة الحرة:

دست هذه القائمة من طرف السيد: طراد الربعي، كرد فعل على عملية إقصائه من قائمة الـ تمت هن

FLN على الرغم من أنه صهر متصدر قائمة ذلك الحزب، ولقد رّكز كثيرا  على الوعاء االنتخابي ،

 نية.ألوالد حّراث، خاصة أوالد بوعون، وأوالد بوضياف الممثلين بالسيد: حافي علي، في المرتبة الثا

: مقعد. PNSD: مقعدين. FIS: خمسة مقاعد. FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 الحرة: مقعد.

 

 

                                                 
1
 .2007مقابلة مع السادة: حسين فضيل، نائب رئيس بلدية   

 ضو سابق بالبلدية.سعدون رشيد، ع                       

 عن حركة مجتمع السلم. 2007سعدون عمر، عضو ببلدية                        
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 1بلدية بئر الذهب:

 :FISحزب 

في تقديم قائمته خالل  FLNبسبب تأخر حزب  م1990لم تشارك سوى هذه القائمة في انتخابات 

على التفاهم والتقارب في وجهات النظر بين المرشحين  اآلجال المحددة، وبالتالي فإنها رّكزت أكثر

 FLNبغض النظر عن انتماءاتهم القبلية. ولقد كان أغلب مرشحيها مناضلين سابقين في صفوف الـ 

 بدليل أن متصدر القائمة السيد: عّمر سوايدية، كان رئيسا  لبلدية الحمامات في عهد الحزب الواحد.

 

 2بلدية العقلة المالحة:

 :FLNحزب 

لعبت شعبية هذا الحزب في هذه المنطقة المتميزة بتاريخها الثوري دورا  كبيرا  في حصول هذه القائمة 

على نتائج جّيدة رغم أنها لم تكن ممثلة لجميع األوعية االنتخابية في المنطقة، وما يؤكد ذلك هو عدم 

 عميق في باقي الوطن. ترشح حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في هذه البلدية رغم تغلغله ال

 

 القائمة الحرة:

، وخاصة FLNحاول مهندسو هذه القائمة االستفادة من األوعية االنتخابية التي لم يتم تمثيلها في الـ 

الوعاء االنتخابي للقراوشية، فكان متصدر القائمة والذي يليه ينحدرون من القراوشية أال وهما 

اق، يليهما مرشح من أوالد ساعي، ثم مرشحان من أوالد السيدان: عّباس محمد، وخلفون عبد الرزّ 

 خليفة. 

 

 : خمسة مقاعد، القائمة الحرة: مقعدين.FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .2007مقابلة مع السيد: زروق محمد )ياسين(، نائب رئيس بلدية   

 وآخرون.                      
2
 مقابلة مع السيد: فرحات محمد الطاهر، الكاتب العام بالبلدية.   

 وآخرون.                     
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 1بلدية قريقر:

قتين تتمّيز هذه البلدية بوجود نوع من التقليد السياسي ) العرف السياسي ( المتمثل في تبني أحد الطري

 التاليتين فيما يخص ترتيب القوائم خاصة بالنسبة لألحزاب الوطنية:

: األولى لمرشح من الزرامة، والثانية لمرشح من أوالد يمراتب األولى كالتالترتيب الخمسة  -1

مسعود، والثالثة لمرشح من أوالد بويحي، إن كان في ذلك مصلحة للقائمة، وإالّ فإنه يؤّخر للمرتبة 

 اد الكرة لمرشح من الزرامة في المرتبة الرابعة، يليه مرشح من أوالد مسعود.الخامسة، وتع

إذا كان المرشح األول من أوالد مسعود، وجب أن يكون على األقل المرشحين اللذين يليانه  -2

 من الزرامة، ثم مرشح من أوالد بويحي، حسب ما تقتضيه المصلحة السياسية.

 :FLNحزب 

أهم األوعية االنتخابية داخل البلدية، فكان متصدر القائمة ينحدر من رّكز هذا الحزب على تمثيل 

الزرامة وبالضبط من أوالد عمر، يليه مرشح من أوالد مسعود، ثم مرشح من أوالد بويحي، أما 

المرتبة الرابعة فكانت لمرشح من أوالد مبارك المنتمين للزرامة، وبالتالي يكون هذا الحزب األحسن 

 المحلي.تمثيال للمجتمع 

 

 :FISحزب 

راهن هذا الحزب على عنصر اإلقناع، بغض النظر عن االنتماء القبلي لمرشحيه، فكان بذلك متصدر 

ينحدر من أوالد مبارك المنتمين للزرامة، يليه أربعة وقائمته شابا  جامعيا  وذو شعبية بالبلدية، 

 تماء القبلي لمرشحيه.على عدم اكتراث الحزب باالن دليلمرشحين من أوالد مسعود، وهذا 

 

 :01القائمة الحرة رقم 

حاولت هذه القائمة استقطاب مختلف األوعية االنتخابية المشكلة للمجتمع المحلي، لكنها رّكزت بشكل 

 .FISخاص على أوالد مبارك الذين ينتمون للزرامة، فتأثرت بذلك من منافسة متصدر قائمة 

 

 :02القائمة الحرة رقم 

إلى توظيف العصبية القبلية الضيقة من خالل تشكيل قائمة مكونة من مرشحين من  لجأت هذه القائمة

، FLNأوالد مسعود ال غير، لكنها تأثرت من تشتت الوعاء االنتخابي ألوالد مسعود بينها وبين الـ 

  FIS .والـ 

ن الحرتين: : مقعد، القائمتيFIS: أربعة مقاعد، FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 مقعد لكل واحدة منهن.

 

                                                 
1
 وآخرون.مقابلة مع السيد: مالكية اليازيد، رئيس بلدية سابق.      
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 1بلدية بّكارية:

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب بشكل كبير على الوعاء االنتخابي ألوالد ملول، مع محاولة استقطاب بعض األوعية 

االنتخابية الصغيرة، فجاءت قائمته مشكلة من السيد: جابري أحمد، كمتصدر للقائمة والذي ينحدر من 

رشح من أوالد سيدي يحي بن طالب، ثم مرشح من الزغالمة، أما بقية المرشحين أوالد ملول، يليه م

 فينتمون ألوالد ملول.

 

 :FISحزب 

رغم أن هذا الحزب كان قد أعلن معاداته الستعمال للعصبية القبلية في االنتخابات إالّ أنه لجأ إليها 

أن متصدر القائمة ينحدر من ضمنيا  من خالل ترتيبه للمرشحين على القائمة، حيث يمكن مالحظة 

أوالد دّراج، أال وهو السيد: بوحملة الطاهر، وذلك من أجل تحقيق االنفراد بالوعاء االنتخابي ألوالد 

، FLNدّراج، يليه ثالثة مرشحين يشبهون في ترتيبهم ترتيب المرشحين الثالثة األوائل على قائمة الـ 

نتخابي، فالمرشح الثاني كان من أوالد ملول، يليه وذلك من أجل مزاحمة ذلك الحزب على وعائه اال

 مرشح من أوالد سيدي يحي بن طالب، ثم مرشح من الزغالمة.

أضف إلى ذلك تأثر فئة الشباب بوجه خاص بالرأي العام السائد في عاصمة الوالية التي ال تبعد عن 

 .FISمقر البلدية أكثر من عشر كيلومترات، والذي كان مساندا لحزب الـ 

  

 القائمة الحرة:

، ولقد FISتشكلت هذه القائمة من طرف مجموعة من األصدقاء المعارضين لمبادئ الحزب اإلسالمي 

القائمة بشكل تنافسي، حيث كان متصدر القائمة من  االتّف حولهم كل من كان على فكرتهم، ولقد رتبو

حول الوعاء االنتخابي  FISالـ  أوالد دّراج، أال وهو السيد: شّمام قدور، وذلك من أجل منافسة حزب

ألوالد دّراج، يليه مرشح من أوالد ملول على اعتبار أنه أكبر وعاء انتخابي بالبلدية، ثم مرشح من 

النمامشة، ولقد كان ذلك أحسن ترتيب للنمامشة على مستوى كل القوائم، أما المرتبة الرابعة فكانت 

 لمرشح من الزغالمة.

 

 :PNSDحزب 

ئمة أيضا  من طرف مجموعة من األصدقاء الشباب الذين كانوا يؤمنون بإمكانية التغيير شكلت هذه القا

بعيدا  عن مساوئ العصبية القبلية، والتعصب الديني، لكن عدم شعبية مرشحيها، وكذا عدم استيعاب 

 ية.المجتمع المحلي لمثل تلك األفكار الجديدة عليه، أدى إلى عدم حصول هذه القائمة على نتائج مرض

 

                                                 
1
 .2007مقابلة مع السادة: جابري عمارة، رئيس بلدية   

 وآخرون.عثمانية العربي، نائب رئيس البلدية.                          
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: مقعد. FLN: أربعة مقاعد. القائمة الحرة: مقعدين. FISلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

PNSD.الشيء : 

 

 1بلدية بوخظرة:

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب على تمثيل أهم األوعية االنتخابية داخل البلدية، حيث كان متصدر القائمة من 

 رازقة، ثم مرشح من المعاليم، أما المرشح الرابع فكان من الغيانة.المغارسة، يليه مرشح ثان من الم

 

 القائمة الحرة ) االعتماد على النفس (:

هندست هذه القائمة من طرف المعاليم بقيادة السيد: نويري يوسف، فكان جل أعضائها من المعاليم 

 .FLNكرد فعل على سوء ترتيبهم في الـ 

 

 القائمة الحرة ) المستقبل (:

ندست هذه القائمة من طرف متصدرها السيد: الهّوام الهّوام، الذي ينحدر من المغارسة، يليه مرشح ه

من الغيانة، ثم مرشح من أوالد سيدي عبيد، فمرشح من المرازقة، ولقد حاول متصدر هذه القائمة 

طرف  استقطاب الوعاء االنتخابي للمغارسة بشكل خاص، رغم المنافسة الشديدة التي واجهها من

 ، التي كان متصدرها من المغارسة.FLNقائمة حزب الـ 

 

 القائمة الحرة ) العدل والمساواة (:

هندست هذه القائمة من طرف متصدرها السيد: بخوش عبد هللا، الذي ينحدر من المرازقة، والذي 

من بين  عّول كثيرا  على الوعاء االنتخابي الذي ينحدر منه على أساس أنه المرشح األحسن ترتيبا

 المرشحين الذين ينتمون إلى نفس الوعاء االنتخابي. 

 

: أربعة مقاعد، االعتماد على النفس: مقعدين، FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 المستقبل: مقعد.

 

 

 

 

                                                 
1
 مقابلة مع السادة: لعور فرح، الكاتب العام بالبلدية.  

 وآخرون.بومعقودة ونيس، رئيس مصلحة االنتخابات.                          
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 1بلدية الونزة:

 :FLNحزب 

خالل كل من متصدر اعتمد هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد سيدي يحي بن طالب من 

القائمة، السيد: بخوش أحمد، والمرشح الثالث السيد: حّراث عبد الواحد، كما حاول استقطاب ما يمكن 

ول عليه كثيرا لمنافسة كل من  من الشاوية، من خالل المرشح الثاني السيد: زروالي بوجمعة، الذي ع 

شح من أوالد سيدي عبيد، وذلك ، أما المرتبة الرابعة فكانت لمرHMS، وFISمتصدر قائمة الـ 

 .58لمنافسة متصدر القائمة الحرة رقم 

 

 :FISحزب 

اعتمد هذا الحزب على توفير ثالثة مواصفات في متصدر القائمة بغض النظر عن انتمائه القبلي، 

فكان متصدر القائمة شابا  في الثالثينات من عمره، له مستوى جامعي، وله شعبية وقبول لدى الناس، 

هو السيد: بالهوشات الربعي، يليه مرشح  ينحدر من الشابية، ثم مرشح ثالث ينحدر من سوق آال و

أهراس، أما المرشح الرابع فكان من أوالد دّراج، وهذا إن دّل فإنما يدل على عدم اهتمام هذا الحزب 

 باالنتماءات القبلية لمرشحيه.

 

 :HMSحزب 

ر نفس المواصفات في متصدر قائمته والذي كان اعتمد هذا الحزب نفس سياسة الحزب المنحل فوف

 السيد: عقون بوبكر، يليه مرشح ينحدر من سوق أهراس، آال وهو السيد: بن خليفة مقداد. 

 

 :58القائمة الحرة رقم 

رّكزت هذه القائمة على الوعاء االنتخابي ألوالد سيدي عبيد، من خالل متصدر القائمة السيد: رزايقية 

 أغلبية مرشحي القائمة الذين ينتمون إلى هذا الوعاء االنتخابي. بوجمعة، ومن خالل

 

 لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

FIS .أربعة مقاعد، ورئاسة البلدية بفارق األصوات :FLN .أربعة مقاعد :HMS مقعدين. القائمة :

 الحرة: مقعد.

 

 

                                                 
1
 مقابلة مع السادة: قلعي عمر، نائب رئيس البلدية.  

 عوي عمر، من قدامى مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني.                       

 حمداوي مصطفى، رئيس مصلحة االنتخابات.                       
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 1بلدية الماء األبيض:

 :FLNحزب 

تمثيل أغلب األوعية االنتخابية المشكلة للمجتمع المحلي، لكنه رّكز بشكل  راهن هذا الحزب على

خاص على الوعاء االنتخابي ألوالد سي محمد، من خالل متصدر القائمة السيد: بوعّكاز لحبيب، مما 

الذي ينتمي إلى نفس الوعاء  HMSجعل القائمة تتعرض لمنافسة شديدة من طرف متصدر قائمة 

 االنتخابي.

 

 :FISحزب 

رّكز هذا الحزب على عنصر اإلقناع مما جعله ال يهتم كثيرا  باالنتماءات القبلية لمرشحيه، حيث كان 

أغلب مرشحيه من أوعية انتخابية صغيرة، خاصة متصدر القائمة، السيد: عثامنية علي، الذي ينتمي 

 عة.ألوالد عباس، يليه المرشح الثاني، السيد: ناصر السعيد، الذي ينتمي للشعاش

 

 :HMSحزب 

لم ي غفل هذا الحزب ما لالنتماءات القبلية من أهمية في إنجاح الحملة االنتخابية، فكان متصدر القائمة 

 من أوالد سي محمد، آال وهو السيد: مشري عبد هللا، يليه مرشح آخر من أوالد مراح.

 

 القائمة الحرة:

بالبلدية، عدى الوعاء االنتخابي ألوالد سي رّكزت هذه القائمة على تمثيل أغلب األوعية االنتخابية 

محمد، على أساس أنه ممثل على رأس قائمتين حزبيتين، فلقد كان متصدر القائمة، السيد: سالمي بدر 

الدين، ينحدر من أوالد عبودة، يليه مرشح من أوالد مراح، ثم مرشح من العدادة، فمرشح من 

 الشعاشعة.

 

 FLNبات كالتالي: القائمة الحرة: أربعة مقاعد مع إعالن انتمائها للـ لهذه األسباب كانت نتائج االنتخا

 : ال شيء.FIS: مقعد. HMS: مقعدين. FLNفور نجاحها. 

 

 

 

 

                                                 
1
 ابلة مع السيد: عبادة تليلي، الكاتب العام للبلدية. مق  

 وآخرون.                      
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 1بلدية أم علي:

بما النظام االنتخابي الذي كان مطبقا  وقتها هو نظام األغلبية البسيطة فإّن ذلك أّثر على نتائج 

 قيقي للقوائم المشاركة.االنتخابات، ولم يعكس الوزن الح

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد حمد وخاصة المعامرية ممثلين في شخص السيد: 

فردي مختار، متصدر القائمة، والذي ينتمي إلى العكارمية، كما رّكز على الوعاء االنتخابي ألوالد 

يه مرشحين آخرين من أوالد إبراهيم، دون إبراهيم، ممثلين في شخص السيد: قبلة عبد المالك، يل

 األخذ بعين االعتبار تمثيل الوعاء االنتخابي ألوالد نّصر. 

 

 :FISحزب 

رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد حمد، وخاصة الرقايعية من خالل متصدر القائمة 

أوالد نّصر، وبالتالي كان هذا  السيد: حمدي باشا عبد هللا، يليه مرشح من أوالد إبراهيم، ثم مرشح من

الحزب األحسن تمثيال  لألوعية االنتخابية على مستوى البلدية، أضف إلى ذلك تمتع هذا الحزب وقتها 

 بشعبية كبيرة خاصة لدى فئة الشباب.

 

 القائمة الحرة: 

كيبة القوائم كانت هذه القائمة آخر قائمة يتم اإلعالن عنها وبالتالي استفادة من فرصة اإلطالع على تر

األخرى، فكان متصدر القائمة ينحدر من العكارمية، وبالضبط من أوالد الحاج، آال وهو السيد: فردي 

عبد الرحيم، وذلك من اجل تقسيم الوعاء االنتخابي لعائلة فردي إلى عكارمية، وأوالد الحاج، وبالتالي 

مرشح من أوالد براهيم وبالضبط من ، يليه في المرتبة الثانية FLNالتشويش على متصدر قائمة الـ 

، أما المرتبة FIS، والـ FLNعائلة قبلة وذلك من أجل التشويش على المرشح الثاني لكل من حزب الـ 

الثالثة فكانت لمرشح من العكارمية آال وهو السيد فردي لطفي، وذلك من أجل تشتيت الوعاء 

ذي ينتمي بدوره للعكارمية. ثم يأتي في ، الFLNاالنتخابي الذي كان يعول عليه متصدر حزب الـ 

المرتبة الرابعة مرشح آخر من أوالد إبراهيم، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من منتخبي هذا 

 الوعاء.

 

: مقعدين بفارق صوتين FISمقاعد،  04لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: القائمة الحرة: 

 د بفارق تسعة أصوات عن القائمة الحرة.: مقعد واحFLNعن القائمة الحرة، 

 

                                                 
1
 وآخرون.مقابلة مع السيد: حمدي باشا عبد الرّزاق، رئيس مكتب التجمع الوطني الديمقراطي، وعضو سابق بالبلدية.      
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 1بلدية ثليجان:

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب على تمثيل أهم األوعية االنتخابية المشكلة للمجتمع المحلي، حيث كان متصدر 

القائمة ينحدر من الزرامة وبالضبط من الفراحنة، آال وهو السيد: فرحاني بالخير، الذي كان معلما  

، يليه مرشح FISنت تلك أهم ميزة عّول عليها هذا الحزب من أجل منافسة حزب الـ للقرءان، ولقد كا

ول عليه  من أوالد حميدة، وبالضبط من أوالد سي علي، آال وهو السيد: زرفاوي إسماعيل، الذي ع 

كثيرا  من أجل منافسة متصدر القائمة الحرة، أما المرشح الثالث فكان من الزرامة، يليه مرشٌح رابٌع 

 ن أوالد حميدة، وهكذا دواليك إلى آخر القائمة.م

 

 :FISحزب 

لم يعر هذا الحزب االهتمام الكافي لعملية تمثيل األوعية االنتخابية الكبيرة داخل قائمته، أضف إلى 

ذلك عدم شعبية أحزاب التيار اإلسالمي في هذه البلدية، الشيء الذي أدى إلى عدم حصوله على نتائج 

 مرضية. 

 

 الحرة: القائمة

هندست هذه القائمة من طرف متصدرها السيد: بوعلي صالح، الذي كان رئيسا  للبلدية السابقة، والذي 

التي أ قصي  FLNينحدر من أوالد حميدة وبالضبط من أوالد ساسي، وذلك من أجل منافسة قائمة الـ 

ول عليه كثيرا   من أجل منافسة متصدر  منها، يليه مرشح من الزرامة وبالضبط من الفراحنة، والذي ع 

 ، أما المرتبة الثالثة فكانت لمرشح من أوالد حميدة، وهكذا دواليك إلى آخر القائمة.FLNقائمة الـ 

 

: FIS: أربعة مقاعد، القائمة الحرة: ثالثة مقاعد، FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 ال شيء.

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 مقابلة مع السيد: عمارة نصير، نائب رئيس البلدية.  

 وآخرون.                     
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 1بلدية عين الزرقاء:

 :FLNحزب 

ول هذا الحزب التركيز بالدرجة األولى على الوعاء االنتخابي للمرازقة من خالل متصدر القائمة حا

السيد: بن مدخن التيجاني، الذي لم يكن لسوء حظ الحزب محل إجماع المرازقة الذين تفرقوا بينه 

القائمة الحرة السيد: بوعالّق محمود، والمرشح الثاني في  01وبين المرشح الثالث للقائمة الحرة رقم 

السيد: نّحال رايس، ثم يأتي في المرتبة الثانية السيد: بن شرقية الهادي، الذي ينحدر من أوالد  03رقم 

ول عليه كثيرا في منافسة القائمة الحرة ألوالد مولى التي  مولى، وبالضبط من أوالد حمودة، والذي ع 

، أما المرتبة الثالثة فكانت للسيد: بوقفة يتصدرها السيد: كتيف السبتي، الذي ينحدر من أوالد حمزة

عبد الواحد، الذي ينحدر من الهرايسية وهو ممثل الهرايسية األحسن ترتيبا  على مستوى كل القوائم، 

 وبالتالي يكون األحق بالحصول على أصواتهم.

 

 :01القائمة الحرة رقم 

شحين األول والثاني السيدان: كالع ركزت هذه القائمة على الوعاء االنتخابي للعبادنة من خالل المر

العربي، الذي كان رئيسا للبلدية السابقة، وباجي يوسف، يليهما مرشح من أوالد مولى ، ثم مرشح من 

 المرازقة، ثم مرشح من قصطل.

 

 :02القائمة الحرة رقم 

روعهم، ركزت هذه القائمة على االنتماء القبلي الضيق فكان جل مرشحيها من أوالد مولى باختالف ف

 لها. FLNلكنها تأثرت من منافسة المرشح الثاني في الـ 

 

 :03القائمة الحرة رقم 

ركّزت هذه القائمة على الوعاء االنتخابي للعبادنة والمرازقة من خالل المرشح األول والثاني، لكنها 

 .01، والقائمة الحرة رقم FLNتأثرت كثيرا من منافسة الـ 

 

: مقعدين، FLNمقاعد،  05 :01النتخابات كالتالي: القائمة الحرة رقم لهذه األسباب كانت نتائج ا

 القائمتين الحرتين المتبقيتين: مقعد لكل واحدة منهما.

 

 

                                                 
1
 مقابلة مع السادة: نّحال عّمار، نائب رئيس البلدية.  

 زروق عبد هللا، نائب رئيس البلدية.                       

 حمزاوي العيد، رئيس مصلحة الموارد البشرية.                       
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 1بلدية المريج:

 :FLNحزب 

حاول هذا الحزب تمثيل أهم األوعية االنتخابية بالتناسب مع حجمها، فكان متصدر القائمة من 

 سية، ثم مرشح ثالث من العبادنة، وهكذا دواليك إلى آخر القائمة.المرازقة، يليه مرشح من الهراي

 

 القائمة الحرة الصدق في العمل:

 اعتمدت على العصبية الضيقة، حيث كان جل المرشحين ينتمون إلى المرازقة دون استثناء.

 

 القائمة الحرة التنمية الشاملة: 

 ن جل مرشحيها من الهرايسية.هذه القائمة أيضا  اعتمدت على العصبية الضيقة، حيث كا

 

 القائمة الحرة الوفاق والعدالة االجتماعية:

حاولت هذه القائمة خلق نوع من التحالف بين المرازقة، والعبادنة، والحنابلية، حيث كان متصدر 

 القائمة من المرازقة، يليه الثاني من العبادنة وهكذا دواليك إلى آخر القائمة باستثناء المرتبة الثالثة

 التي كانت لمرشح من الحنابلية.

 : أربع مقاعد، القوائم الحرة الباقية: مقعد لكل واحدة.FLNكالتالي: النتائج لهذه األسباب كانت 

 

 2بلدية بولحاف الدير:

 :FISحزب 

، وخاصة فئة الشباب، هؤالء الذين تأثروا FLNاستفادت هذه القائمة من سخط الشارع على حزب الـ 

لعام السائد بمقر الوالية التي ال تبعد عن مقر البلدية أكثر من عشر كيلومترات والذي كثيرا  بالرأي ا

كان مساندا للحزب، كما وظف الحزب من جهة أخرى االنتماء القبلي لخدمة هذه القائمة، حيث اعتمد 

الذي  FLNبشكل كبير على الوعاء االنتخابي ألوالد قديم، والعواشرية من أجل منافسة حزب الـ 

 اعتمد على الوعاء االنتخابي للخنافسة وخاصة عائلة دريد.

 

 :FLNحزب 

اعتمد هذا الحزب على الوعاء االنتخابي الثابت من المجاهدين وأبناء الشهداء، كما اعتمد على الوعاء 

 االنتخابي للخنافسة بشكل خاص من خالل متصدر القائمة السيد: دريد ياسين.

 

 : مقعدين.FLN: خمسة مقاعد، FISتخابات كالتالي: لهذه األسباب كانت نتائج االن

 

                                                 
1
 وآخرون.مقابلة مع السيد: بوعالّق حمزة، نائب رئيس البلدية.     

2
    وآخرون.مقابلة مع السادة: فتني يونس، موظف بالبلدية.       
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 1بلدية بّجــن:

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب في إعداده للقائمة على تمثيل كل التقسيمات القبلية، فكانت المرتبة األولى من نصيب 

 والمرتبة الثانية من نصيب الزرامة، أما الثالثة فكانت من نصيب أوالد سي عيسى، الخنافسة،

 سة كانت من نصيب أوالد العيساوي.والخام

 

 القائمة الحرة:

ولكن بترتيب مختلف، فلقد كانت المرتبة األولى من نصيب   FLNاعتمدت هذه القائمة نفس طريقة الـ 

والمرتبة الثانية من نصيب أوالد العيساوي، والمرتبة الثالثة من نصيب الخنافسة،  أوالد سي عيسى،

 زرامة. والمرتبة الرابعة من نصيب ال

 

 : ستة مقاعد.  القائمة الحرة: مقعد. FLN :نتائج االنتخابات كانت كالتالي

 

 2بلدية المزرعة:

 :FLNحزب 

احترم هذا الحزب في تشكيله للقائمة حجم الوعاء االنتخابي الذي ينتمي إليه كل مرشح، فكان 

مدة وهكذا دواليك إلى أن المنصب األول للفراحنة، والثاني ألوالد سليمان، أما الثالث فكان للجال

 تكتمل القائمة.

 

 :PNSDحزب 

رّكز هذا الحزب على الفراحنة وبالضبط على الزقاقة من خالل ترشيحه إلثنين منهم على رأس 

 القائمة، يليهما مرشح من الجالمدة، ثم مرشح من أوالد سليمان.

 

 القائمة الحرة:

لى عائلته باعتبارها من أكبر عائالت العراوة، رّكز مهندس هذه القائمة السيد: عبد المالك علي، ع

 لذلك نرى أن المرتبة األولى والثالثة كانتا لمرشحين من هذه العائلة يتخللهما مرشح من الجالمدة.

 

 : مقعد ، األحرار: مقعد.PNSD: خمسة مقاعد، FLN لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

 

                                                 
1
 وآخرون..    2007مقابلة مع السيد: بوخلوط محمد، نائب رئيس بلدية   

2
 مقابلة مع السادة: الوالي محمد، الكاتب العام بالبلدية.  

 وآخرون..   2007بوساحية محمد لخضر، رئيس بلدية                        
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 1بلدية فركان:

 :FLN حزب

رتب قائمة هذا الحزب انطالقا  من القاعدة، بل فرضت من القمة، الشيء الذي جعلها غير لم ت

متوازنة، فمتصدر القائمة كان ينحدر من أوالد ابراهيم وهو أصغر وعاء انتخابي بالبلدية، يليه مرشح 

المرتبة من أوالد العيساوي وبالضبط من الخاللطية ثاني أكبر وعاء انتخابي بعد أوالد علي، وكانت 

الثالثة من نصيب مرشح آخر من أوالد ابراهيم، أما المرتبة الرابعة فكانت لمرشح من أوالد يونس 

ثالث أكبر وعاء انتخابي بالبلدية، يليه مرشح من العداونية وهو رابع اكبر وعاء انتخابي بالبلدية. أما 

 المدايلية، وأوالد علي فلم يرتبوا كما يجب.

 

 .37القائمة الحرة رقم: 

احترمت هذه القائمة التوازن بين األوعية االنتخابية مع إحداث بعض التغييرات التي فرضتها الحاجة 

السياسية. فمتصدر القائمة كان من المدايلية رغم أنهم ثاني اكبر وعاء انتخابي بعد أوالد العيساوي، 

، 34ى القائمة الحرة رقم:وذلك بسبب عدم وجود أي مرشح منافس من المدايلية في القوائم األخرى عد

والتي تراجعت عن خوض تلك االنتخابات باإلضافة إلى تزكيتها لهذه القائمة. أما المرتبة الثانية 

فكانت لمرشح من أوالد العيساوي وبالضبط من أوالد علي، يليه مرشح من العداونية بدال  من أوالد 

ابي لهذه العائلة، يليه مرشحان من أوالد يونس، وبالضبط من عائلة عزوز بسبب أهمية الوعاء االنتخ

 يونس.

 

 .34القائمة الحرة رقم: 

ال لسبب إال من أجل  37تراجعت هذه القائمة عن خوض االنتخابات، بل قامت بتزكية القائمة رقم 

 . FLNاإلطاحة بقائمة الـ 

 

 : ثالثة مقاعد.FLN : أربعة مقاعد،37لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: القائمة الحرة 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 وآخرون.بلة مع السيد: قتّال محمد، نائب رئيس البلدية.   مقا 
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 م.1990لسنة  المستوم التعليمي لمتصدري القوائم على مستوم كل البلديات: 01الجدول رقم 

 

 المستوم التعليمي        

 األحزاب

 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي دون مستوم

INDEP 3 4 12 10 3 32 

FLN 3 3 9 7 4 26 

FIS 1 1 1 6 9 18 

PNSD  1 1 1 4 7 

HMS     3 3 

PSD   1   1 

 1  1    اإلرشاد واإلصالح

 88 23 25 24 9 7 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

نالحظ أّن ذوي المستوى التعليمي المتوسط والثانوي يسيطرون على صدارة قوائم حزب الـ 

FLNمن إعداد  ، وكذلك صدارة القوائم الحرة التي هي في الحقيقة عبارة عن تكتالت موازية

، بينما يبقى ذوي المستوى الجامعي ضعفي التمثيل في صدارة FLNمناضلين سابقين في حزب الـ 

 هذه القوائم.

، HMS، جمعية اإلرشاد واإلصالح، و FISنالحظ أّن أحزاب التيار اإلسالمي، ونقصد الـ 

لمستوى الثانوي، رّكزت بشكل كبير على ذوي المستوى التعليمي الجامعي، وبنسبة أقل على ذوي ا

األحزاب ذوي الكفاءات القادرين على صنع الفارق، عكس األحزاب الوطنية  من أجل الظهور بمظهر

 التي كانت تكرس وجود أفراد األسرة الثورية بغض النظر عن مستواهم الدراسي.

، فلقد رّكزت على ذوي المستوى PNSDنفس الشيء بالنسبة ألحزاب التيار الديمقراطي، كالـ 

، الذي كان ال يعير اهتماما لهذه الفئة ربما ألنها لم FLNلتعليمي الجامعي لتتمّيز بذلك عن حزب الـ  ا

 تشارك في الثورة.
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 .م1990لسنة  المستوم التعليمي لرؤساء البلديات: 02الجدول رقم 

 

 نسبتهم عدد رؤساء المجالس المستوم التعليمي

  4 دون مستوم 

  2 االبتدائي

  8 متوسطال

  9 الثانوي

  5 الجامعي

 %100 28 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

 

 المتوسط والثانوي على حساب الجامعي .المستوى التعليمي العام لرؤساء البلديات يميل نحو 

 

 .م1990لمستوم التعليمي لرؤساء البلديات حسب األحزاب لسنة ا: 03الجدول رقم 

 

 األحزاب                 

 المستوم التعليمي

FLN FIS INDEP  اإلرشاد

 واإلصالح

   1 3 بدون مستوم

  1  1 ابتدائي

  1 1 6 متوسط

 1 3 1 4 ثانوي

  1 3 1 جامعي

 1 6 6 15 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

 

يال  ، وكذلك القوائم الحرة هي األكثر تمثFLNأن حزب الـ كما قلنا سابقا  يتضح من خالل هذا الجدول 

لذوي المستوى الدراسي المتوسط والثانوي، بينما أحزاب التيار اإلسالمي هي األكثر تمثيال  لذوي 

 المستوى الدراسي الجامعي.
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 .م1990: المهنة األصلية لمتصدري القوائم على مستوم كل البلديات حسب األحزاب 04الجدول رقم 

 

 المهنة األصلية        

 األحزاب
 المجموع بّطال فالح تاجـر مهنة حرة مهنة ميدانية مهنة مكتبية مهنة التعليم

INDEP 14 10 2  3 2 1 32 

FLN 10 8 3   3 2 26 

FIS 11 3 3  1   18 

PNSD 1 3 2 1    7 

HMS 2 1      3 

PSD 1       1 

 1       1 اإلرشاد واإلصالح

 88 3 5 4 1 10 25 40 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

نالحظ أّن مهنة التعليم هي المهنة األكثر سيطرة على عملية الترشح لالنتخابات نظرا للمكانة 

االجتماعية التي تحتلها هذه الفئة المهنية داخل البناء االجتماعي، ومن ثّم قدرتها على التأثير في 

 ئات األخرى.توجهات الناخبين، خاصة أنها تملك من الوعي، والثقافة السياسية ما ال تملكه الف

تليها مباشرتا المهن ذات الطابع المكتبي كاإلدارة، والتسيير، بسبب امتالك أصحابها قدرا ال بأس به 

 من الوعي السياسي، ومن العالقات الشخصية، بحكم وظائفهم. 

 

 .م1990لسنة  المهن الرئيسية لرؤساء البلديات: 05الجدول رقم 

 

 بتهمنس عدد رؤساء المجالس المهنة األصلية

  9 مهنة التعليم

  11 مهنة مكتبية

  4 مهنة ميدانية

  0 مهنة حرة

  1 تاجر

  2 فالح

  1 بّطال

 %100 28 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.
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 .م1990لسنة  المهن الرئيسية لرؤساء البلديات حسب األحزاب: 06الجدول رقم 

 

 المهنة األصلية        

 األحزاب
 المجموع بّطال فالح تاجـر مهنة حرة مهنة ميدانية نة مكتبيةمه مهنة التعليم

FLN 4 6 2   2 1 15 

FIS 2 2 2     6 

INDEP 2 3   1   6 

 1       1 اإلرشاد واإلصالح

 28 1 2 1  4 11 9 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

لعالقات بحكم وظائفهم، كما قلنا سابقا  فإّن امتالك أصحاب المهن المكتبية لشبكة معتبرة من ا

. تليهم FLNرّشحهم ليكونوا الفئة المهنية األكثر احتالال لمنصب رئيس البلدية وخاصة تحت غطاء الـ 

 مباشرة فئة المعلمين.

نالحظ أّن فئات أخرى مثل فئة التجار، والفالحين، والعاطلين عن العمل، لم تجد فرصة  

 ألحرار.  ، وقوائم اFLNللترشح أو الفوز سوى مع الـ 

 

 

 .م1990لسنة  سن متصدري القوائم حسب األحزاب: 07الجدول رقم 

 

 السن           

 األحزاب

 المجموع 60أكبر من  60-51 50-41 40-31 31أقل من 

INDEP 4 20 7  1 32 

FLN 3 17 5 1  26 

FIS 4 10 4   18 

PNSD 2 5    7 

HMS 3     3 

PSD  1    1 

 1    1  اإلرشاد واإلصالح

 88 1 1 16 54 16 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.
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 .م1990لسنة  سن رؤساء البلديات حسب األحزاب: 08الجدول رقم 

 

 السن           

 األحزاب

 المجموع 60أكبر من  60-51 50-41 40-31 31أقل من 

FLN 2 8 4 1  15 

FIS 1 3 2   6 

INDEP 2 3 1   6 

 1    1  اإلرشاد واالصالح

 28  1 7 15 5 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

 

 40، و31أّن الفئة العمرية األكثر تمثيال في هذه االنتخابات هي الفئة العمرية ما بين نالحظ 

سنة، وبالتالي فهي فئة لم تشارك في العمل الثوري بحكم سنها، كما أنها تعتبر فئة شابة وذات خبرة 

 ة جدا  وال هي كبيرة جدا .في نفس الوقت فال هي صغير
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 رابعالفصل ال

 المندوبيــــات
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 تمهيد الفصـــل: 

 

مرحلة ظهور المندوبيات كانت مرحلة انتقالية مّيزها الجو العام غير المستقر 

فظة على نوع من االستقرار داخل البالد، فكانت بذلك الحل البديل بالنسبة للسلطة للمحا

إلى حين ترتيب االستحقاقات القادمة، لذلك نجد أّن أغلب أعضاء هذه المندوبيات كانوا 

 من رجال الوالء للنظام القائم. 
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 الفصل الرابع: المندوبيات:

 1بلدية تبسة:* 

 :95-93مندوبية 

ه في األحزاب الوطنية أثناء تنصيبها للمندوبية، حيث احترمت اإلدارة الوصية نفس العرف المعمول ب

كان رئيس المندوبية السيد: علية علي، ينتمي للنمامشة، يساعده السادة: بوترعة نور الدين، من 

النمامشة، غريب عّباس، من أوالد سيدي يحي، كثير عمر، من أوالد دّراج، ونبوشي ميلود، من 

 األقليات.

 :97-95مندوبية 

المندوبية من عضوين فقط ألسباب مجهولة، وهما السيد: قرفي الزبير، من النمامشة،  تشكلت هذه

 والسيد: غريب عّباس، من أوالد سيدي يحي.

 

 2بلدية بئر العاتر:* 

 :95–93مندوبية 

ال يفوتنا أن نشير هنا إلى أنه حتى الوالية تراعي عملية التوازن بين النمامشة و أوالد بالقاسم وأوالد 

، حيث تبين لنا أنه هناك توازن م1995-1993ويظهر ذلك جليا من خالل قائمة أعضاء مندوبية دالل 

بين أوالد بالقاسم وأوالد دالل والنمامشة حيث كان السيد: ناصري عبد  (م1995-1993)داخل مندوبية 

بالقاسم، هللا، رئيسا للمندوبية وهو من النمامشة، يساعده السيد: سلمي بوبكر، المنحدر من أوالد 

والسيد: محفوظ عبد العزيز، من أوالد دالل، وتتضح عملية الحفاظ على التوازن أكثر بعد استقالة 

السيد: سلمي بوبكر، وتعويضه بالسيد: جييري حمادي، وهو من أوالد دالل، فأصبح هناك اختالل في 

وعدم وجود أي عضو  التوازن بين أوالد بالقاسم وأوالد دالل يكمن في وجود عضوين من أوالد دالل

من أوالد بالقاسم، الشيء الذي اضطر أعضاء المندوبية على إضافة عضو رابع ينحدر من أوالد 

جل إحداث التوازن. مع العلم أن هذا العضو الجديد أبالقاسم، أال وهو السيد: نصيب صالح، وذلك من 

ا من طرف الوالية. الم يكن معين  رسمي 

 :97–95مندوبية 

أين كان السيد: صخري المداني، رئيسا للمندوبية و   )م1997-1995(ذلك في مندوبية تكرر الوضع ك

هو من أوالد سيدي عبيد، يساعده السيد: بالقاسم علي، الذي ينحدر من النمامشة، ثم السيد: طراد 

 محمد، الذي ينحدر أيضا  من النمامشة.

 

                                                 
1
 وآخرون.               مقابلة مع السيد: حمدي لزهر، نائب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة.     

2
 رون.معيفي على، عضو سابق، وحالي بالبلدية.   وآخ بالبلدية،  و HMSمقابلة مع السادة: ربيعي البخاري، رئيس مكتب   
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 1بلدية الشريعة:* 

 :97-95مندوبية 

تنصيبها للمندوبية تمثيل أهم التقسيمات القبلية بالبلدية، حيث كان المندوب هو احترمت اإلدارة أثناء 

السيد: سلطاني بالقاسم، الذي ينحدر من أوالد حميدة، وبالضبط من أوالد سعيدان، يساعده ثالثة 

أعضاء، األول من أوالد حميدة وبالضبط من أوالد سي علي أال وهو السيد: قواسمية محمد، والثاني 

والد مسعود أال وهو السيد: دقايشية لمين، أما الثالث فهو السيد: الوافي محمد، الذي ينحدر من من أ

 الزرامة.

 

 2بلدية سطح قنتيس:* 

 :97-95مندوبية 

تم اختيار رئيس البلدية السيد: أيمن محمد البشير، والسادة النواب: جعفر الصادق، وجالّب عبد 

ندوبية وذلك من أجل الحفاظ على استقرار األوضاع داخل البلدية المجيد، من نفس البلدية ليسيروا الم

 إلى غاية االنتخابات البلدية المقبلة.

 

 3بلدية لعوينات:* 

 :97-95مندوبية 

اختارت اإلدارة بمناسبة تشكيل المندوبية مجموعة من األشخاص الذين شاركوا في تسيير البلدية 

ة القبلية للمجتمع المحلي، وذلك من أجل توفير نوع من الحياد والذين ال ينتمون في الحقيقة إلى التركيب

في تسيير شؤون البلدية. فلقد عين السيد: معارفية مختار، رئيسا  للمندوبية، مع العلم أنه ينحدر من 

أوالد خيار بسوق أهراس، والذي شغل في الماضي منصب رئيس بلدية العوينات لعهدتين في عهد 

كل من السيد: بن قالتي عبد الحميد، الذي ينحدر هو اآلخر من سوق أهراس، الحزب الواحد، يساعده 

 والسيد: قابا حمة الزين، أمين عام الدائرة، والذي ينحدر من النمامشة.

 

 

 

                                                 
1
 .2007مقابلة مع السادة: جدي التيجاني، نائب رئيس بلدية   

 .2007براجي الوردي، عضو بالمجلس الوالئي لسنة                        

 وآخرون.                       
2
 .     2007مقابلة مع السادة: لعبيدي العربي، رئيس بلدية   

.1990و سابق ببلدية سعدون رشيد، عض                        

 .وآخرون.                     

.2007مقابلة مع السادة: بن جبّار عّمار، نائب رئيس بلدية  
 3
 

عبد اللطيف لخضر، من قدامى مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني.                        

 دبّــز لخضر، رئيس بلدية سابق.   وآخرون...                       
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 1بلدية الحويجبات:* 

 :97–95مندوبية 

الدين: رئيسا تشكلت المندوبية بناءا  على التحقيق اإلداري واألمني فكانت كالتالي: السيد: قمادي نور 

للمندوبية، بحكم أنه كان عضوا  في البلدية السابقة، يساعده السيد: بالنور رؤوف، بحكم أنه كان أمينا  

 عاما  للبلدية، والسيد: صخري الوّناس، بحكم أنه ابن أحد أكبر وجهاء البلدية.

 

 2بلدية صفصاف الوسرم:* 

 :97-95مندوبية 

 كاتباس محمد األخضر، كرئيس للمندوبية، لالستفادة من خبرته كتكونت هذه المندوبية من السادة: منّ 

وبالتالي يمكن  ،عام سابق للبلدية، ومسعي عبد الحفيظ، ومعيفي أحمد، ألنهما ينتميان لألسرة الثورية

 االعتماد عليهم في تسيير دواليب البلدية في مثل تلك الظروف التي سادت وقتها.

 

 3بلدية الحّمامات:* 

 :97–95مندوبية 

 كاتبكرئيس للمندوبية، لالستفادة من خبرته كتكونت هذه المندوبية من السادة: بن خذير خير الدين، 

وزروق كمال، وعياشي السعيد، اللذين كانا مديري مدرسة، ومّحل احترام أغلبية سكان  عام للبلدية،

 البلدية.

 

 4بلدية نقرين:* 

 :97-95مندوبية 

ا  كبيرا باالنتماءات القبلية عندما يتعلق األمر بهذه البلدية، فيمكننا أن حتى اإلدارة ال تعير اهتمام

نالحظ مثال  من خالل المندوبية، أن اإلدارة لم تعطي أهمية كبيرة للتمثيل المتوازن لجميع األوعية 

االنتخابية، بقدر اهتمامها باألشخاص القادرين على حفظ الهدوء، فكان بذلك رئيس المندوبية من 

 قارنية، يليه عضوان من النمامشة.  الن

 

 

                                                 
1
 مقابلة مع السادة: عبد الرؤوف بالنور، الكاتب العام بالبلدية.  

 خليفي الهادي، موظف بالبلدية.                       
2
 مقابلة مع السيد: خذيري الطاهر، موظف بالبلدية.  وآخرون...  

3
 .2007مقابلة مع السادة: بوقطف النوي، نائب رئيس بلدية   

 عن حركة مجتمع السلم. 2007البخاري، عضو ببلدية  قرفي                       

 وآخرون...                       
4
 مقابلة مع السيد: زايد علي، موظف بالبلدية.  

 وآخرون.                      
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 1بلدية بئر مقدم:* 

 :97-95مندوبية 

 تكونت المندوبية بناءا  على التحقيق األمني الذي لم يزكي سوى األشخاص التالية أسمائهم:

 سماعلي صالح، رئيسا  للمندوبية، و دربالي الناصر، وشاوشي عبد الغني، عضوين معه.

 

 2بلدية الكويف:* 

 :97-95 مندوبية

صحيح أن اإلدارة وقتها ممثلة بالدائرة قد احترمت عملية تمثيل أهم التقسيمات القبلية داخل البلدية 

فكانت المندوبية مكونة من السادة: منّسل يوسف، الذي ينحدر من الطوايبية، وهو مجاهد متقاعد من 

وهو متقاعد من الجيش، وكذلك  التعليم، يساعده السيد: ظوايفية الشريف، الذي ينحدر من أوالد بريك،

السيد: زايري أحمد، الذي ينحدر من الهمايلية، وهو أيضا  متقاعد. الجميع متقاعدون وطاعنون في 

 السن مما يعزز االعتقاد أّن اإلدارة كانت تحاول التحكم في زمام األمور.

 

 3بلدية مرسط:* 

 :97-95مندوبية 

لدائرة بناءا على مجرد عالقات شخصية مع أفرادها تشكلت هذه المندوبية من طرف السيد رئيس ا

دون أي مراعاة لخصائص المنطقة وخاصة التركيبة القبلية. لذلك جاءت مكونة من السيد : باشا 

عبيد، كمندوب، والذي ينحدر من المغارسة، والسيدان: غريب أحمد، وسواعي ياسين، اللذان يعتبران 

 غريبان عن المنطقة.

 

 4* بلدية العقلة:

 :97-95مندوبية 

رّكزت اإلدارة الوصية على األسرة الثورية أثناء تشكيلها للمندوبية، كما احترمت التوازن القبلي 

وذلك من أجل الحفاظ على االستقرار، فلقد كان السيد: جدعون ابراهيم، رئيسا  للمندوبية، وهو مجاهد 

ذي ينتمي للزرامة، والذي كان ابن معروف، ينتمي إلى أوالد حّراث، يليه السيد: حّطابي علي، ال

شهيد، ثم السيد: منصوري محمود، الذي ينتمي ألوالد العيساوي، والذي كان أيضا  ابن شهيد، 

 ومتصرف إداري بالبلدية.

 

                                                 
1
     وآخرون. عن حركة مجتمع السلم.    2007مقابلة مع السيد: شاوشي لزهر، نائب ببلدية   

2
  ، وبن صّدة سمير، الكاتب العام لبلدية بولحاف الدير.  2007ادة: بالغيث األديب، نائب رئيس بلدية مقابلة مع الس  

3
       وآخرون..  2007مقابلة مع السادة: فاسخ عمر، عضو ببلدية   

4
 .2007مقابلة مع السادة: حسين فضيل، نائب رئيس بلدية   

 البلدية.  وآخرون.سعدون رشيد، عضو سابق ب                       
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 1بلدية بئر الذهب:* 

 :93-92مندوبية 

ثلت من خاللها أكبر األوعية االنتخابية في البلدية، حي ث كان رئيس تكونت هذه المندوبية بطريقة م 

المندوبية ينحدر من الورفلّة أال وهو السيد: بن خديم بشير، يساعده عضوان أحدهما من أوالد بريك 

 أال وهو السيد: طوالبية حفناوي، ثم السيد: زروق عبد اللطيف، الذي ينحدر من الجفافلية.

 :94-93مندوبية 

فلم تستمر هذه المندوبية إلى أكثر  تكونت هذه المندوبية من عضوين ينحدر كالهما من أوالد بريك،

 من عام واحد.

 :95-94مندوبية 

ترأس هذه المندوبية رئيس الدائرة بنفسه بمساعدة عضو سابق في المندوبيات السابقة أال وهو السيد: 

 طوالبية حفناوي.

 :97-95مندوبية 

عضوان، أحدهما من أوالد  ترأس هذه المندوبية السيد: بّيازة الشافعي، الذي ينحدر من الباللة، يساعده

 بريك، واآلخر ليس من البلدية أصال ، أال وهو السيد: حفيان بالقاسم، رئيس مصلحة الري.

 

 2* بلدية العقلة المالحة:

 :97-95مندوبية 

تشكلت المندوبية من األشخاص التالية أسمائهم من أجل ضمان السير الهادئ لشؤون البلدية خالل تلك 

 ومن أجل تمثيل كل من العالونة والبرارشة على حد سواء في هذه المندوبية: الفترة االنتقالية،

 بديار عّباس، غالّب علي، صالحي عباس بن سالم.

 

 3بلدية قريقر:* 

 :96-95مندوبية 

 أسندت مهمة تسيير البلدية خالل هذه الفترة للسيد: مالكية اليازيد، بحكم أنه كان أمين عام للبلدية.

 :97-96مندوبية 

تكونت هذه المندوبية من السادة اآلتية أسمائهم: شريط التهامي، جبايلي محمد علي، عّباد عّباس، الذي 

 أصبح فيما بعد عضوا  في البرلمان. ولقد تّم التعيين بناء  على نتيجة التحقيقات األمنية.

 

                                                 
1
            وآخرون. .2007مقابلة مع السيد: زروق محمد )ياسين(، نائب رئيس بلدية   

2
 مقابلة مع السيد: فرحات محمد الطاهر، الكاتب العام بالبلدية.   وآخرون.  

3
 وآخرون.مقابلة مع السيد: مالكية اليازيد، رئيس بلدية سابق.      
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 1بلدية بّكارية:* 

 :97–92مندوبية 

ت اإلدارية واألمنية، فجاءت مكونة من السادة التالية تّم تشكيل هذه المندوبية بناء  على التحقيقا

أسمائهم: شّمام قدور، عضو سابق في البلدية المنحلة، ومناهض للحزب المنحل. زغالمي أحمد، 

 . مسعود أحمد، موظف بالبلدية.FLNعضو سابق في البلدية المنحلة تحت غطاء الـ 

 

 2بلدية بوخظرة:* 

 :97-95مندوبية 

من عضوين من المغارسة، وعضو من المعاليم، أال وهم السادة: لعور فرح،  ةوبيتشكلت هذه المند

 كرئيس للمندوبية باعتباره أمين عام للبلدية، يساعده جمل أحمد، وبوطرفيف رمضان.

 

 3بلدية الونزة:* 

 :92-93 ( CCP) المجلس البلدي المؤقت 

م شعبيته، والذي ينحدر من تكون هذا المجلس من السادة: سلطاني حسن، كرئيس للمجلس بحك

النمامشة. مشري أحمد، الذي ينتمي ألوالد سيدي يحي بن طالب. عبيدي مالكية، الذي ينتمي ألوالد 

 سيدي عبيد.

 :95–93مندوبية 

خالل تنصيب هذه المندوبية تّم استبدال السيد: سلطاني حسن، بالسيد: بوكوبة عز الدين، الذي ينحدر 

ب، بحكم أنه إطار في الوالية وعنده خبرة أكبر في التسيير، مع االحتفاظ من أوالد سيدي يحي بن طال

 بالعضوين اآلخرين.

 :97–95مندوبية 

خالل تكوين هذه المندوبية تّم استبدال السيد: بوكوبة عز الدين، بالسيد: قرفي كمال، الذي ينحدر من 

دال السيد: عبيدي مالكية، ، كما تّم استبOPGIسوق أهراس، بحكم أنه ابن شهيد ومدير سابق لـ 

بالسيد: جّنان الزبير، الذي ينحدر هو اآلخر من سوق أهراس، مع االحتفاظ بعضوية السيد: مشري 

 أحمد. دون أن ننسى التذكير بأن رئيس الدائرة وقتها كان من سوق أهراس.   

 

                                                 
1
 .2007ابري عمارة، رئيس بلدية مقابلة مع السادة: ج  

 وآخرون.عثمانية العربي، نائب رئيس البلدية.                          
2
 مقابلة مع السادة: لعور فرح، الكاتب العام بالبلدية.  

 وآخرون.بومعقودة ونيس، رئيس مصلحة االنتخابات.                          
3
 ب رئيس البلدية.مقابلة مع السادة: قلعي عمر، نائ  

 عوي عمر، من قدامى مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني.                       

 حمداوي مصطفى، رئيس مصلحة االنتخابات.                       
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 1بلدية الماء األبيض:* 

 :97-95مندوبية 

ة تمثيل أهم التقسيمات القبلية في البلدية، حيث كان رئيس احترمت اإلدارة عند تنصيبها للمندوبي

المندوبية هو نفسه رئيس البلدية السابقة أال وهو السيد: سالمي بدر الدين، الذي ينحدر من أوالد 

عبودة، يساعده السيد: مرزوق إبراهيم الذي ينحدر من أوالد مراح، والسيد: بوعّكاز لحبيب الذي 

 ينحدر من أوالد محمد.

 

 2بلدية أم علي:* 

 :96–95مندوبية 

تشكلت هذه المندوبية باقتراح من رئيس الدائرة، ولقد احتوت على عضوين من أوالد إبراهيم  هما 

السيد: براكشي علي، عسكري متقاعد، والسيد، قبلة محمد الشريف، وعضو ثالث من أوالد حمد آال 

 وهو السيد: محمودي الكامل.

 :97–96مندوبية 

تشكيلة المندوبية باستبدال السيد: براكشي علي، بالسيد: محمودي الكامل، على رأس  تّم تعديل

 المندوبية، وإضافة عضو ثالث ينتمي ألوالد نّصر آال وهو السيد: زيتون محمد.

 

 3بلدية ثليجان:* 

 :97–95مندوبية 

لدية، فكان رئيس حرصت اإلدارة أثناء تشكيلها للمندوبية على تمثيل أهم األوعية االنتخابية بالب

ينحدر من أوالد حميدة آال وهو السيد: بوعلي صالح، الذي ا ختير على أساس خبرته الكبيرة  ةالمندوبي

في تسيير شؤون البلدية، يساعده السيدان: بالهوشات محمود، الذي ينحدر من الزرامة، والسيد: 

 براهمي الجمعي، الذي ينحدر من أوالد حميدة.

 

 

 

 

 

                                                 
1
 مقابلة مع السيد: عبادة تليلي، الكاتب العام للبلدية.   

 وآخرون.                      
2
 وآخرون.مدي باشا عبد الرّزاق، رئيس مكتب التجمع الوطني الديمقراطي، وعضو سابق بالبلدية.    مقابلة مع السيد: ح  

3
 مقابلة مع السيد: عمارة نصير، نائب رئيس البلدية.  

 وآخرون.                     
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 1زرقاء:بلدية عين ال* 

 :97-95مندوبية 

راعت اإلدارة عند اختيارها ألعضاء المندوبية تمثيل أهم األوعية االنتخابية داخل البلدية، فكان رئيس 

المندوبية ينحدر من العبادنة آال وهو السيد: كالع العربي، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في تسيير البلدية، 

من الهرايسية، وبوغرارة الشريف الذي ينحدر من  يساعده السيدان: مشري التليلي، الذي ينحدر

 المرازقة.

 

 2بلدية المريج:* 

 :97-95مندوبية 

حتى اإلدارة راعت تمثيل أهم األوعية االنتخابية في البلدية عندما نّصبت المندوبية، حيث كان رئيس 

سة، يساعده المندوبية ينتمي للهرايسية أال وهو السيد: بولحراف خليفة، الذي كان مديرا لمدر

عضوان؛ األول من المرازقة أال وهو السيد: مكاحلية عبد الحفيظ، أما الثاني فمن العبادنة أال وهو 

 السيد: بوعالق عمار.

 

 3بلدية بولحاف الدير:* 

 :97–92مندوبية 

تم تعيين هذه المندوبية بناءا  على التحقيق األمني فكانت كالتالي: السيد: سوالمية رمضان، رئيسا  

 لمندوبية، يساعده السيد: دريد محمد البشير، والسيد: خمايسية عبود.ل

 

 4بلدية بّجــن:* 

 :97-95مندوبية 

قامت اإلدارة بتمثيل أهم التقسيمات القبلية داخل البلدية، فلقد كان مندوب البلدية من الزرامة أال وهو 

هو السيد: شواف محمد، واآلخر السيد: عون هللا عمار، يساعده عضوان أحدهما من أوالد لمرة أال و

 من أوالد العيساوي، وبالضبط من أوالد بالزرايب المقيمين بالعقلة، أال وهو السيد: ربح هللا محمد.

 

 

 
                                                 

1
 مقابلة مع السادة: نّحال عّمار، نائب رئيس البلدية.  

 ، نائب رئيس البلدية.زروق عبد هللا                       

 حمزاوي العيد، رئيس مصلحة الموارد البشرية.                       
2
 وآخرون.مقابلة مع السيد: بوعالّق حمزة، نائب رئيس البلدية.     

3
    وآخرون.مقابلة مع السادة: فتني يونس، موظف بالبلدية.       

4
 وآخرون..    2007بلدية مقابلة مع السيد: بوخلوط محمد، نائب رئيس   
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 1بلدية المزرعة:* 

 :97-95مندوبية 

لقد تم تطبيق العرف المتبع في ترتيب القوائم االنتخابية على تشكيلة المندوبية ،حيث عين السيد: 

حمد الذي ينحدر من الفراحنة، كمندوب للبلدية، يليه كعضو السيد: قواسمية الطاهر، الذي بوزيدة أ

 ينحدر من أوالد سليمان، ثم السيد: جويني الباهي الذي ينحدر من الجدور، كعضو ثان.

 

 2بلدية فركان:* 

 :97–95مندوبية 

ثناء تنصيبها للمندوبية على نظرا  للوضع األمني غير المستقر وقتها فإّن اإلدارة الوصية رّكزت أ

األسرة الثورية، دون أن تغفل تمثيل أهم األوعية االنتخابية بالبلدية، فكان بذلك رئيس المندوبية ينحدر 

من المدايلية باإلضافة إلى كونه مجاهد، آال وهو السيد: عالّق مبروك، يساعده العضوان: مّساني 

ذي كان مجاهدا  وابن شهيد في نفس الوقت. وجارش إبراهيم، الذي ينحدر من أوالد العيساوي، وال

 نّصر، الذي ينحدر هو اآلخر من أوالد العيساوي، والذي كان ابن شهيد.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 مقابلة مع السادة: الوالي محمد، الكاتب العام بالبلدية.  

 وآخرون..   2007بوساحية محمد لخضر، رئيس بلدية                        
2
 وآخرون.مقابلة مع السيد: قتّال محمد، نائب رئيس البلدية.     
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 خامسالفصل ال

 1997االنتخابات البلدية لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

245 
 

 تمهيد الفصـــل: 

 

معالجة الرهنات المرتبطة بها بمعزل عن   ، ال يمكنف خاصةجرت في ظرو م1997 انتخابات إنّ 

 :منهاسنوات السابقة لها و سبعلة الاألحداث التي عرفتها الجزائر طي

التي حصلت فيها الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ و م1990نتائج االنتخابات المحلية التي جرت في جوان  -1

قصري  ، ثّم ما تالها من توقيفالوطن ىعلى مستو على األغلبية الساحقة من مقاعد المجالس البلدية

فقدان النظام للشرعية التي ضّل يبحث عن طريقة الكتسابها إلى الشيء الذي أّدى  للمسار االنتخابي

 .إلى االنتخابات كوسيلة لكسب شرعية السلطة م1997من جديد، وهذا بالضبط ما اضطره للعودة سنة 

 ولكيلكسب الشرعية من جديد،  متحّكم في نتائجها مسبقا  خابات انتتنظيم  سياق هذا المنطق تمّ  فيو

  :بجملة من اإلجراءات التمهيد لها من المصداقية، تمّ  ا  قدرهذه االنتخابات تكتسي 

 ا جميع مكونات المجتمع السياسيهالتي حظرتو م1994عقد ندوة الوفاق الوطني  :أوال

 .نحلالحزب المما عدى  ،المدني التي كانت متواجدةو 

 !. المشاركة الشعبية المؤطرةالنزاهة وبددية تميزت إجراء أول انتخابات رئاسية تع ا:ثاني

 نوكذا قنّ  م1997سنة  لالنتخاباتن الذي قنّ  م1996نوفمبر  29الدستور في تعديل  ا:ثالث

 للرهنات السياسية المرتبطة بها. 

 قاعدته النضالية من ذويدته وتتشكل قيابحيث  ،ي بديل يعول عليهإيجاد تنظيم حزب :رابعا

 مثل وأ)تجمع النقابات(،  UGTA كالـجماهيرية" المنظمات ال" مثل:، المصالحو الوالء

 "العائلة الثورية" )المنظمة الوطنية ألبناء الشهداء، المنظمة الوطنية للمجاهدين(، ومنظمة

  ليا في الدولة.كوادر متوسطة، ونخب عشائرية، وكوادر ع إلىضحايا اإلرهاب، باإلضافة 

 " التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي ولد كبيرا .ولقد كان هذا الحزب هو: 

طائفة كبيرة من اإلجراءات المقّيدة الذي يّظم  م1992قانون حالة الطوارئ المعلنة منذ ب العمل -2

 .ة، والنقابية(ويللحريات )السياسية، الجمع

 .Stد الوطني المنبثقة عن لقاءات روما في سانت اجيديو مت أرضية العقبر  أ   م1995يناير  13في  -3

Egidio  كسبيل لحل األزمة السياسية، ةساحة الجزائريالالتّيارات السياسية الفاعلة في بين مختلف ،

، بعدما كان يعتقد أصبحت فيما بعد بمثابة دليل عمل إلعداد ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةوالتي 

 حسابات اآلنية.الطموحات الشخصية، وال يد هو:حافزها الوح آنذاك أنّ 

 والذي أرغم م1997العمل بالقانون العضوي الجديد المتعلق باألحزاب السياسية الذي صدر سنة  -4

 .الكثير من األحزاب علي تغيير تسمياتها كإشارة على بداية زوال الكثير منها بقرار سياسي
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 :م1997الفصل الخامس: االنتخابات البلدية لسنة 

 

 1بلدية تبسة:

العرف السياسي الوحيد المطّبق خاصة في األحزاب الوطنية هو االهتمام بالمراتب الثالثة عشر 

األولى، بحيث يجب أن يكون متصدر القائمة من النمامشة وأن تكون األغلبية في العدد للنمامشة في 

وأوالد دّراج، وعلى األقل المراتب الثالثة عشر، وكذلك وجوب تمثيل كل من أوالد سيدي يحي، 

 ممثل وحيد لألقليات خالل تلك المراتب دون االكتراث للترتيب.

أما عن السبب في اللجوء إلى تطبيق هذا العرف، فهو الوصول إلى تطبيق عرف آخر يعتبر بمثابة 

التشريع داخل األحزاب الوطنية آال وهو: وجوب أن يكون رئيس البلدية من النمامشة، ينوب عنه 

ربعة نواب، واحد من النمامشة والثاني من أوالد سيدي يحي، والثالث من أوالد دّراج، والرابع من أ

 األقليات حسب الظروف.

أما األحزاب األخرى عدى األحزاب الوطنية، فتراهن بشكل اكبر على شعبية المرشحين ال على 

 انتماءاتهم القبلية.

 

 

 .  RND :13 ،   FLN :05   ،NAHDA :03   ،HMS :02كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 وآخرون.               شعبي البلدي لبلدية تبسة.   مقابلة مع السيد: حمدي لزهر، نائب بالمجلس ال  



 

247 
 

 1بلدية بئر العاتر:

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب مرة أخرى على الوعاء االنتخابي للنمامشة من خالل متصدر القائمة 

السيد: بالقاسم علي، كما رّكز على الوعاء االنتخابي ألوالد دالل من خالل المرشح 

الدين، أما المرتبة الثالثة فكانت للسيد: قّسوم نجيب، الذي  الثاني، السيد: عمارة شرف

 ينحدر من أوالد بالقاسم.
 

 :HMSحزب 

من خالل تحليلنا للقائمة أّن حركة مجتمع السلم عند اختيارها وترتيبها للمرشحين لالنتخابات  ناالحظ

حاولت انتزاع أكبر  راعت المساواة بين أوالد سيدي عبيد، والنمامشة، هذا من جهة و من جهة أخرى

عدد ممكن من األصوات سواء من النمامشة، أو من أوالد سيدي عبيد، لذلك ا ختير السيد: عفيف عبد 

نها كانت واثقة من أن نه من النمامشة، ألأهللا، من طرف الحركة ليكون على رأس قائمتها رغم 

لمتصدر القائمة، كما أنها قاعدتها الثابتة سوف تصوت لصالحها بغض النظر عن االنتماء القبلي 

السيد:  FLNأرادت من جهة أخرى تشتيت الوعاء االنتخابي للنمامشة بين متصدرها ومتصدر الـ 

الذي ينحدر أيضا   ،بوزيان محمود بالقاسم علي، الذي ينحدر من النمامشة، ومتصدر النهضة السيد:

ن لنا أن الناخبين في المراكز تبيّ من النمامشة، ولقد نجحت الحركة في هذه اإلستراتيجية، حيث 

االنتخابية التابعة للمقاطعة األولى ذات األغلبية الساحقة من النمامشة، قد تفرقوا فعال  بين كل من 

 ، والنهضة، وكانت أغلبية األصوات بها لصالح حركة مجتمع السلم. FLNو ،HMSحزب 
 

 :NAHDAحزب 

ان محمود، الذي عّول على أقاربه بشكل كبير هندست هذه القائمة من طرف متصدرها السيد: بوزيّ 

 الذين يوجد من بينهم من نّشط الحملة االنتخابية ضده.و ،معه الذين بسبب عدم شعبية المرشحين
 

 :RNDحزب 

رّكز مهندسو هذه القائمة على إدخال نوع من التوازن بين الوعاء االنتخابي ألوالد سيدي عبيد بشقيه، 

شة، فكان بذلك متصدر القائمة ينحدر من أوالد بالقاسم، أال وهو السيد: عبد والوعاء االنتخابي للنمام

المالك عبد العزيز، يليه السيد: فارس بالقاسم، الذي ينحدر من النمامشة، ثم السيد: عمارة إبراهيم، 

سة الذي ينحدر من أوالد دالل، ثم السيد: روابح السبتي، الذي ينحدر من النمامشة، أما المرتبة الخام

فكانت للسيد: ناجي سبتي، الذي ينحدر من أوالد بالقاسم، ولقد كانت هذه القائمة األحسن ترتيبا  من 

 بين كل القوائم الشيء الذي أضفى عليها نوعا  من الشرعية. 

  .RND: 05 .FLN: 02 .HMS: 03 .NAHDA: 01 كالتالي: النتائجلهذه األسباب كانت 

                                                 
1

 معيفي على، عضو سابق، وحالي بالبلدية.   وآخرون. بالبلدية،  و HMSمقابلة مع السادة: ربيعي البخاري، رئيس مكتب  
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 1بلدية الشريعة:

 :FLNحزب 

هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد حميدة وخاصة فرعي؛ أوالد علي، وأوالد سعيدان، رّكز 

كما رّكز على الوعاء االنتخابي للزرامة باعتباره أكبر وعاء انتخابي بعد أوالد حميدة. فكان متصدر 

الد علي، ، ينحدر من أوم1990القائمة السيد: زرفاوي إسماعيل، الرئيس السابق لبلدية ثليجان سنة 

يليه المرشح الثاني من الزرامة وبالضبط من الفراحنة باعتبارهم أكبر وعاء انتخابي في الزرامة، أما 

 المرتبة الثالثة فكانت لمرشح من أوالد سعيدان، يليه مرشح آخر من أوالد علي.

 

 :RCDحزب 

سن ترتيبا  من متصدر رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد ساسي، الذين ليس لهم ممثل أح

 هذه القائمة، إالّ أن عدم شعبية الحزب، وكذلك المرشحين، حال دون تحقيقه لنتائج مرضية.

 

 :PNSDحزب 

رّكز هذا الحزب على الرمزية الثورية، فكان جل مرشحيه من أبناء الشهداء، كما أنه رّكز أيضا  على 

ذي ينحدر من الجالمدة، مدعوما  بمرشحين من الوعاء االنتخابي للعالونة من خالل متصدر القائمة ال

 أوالد حميدة.

 

 :PTحزب 

حاول مهندس هذه القائمة ومتصدرها في نفس الوقت، السيد: قواسمية فريد، استقطاب أبناء عمومته 

 من أوالد علي، وذلك من خالل ترتيب مرشحين اثنين من أوالد علي، على رأس القائمة.

 

 :NAHDAحزب 

االنتخابي الثابت لهذا الحزب، فإنه رّكز على الوعاء االنتخابي للزرامة، حيث جعل باإلضافة للوعاء 

متصدر القائمة من الزرامة، يليه مرشحين من أوالد حميدة وبالضبط من أوالد ساسي، وأوالد 

 .RNDسعيدان، مما شّكل منافسة كبيرة لحزب 

 

 :HMSحزب 

وف السياسيين عن الترشح فيها، بسبب قائمة هذا الحزب غير مرتبة بشكل تنافسي، بسبب عز

تصرفات بعض األفراد من عائلة سلطاني التي ينحدر منها أحد أبرز قيادات الحزب آنذاك آال وهو 

 السيد: سلطاني بوقرة، هؤالء الذين كانوا يعتبرون أنفسهم مالكين للحزب.

 

                                                 
1

 وآخرون. ،2007وبراجي الوردي، عضو بالمجلس الوالئي لسنة  ،2007مقابلة مع السادة: جدي التيجاني، نائب رئيس بلدية  
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 :RNDحزب 

عد على نجاح هذا الحزب، فإن ترتيب باإلضافة إلى المناخ السياسي السائد في تلك الفترة والذي سا

القائمة لعب دورا  كبيرا  في إضفاء الشرعية على النتائج التي حققها الحزب، فمتصدر القائمة كان من 

أوالد علي، يليه مرشح من الزرامة، ثم مرشح من أوالد ساسي، يليه مرشح من أوالد سعيدان، ولقد 

 كانت هذه تقريبا أحسن تركيبة.

 

 : مقعدين.NAHDA: تسعة مقاعد، RND  ب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:لهذه األسبا

 

 1بلدية سطح قنتيس:

 :HMSحزب 

رّتب هذا الحزب مرشحيه الثالثة األوائل آخذا بعين االعتبار حجم األوعية االنتخابية التي ينتمون 

ليه الثاني الذي ، يم1990إليها، فكان األول ينحدر من أوالد سي عون وهو عضو سابق في بلدية 

. لكن المستوى العام للمرشحين مينحدر من الشخاخرة، ثم الثالث الذي ينحدر من أوالد أحمد بن إبراهي

 كان تحت المستوى نظرا  لكون أغلبهم كانوا من الفالحين.

 

 :RNDحزب 

زب في رّكز هذا الحزب على الخدمات اإلدارية التي قد يوفرها رئيس البلدية السابق لخدمة هذا الح

االنتخابات، لذلك جعله متصدرا  للقائمة، كما رّكز على الوعاء االنتخابي ألوالد سي عون وحلفائهم 

من أوالد احمد بن إبراهيم، مع محاولة استمالة أوالد سيدي عبيد، الذين لم يجدوا لهم تمثيال أحسن من 

تيب بالنسبة لهم كان في هذه هذا في القوائم األخرى، نفس الشيء بالنسبة ألوالد الناصر فأحسن تر

أضف إلى ذلك المتغيرات السياسية التي ميزت تلك الفترة والتي لعبت دورا مهما  في إنجاح ، القائمة

 هذه القائمة.

 

 القائمة الحرة:

رّتبت هذه القائمة مرشحيها الخمسة األوائل آخذة بعين االعتبار الترتيب في حجم األوعية االنتخابية 

يها، ولقد كانت هذه القائمة األحسن من حيث الترتيب، واألحسن من حيث المكانة التي ينتمون إل

 االجتماعية لمرشحيها، لكن حصل ما حصل في ذلك العام، فتفوق الحزب الخديج على هذه القائمة.

 

 : مقعد.HMS: ستة مقاعد، RNDلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

                                                 
1
 .     2007مقابلة مع السادة: لعبيدي العربي، رئيس بلدية   

.وآخرون. .   1990سعدون رشيد، عضو سابق ببلدية                             
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 1بلدية العوينات:

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد سيدي عبيد، من خالل السيد: مريم يوسف، الذي كان 

مدعوما  من طرف المحافظة، بالرغم من أّن هذا الوعاء أصغر بكثير من الوعاء االنتخابي للشاوية، 

د مرشح آخر الشيء الذي أدى إلى نفور عدد كبير من الشاوية من هذه القائمة، أضف إلى ذلك وجو

 .RNDمن أوالد سيدي عبيد، على رأس قائمة الـ 

 

 :NAHDAحزب 

رّكز هذا الحزب على وعائه االنتخابي الثابت، وعلى الوعاء االنتخابي للشاوية وخاصة المحاتلة من 

خالل السيد: صحراوي أبو بكر، على الرغم من وجود مرشح آخر من المحاتلة على رأس قائمة 

HMS الكواوشة من خالل المرشح الثاني عل القائمة.، كما رّكز على 

 

 : HMSحزب 

رّكز هذا الحزب على وعائه االنتخابي الثابت، ولقد استفاد من تشتت األوعية االنتخابية األخرى على 

 القوائم المشاركة.

 

 :RNDحزب 

السيد:  رّكز هذا الحزب بدوره على الوعاء االنتخابي ألوالد سيدي عبيد، من خالل متصدر القائمة

مسعي محمد، وبالرغم من أن هذا الحزب كان مدعوما  من طرف الدولة، إالّ أّن تكتل الشاوية ضده 

 حال دون حصوله على رئاسة البلدية.

 

 القائمة الحرة أبناء االستقالل:

، اللذين RND، وحزب الـ FLNلقد تكتل الشاوية من خالل هذه القائمة لمنافسة كل من حزب الـ 

صدارة قوائمهم بالرغم من أنهم أكبر وعاء انتخابي على اإلطالق داخل البلدية، فجاءت أقصوهم من 

 هذه القائمة مشكلة من مرشحين من الشاوية فقط.

 

 

 

                                                 
1
 .2007مقابلة مع السادة: بن جبّار عّمار، نائب رئيس بلدية   

ضلي حزب جبهة التحرير الوطني.عبد اللطيف لخضر، من قدامى منا                           

 دبّــز لخضر، رئيس بلدية سابق.   وآخرون...                       
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 القائمة الحرة البديل الواعد:

رّكزت هذه القائمة على األوعية االنتخابية الصغير، كالوعاء االنتخابي لألقليات، والوعاء االنتخابي 

دّراج. ولقد استفادت بشكل كبير من انخفاض نسبة المشاركة في االنتخابات، وكذا تشتت  ألوالد

 األوعية االنتخابية األخرى بين القوائم المشاركة. 

 

 لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

 FLN  ،NAHDA ، البديل الواعد ،HMS ،مقعد لكل واحد منهم :RNDمقعدين، أبناء المستقبل : :

 ثالثة مقاعد.

 

 1بلدية الحويجبــات:

 :FLNحزب 

اعتمد هذا الحزب على الوعاء االنتخابي للفراشيش بصفة كلية، حيث الحظنا أّن أغلب مرشحيه من 

الفراشيش بمختلف فروعهم الداخلية، يبقى أّن ترتيب القائمة على هذه الصورة يّضل من األمور غير 

لكن ال يصرح بها أحد. وإالّ لما غاب أوالد عالّق عن القائمة، المصّرح بها التي يعرفها جل الناس و

 وتصدرها الخمارة.

 

 :PNSDحزب 

، ومناضل في صفوف الـ م1995هندست هذه القائمة من طرف السيد: صخري وّناس، عضو مندوبية 

FLN لسبايكية ، ولقد اعتمد في تركيبه للقائمة على الوعاء االنتخابي للفرع الذي ينتمي إليه أال وهو ا

الذين ليس لديهم مرشح أحسن منه ترتيبا  وال شعبية، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فلقد اعتمد 

على الوعاء االنتخابي لمرشحه الثاني السيد: رشاش بشير، هذا األخير الذي ال يوجد له أيضا  منافس 

ي، إالّ أّن هذا األخير يّضل السيد: رشاش عل PTفي القوائم األخرى سواء المرشح الثاني في قائمة الـ 

أقل شعبية كونه غير مقيم أساسا بالبلدية. كما اعتمد هذا الحزب أيضا  على تمثيل أغلب االنتماءات 

 القبلية داخل البلدية.

 

 :PTحزب 

كغيره من األحزاب رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي للفراشيش، فكان متصدر القائمة ينتمي 

للصمايدية الذين ليس لهم ممثل في نفس ترتيبه، إالّ أّن ضعف خبرة وشعبية  طللفراشيش وبالضب

 المرشحين الذين ليسوا في أغلبهم مقيمين بالبلدية حالت دون حصول هذه القائمة على نتائج مرضية. 

                                                 
1
 وخليفي الهادي، موظف بالبلدية. مقابلة مع السادة: عبد الرؤوف بالنور، الكاتب العام بالبلدية،  
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 حزب النهضة و ح.م.س:

متهم حتى قائمة هاذين الحزبين كانت للمشاركة فقط بسبب عدم شعبية المرشحين فيهما وعدم إقا

 بالبلدية.

 

 :RNDحزب 

بغض النظر عن كون هذا الحزب كان حينها مدعوما  بشّدة من طرف أجهزة الدولة، إالّ أّن قائمته 

كانت مرتبة بشكل تنافسي للغاية، حيث رّكز على الوعاء االنتخابي للفراشيش كغيره من األحزاب 

ل جيد في القوائم األخرى، كما رّكز وبالضبط على فرعي الشوافعية والظواهر غير الممثلين بشك

على شعبية المرشحين، فاألول من الوجوه المعروفة والمحبوبة بالمدينة، أّما الثاني وهو المهندس 

، وفي الحقيقة فقد أصبح هو رئيس البلدية بعد نجاح الحزب م1990الحقيقي للقائمة فكان نائبا  في بلدية 

قائمة الذي كان مجرد واجهة حسنة للقائمة يداري بشعبيته نظرا  التفاق مسبق بينه وبين متصدر ال

على عدم شعبية المرشح الذي يليه. من جهة أخرى تّم التركيز على تمثيل أغلب االنتماءات القبلية 

 المنتمية للبلدية.

 

 القائمة الحرة: 

 ضعف خبرة، وضعف شعبية المرشحين على هذه القائمة حال دون حصولها على نتيجة مرضية.

 : مقعد.PNSD: خمسة مقاعد ، RND: مقعد ، FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

253 
 

 1بلدية صفصاف الوسرم:

 :FLNحزب 

ركز هذا الحزب في إعداده للقائمة على التحالف بين أبناء المنطقة الشمالية لبلدية صفصاف الوسرى، 

 ، يليه الثاني من أوالد خليفة، ثم الثالث من أوالد سي عيفة.لذلك جاء متصدر القائمة من أوالد نونة

 

 :PNSDحزب 

رّكز أيضا  مهندس هذه القائمة آال وهو السيد: رزايقية محمد لزهر، على عنصر االنتماء إلى منطقة 

ح  ش  واحدة، آال وهي المنطقة الجنوبية، فكان األول والثاني ينحدرون من منطقة المزارة، أما الثالث فر 

 من أجل استقطاب عائلة لعبيدي غير الممثلة في القوائم األخرى.

 

 :HMSحزب 

باإلضافة إلى كون هذا الحزب يتمتع بقاعدة ثابتة من المناضلين وخاصة من أوالد سي عيفة، فإنه 

اعتمد هو اآلخر على عنصر االنتماء إلى منطقة واحدة، فكان بذلك متصدر القائمة من أوالد سي 

رشح من أوالد خليفة، ثم الثالث من أوالد نونة، ولقد كان هذا الترتيب معاكس تماما  عيفة، يليه مت

 .FLNلترتيب حزب الـ 

 

 :RNDحزب 

راهن هذا الحزب من جهة على منطقة عقلة أحمد ممثلة بأوالد موسى، أكبر وعاء انتخابي بتلك 

ال  الذين يضاهونهم عددا  المنطقة والذي ال يحتوي إالّ على عائلة موسى عكس أوالد سي عيفة مث

لكنهم منقسمون إلى عائلتين؛ معيفي وعطية، وبالتالي فإن احتمال انقسام هذا الوعاء يبقى ضئيال  

بالنسبة لألوعية األخرى، أما من جهة أخرى فقد راهن على الوعاء االنتخابي ألوالد سي عيفة بشقيه 

عتمدت على إحدى العائلتين دون األخرى. عائلة معيفي وعائلة عطية، عكس القوائم األخرى التي ا

وبالتالي فإّن هذا الحزب وبالرغم من أن الظروف السياسية كانت مواتية لنجاحه إالّ أنه أضفى نوعا  

 من الشرعية على نتائج االنتخابات من خالل حسن تركيبه للقائمة.

 

: HMS: مقعد، PNSDمقعد، : FLN: أربعة مقاعد، RND لهذه األسباب كانت نتائج االنتخاب كالتالي:

 مقعد.

 

 

                                                 
1
 مقابلة مع السيد: خذيري الطاهر، موظف بالبلدية.  وآخرون...  
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 1بلدية الحّمامات:

 :FLNحزب 

اعتمد هذا الحزب في تشكيله للقائمة على الوعاء االنتخابي للنمامشة كونه الوعاء االنتخابي األكبر 

حجما على اإلطالق داخل البلدية، لكنه من جهة أخرى تغافل عن كون العالونة يشكلون األغلبية 

رارشة داخل هذا الوعاء االنتخابي فكان السيد: مناعي الطيب ،متصدر القائمة من الساحقة بالنسبة للب

البرارشة، وكل الذين يلونه في الترتيب هم من العالونة، ويرجع السبب في ذلك إلى كونه مسنود من 

 طرف مسئول مهم داخل المحافظة آال وهو السيد: قرفوف لحبيب، الذي ينحدر من البرارشة.

 

 :NAHDAحزب 

اعتمد هذا الحزب في تشكيله للقائمة عل عنصر الشباب من جهة، وعلى التعاطف الديني من جهة 

ينحدر من الوكاكسة، يليه مزيج  FISعلى رأس قائمته عضوا سابقا  في الحزب المنحل  رأخرى فاختا

 . FLNعلى ممثل التيار الوطني آنذاك آال وهو حزب نمن شباب العالونة والبرارشة الناقمي

 

 :HMSزب ح

اعتمد هذا الحزب نفس المعايير التي اعتمدها حزب النهضة، فأغلب مرشحيه من الشباب، لكن الفرق 

 الوحيد يكمن في أن هذه القائمة اقتصرت من حيث مرشحيها على العالونة فقط.

 

 :RNDحزب 

كلت على اعتمد هذا الحزب أيضا على النمامشة، لكن كونه حزب جديد، باإلضافة إلى أّن قائمته تش

 مستوى إداري، ال حزبي، فإن أغلب مرشحيه كانوا ضعيفي الشعبية. 

 

مقعدين،  HMSثالثة مقاعد،  NAHDAمقعدين،  FLN * لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

RND .مقعدين 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .2007مع السادة: بوقطف النوي، نائب رئيس بلدية  مقابلة  

 عن حركة مجتمع السلم. 2007قرفي البخاري، عضو ببلدية                        

 وآخرون...                       
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  1بلدية نقرين:

باإلضافة إلى احتوائها على كما قلت سابقا  فإّن هذه البلدية من أقدم البلديات على مستوى الوطن، 

مزيج متنوع من االنتماءات القبلية، مما جعلها أبعد ما تكون عن مظاهر العصبية القبلية بمعناها 

الضيق، وأقرب إلى التمدن وإلى أنواع أخرى من العصبية، كعصبية الجوار، والنسب، وربما إلى 

 تكتالت المصالح. 

 رمتها هو: المهم  أن ما يميز العملية االنتخابية ب

 

متصدر القائمة غالبا  ما يكون من النقارنيـة نظرا  لتمرسهم ولتحكمهم الجيد في العملية االنتخابية  -

بحكم تمدنهم السابق عن التقسيمات األخرى، ونظرا  لعزوف التقسيمات القبلية األخرى عن الترشح 

 لعدم قدرتها على تنظيم نفسها سياسيا .

 

من النقارنية، وهذا دليل آخر على عزوف التقسيمات القبلية األخرى عن أغلبية القائمة تكون  -

 الترشح.

 

الحملة االنتخابية ال تركز كثيرا على االنتماءات القبلية بقدر ما تركز على شعبية المرشحين،  -

الناتجة في األساس عن عالقاتهم الشخصية بالناس من خالل المصالح المتبادلة، والناتجة كذلك من 

ل مآثرهم في خدمة أبناء المنطقة بغض النضر عن انتماءاتهم، وكما تركز من جهة أخرى على خال

 شعبية الحزب في حد ذاته.

 

 : خمسة مقاعد، النهضة: مقعدين.RNDكانت نتائج االنتخابات كالتالي: 
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 1بلدية بئر مقدم:

 : FLNحزب 

ي للبرارشة باعتباره اكبر وعاء انتخابي، حاول هذا الحزب التركيز من جهة، على الوعاء االنتخاب

ومن جهة أخرى االعتماد على الفكرة الراسخة بأن العالونة من سكان الريف وبالتالي ال بديل لهم 

عن األحزاب الوطنية التي تمثل بالنسبة لهم الدولة والوفاء لذاكرة الشهداء. لذلك جاءت القائمة مكونة 

ألخذ بعين االعتبار تقسيماتهم الداخلية، حيث تم تمثيل كل من من أغلبية ساحقة من البرارشة مع ا

 وأوالد جالل. ، وأوالد شكر، وأوالد بويحي ،مأوالد إبراهي

غير أن ما يعيب هذه القائمة هو أنها لم تعطي األهمية الالزمة للمستوى الدراسي لمرشحيها وال 

 ابية.لترتيب األقسام الداخلية للبرارشة حسب حجم أوعيتهم االنتخ

 

 حزب النهضة:

حاول هذا الحزب إحداث توازن داخل تشكيلة قائمته بين البرارشة، والعالونة، وذلك من اجل استمالة 

العالونة من جهة، وعدم تنفير البرارشة من جهة أخرى، مع التركيز على أوالد بويحي باعتبارهم 

الدراسي لمرشحيه، وعلى  كما رّكز على المستوى، القوائم األخرى فيغير مرتبين بشكل جيد 

 .FISمناضلي حزب قدامى من سلك التعليم، ومن  همماضيهم النضالي، لذلك كان أغلب

 

 :HMSحزب 

بالدرجة األولى الحصول على تمثيل له داخل البلدية دون أي طمع في الحصول على  ههدفكان 

برارشة، لكن ألسباب على الوعاء االنتخابي لل FLNالـ  على غراررئاستها، لذلك حاول التركيز 

، والتي نذكر منها: يقينه بعدم إمكانية استمالة العالونة كونهم من سكان FLN تختلف عن تلك التي للـ 

المحيط الريف حيث ال مكان لألحزاب السياسية اإلسالمية هناك، ثم اعتماده على الشباب من سكان 

 م الميول للتيار اإلسالمي المعتدل.المنتمون في اغلبهم للبرارشة، والذين التمس فيه العمراني

 

 :RNDحزب 

حاولت هذه القائمة التغطية على نتيجة شبه مؤكدة نابعة عن مناخ سياسي مضطرب كان يروج 

ويرجح نجاح هذا الحزب الخديج على حساب أحزاب عتيدة. لذلك جاءت هذه القائمة مرتبة بشكل 

لب تقسيماتهم الداخلية، من أجل إعطاء نوع من يحفظ التوازن والتمثيل بين البرارشة والعالونة بأغ

 التبرير والشرعية لنجاح هذا الحزب.

 .مقعد واحد HMS، و مقاعد FLN :03، مقاعد RND :05كانت نتائج االنتخابات كالتالي:  لذلك
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 1بلدية الكويف:

 :FLNحزب 

تياره لألشخاص وخاصة في الحقيقة هذا الحزب احترم التوازن القبلي في تشكيله للقائمة، لكنه في اخ

في المراتب األولى، اعتمد على معيار القرابة أكثر من اعتماده على معايير أكثر موضوعية مثل 

السمعة والنضال والكفاءة، حيث نالحظ أن أعضاء مكتب القسمة كلهم ممثلون بأقربائهم على هذه 

ترحه إن لم نقل فرضه ابن عمه القائمة ومثال ذلك متصدر القائمة السيد:زديرة عبد الوهاب، الذي اق

في مكتب القسمة السيد:زديرة عبد السالم، نفس الشيء بالنسبة للسيد: ظوايفية محمد، الثاني على 

القائمة الذي كان عضوا في المحافظة، وفي مندوبية المجاهدين. نفس الشيء بالنسبة للسيد: غنيات 

يات المولدي، أحد أعضاء مكتب القسمة. دون أن عبد هللا، الثالث على القائمة، والذي اقترحه عمه: غن

ننسى السيد: ساسي يوسف، الرابع على القائمة، الذي اقترحه ابن عمه السيد: مناعي ربيعي العضو 

 هو اآلخر في مكتب القسمة.

 

 :PNSDحزب 

ية قائمة هذا الحزب عشوائية لم يحترم فيها التوازن القبلي بسبب احتكار رئيس مكتب هذا الحزب لعمل

تشكيل القائمة حيث عين نفسه متصدرا للقائمة. ولقد كان الغرض من هذه القائمة هو دخول مضمار 

 االنتخابات على أمل الحصول على مقعد، وبعض االستفادات المادية.

 

 :154قائمة 

ركزت هذه القائمة على الطوايبية، لذلك نراهم يحتلّون المراتب األولى على القائمة، كما ركزت من 

ة أخرى على الوعاء الجمعوي من خالل شخص السيد: قزونة عبد هللا، رئيس جمعية الدفاع على جه

 حقوق المواطن، ورئيس جمعية األمراض المزمنة.

 

 :RNDحزب 

ركزت هذه القائمة على أوالد بريك باعتبارهم غير ممثلين في القوائم األخرى، وذلك من خالل 

ر، الذي ينحدر من نفس عائلة رئيس مكتب الحزب السيد: متصدر القائمة السيد: طوالبية أبو بك

على هذه القائمة هو كون أغلب المرشحين فيها تم استدعائهم  ذبراهمية المكي، غير أن ما يؤاخ

 للترشح وليس اختيارهم بدليل انعدام أي نشاط سياسي يذكر لهؤالء الشخصيات قبل تشكيل القائمة. 
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 :PTحزب 

تشكيله للقائمة التوازن القبلي حيث نالحظ أن المراتب األولى على القائمة  لم يحترم هذا الحزب في

كانت من نصيب أشخاص ينتمون إلى عائالت جد صغيرة مثل العوايسية، والدوار الظهري، لكنه من 

 جهة أخرى حاول استغالل عصبية الجوار من خالل التركيز على ترشيح أبناء الحي الواحد.

 

 :NAHDA حزب 

ذا الحزب التوازن القبلي عند تشكيله للقائمة، وحاول التمّيز عن القوائم األخرى من خالل احترم ه

 تركيزه على ترشيح رجاالت الدين من دعاة وحفظة قرءان وأئمة.

 

 :HMSحزب 

المقصيين، وألن هذا  FLNألن الثالثة األوائل على قائمة هذا الحزب كانوا من مناضلي حزب الـ 

حتى مكتب آنذاك على مستوى البلدية. فقد رّكز على الهمايلية والعبادنة والقبائل، الحزب كان ال يملك 

 كون اغلب المتعاطفين مع هذا الحزب ينتمون إلى هذه األوعية االنتخابية. 

 

 :304قائمة 

هذه القائمة ركزت على الوعاء االنتخابي داخل المدينة دون خارجها لذلك اعتمدت على عصبية 

ترشيح مجموعة من األصدقاء وأبناء حي واحد، الذين كانوا يشغلون مناصب  الجوار من خالل

 حساسة داخل مختلف المصالح والتي من خاللها كانوا يحتكون يوميا  بالمواطنين.

 

والذي كان يشغل  FLN: تشكلت هذه القائمة بعدما تم إقصاء السيد: يوسف منسل، من قائمة 307قائمة 

بلدية، ولقد نّشطت هذه القائمة حملتها بشكل كبير باألرياف دون منصب مندوب تنفيذي سابق لل

 المدينة. 

 

على خمسة  RNDعلى مقعد واحد و  HMSعلى مقعدين و  FLNلهذه األسباب مجتمعة تحصلت 

 كان مدعوما  من طرف الدولة. RNDمقاعد. دون أن ننسى حقيقة أن حزب 
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 1بلدية مرسط:

 :FLNحزب 

ه على أساس الوعاء االنتخابي الذي ينتمون إليه، فكان األول من المغارسة رتب هذا الحزب مرشحي

والثاني من الباللة، والثالث من أوالد بريك، باإلضافة إلى االتجاه االنتخابي الجبهوي لسكان البلدية 

 باعتبارها بلدية ثورية. كل ذلك ساعد على تفوق هذا الحزب في االنتخابات.

 

 :PSDحزب 

حزب كغيره من األحزاب على المغارسة في رأس القائمة كونهم األكثر عددا داخل البلدية اعتمد هذا ال

 ثم رّكز على أوالد المولى وأوالد دّراج ألنهم غير ممثلين بشكل جيد في القوائم األخرى.

 

 :HMSحزب 

على اعتمد هذا الحزب بالدرجة األولى على وعائه االنتخابي الثابت ثم اعتمد بالدرجة الثانية 

 المغارسة.

 

 :RNDحزب 

تشكلت قائمة هذا الحزب من أغلبية ساحقة من المغارسة في محاولة منه إلى استقطاب أغلبية 

، RNDالمغارسة معتمدا في ذلك أيضا على الجو السياسي السائد آنذاك والذي كان مواتيا  لنجاح الـ 

 ون نجاح هذه المحاولة.لكن التوجه الجبهوي لسكان البلدية الذي أشرنا له سابقا حال د

 

 القائمة الحرة األمل:

 نفس الشيء يقال على هذه القائمة في اعتمادها على المغارسة بشكل رئيسي. 

 

: مقعدين HMSو  PSD: ثالثة مقاعد،  FLNلهذه األسباب مجتمعة كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 د منهما.والقائمة الحرة األمل: مقعد لكل واح RNDلكل واحد منهما، 
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 1بلدية العقلة:

 :FLNحزب 

لم يراعي هذا الحزب أثناء إعداده للقائمة التوازن في تمثيل األوعية االنتخابية حسب حجمها، حيث 

نالحظ مثال  أنه وضع مرشحا  من أوالد العيساوي متصدرا  للقائمة، يليه مرشح من الزرامة، ثم مرشح 

قيق نوع من التحالف بين هذه األوعية االنتخابية ضد من الجدور، رغم أنه كان يصبوا إلى تح

الجالمدة اللذين احتكروا رئاسة البلدية لعدة سنوات، وهذا هو السبب الذي من اجله أ خ ر أوالد حّراث 

 إلى المرتبة الخامسة، 

 

 :NAHDAحزب 

ن الناشطين رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي للحزب المنحل سابقا ، حيث كان أغلب مرشحيه م

 أو المتعاطفين مع ذلك الحزب. لكنهم كانوا غير معروفين كثيرا .

 

 :HMSحزب 

احترم هذا الحزب نوعا  ما التوازن في ترتيب األوعية االنتخابية حسب حجمها، وذلك من خالل 

وضع مرشحين من الجالمدة على رأس القائمة أحدهما من أوالد حّراث، والثاني من أوالد بوقصة، 

ما مرشٌح من الزرامة، ثم مرشح من أوالد العيساوي. ولقد رّكز هذا الحزب كثيرا  لتمثيل القائمة يليه

 على الفئة الشبابية ذات الشعبية الدينية من أجل مخاطبة المنتخب باستعمال الرموز الدينية.

 

 :RNDحزب 

نجاح هذه القائمة، فإن هذا  باإلضافة إلى المناخ السياسي السائد في تلك الفترة والذي ساعد كثيرا  على

الحزب الخديج وتحت إشراف اإلدارة الوصية، احترم نوعا  ما التوازن في ترتيب األوعية االنتخابية 

حسب حجمها، فكانت المرتبة األولى والثانية على رأس القائمة من نصيب مرشحين من الجالمدة، 

شح من أوالد العيساوي، يبقى أّن هذا وبالضبط من أوالد حّراث، يليهما مرشح من الزرامة، ثم مر

 الترتيب لم يكن سوى محاولة إلضفاء الشرعية على نتائج انتخابات محسومة مسبقا .

 

 : مقعد.HMS: مقعد، FLN: سبعة مقاعد، RND لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 
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 1بلدية بئر الذهب:

 :FLNحزب 

ا تنازليا  يتناسب وحجم القبائل التي ينحدر منها المرشحون، فكان جاءت قائمة هذا الحزب مرتبة ترتيب

األول من أوالد بريك، والثاني من الورفلة، أما الثالث فمن الجفافلية، رغم أّن هذا الترتيب ال يخدم 

هذا الحزب الذي يعلم مسبقا أن قبيلة الورفلة لن تدعم ممثلها الثاني على القائمة بل ستدعم أيا  كان من 

بنائها بشرط أن يكون هو المترئس للقائمة في أي حزب كان. أما قبيلة الجفافلية فإنها ستدعم قائمة الـ أ

FLN  رغم أنها مرتبة في المرتبة الثالثة في حين أنها مرتبة في المرتبة الثانية في حزب الـRND  ،

 وذلك بحكم التحالف السياسي الذي يجمع بين أوالد بريك والجفافلية.

 

 :NAHDAحزب 

اعتمدت قائمة هذا الحزب على خبرة متصدر القائمة السيد: سوايدية عمار، الرئيس السابق لبلدية 

، الشيء الذي FISتحت غطاء حزب الـ  م1990، ورئيس بلدية بئر الذهب سنة م1980الحمامات لسنة 

 جعله محل ثقة الكثيرين من أولي الميول نحو التّيار اإلسالمي. 

 

 :HMSحزب 

قائمة هذا الحزب من طرف متصدر القائمة السيد: سهايلية حسين، رئيس مكتب الحزب على أعدت 

مستوى البلدية، ولقد احترم في إعدادها وترتيبها حجم االوعية االنتخابية التي ينحدر منها المرشحون، 

 لكن عدم شعبية األحزاب اإلسالمية حال دون نجاح هذه القائمة.

 

 :RNDحزب 

فإنها كانت ممثلة لجميع األوعية االنتخابية بما فيهم النمامشة الذين  ،ب المحكم للقائمةللترتي ةباإلضاف

ليس لهم ممثلين في القوائم األخرى، فلقد كان األول من الورفلة، وهو السيد: بن خديم حسن، رئيس 

، وذلك من أجل ، أما الثاني فكان من الجفافلية، يليه الثالث من أوالد بريكم1985بلدية الحمامات لسنة 

 القائمة. ساهمت حينها في نجاح. أضف إلى ذلك األجواء السياسية التي FLNقلب حسابات الـ 

 

 القائمة الحرة:

، حيث كانت قائمة مكونة من أغلبية ساحقة من متم تشكيل هذه القائمة من طرف السيد: طرشان بالقاس

 لحصول على كل أصواتها.أوالد بريك على أمل حشد هذه القبيلة حول هذه القائمة وا

 : مقعد.NAHDA: مقعدين، FLN: أربعة مقاعد، RNDكانت نتائج االنتخابات كالتالي:  لذلك
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 1بلدية العقلة المالحة:

 :FLNحزب 

لكن  ،في ترتيبها للمرشحين على معيار االنتماء إلى أوعية انتخابية كبيرة FLNاعتمدت قائمة 

ّن القائمة غير متوازنة مقارنة مع حجم األوعية االنتخابية حيث نالحظ أ ،اإلشكال كان في الترتيب

فلقد كان متصدر القائمة من الوعاء االنتخابي األكبر حجما آال وهو المرشحون، التي ينتمي لها 

من أوالد أمحمد، باعتبارهم األكثر عددا واألكثر وعيا سياسيا مقارنة مع األوعية  دالزرادمة، وبالتحدي

يما يخص المراتب الثانية والثالثة وما يليها فإن الترتيب جاء عشوائيا وغير محسوب المتبقية . أما ف

له، حيث نالحظ تقدم أفراد من أوعية صغيرة في الترتيب على أفراد من أوعية كبيرة دون أن يكون 

لذلك سبب منطقي عدا كون القائمة أعدت على مستوى محافظة الحزب دون مراعاة لتوصيات 

 اعدة السياسية المحلية. ومقترحات الق

 

 :NAHDAو  HMSحزب 

بالنسبة لهذين الحزبين فإن المهم كان تشكيل قائمة وتمثيل الحزب بغض النظر على مدى تمثيل هذه 

القوائم للمجتمع المحلي . لذلك جاءت القوائم غير متوازنة والسبب في ذلك يعود إلى عدم رواج 

 األحزاب السياسية اإلسالمية في المنطقة.

 

 :RNDحزب 

إعداده للقائمة، مع مراعاة  يلقد راعى هذا الحزب معيار االنتماء لألوعية االنتخابية األكبر حجما ف

 لترتيبهم فيما بينهم لذلك جاءت القائمة متوازنة وممثلة للمجتمع المحلي. حيث كان الترتيب كما يلي:

 م1992ان رئيس المندوبية التنفيذية من الزرادمة ممثلين بمتصدر القائمة السيد: بديار عّباس، الذي ك

 ثم يليهم أوالد جالل، وأوالد شكر ومن بعدهم أوالد حميدة، وأوالد الشامخ.  م1997إلى غاية 

 

 قائمة األمل:

لقد استغلت هذه القائمة حقيقة أن أوالد شكر، وأوالد حميدة متواجدون في مراتب متقدمة داخل 

اح فيها قدر محتوم، وبذلك فال داع لمساندتهم، بل يجب ، يعتقد أن النجFLNو  RNDأحزاب ك: 

النظر بجدية في مساندة أفراد آخرين من نفس العرش إلنجاحهم وبذلك الحصول على تمثيل اكبر 

داخل المجلس، فقامت استمالت الوعاء االنتخابي لكل من أوالد شكر، وأوالد حميدة بناءا على هذه 

 الحقيقة من أجل إنجاح القائمة.

 مقعد واحد.مقعد واحد،  قائمة األمل   FLN ، مقاعد RND 5 كالتالي:كانت نتائج االنتخابات  لكلذ

 

                                                 
1

 مقابلة مع السيد: فرحات محمد الطاهر، الكاتب العام بالبلدية.   وآخرون. 
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 1بلدية قريقر:

 : FLNحزب 

لم يحترم هذا الحزب الع رف السياسي السائد ألسباب غير دقيقة، فكان المرشحان األوالن على القائمة 

 مرشح من أوالد بويحي. ينحدران من الزرامة، يليهما مرشح من أوالد مسعود، ثم

 

 :RCDحزب 

رتبت هذه القائمة من طرف متصدرها السيد: سعدي علي، المنحدر من أوالد مسعود، والذي حاول 

خلق نوع من التمثيل داخل قائمته بغض النظر عن متطلبات العرف السياسي السائد، فكان المرشح 

 الذي يليه من الزرامة، أما الثالث فكان من أوالد بويحي.

 

 :NAHDAحزب 

أعدت هذه القائمة من طرف السيد: فتح هللا لخميسي، أحد المناضلين السابقين في الحزب المنحل، 

لذلك ضّمت هذه القائمة مجموعة من المتعاطفين أو الناشطين السابقين في ذلك الحزب دون اعتبار 

 للوعاء االنتخابي الذي ينتمون إليه.

 :HMSحزب 

اء االنتخابي ألوالد عمر، المنتمون للزرامة، لذلك كان أغلب أعضاء هذه اعتمد هذا الحزب على الوع

القائمة من أوالد عمر، إالّ أن كون بعضهم وخاصة متصدر القائمة كانوا من غير المقيمين الدائمين 

، فقد أّثر ذلك جدا على مصداقية هذه القائمة، أضف إلى ذلك عدم شعبية األحزاب اإلسالمية ةبالبلدي

 الفترة بالذات. في تلك

 

 : RNDحزب 

احترم هذا الحزب العرف السياسي السائد، حيث جعل مرشحا  من الزرامة في المرتبة األولى، يليه 

مرشح من أوالد مسعود، ثم مرشح من أوالد بويحي، ألن الحاجة دعت إلى ذلك من أجل منافسة 

زرامة، يليه مرشح أخر من متصدر حزب النهضة، أما المرتبة الرابعة فكانت لمرشح آخر من ال

أوالد مسعود، ثم مرشح من الغرابة غير الممثلين سوى في هذه القائمة، ولقد ساعدت هذه التركيبة، 

 باإلضافة للمناخ السياسي السائد في تلك الفترة على إنجاح هذه القائمة.

 

 : مقعد.RCD  : مقعد،FLN: خمسة مقاعد،  RND لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

                                                 
1
 وآخرون.سيد: مالكية اليازيد، رئيس بلدية سابق.    مقابلة مع ال  
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 1بلدية بكــّارية:

 :FLNحزب 

اعتمد الحزب في ترتيبه لهذه القائمة على حجم الوعاء االنتخابي للتقسيمات القبلية فكان متصدر 

القائمة من أوالد ملول باعتبارهم أكبر تقسيم قبلي داخل المجتمع المحلي لبلدية بكارية، ثم جاء الثاني 

والد دّراج أو النمامشة، رغم أنهم األكبر حجما ، ألن كل من أوالد من أوالد سيدي يحي، بدال  من أ

 دراج، والنمامشة تّم تمثيلهم بقوة في قوائم أخرى كما سيتم تبيان ذلك فيما يلي.

 :PNSDحزب  

تكونت قائمة هذا الحزب من أغلبية ساحقة من أوالد دّراج على أمل االستحواذ الكامل على الوعاء 

 تقسيم القبلي، وهذا هو نفسه السبب الذي أدى إلى إقصائهم من القوائم األخرى.  االنتخابي لهذا ال

 حزب العمال:

 وعيةاألولى، لذلك الحظنا عدم االكتراث بحجم األ ةاعتمد هذا الحزب على العنصر الشبابي بالدرج

ني فمن االنتخابي الذي ينتمي إليه المرشحون، فلقد كان المرشح األول من البكاكرية، أما الثا

حزب العمال هو  من خالل هذه القائمة أنّ  أن نالحظكما يمكن  الثالث من أوالد ملول. ثمالنمامشة، 

 الحزب الوحيد تقريبا الذي اهتم بالوعاء االنتخابي للنمامشة، فكانت لهم المرتبة الثانية في القائمة.

 حزب النهضة:

ن جهة، المراهنة على شعبية األشخاص، ومن لم تكن هذه القائمة مرتبة ترتيب عملي، لكنها حاولت م

جهة أخرى كسب الوعاء االنتخاب للخمامجة المنتمين ألوالد ملول والذين لم يتم تمثيلهم في القوائم 

 األخرى، لذلك كان متصدر القائمة هو السيد: صّياد يحي، الذي ينتمي للخمامجة.

 : HMSحزب 

 اعتمدتتخابي ثابت مهما كانت تشكيلة قائمته، لذلك هذا الحزب في هذه البلدية بالذات له وعاء ان

عبيد  الذي هو نفسه رئيس مكتب الحركة بالبلدية، آال وهو السيد: متصدرها،على شعبية  أساسا  القائمة 

 عمر، الذي اعتمد كثيرا على أخواله من أوالد ملول، لكونه ال ينحدر من وعاء انتخابي كبير.

 :RNDحزب 

لة ألغلب التقسيمات القرابية، حيث كان متصدر القائمة من أوالد ملول، والثاني جاءت هذه القائمة ممث

 من الزغالمة غير الممثلين في القوائم األخرى، ثم الثالث من النمامشة، أما الرابع فمن أوالد دّراج.

، أديا فترةاخ السياسي السائد في تلك الوعليه فإن كل من التحالف بين أوالد ملول والزغالمة و  كذا المن

 إلى تفوق هذا الحزب في هذه االنتخابات المحلية.

:مقعد واحد لكل واحد FLN،PNSD،PT،NAHDA،HMS لذلك كانت النتائج كالتالي:

 مقعدين.:RNDمنهم،

                                                 
1

                وآخرون.وعثمانية العربي، نائب رئيس البلدية.    ،2007مقابلة مع السادة: جابري عمارة، رئيس بلدية  
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 1بلدية بوخظرة:

 :FLNحزب 

والمعاليم بشكل  ،مشكلة من المغارسة ة، فجاءتاالنتخابي األوعيةلقائمة على حجم ا ت هذهاعتمد

 وذلك على اعتبار أّن هاذين التقسيمين القبليين يشكالن أكبر وعاء انتخابي داخل البلدية. ،اوبمتن

 

 حزب النهضة: 

 األوعية، أال وهو حجم FLNالـ اعتمدت هذه القائمة على نفس المعيار الذي اعتمد عليه حزب 

ذي ينتمي للمرازقة، قبل ، يبقى أّن وجود السيد: مكاحلية لخضر، في المرتبة الثانية والةاالنتخابي

السيد: نوري فريد، المنحدر من المعاليم، راجع إلى كون رئيس مكتب حركة النهضة على مستوى 

 الوالية هو السيد: مكاحلية عبد الحميد، الذي ينتمي أيضا إلى المرازقة .

 ب.ولو على حساب مصلحة الحز (LE NEPOTISME)ليا ممارسة المحاباة بين األقارب هنا تظهر ج

 

 :HMSحزب 

رّكز هذا الحزب في إعداده للقائمة على قبيلة المعاليم لسببين: السبب األول، كون متصدر قائمة 

RND  من المغارسة، أما السبب الثاني فهو، أنه على الرغم من أن متصدر قائمةFLN  ينتمي أيضا

 للمعاليم، إالّ أنه في نظرهم ليس ندا لمتصدر قائمتهم.

 

 : RNDحزب 

هذا الحزب مراعاة حجم األوعية االنتخابية فكان األول من المغارسة، والثاني من المعاليم، حاول 

والثالث من المرازقة. لكنه فشل في محاولته استقطاب شخصيات ذات شعبية معتبرة للترشح باسمه، 

 بسبب طبيعة الوضع السياسي السائد آنذاك.

 

 القائمة الحرة المستقبل:

خليط من االنتماءات القبلية الصغيرة نتيجة لعالقة الصداقة والجيرة التي تربط  تشكلت هذه القائمة من

 بين أفرادها، وكان الغرض من ذلك هو كسب ثقة الناخبين.

 

 ما قيل عن القائمة الحرة المستقبل ينطبق تماما على هذه القائمة.  :313القائمة الحرة 

 

 ئمة الحرة المستقبل: مقعد.القا: مقعد، HMS ،مقاعد RND: 05 لذلك كانت النتائج كالتالي:

 

                                                 
1

 مقابلة مع السادة: لعور فرح، الكاتب العام بالبلدية. 

 وآخرون.مصلحة االنتخابات.   بومعقودة ونيس، رئيس                        
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 1بلدية الونزة:

 :FLNحزب 

احترم هذا الحزب في ترتيبه للمرشحين على قائمته حجم األوعية االنتخابية التي ينتمون إليها، فكان 

األول من أوالد سيدي يحي، وبالتحديد من الهرايسية الذين يتموقعون بشكل جيد داخل هذا الحزب 

تويات، أما الثاني فكان من أوالد سيدي عبيد، ثاني أكبر وعاء انتخابي بعد أوالد على جميع المس

سيدي يحي بن طالب، ثم يأتي الثالث من أوالد دّراج، والذي كان من المفروض أن يكون من الشاوية 

نه فإ RNDألنهم األكبر حجما ، لكن وبما أن الوعاء االنتخابي للشاوية كان ممثال  بمتصدر قائمة حزب 

 تم إرجاعهم للمرتبة الرابعة.

مع العلم أن هذا الحزب ي عنى عناية خاصة عند ترتيبه لقائمته االنتخابية بالمراتب األربعة األولى على 

 وجه الخصوص.

 

 :HMSحزب 

اعتمد هذا الحزب في إعداده للقائمة على المستويات التعليمية لمرشحيه ومدا شعبيتهم، دون االكتراث 

 عية االنتخابية التي ينتمون إليها.بشكل جدي لألو

 

 :RNDحزب 

أعتبر هذا الحزب منذ ظهوره في هذه السنة حزبا  للشاوية وذلك راجٌع ربما للتموقع الجيد لهذه الفئة 

 داخل جميع مستويات الحزب. ولذلك جاءت القائمة مشكلة على الشكل التالي:

يه رئيس مكتب هذا الحزب من الشاوية آال متصدر القائمة ينحدر من الشاوية في الوقت الذي كان ف

وهو السيد: مراح منير، يليه بالترتيب، حسب حجم الوعاء االنتخابي، مرشح من أوالد سيدي يحي، 

 فآخر من أوالد سيدي عبيد، ثم آخر من أوالد دّراج. 

 

 :316والقائمة الحرة رقم  315القائمة الحرة رقم 

ل تا بدافع الرد على عملية اإلقصاء التي تعرض لها متصدرا هاتين بالنسبة لهاتين القائمتين فلقد ش ك 

 القائمتين من طرف األحزاب السالفة الذكر. لذلك نرى عدم وجود أي نوع من التوازن في ترتيبهما.

 

: سبعة مقاعد ، ولقد كان الظرف RND لهذه األسباب مجتمعة كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

 : مقعدين لكل واحد منهما. FLN،HMS  الرئيسي في تحقيق هذه النتيجة. السياسي آنذاك هو السبب

 

                                                 
1

 وعوي عمر، من قدامى مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني. مقابلة مع السادة: قلعي عمر، نائب رئيس البلدية، 
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 1بلدية الماء األبيض:

 :FLNحزب 

في هذه القائمة تم االتفاق بين عناصرها على أن يكون متصدر القائمة من الشعاشعة، أما في حالة 

محمد، وهذا كله من  نجاح القائمة فإّن رئيس البلدية يكون المرشح الثاني الذي ينحدر من أوالد سي

االستحواذ على أغلبية الوعاء االنتخابي للشعاشعة من خالل متصدر القائمة.  -1أجل تحقيق هدفين: 

عدم التفريط في الوعاء االنتخابي ألوالد سي محمد، من خالل وعدهم برئاسة البلدية في حالة  -2

التي يترأسها  RNDلنة لقائمة الـ النجاح. ولقد تم إقصاء ممثلي أوالد عبودة، بسبب مساندتهم المع

ممثلهم. كما تم تمثيل أوعية انتخابية أخرى كأوالد مراح، في المرتبة الثالثة، وأوالد عّباس في المرتبة 

 الرابعة، والفراشيش في المرتبة الخامسة.

 

 :NAHDAحزب 

 رتبت هذه القائمة بشكل عشوائي وغير متوازن.

 

 :HMSحزب 

ف السيد: مشري عبد هللا، رئيس مكتب الحركة، ومتصدر القائمة في نفس هندست هذه القائمة من طر

الوقت، والذي عّول كثيرا على الوعاء االنتخابي الذي ينتمي إليه أال وهو أوالد سي محمد، لعلمه 

المسبق بضرورة مساندتهم له لكي يكون لهم أكبر عدد ممكن من الممثلين في البلدية. دون أن ننسى 

 نتخابي الثابت للحركة والذي ساعد كثيرا  في حصولها على مقعد في البلدية.دور الوعاء اال

 

 :RNDحزب 

باإلضافة إلى شعبية متصدر القائمة السيد: سالمي بدر الدين، الذي كان رئيسا  للبلدية السابقة، وكذلك 

لهذه القائمة أضفت إلى المناخ السياسي السائد الذي ساعد على تزكية هذه القائمة، فإن التركيبة الذكية 

نوعا  من الشرعية على نتائج االنتخابات، حيث كان متصدر القائمة من أوالد عبودة، ولقد كان أحسن 

ممثل لهم على مستوى كل القوائم، يليه مرشح من أوالد مراح لمنافسة المرشح الثالث للجبهة، ثم 

في الشعاشعة ممثلة بالسيد:  مرشح من الشعاشعة وبالضبط من عائلة بوعالّق أكبر وعاء انتخابي

ول عليه كثيرا  في منافسة متصدر قائمة  بوعالّق زريف، الذي كان عضوا  في البلدية السابقة والذي ع 

 .FLNالـ 

 

 : مقعد.HMS: مقعدين، FLN: أربعة مقاعد، RNDلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

                                                 
1

 وآخرون.مقابلة مع السيد: عبادة تليلي، الكاتب العام للبلدية،    
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 1بلدية أم علي:

النتخابات يجب أن نذكر أن األغلبية الساحقة من شباب البلدية إن لم نقل قبل الخوض في تحليل هذه ا

من سكانها هم مقيمون جدد بأرض البلدية قدموا من عدة جهات من الوطن أبرزها عنابة والجزائر 

العاصمة، الشيء الذي جعل النعرة العصبية عندهم ال تجد نفس االهتمام الذي تجده عند أقرانهم في 

 خرى.البلديات األ

 

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب كما جرت عليه العادة على كل من أوالد حمد، وأوالد إبراهيم، حيث كان متصدر 

القائمة من أوالد حمد أال وهو السيد: فردي عبد الرحيم، الذي كان أحد عناصر القائمة الحرة التي 

، بينما كان الثالث من ماهي، أما الثاني فكان من أوالد إبرFLNضد الـ  م1990شاركت في انتخابات 

أوالد خليفة وبالضبط من عائلة مشري التي تعد على األصابع، عوضا  من أن يكون من أوالد نّصر 

باعتبارهم األكبر عددا ، ويرجع السبب في ذلك حسب تحرياتنا إلى الدعم الذي حضي به هذا المرشح 

 يفة آال وهو السيد: حفظ هللا عبد هللا. من قبل محافظ الحزب آنذاك والذي ينحدر بدوره من أوالد خل

 

 :PNSDحزب 

حاول مهندس قائمة هذا الحزب والمتصدر لقائمته في نفس الوقت، السيد: براكشي عبد الوهاب، 

اللعب على وتر العصبية الضيقة، فكانت القائمة مكونة من أغلبية من أوالد إبراهيم. لكن ضعف 

 جال االنتخابات حال دون نجاح هذه القائمة.شعبية المرشحين فيها وعدم خبرتهم في م

 

 :HMSحزب 

إّن عدم شعبية األحزاب اإلسالمية في تلك الفترة أدى إلى عزوف الشخصيات المعروفة عن الترشح 

تحت غطاء هذا الحزب ويظهر ذلك جليا من خالل نصف المرشحين الذين دخل بهم الحزب هذه 

البلدية مما يعزز االعتقاد أنه دخل االنتخابات من أجل االنتخابات والذين ال ينتمون أصال لسكان 

 المشاركة ال غير.

 

 

 

 

 

                                                 
1

 وآخرون.ي الديمقراطي، وعضو سابق بالبلدية.    مقابلة مع السيد: حمدي باشا عبد الرّزاق، رئيس مكتب التجمع الوطن 
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 :RNDحزب 

باإلضافة إلى الدعم الذي لقيه هذا الحزب من طرف الدوائر الحكومية نظرا للمناخ السياسي الذي مّيز 

تائج، فلقد كانت تلك الفترة، نجد أن تركيبة القائمة لعبة دورا  كبيرا  في إضفاء الشرعية على هذه الن

ممثلة لكل أقسام الفراشيش بالتناسب مع حجم الوعاء االنتخابي لكل قسم، حيث كان متصدر القائمة 

من أوالد حمد، والثاني من أوالد إبراهيم، والثالث من أوالد نّصر الذين ليس لهم أي ممثل في القوائم 

 األخرى.

 

 القائمة الحّرة ) الوحدة(:

طرف متصدرها السيد: قبلة الطاهر، الذي ينحدر من أوالد إبراهيم، والذي  تشكلّت هذه القائمة من

كان ضابطا سامي في المحافظة السياسية سابقا  ومجاهد، باإلضافة إلى كونه آنذاك وجه جديد في 

ميدان السياسة، الشيء الذي ساعده كثيرا  على أن يكون لنفسه شخصية كارزماتية في أعين سكان 

 رشح من أوالد حمد، ثم الثالث من أوالد خليفة من عائلة كبيرة آال وهي عائلة حركاتي.البلدية، يليه م

 

 RND :06: الحقبة جاءت نتائج االنتخابات مغايرة لكل التوقعات ومسايرة لما أملته ظروف تلك

 مقاعد، الوحدة: مقعد.
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 1بلدية ثليجان:

 :FLNحزب 

ان وقتها السيد: فتح هللا عبد الصمد، الذي ينحدر من الزرامة، نظرا لكون رئيس قسمة هذا الحزب ك

 ،من الزرامة أال وهو السيد: فرحاني بالخير، رئيس البلدية السابقة متصدر القائمة كان هو أيضا  فإن 

ولقد اعتمد هذا الحزب في إعداده للقائمة على عدة عناصر نذكر منها: الخدمات اإلدارية التي قد 

لقائمة كونه رئيس البلدية السابقة، والمتصدر الوحيد من بين متصدري القوائم يوفرها متصدر ا

بالضبط من الفراحنة الذين ال يجدون مرشحا  لهم أحسن ترتيبا األخرى الذي ينحدر من الزرامة، و

أضف إلى ذلك أّن الثاني على القائمة السيد: بوعلي عمار، شخصية سياسية ، منه في القوائم األخرى

في هذه المرتبة لينافس كل من  هبترتي تم وينحدر من أوالد ساسي أكبر فروع أوالد حميدة، معروفة

. أما المرشح الثالث والرابع لوعاءينحدران من نفس ا نوالقائمة الحرة اللذا RNDمتصدر قائمة الـ 

 فكانا من الزرامة بغرض التركيز أكثر على الوعاء االنتخابي للزرامة.

 

 :HMSحزب 

قائمة هذا الحزب جاءت مرتبة بشكل تنافسي جيد، حيث كان متصدر القائمة ينتمي ألوالد رغم أن 

حميدة أكبر وعاء انتخابي داخل البلدية وبالضبط من أوالد عبد هللا، يليه الثاني من الزرامة وبالضبط 

. ثم جاء من أوالد مبارك، وذلك من أجل استغالل التحالف الراسخ بين أوالد عبد هللا وأوالد مبارك

الثالث من أوالد ساسي أكبر فروع أوالد حميدة بغرض التشويش على متصدري القوائم األخرى، أما 

الرابع فكان من الغرابة هذه األقلية التي لم تجد تمثيال  لها إال في هذه القائمة. إالّ أّن عدم وجود توجه 

 نحو األحزاب اإلسالمية حال دون نجاح هذا الحزب.

 

 :RNDحزب 

ول هذا الحزب تشكيل قائمة ائتالفية بين أوالد حميدة والزرامة، تشمل أغلب فروع القبيلتين، ابتداء  حا

، يليهم م1995، ورئيس مندوبية م1985بأوالد حميدة ممثلين بالسيد: بوعلي صالح، رئيس بلدية 

 الزرامة ممثلين بالسيد: مساعدية عبد المجيد، وهكذا دواليك إلى نهاية القائمة.

 نجاح هذا الحزب.على ساعد الوضع السياسي السائد في تلك الفترة  اكم

 

ضعف شعبية الشخصيات حاولت هذه القائمة التركيز على أوالد حميدة، إالّ أّن   القائمة الحرة:

 . هالقائمة حال دون نجاحالمرشحة على ا

 .الشيءة الحرة: والقائم ،FLN،HMS: سبعة مقاعد، RNDكانت نتائج االنتخابات كالتالي:  لذلك

 

                                                 
1

 وآخرون.  مقابلة مع السيد: عمارة نصير، نائب رئيس البلدية. 
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 1بلدية عين الزرقاء:

 :FLNحزب 

ا لكون جميع القيادات في هذا الحزب  اعتمد هذا الحزب في تشكيله للقائمة على قبيلة العبادنة نضر 

سواء  على مستوى القسمة أو على مستوى المحافظة ينتمون إلى نفس القبيلة، أضف إلى ذلك أّن كثرة 

 ستغني في هذه المرحلة عن التحالف مع القبائل األخرى.عدد أفراد هذه القبيلة جعلها ت

 

 :PNSDحزب 

حداثة هذا الحزب باإلضافة إلى كون ممثلي هذا الحزب على مستوى البلدية ينتمون إلى العبادنة جعل 

القائمة تتشكل من أغلبية من العبادنة ومن مجموعة من األشخاص الخارجين عن المجتمع المحلي 

 ف. والقادمين من الكوي

 

 :NAHDAحزب 

كون هذا الحزب يبحث عن التمثيل السياسي ال غير فإن القائمة جاءت مكونة من خليط من المرازقة 

 ومن عناصر قادمة من المريج ومن بوخظرة.

 

 :HMSحزب 

حاول هذا الحزب التوفيق بين التقسيمات الكبرى لضمان أكبر وأحسن تمثيل ممكن للمجتمع المحلي، 

ة مكونة من عنصرين من العبادنة في المرتبة األولى والثانية، ثم عنصرين من أوالد فقام بتشكيل قائم

 حمودة في المرتبة الثالثة والرابعة.

 

 :RNDحزب 

اعتمد هذا الحزب في تشكيله للقائمة على قبيلة العبادنة مثله مثل حزب جبهة التحرير الوطني وذلك 

ا لكون ممثلي هذا الحزب على مستوى البلدي ة ينتمون إلى نفس القبيلة وكانوا في ما مضى نظر 

مناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني، ومثال ذلك السيد: كالع العربي الذي كان رئيس بلدية 

 اسابق، وكذا كل من السادة: الميطة إبراهيم، لعور رابح، نموشي لزهر، غزالن خليل. الذين كانو

 ي حزب جبهة التحرير الوطني.أعضاء  في البلدية السابقة، وكذا مناضلين ف

 

 القائمة الحرة، العهد:
                                                 

1
 مقابلة مع السادة: نّحال عّمار، نائب رئيس البلدية. 

 زروق عبد هللا، نائب رئيس البلدية.                       

 صلحة الموارد البشرية.حمزاوي العيد، رئيس م                       
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نضرا لكون أغلب األحزاب السياسية المعروفة على الساحة تّم، )إن صح التعبير(، االستيالء عليها 

من طرف العبادنة فإن جميع القوائم الحرة التي سيأتي ذكرها جاءت لتمثيل باقي التقسيمات القبلية 

 كانا في األحزاب السالفة الذكر مثل أوالد حمودة والمرازقة والهرايسية.الصغيرة التي لم تجد لها م

لقد اعتمدت هذه القائمة على معيارين: األول يكمن في محاولة إفتكاك أكبر عدد ممكن من األصوات 

من األوعية األخرى عن طريق تمثيلهم داخل القائمة. أما الثاني فيكمن في التركيز على الوعاء 

هرايسية، لذلك كان متصدر القائمة من الهرايسية، وكذلك كان أغلب المترشحين في االنتخابي لل

 القائمة من الهرايسية.

 

 القائمة الحرة، الوفاء:

 راهنت هذه القائمة عل المرازقة لذلك كان أغلب أعضائها من المرازقة.

 

 القائمة الحرة ،آفاق:

 ها من أوالد حمودة.راهنت هذه القائمة على أوالد حمودة فكان أغلب أعضائ

 

 لهذه األسباب باإلضافة إلى المناخ السياسي الذي كرس نجاح حزب التجمع الوطني الديمقراطي فإن

مقاعد، أربعة منهم من العبادنة، والخامس من  05بـ  RNDنتائج االنتخابات كانت لصالح الـ 

الحرة الوفاء بمقعد لصالح الهرايسية، والقائمة الحرة العهد بمقعد لصالح الهرايسية، والقائمة 

 المرازقة، والقائمة الحرة آفاق بمقعدين لصالح أوالد حمودة.
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 1بلدية المريــج:

 :FLNحزب 

لم يأخذ هذا الحزب بعين االعتبار ترتيب المرشحين بالتناسب مع األوعية االنتخابية التي ينتمون 

على الرغم من أنهم ثالث أكبر وعاء انتخابي في إليها، حيث كان متصدر القائمة ينحدر من العبادنة 

البلدية، يليه مرشح من المرازقة الذي كان من المفروض أن يكون هو متصدر القائمة ألنه ينتمي إلى 

اكبر وعاء انتخابي في البلدية، ثم في المرتبة الثالثة يأتي مرشح من الهرايسية ثاني أكبر وعاء 

ذا الترتيب غير المتوازن إلى أّن فرعي المرازقة، والهرايسية كانا انتخابي في البلدية، ويرجع سبب ه

 يترأسان قوائم أخرى، باإلضافة إلى عدم اكتراث القمة باختيارات القاعدة.

 

 :PNSDحزب 

هندست قائمة هذا الحزب من طرف متصدرها السيد: شارف مبارك، وهي المرة الثانية التي يراهن 

الضيقة، من خالل تشكيله لقائمة كاملة من الهرايسية، كما فعل في فيها هذا األخير على العصبية 

 العهدة السابقة من خالل قائمة التنمية الشاملة.

  

 :PTحزب 

نفس الشيء يقال على هذه القائمة التي هندسها السيد: بالفار الفار، الذي لجأ هو اآلخر إلى العصبية 

 مة الصدق في العمل. الضيقة، كما فعل في العهدة السابقة من خالل قائ

 

 :RAحزب 

هندست قائمة هذا الحزب من طرف متصدرها السيد: بن الزين علي، الذي كان متصدر قائمة الـ 

FLN  في االستحقاقات السابقة، حيث رّكز هو اآلخر على العصبية الضيقة، فكانت قائمته مكونة من

 أغلبية ساحقة من المرازقة.  

 

 :NAHDAحزب 

لى الوعاء االنتخابي للمرازقة، والهريسية من خالل منحهم المرتبة األولى والثانية رّكز هذا الحزب ع

 .FLNبالترتيب، مع إقصاء العبادنة كونهم مرشحون على رأس قٌائمة الـ 

 

 

 

                                                 
1

 وآخرون.مقابلة مع السيد: بوعالّق حمزة، نائب رئيس البلدية.    
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 :HMSحزب 

إلى االعتماد الكلي لهذا الحزب على وعائه االنتخابي الثابت المكون من مناضليه، فإنه  ةباإلضاف

ع من التوازن داخل القائمة، حيث جعل مرشحا  من المرازقة على رأس القائمة، لكنه حاول خلق نو

كان من أصغر عائالت المرازقة، يليه مرشح من العبادنة كمحاولة للتشويش على متصدر قائمة الـ 

FLN.ثم مرشح من الهرايسية من أجل خلق نوع من التمثيل والتوازن في القائمة ، 

 

 :RNDحزب 

ا باستثناء ا لمرازقة الممثلين في عدة قوائم، مّثل هذا الحزب في قائمته كل التقسيمات القبلية مبتدء 

بالهرايسية، يليهم العبادنة، ثم أوالد نايل، فالهريسية مرة أخرى. دون أن ننسى الدور الذي لعبه المناخ 

 تركيبة القائمة. السياسي السائد في تلك الفترة والذي ساعد على النجاح هذا الحزب بغض النظر عن

 

 : مقعد.FLN: مقعد، HMS: خمسة مقاعد، RNDلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 
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 1بلدية بولحاف الدير:

 :RNDحزب 

 جاءت هذه القائمة ممثلة لألهم التقسيمات القبلية المكونة للبلدية ويظهر ذلك في ما يلي : 

هم من األقسام القبلية الصغيرة المذكورة سابقا نجدهم ممثلين كالتالي: سوالمية أوالد قديم ومن واال -

)أوالد عالية(. خمايسية عبود رقم  5رمضان في رأس القائمة )أوالد قديم(. رامي محمد الصالح رقم 

 )أوالد حمزة(. 9)الخمايسية(. سراج الطيب رقم  7

شي والجفافلية والعرايبية من خالل الشخصيات التالية الخنافسة ممثلون بأقسامهم الثالثة: أوالد حنا -

 حسب الترتيب : زرقين السبتي، بوزرياطة عز الدين ، دريد محمد البشير.

العواشرية بما فيهم أوالد سي عيسى والذين يمثلون أغلبية دوار كيسة ممثلون حسب الترتيب كما  -

 يلي: حاليمية يحي وبوخشم عبد الكريم.

التي  FLNهذه القائمة بالخنافسة أكثر من العواشرية جاء محاولة لتشتيت أنصار قائمة إن االهتمام في 

راهنت أكثر على الوعاء االنتخابي للخنافسة. أضف إلى ذلك انقسام العواشرية على أنفسهم من خالل 

ترشح عدد كبير منهم في المراتب األولى ألحزاب متعددة كما هو الحال بالنسبة لمسعى الطاهر، 

، وبوخشم بشير، الثاني على FLNتصدر قائمة حزب العمال، وحاليمية الطيب، الثاني على قائمة م

 ، وحاليمية الطيب، متصدر قائمة التجمع الجزائري. HMSقائمة 

 

 :HMSحزب 

إن غياب التوجه السياسي نحو األحزاب السياسية اإلسالمية أدى إلى العزوف عن الترشح باسم هذه 

ت  قائمة هذا الحزب مزيجا من عناصر دخيلة على المجتمع المحلي . فمنها من هو األحزاب لذلك كان

قادم من مرسط مثل: عبايدية احمد، متصدر القائمة، ومنها من هو قادم من فركان أو حتى من 

 الكويف. باستثناء المرشح الثاني بوخشم بشير، الذي كان من العواشرية.

 

 : FLNحزب 

أهم التقسيمات السياسية المكونة للمجتمع المحلي، وذلك ما كان بالفعل، لكن  حاولت هذه القائمة تمثيل

قد ولّت. أدى إلى عزوف  FLNهو حزب الدولة وأن أيام حزب  RNDرسوخ فكرة أن حزب 

الشخصيات المعروفة عن الترشح في هذا الحزب فكانت بذلك القائمة مكونة من وجوه غير قوية على 

أعضاء من المندوبية التنفيذية لسنة  3التي كانت مكونة من  RNDئمة الساحة السياسية، عكس قا

) سوالمية رمضان، دريد محمد البشير، خمايسية عبود( والتي تركت األثر الحسن لدى  م1997 -1991

                                                 
1

    وآخرون.مقابلة مع السادة: فتني يونس، موظف بالبلدية.      
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من خالل ترشيح السيد:  RNDالمواطنين. كما أن هذه القائمة حاولت من جهتها زعزعة تماسك قائمة 

 .  RNDي المرتبة السادسة، الذي كان أخو متصدر قائمة الـ سوالمية بالخير، ف

 

مقاعد مقابل مقعد  6ب  RNDلهذه األسباب مجتمعة نجد أن نتائج االنتخابات كانت لصالح حزب 

 .FLNواحد لصالح 

 

 

 1بلدية بّجــن:

 :FLNحزب 

ون فكانت األسبقية راعى هذا الحزب في إعداده للقائمة حجم الوعاء االنتخابي الذي ينتمي له المرشح

 ألوالد لمرة، ثم من بعدهم الزرامة، ثم أوالد العيساوي.

 

 :HMSحزب 

حاول هذا الحزب مخالفة الحزبين اآلخرين من خالل تركيزه على الزرامة بدال  من أوالد لمرة، فكان 

 متصدر القائمة من الزرامة .

 

 :RNDحزب 

كانت مدعومة بشكل كبير رغم أنها لم تكن تشكلت هذه القائمة من طرف السلطات المحلية، لذلك 

 منبثقة من القاعدة الشعبية وال ممثلة لها.

 

 HMS  :00و  FLNمقاعد،  RND :07 لهذه األسباب كانت النتائج كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 وآخرون..    2007مقابلة مع السيد: بوخلوط محمد، نائب رئيس بلدية  
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 1بلدية المزرعــة:

 :FLNحزب 

نة تناوبا  بين اتبع هذا الحزب العرف الذي يقضي بأن تكون المرتبة األولى دائما  من نصيب الفراح

العراوة والزقاقة، والمرتبة الثانية من نصيب أوالد سليمان، أما المرتبة الثالثة فمن نصيب الجالمدة، 

 وهكذا دواليك إلى أن تكتمل القائمة. وهذا العرف يعتبر خاصا  بحزب جبهة التحرير الوطني فقط.

متصدر القائمة من الزقاقة ال من مع العلم أنه كان من المفروض بناءا  على هذا العرف أن يكون 

كان من العراوة، وهذا ما يعزز االعتقاد  م1990العراوة على أساس أن متصدر القائمة في انتخابات 

 وذلك من أجل ترسيخ احترام هذا العرف. RNDبان الناخبين تخلوا عن هذا الحزب لصلح الـ 

 

 حزب النهضة:

احنة، فجاءت مكونة من أغلبية من الفراحنة، سعيا  منه رّكز هذا الحزب في تشكيله للقائمة على الفر

 إلى كسب تأييد هذا التقسيم القبلي المهم في ضل الغياب التام لشعبية األحزاب اإلسالمية.

 

 :HMSحزب 

لم يكن هذا الحزب يسعى سوى وراء المشاركة السياسية في هذه االنتخابات، لذلك جاءت قائمته غير 

القبلية للمجتمع المحلي، فلقد كان مثال  متصدر القائمة ينحدر من الجالمدة  ممثلة لمختلف التقسيمات

كون رئيس مكتب حماس داخل البلدية آال وهو السيد: منصورية عبد المجيد، ينحدر بدوره من 

 الجالمدة، ذلك كله ناهيك عن وجود عناصر غريبة تماما عن المجتمع المحلي.

 

 :RNDحزب 

في ترتيبه للمرشحين على القائمة، لكنه خالفه في أن جعل  FLNة حزب اتبع هذا الحزب نفس طريق

متصدر القائمة من الزقاقة بدال  عن العراوة، والثاني من أوالد زيد بدال  عن أوالد أحمد بن عيسى 

وبقي الثالث من الجالمدة وهكذا دواليك إلى أن اكتملت القائمة. ولقد لعبت الظروف السياسية لذلك 

 ا هاما  في إنجاح هذه القائمة. الزمان دور

 

 : مقعد واحد. FLN: ستة مقاعد .  RND لهذه األسباب جاءت نتائج االنتخابات كالتالي:

 

 

                                                 
1

 بالبلدية. مقابلة مع السادة: الوالي محمد، الكاتب العام 

 وآخرون..   2007بوساحية محمد لخضر، رئيس بلدية                        
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 1بلدية فركان:

  :FLNحزب 

راعى هذا الحزب عند إعداده للقائمة التشتت الكبير الذي يتميز به الوعاء االنتخابي ألوالد العيساوي 

ر من المتعلمين الطامحين إلى اعتالء مناصب سياسية ولو على حساب بسبب احتوائه على عدد كبي

وحدة حّيهم. فكان متصدر القائمة من مديلة، يليه مرشح من أوالد العيساوي وبالضبط من أوالد علي، 

ثم مرشح من عائلة عزوز المنحدرة من العداونية، أما المرتبة الرابعة فكانت لمرشح من أوالد 

 في االنتخابات السابقة.  37ا نفس الترتيب الذي اعتمدته القائمة الحرة إبراهيم. وهو تقريب

 

 :HMSحزب 

أّعد هذا الحزب قائمة للمشاركة ال غير، ودليل ذلك كون أغلب مرشحيه من خارج البلدية بما فيهم 

 متصدر القائمة.

 

 :RNDحزب 

اختالف بسيط بين المرتبة ، مع FLNقائمة هذا الحزب مشابهة تماما  من حيث الترتيب لقائمة الـ 

الثالثة، والرابعة، فلم يبقى لهذين الحزبين سوى االعتماد على شعبية المرشحين، ومدى تجذر وانتشار 

عالقات نسبهم. دون أن ننسى المناخ السياسي السائد في تلك المرحلة والذي ساعد كثيرا  على نجاح 

 هذا الحزب.

 

 : خمسة مقاعد.RND: مقعدين، FLN لتالي: لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 وآخرون.مقابلة مع السيد: قتّال محمد، نائب رئيس البلدية.    
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 .م1997لسنة  المستوم التعليمي لمتصدري القوائم على مستوم كل البلديات: 09الجدول رقم 

 
 المستوم التعليمي        

 األحزاب

 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي دون مستوم

RND 2 1 10 12 3 28 

HMS 1 4 3 12 8 28 

FLN 2 6 8 9 2 27 

NAHDA 1 1 2 13 3 20 

INDEP  2 5 8 4 19 

PNSD  2 1 4 1 8 

PT   4 2 1 7 

RCD  1 1   2 

PSD    2  2 

RA 1   1  2 

 143 22 63 34 17 7 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

يجد  نالحظ استمرارية سيطرة ذوي المستوى التعليمي المتوسط والثانوي على عملية الترشح، بينما ال

ذوي المستوى التعليمي الجامعي فرصة سوى على مستوى حركة حماس، والقوائم الحرة، وربما 

يرجع السبب في ذلك إلى طبيعة المناخ السياسي السائد وقتها والذي كان مالئما  لظهور مثل هذه 

 الفئات المتدنية المستوى التعليمي. 

 

 .م1997لسنة  تالمستوم التعليمي لرؤساء البلديا: 10الجدول رقم 
 

 نسبتهم عدد رؤساء المجالس المستوم التعليمي

 7.15 02 دون مستوم 

 3.57 01 االبتدائي

 35.71 10 المتوسط

 42.86 12 الثانوي

 10.71 03 الجامعي

 %100 28 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

 

 

 



 

280 
 

 .م1997ة لسن المستوم التعليمي لرؤساء البلديات حسب األحزاب: 11الجدول رقم 

 
 األحزاب                    

 المستوم التعليمي

RND FLN NAHDA INDEP 

    02 بدون مستوم

    01 ابتدائي

   01 09 متوسط

  01  11 ثانوي

 01   2 جامعي

 01 01 01 25 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

مجلس بلدي، أغلبهم من  25ى للنتائج االنتخابية من خالل حصوله عل RNDنالحظ هنا اكتساح الـ 

ذوي المستويات التعليمية الثانوية فما أقل، بينما لم يتحصل الجامعيون سوى على ثالثة مناصب، مما 

 يعزز االعتقاد أّن ذلك كان متعمدا  من أجل تجنب كل أنواع المعارضة. 

 

لسنة  األحزاب المهنة األصلية لمتصدري القوائم على مستوم كل البلديات حسب: 12الجدول رقم 
 .م1997
 األصلية المهنة        

 األحزاب

 المجموع بّطال فالح تاجـر مهنة حرة مهنة ميدانية مهنة مكتبية مهنة التعليم

RND 5 14 1 2 3 1 2 28 

HMS 11 7 4  2 2 2 28 

FLN 6 12 4  3 1 1 27 

NAHDA 14 1 2 2 1   20 

INDEP 7 6 1 2 2  1 19 

PNSD 4  2  1 1  8 

PT  5 1 1    7 

RCD 1    1   2 

PSD  2      2 

RA  1  1    2 

 143 6 5 13 8 15 48 48 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.
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: المهنة األصلية للمرشحين الخمسة األوائل من كل قائمة حسب األحزاب لسنة 13الجدول رقم 
 .م1997

 
 المهنة األصلية        

 األحزاب

 المجموع بّطال فالح تاجـر مهنة حرة مهنة ميدانية هنة مكتبيةم مهنة التعليم

RND 30 53 18 03 11 11 14 140 

HMS 56 21 20 7 11 11 14 140 

FLN 32 43 14 3 16 12 15 135 

NAHDA 41 29 9 9 5 4 3 100 

INDEP 28 34 15 4 5 6 3 95 

PNSD 11 8 5 2 4 9 1 40 

PT 2 17 6 2 2 4 2 35 

RCD 4 2 1 0 1 2 0 10 

PSD 0 5 3 0 0 0 2 10 

RA 0 3 3 1 3 0 0 10 

 715 54 59 58 31 94 215 204 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

نالحظ ظهور فئات جديدة إلى جانب فئة المعلمين، أصبحت تهتم بالعمل السياسي، آال وهي: فئة 

أن نالحظ التواجد المستمر لفئة الفالحين  المهن المكتبية، فئة التّجار، وفئة المهن الحرة، كما يمكننا

وخاصة في هذه المرحلة التي لم تجد فيها الدولة مساندا  لسياستها الجديدة سوى في وسط أصحاب 

 المصالح، ومتدنيي المستوى االجتماعي.

لقوائم اتفاوت حضور  ولقدكما نالحظ ارتفاع نسبة القوائم الحرة المشاركة في هذه االستحقاقات 

لوالية نفسها والصراعات التي تعرفها اداخل  الحياة السياسية، طبيعة حسبعبر الواليات،  الحرة

فقد ارتبطت القوائم الحرة في بعض الحاالت  والتحوالت التي تعيشها، حتى في أبعادها التقليدية،

لمناطق بالصراعات بين القبائل والعروش ومدى تمثيل أبنائها وترتيبهم داخل القوائم الحزبية في ا 

كما هو حال منطقة الهضاب العليا  ،االجتماعية التي الزالت تعرف حضورا قويا لمثل هذه الظواهر

 على سبيل المثال.

البعيدة عن ب التي توصف الصراعات داخل األحزاب السياسية ونوعية تسييرهادون أن ننسى 

لنخبة الحزبية المعارضة أو من ا جزء التي دفعت سباباألأحد  تعتبر والتي المقاييس الديمقراطية،

كما حصل إلى تشكيل قوائم حرة، أو الدخول تحت غطاء حزبي آخر من أجل االنتقام  ءالمقصاة للجو

  في العديد من األحزاب بدرجات متفاوتة.
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 .م1997لسنة  المهن الرئيسية لرؤساء البلديات: 14الجدول رقم 

 
 نسبتهم عدد رؤساء المجالس المهنة األصلية

 10.71 03 نة التعليممه

 57.14 16 مهنة مكتبية

 3.57 01 مهنة ميدانية

 7.15 02 مهنة حرة

 10.71 03 تاجر

 3.57 01 فالح

 7.15 02 بّطال

 %100 28 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

 

 

 

 .م1997لسنة  المهن الرئيسية لرؤساء البلديات حسب األحزاب: 15الجدول رقم 

 
 ألصليةالمهنة ا        

 األحزاب

 المجموع بّطال فالح تاجـر مهنة حرة مهنة ميدانية مهنة مكتبية مهنة التعليم

RND 03 13 01 02 03 01 02 25 

 FLN  01      01 

NAHDA  01      01 

INDEP  01      01 

 28 02 01 03 02 01 16 03 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

  

المهن المكتبية على أصحاب المهن التعليمية في احتالل منصب رئاسة  نالحظ تقدما  كبيرا  ألصحاب

البلدية، وذلك راجع حسب اعتقادي إلى تغير المعايير التي على أساسها يختار الناخبون ممثليهم، من 

 معايير قائمة على المصلحة العامة، إلى معايير قائمة على المصلحة الذاتية.  
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 .م1997لسنة  ري القوائم حسب األحزابسن متصد: 16الجدول رقم 
 

 السن           

 األحزاب

 المجموع 60أكبر من  60-51 50-41 40-31 31أقل من 

RND 02 10 13 3  28 

HMS 06 14 08   28 

FLN  08 14 03 02 27 

NAHDA 02 15 03   20 

INDEP  08 10 01  19 

PNSD 01 04 03   08 

PT  04 03   07 

RCD  01  01  02 

PSD  01 01   02 

RA  01 01   02 

 143 02 08 56 66 11 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

 
 .م1997لسنة  سن رؤساء البلديات حسب األحزاب: 17الجدول رقم 

 
 السن           

 األحزاب

 المجموع 60أكبر من  60-51 50-41 40-31 31أقل من 

RND 02 08 12 03  25 

FLN   01   01 

NAHDA  01    01 

INDEP  01    01 

 28  03 13 10 02 المجموع

 المصدر: تحقيق ميداني.

بعد مرور سبعة سنوات على آخر انتخابات بلدية حدث هناك تداخل بين الفئات العمرية التي شاركت 

الممثلة  في االنتخابات السابقة وتلك التي شاركت في االنتخابات الحالية، حيث نالحظ أّن أكبر الفئات

. وكلتاهما لم 50و 41، والفئة العمرية ما بين 40و 31في هذه االستحقاقات هي: الفئة العمرية ما بين 

 تشاركا في العمل الثوري، مما يدل على بداية تغلغل فئة الشباب داخل معترك الحياة السياسية.

 غلبهم من تلك الفئتين. نفس الشيء بالنسبة ألولئك الذي تمكنوا من احتالل منصب رئيس بلدية، فأ
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 لسادسالفصل ا

 2002االنتخابات البلدية لسنة 
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 تمهيد الفصـــل: 

 

لماذا فازت جبهة التحرير الوطني بالمركز األول في انتخابات المجلس الشعبي الوطني 

ع الوطني الديمقراطي الحاكم في حين تراجع حزب التجم م2002ماي  30الجزائري التي جرت في 

وأحزاب التيار اإلسالمي األخرى؟ وهل لهذا الفوز مغزى سياسي معين؟ وكيف تبدو آفاق المستقبل 

  .بعد هذه النتائج؟

 

كثير من المراقبين السياسيين على أّن عودة جبهة التحرير الوطني إلى الصدارة على  راهن  

حيث جاء موقعها بعد التجمع الوطني  م1997كسة انتخابات المستوى المحلي سيكون حدثا  طبيعيا بعد ن

الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم. وعودتها اليوم هو تحقيق لالنسجام بين الرئيس "عبد العزيز 

 .م1999أفريل  16حه للرئاسة في انتخابات بوتفليقة" والحزب الذي رشّ 

إنتاج ما حققه التجمع الوطني  وهكذا أعادت جبهة التحرير الوطني في عهد الرئيس بوتفليقة

 .الديمقراطي في عهد الرئيس اليمين زروال، أي وجود حزب مهيمن لصالح الرئيس

جبهة التحرير وعليه فالمتوقع هو أن يكون هناك شبه دعم رسمي من الجيش، واإلدارة لحزب 

االئتالف بعد أن كانا يدعمان "حزب التجمع الوطني الديمقراطي". وبذلك تكون نهاية الوطني 

بداية التحالف الرئاسي سنة من ثّم و .الحكومي المتكون من سبعة أحزاب ألنه كان مجرد واجهة للحكم

منذ وصوله  ،عبد العزيز بوتفليقة :المكّون من ثالثة أحزاب كّرست كل جهدها لمساندة الرئيس م2003

 إلى سدة الحكم.

 

بينما ازدادت نسبة أصحاب األعمال  .حرةللقوائم ال أقلهذه االنتخابات بمشاركة  تتمّيزولقد 

والهدف من ذلك هو إعطاء االنطباع بأن سلطة المال مهمة في  الحرة في تشكيل القوائم الحزبية.

 القرار السياسي بينما الحقيقة هي أن "سلطة المصالح" هي التي تقف وراء ذلك.
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 :م2002الفصل السادس: االنتخابات البلدية لسنة 

 

 1تبسة:بلدية 

أكرر مرة أخرى القول بأّن العرف السياسي الوحيد المطّبق خاصة في األحزاب الوطنية هو االهتمام 

بالمراتب الثالثة عشر األولى، بحيث يجب أن يكون متصدر القائمة من النمامشة وأن تكون األغلبية 

د سيدي يحي، وأوالد في العدد للنمامشة في المراتب الثالثة عشر، وكذلك وجوب تمثيل كل من أوال

 دّراج، وعلى األقل ممثل وحيد لألقليات خالل تلك المراتب دون االكتراث للترتيب.

أما عن السبب في اللجوء إلى تطبيق هذا العرف، فهو الوصول إلى تطبيق عرف آخر يعتبر بمثابة 

، ينوب عنه التشريع داخل األحزاب الوطنية آال وهو: وجوب أن يكون رئيس البلدية من النمامشة

أربعة نواب، واحد من النمامشة والثاني من أوالد سيدي يحي، والثالث من أوالد دّراج، والرابع من 

 األقليات حسب الظروف.

أما األحزاب األخرى عدى األحزاب الوطنية، فتراهن بشكل اكبر على شعبية المرشحين ال على 

 انتماءاتهم القبلية.

 

 .FLN :09  ،ISLAH :08  ،RND :04  ،HMS :02 :نتائج االنتخابات كانت كالتالي
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 وآخرون.               مقابلة مع السيد: حمدي لزهر، نائب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة.    
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1بلدية بئر العاتر: 
 

كانت بالفعل أحسن نموذج إلظهار التنوع في األساليب والحسابات  م2002إن االنتخابات البلدية لسنة 

 السياسية لألحزاب والتي تهدف كلها لالستفادة قدر اإلمكان من االنتماءات القبلية.

 

 :FLNحزب 

نه ألحد يإّن اعتماد هذا الحزب على وجوه شبابية جديدة غير معروفة في المجتمع المحلي، ثم تعي

النمامشة، آال وهو السيد: فارس محمد، على رأس القائمة، كانت محاولة منه الستقطاب النمامشة 

أوالد سيدي لتوقعه المسبق بأن صدارة القوائم األربعة الباقية عدى قائمة اإلصالح ستكون من نصيب 

عبيد، باإلضافة لعدم خوفه من متصدر قائمة حزب اإلصالح المنحدر من النمامشة ألن هذا الحزب ال 

هي من  HMSيلقى إقباال كبيرا، متناسيا  في نفس الوقت أن أغلب أفراد القاعدة النضالية الثابتة لحزب 

لحزب الكثير من األصوات رغم أوالد سعد، الذين هم من النمامشة. كل ذلك أدى إلى أن يفقد هذا ا

 صوت. 150بفارق يقارب  HMSشعبيته بالمنطقة، فلقد حصل على المرتبة الثانية بعد حزب 

 

 :PRAحزب 

هم، فهم كانوا يعلمون أنهم تحاول مهندسو هذا الحزب اللعب على أوتار العصبية القبلية بطريق

لقبلي، فأرادوا أن يركزوا جهودهم ور قوي في الميدان السياسي، وحتى اضذات ح اينافسون أحزاب

على وعاء انتخابي معين يضمنوا من خالله الحصول ولو على مقعد واحد، فوقع اختيارهم على 

باعتبارهم أكبر وعاء انتخابي داخل أوالد سيدي عبيد، لذلك تم إعداد  ،الوعاء االنتخابي ألوالد دالل

كنت من الحصول على مقعدين في هذه قائمة ال تحتوى سواء على مرشحين من أوالد دالل، تم

 االنتخابات البلدية رغم االنتقادات التي تعرضت لها.

 

 :UDLحزب 

، أو الـ FLNكان هذا الحزب بمثابة الحزب البديل الذي لجأ إليه من لم يستطع الدخول في قائمة الـ 

RND ام، حيث كان جل ولقد حاولت قائمة هذا الحزب المراهنة على قبيلة أوالد سيدي عبيد بشكل ع

المرشحين ينحدرون من الوعاء االنتخابي ألوالد سيدي عبيد باختالف فروعهم، لكن ضعف شعبية 

 المرشحين حال دون حصول هذه القائمة على نتائج مرضية.

 

 :HMSحزب 
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هي آخر قائمة ثم إيداعها في آخر يوم من المهلة المخصصة إليداع  لقد كانت قائمة هذا الحزب

والـ  FLNوكان ذلك ألسباب إستراتيجية تمثلت في انتظار صدور قائمة كل من حزب الـ الترشيحات، 

RND  على الخصوص باعتبارهما أقوى حزبين منافسين لحزبHMS   واللذين على أساس تركيبة

قائمتهما سيقوم هذا حزب بتركيب قائمته، من أجل تجنب االعتماد على نفس األوعية االنتخابية 

عل السيد: سالم سعود، على رأس القائمة ألنه من وبالتالي ضمان  عدم التعرض للمنافسة. لذلك ج 

الذي  RNDالذي ينحدر من النمامشة، ومتصدر قائمة  FLNأوالد بالقاسم، على عكس متصدر قائمة 

التوازن داخل قائمته بين النمامشة وأوالد سيدي  ةدالل، ثم قام هذا الحزب بمراعا ينحدر من أوالد

واء كانوا أوالد دالل، أو أوالد بالقاسم، ليضمن بذلك استقطاب ما يمكن استقطابه من أفراد عبيد، س

ه يهذه األوعية، كذلك لم ي همل هذا الحزب الجانب المتعلق بشخصية مرشحيه فكان بذلك أغلب مرشح

من ذوي الشعبية في المجتمع، وهذا العنصر األخير بالذات هو الذي لعب لصالحه ضد حزب الـ 

RND  ،هذا األخير الذي اتبع نفس التركيبة السياسية موازنا  أيضا  قائمته بين أوالد سيدي عبيد

 والنمامشة. 

 

 :RNDحزب 

 رغم توازن قائمة هذا الحزب، إالّ أّن ضعف شعبية المرشحين حال دون حصوله على نتائج مرضية.

 

 :ISLAHحزب 

 ،بلية داخل قائمة الترشيحات بين النمامشةحافظ هذا الحزب اإلسالمي بدوره على التوازنات الق

بايزيد : إالّ أنه ارتكب من جهة أخرى خطاء  إستراتيجيا تمّثل في إقصائه للسيد ،وأوالد سيدي عبيد

من صدارة القائمة، والذي كان يمثل قاعدة انتخابية مهمة، أال وهي أوالد عبد الباسط،  ،عبد العزيز

النمامشة، فخسر بذلك هذا  لسيد: بوزيان محمود، الذي ينحدر منالمنحدرين من أوالد دالل، لصالح ا

 الحزب هذه القاعدة و لم يتمكن من الحصول إال على مقعد واحد.

 

: أربعة مقاعد. FLN: خمسة مقاعد. HMS بناء على كل ما سبق  كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

RND .مقعدين :PRA .مقعدين. اإلصالح: مقعد :UDL.مقعد : 
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 1بلدية الشريعــة:

 :FLNحزب 

جاءت قائمة هذا الحزب مكونة من أغلبية من أوالد حميدة، يتخللها مرشح من الزرامة في المرتبة 

الثالثة، مما يوحي بأن القائمة مفروضة من القمة وإالّ لما كانت مرتبة بهذا الشكل، ولوال أّن البلدية 

حزب جبهة التحرير الوطني نظرا لما يمثله في أذهانهم تعتبر بلدية ثورية يميل سكانها إلى مساندة 

 من رمز للثورة، لما حقق هذا الحزب ثلث ما حققه.

 

 :PNSDحزب 

أ عدت قائمة هذا الحزب من طرف ممثل الحزب الذي يتصدر القائمة السيد: شرف الدين رابح، الذي 

متيازات المادية التي ينحدر من الجالمدة، بغرض المشاركة السياسية، والحصول على بعض اال

 توفرها االنتخابات كالتفويضات، لذلك كانت القائمة غير متوازنة.

 

 :HMSحزب 

رغم أن قائمة هذا الحزب كانت مرتبة ترتيبا جيدا ، إالّ أّن شعبية المرشحين الضعيفة حالت دون 

 حصوله على نتائج مرضية.

 

 :RNDحزب 

المتناسب مع حجم األوعية االنتخابية، فكان متصدر  احترم هذا الحزب عند ترتيبه للقائمة التمثيل

القائمة من أوالد علي، أال وهو السيد: غريبي أحمد، رئيس البلدية السابق، يليه مرشح من الزرامة 

وبالضبط من الفراحنة، ثم مرشح من أوالد سعيدان، يليه مرشح من أوالد مسعود، فمرشح خامس من 

كها الحزب في أذهان الناس بعد حكمه للبلدية في العهدة السابقة أوالد محبوب، لكن الصورة التي تر

 أّثر نوعا  ما على شعبيته. 

 

 :ISLAHحزب 

احتفظ هذا الحزب بالوعاء االنتخابي الثابت للنهضة سابقا ، أضف إلى ذلك كون جل المرشحين كانوا 

نتخابي للزرامة عن طريق من ذوي المستويات العلمية الجيدة. دون أن ننسى اعتماده على الوعاء اال

متصدر القائمة السيد: لعجال صالح، متصدر قائمة النهضة في االنتخابات السابقة، وعضو المجلس 

البلدي السابق، مدعوما  بمرشحين من أوالد حميدة، ومرشح من أوالد محبوب، ومرشح من أوالد 

 نتخابات. مسعود، ولقد كانت هذه القائمة، القائمة األحسن تمثيال  في هذه اال

 مقاعد. ISLAH: 04مقاعد،  RND :05مقاعد،  FLN: 06لذلك كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 
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 1بلدية سطح قنتيس:

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد سي عون، وبالضبط أوالد خالد، من خالل متصدر 

ضبط من الخاللطية، ثم مرشح من أوالد سيدي القائمة، يليه مرشح من أوالد أحمد بن إبراهيم، وبال

، أما الشخاخرة فقد RNDتحت غطاء الـ  م1997عبيد في المرتبة الثالثة والذي كان عضوا  في بلدية 

، أّما المرتبة RNDأ خروا إلى المرتبة الرابعة، نظرا  لوجود مرشح من الشخاخرة على رأس قائمة الـ 

صر، ولقد رّكز هذا الحزب كثيرا  أثناء اختياره لمرشحيه، على الخامسة فكانت لمرشح من أوالد النا

 فئة التجار، وأصحاب األعمال الحرة. 

 

 :HMSحزب 

رّكز هذا الحزب كثيرا  على الوعاء االنتخابي ألوالد سي عون، بمختلف فروعه، دون األوعية 

والد سي عون، كنا أّن جل االنتخابية األخرى، لذلك كان المرشحون الثالثة األوائل على القائمة من أ

 المرشحين كانوا من الطبقة العاملة البسيطة.

 

 :RNDحزب 

رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي للشخاخرة، من خالل متصدر القائمة، يليه مرشح من أوالد 

سي عون، وبالضبط من أوالد يونس، ثم مرشح من أوالد أحمد بن إبراهيم في المرتبة الثالثة 

ن أوالد علي، أما أوالد الناصر فقد احتلوا المرتبة الرابعة، يليهم مرشح من أوالد سيدي وبالضبط م

عبيد. ولقد كانت هذه القائمة األحسن ترتيبا، كما أنها اعتمدت كثيرا  على شريحة المعلمين لتمثيل 

 القائمة.

 

 ة مقاعد.: ثالثFLN: أربعة مقاعد، RNDلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 
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 1بلدية العوينات:

 :FLNحزب 

نظرا لعدم احترام المحافظة القتراحات القاعدة، فإّن جل المرشحين على قائمة هذا الحزب انسحبوا 

 منه، ليشكلوا فيما بعد قوائم خاصة بهم تحت أغطية أحزاب أخرى.

 

 :FFSحزب 

واء داخل الشاوية أو خارجهم باستثناء رّكز مهندسو هذه القائمة على األوعية االنتخابية الصغيرة س

أوالد سيدي يحي بن طالب، وأوالد نايل، وذلك من أجل مواجهة هيمنة الوعاء االنتخابي ألوالد سي 

يحي بن عيسى على االنتخابات باعتباره أكبر وعاء انتخابي بالبلدية، ولقد ساعد على ذلك كون 

 وى البلدية.المرشحين كانوا من الوجوه ذوات الشعبية على مست

 

 :RNCحزب 

اعتمد هذا الحزب بشكل خاص على الوعاء االنتخابي ألوالد سيدي نايل، في مواجهة الوعاء 

 االنتخابي للشاوية، لذلك كان جل مرشحيه من هذا الوعاء االنتخابي.

 

 :AHD 54حزب 

، م1997ية هندست قائمة هذا الحزب من طرف السيد: عبد المالك عبد اللطيف، الرئيس السابق لبلد

والمنحدر من أوالد سي يحي بن عيسى، والذي رّكز من خاللها على الوعاء االنتخابي ألوالد سي 

يحي بن عيسى، فكان جل المرشحين ينحدرون من هذا الوعاء االنتخابي، ولقد حققت هذه القائمة 

ل قائمة الـ نتائج مرضية على الرغم من وجود قوائم أخرى اختصت بتمثيل الشاوية دون غيرهم، مث

UDL.ويرجع السبب في ذلك إلى الدعم الكبير من طرف منتخبي مسلولة لهذه القائمة ، 

 

 القائمة الحرة اإلجماع:

، وعضو بلدية م1990هندست هذه القائمة من طرف متصدرها السيد: مريم يوسف، رئيس بلدية 

ز هذا األخير على الوعاء ، والذي ينحدر من أوالد سيدي عبيد، ولقد ركّ FLNتحت غطاء الـ  م1997

االنتخابي لكل من أوالد عبيد، وأوالد سيدي يحي بن طالب، حيث كان المرشحون الثالثة االوائل 

على القائمة من أوالد عبيد، يليهم مرشح رابع من أوالد سيدي يحي بن طالب، ولقد حققت هذه القائمة 

                                                 
.2007مقابلة مع السادة: بن جبّار عّمار، نائب رئيس بلدية  
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، والـ RAيدي عبيد، مثل قائمة الـ نتائج جيدة على الرغم من وجود قوائم أخرى خاصة بأوالد س

RPA.وذلك راجع إلى شعبية المرشحين، وحسن إدارة الحملة ، 

 

 :RAحزب 

رّكز مهندسو هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد سيدي عبيد، لذلك كان أغلب المرشحين من 

 أوالد سيدي عبيد.

 

 :UDLحزب 

احة أحمد، التركيز على الوعاء االنتخابي حاول مهندس قائمة هذا الحزب ومتصدرها السيد: بوس

للشاوية وخاصة أوالد سي يحي بن عيسى، لكن كونه ينتمي إلى فرع صغير من أوالد سي يحي بن 

عيسى، آال وهو فرع أوالد صغير، أضف إلى ذلك تشتت الوعاء االنتخابي للشاوية بين القوائم 

 دة.األخرى، فإن قائمته لم تتمكن من الحصول على نتائج جي

 

 :RNDحزب 

، حيث أنه لم يحترم توجيهات القاعدة FLN وقع هذا الحزب في نفس الخطأ الذي وقع فيه حزب الـ 

 ومقترحتها، مما أدى إلى انسحاب المرشحين منه نحو أحزاب أخرى.

 

ق مقاعد ورئاسة البلدية بفار 03لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: القائمة الحرة اإلجماع: 

 : مقعدين.AHD 54مقاعد،  FFS:03: مقعد، RNCالسن، 
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 1بلدية الحويجبات:

 :FLNحزب 

ظهرت قائمة هذا الحزب بعد صراعات عديدة على المراتب بين المرشحين على مستوى المحافظة، 

من  م1997، وبلدية م1995ومثال ذلك تراجع السيد: صخري وّناس، عضو سابق في كل من مندوبية 

رتبة الثانية إلى المرتبة الرابعة لصالح السيد: لسود العلمي، الشيء الذي سيؤثر ال محالة في الم

التنسيق بين المرشحين خالل الحملة االنتخابية وخلق نوع من الحساسية، وبالتالي يؤثر في نتائج 

في عملية الحزب. وهذا ما يؤكد استنتاجنا السابق بأنه هناك أمور غير رسمية وغير معلنة تتحكم 

 ترتيب المرشحين خاصة وأن البلدية بلدية حدودية.

من جهة أخرى حاول الحزب االستفادة من خبرة مرشحيه مثل السيد: قمادي نور الدين، رئيس 

 م.1990، وكذا السيدان: مرغادي علي، وصخري وّناس، عضوين سابقين في بلدية م1995مندوبية 

 

 :HMSحزب 

موعة من الشباب العاطلين عن العمل ومتدني المستوى الدراسي، تشكلت قائمة هذا الحزب من مج

كما هو واضح من خالل المعلومات المتوفرة عنهم، أضف إلى ذلك عدم شعبية األحزاب اإلسالمية، 

 وبالتالي يمكن القول بأن هذه القائمة ولدت ميتة.

 

 :RNDحزب 

، على الرغم من عدم توازنها في FLNـ لم يجد الناخبون بديال  عن هذه القائمة لالنتقام من حزب ال

 تمثيل كل التقسيمات القبلية داخل البلدية.

 

 :FNAحزب 

حاول مهندسو هذه القائمة التركيز على  الوعاء االنتخابي للزغالمة بالدرجة األولى من خالل متصدر 

زغالمة وأوالد القائمة السيد: صوالح حفيظ، ثم بالدرجة الثانية محاولة خلق نوع من التحالف بين ال

ملول، والنمامشة، وأوالد سيدي عبيد، ضد الفراشيش. لكن قلّة خبرة، وضعف شعبية المرشحين حال 

 دون استقطاب الناخبين بشكل كاف، فنجحت القائمة بالباقي األقوى.

 

 : مقعد.FNA : مقعدين ،FLN : أربعة مقاعد، RND لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 
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 مقابلة مع السادة: عبد الرؤوف بالنور، الكاتب العام بالبلدية. 
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 1ية صفصاف الوسرم:بلد

 :FLNحزب 

حاول هذا الحزب االستفادة من الوعاء االنتخابي ألوالد موسى بعدما أظهروا مدى إتحادهم في 

، فكان متصدر القائمة ينحدر من أوالد موسى، يليه الثاني من RNDاالنتخابات السابقة تحت غطاء الـ 

مه بل حتى على أوالد رقية وأوالد سي أوالد زيراوي الذي كان يراهن بقوة ليس فقط على أبناء ع

محمد بن عبد هللا، الذين دعوه شخصيا  للترشح لثقتهم فيه، ثم يأتي في المرتبة الثالثة مترشح من أوالد 

خليفة من أجل استقطاب هذا الوعاء االنتخابي المهم، الذي ال يوجد له تمثيل سوى في هذا الحزب 

 .HMSوحزب 

 

 :PRAحزب 

القائمة اللعب على أوتار القبلية الضيقة فكان بذلك أغلبية المرشحين على هذه حاول مهندسو هذه 

 القائمة من أوالد سي علي.

 

 :UDLحزب 

تشكلت هذه القائمة بغرض االنتقام من اإلقصاء الذي تعرض له متصدرها السيد: ديرم نّصر، من 

. وبالتالي رّكز على الوعاء ، بعدما كان في االستحقاقات السابقة متصدرا  للقائمةFLNقوائم الـ 

االنتخابي ألوالد نونة الذين ليس لهم في األحزاب األخرى متصدر للقائمة سواه، كما رّكز على 

الوعاء االنتخابي ألوالد سي محمد، الذين ليس لهم أي تمثيل عدى مرشحهم في المرتبة الثانية على 

 هذه القائمة.

 

 :HMSحزب 

ثابت مكون من أغلبية ساحقة من أوالد سي عيفة، إلى درجة يمكن  يتميز هذا الحزب بوعاء انتخابي

 معها الجزم أنه ال يستطيع الحصول على أكثر من مقعد مهما اجتهد في تغيير تركيبة قائمته.

 

 :RNDحزب 

بعدما خسر هذا الحزب الوعاء االنتخابي ألوالد موسى، الذين فّضلوا الترشح تحت غطاء الحزب 

فادة من خبرة وشعبية السيد: رزايقية محمد لزهر، الذي كان عضوا  في المجلس العتيد، حاول االست

فجعله في المرتبة األولى فأصبح بذلك الممثل الوحيد ألوالد أم  PNSDالبلدي السابق تحت غطاء الـ 

ثابت في هذه االنتخابات، يليه مرشح من أوالد سي عيفة، الذي يعتبر بالنسبة لهم المرشح األحسن 
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 مقابلة مع السيد: خذيري الطاهر، موظف بالبلدية.  وآخرون... 
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ا خاصة داخل األحزاب الوطنية، أما المرشح الثالث فكان من أوالد ضيف هللا، وهو الممثل ترتيب

 الوحيد لهم على مستوى كل القوائم.

 

 :FNAحزب 

تشّكلت هذه القائمة بتدبير من متصدرها السيد: بركية قّدور، الذي ينحدر من أوالد زيراوي، والذي 

، يليه السيد: صخري المداني، الذي ينحدر من م1984و م1980كان رئيسا  لبلدية جبل العنق مابين 

، والذي يتمتع بمصداقية م1997و م1995أوالد نونة، والذي كان رئيس مندوبية بئر العاتر مابين 

ل عليه كثيرا  في استقطاب ما تبقى من  وِّ وشعبية ال يستهان بها، يليهما السيد: معيفي كمال، الذي ع 

 مين لحركة حمس.أصوات عائلة معيفي غير المنت

 

: RND: مقعد، HMS: مقعد، UDL: ثالثة مقاعد، FLN :لهذه األسباب كانت نتائج االنتخاب كالتالي

 : مقعد.FNAمقعد، 

 

 1بلدية الحّمامات:

 :FLNحزب 

اتخذ هذا الحزب من شخص متصدر القائمة السيد: بن خذير خير الدين، المعروف باعتداله وحكمته، 

العالونة والبرارشة من جهة، واستمالة الوعاء االنتخابي للوكاكسة من جهة وسيلة لرأب الصدع بين 

 أخرى، كونه ينحدر من الوكاكسة.

 

 :PNSDحزب 

شكلت هذه القائمة من طرف السيد: باهي محمد الهادي، رئيس المكتب ومتصدر القائمة في نفس 

خالية من شخصيات معروفة  الوقت، ولقد كان هدفه المشاركة بالدرجة األولى، لذلك كانت قائمته 

 RAعلى الساحة السياسية، وكانت غير مرتبة بشكل تنافسي. نفس الشيء بالنسبة لقائمة حزب 

 . UDLوحزب 

 

 :PRAحزب 

، ولقد شارك في هذه م1997متصدر ومهندس قائمة هذا الحزب هو نفسه متصدر قائمة النهضة سنة 

 .م1997ن رئاسة البلدية سنة االستحقاقات من أجل االنتقام من عملية إقصائه م
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 :HMSحزب 

حاول هذا الحزب هذه المرة الموازنة بين العالونة والبرارشة، غير أّن اعتماده األول يبقى دائما على 

 وعائه االنتخابي الثابت، بغض النظر عن تشكيلة القائمة.

 

 :RNDحزب 

، حزبا  للبرارشة، الذين يحاولون يعتبر هذا الحزب بالنظر إلى وعائه االنتخابي، وبالنظر إلى مرشحيه

 الذي يعتبرونه حزبا  يسيطر عليه العالونة. FLNمن خالله مواجهة حزب الـ 

 

 :FNAحزب 

حاول هذا الحزب التركيز على فرع مهم من العالونة، آال وهو فرع أوالد عون هللا، لذلك جاءت 

 القائمة مشكلة  منهم.

 

 القائمة الحرة الوفاق:

مة السيد: مرزوقي محمود، هو نفسه رئيس البلدية السابقة تحت الغطاء السياسي متصدر هذه القائ

لحزب النهضة. ولقد اعتمدت هذه القائمة بشكل كبير على فرع من فروع العالونة آال وهو أوالد 

 الشامخ.

 

 لهذه األسباب مجتمعة كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

FLN  .ثالثة مقاعدRND  .مقعدينHMS ،PRA ،FNA ،ELWIFAK.مقعد لكل واحد منهم : 
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 1بلدية نقرين: 

أكرر القول بأّن هذه البلدية تعتبر من أقدم البلديات على مستوى الوطن، باإلضافة إلى احتوائها على 

مزيج متنوع من االنتماءات القبلية، لذلك فهي أبعد ما تكون عن مظاهر العصبية القبلية بمعناها 

إلى التمدن وإلى أنواع أخرى من العصبية، كعصبية الجوار، والنسب، وربما إلى  الضيق، وأقرب

 تكتالت المصالح. 

 المهم  أن ما يميز العملية االنتخابية برمتها هو: 

 

متصدر القائمة غالبا  ما يكون من النقارنيـة نظرا  لتمرسهم ولتحكمهم الجيد في العملية االنتخابية  -

ن التقسيمات األخرى، ونظرا  لعزوف التقسيمات القبلية األخرى عن الترشح بحكم تمدنهم السابق ع

 لعدم قدرتها على تنظيم نفسها سياسيا .

 

أغلبية القائمة تكون من النقارنية، وهذا دليل آخر على عزوف التقسيمات القبلية األخرى عن  -

 الترشح.

 

ية بقدر ما تركز على شعبية المرشحين، الحملة االنتخابية ال تركز كثيرا على االنتماءات القبل -

الناتجة في األساس عن عالقاتهم الشخصية بالناس من خالل المصالح المتبادلة، والناتجة كذلك من 

خالل مآثرهم في خدمة أبناء المنطقة بغض النضر عن انتماءاتهم، وكما تركز من جهة أخرى على 

 شعبية الحزب في حد ذاته.

 

 : مقعد واحد.RND: ثاللثة مقاعد، FNA: ثالثة مقاعد، FLNكالتالي:  نتائج االنتخابات كانت
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 1بلدية بئر مقدم:

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب عند تشكيل قائمته على الوعاء االنتخابي للبرارشة، السيما أوالد شكر، وأوالد 

المرتبة الثانية على  بويحي، وأوالد جالل، دون أن يغفل عن أهمية استمالة العالونة من خالل منحهم

القائمة، ووعدهم بمنصب النائب األول في حال نجاح الحزب، وهو األمر الذي أدى إلى إجماع 

 العالونة على هذه القائمة التي لم يجدوا عنها بديال. 

 

 :RAحزب 

نهج هذا الحزب نفس طريقة حزب جبهة التحرير الوطني في ترتيبه لقائمته، مع اختالف بسيط تمثل 

 عتماده على أوالد شكر، وأوالد جالل، أكثر من غيرهم نظرا  لقوة القرابة والتحالف بينهم.في ا

 

 :HMSحزب 

اعتمد هذا الحزب في إعداده لقائمته على مزيج من البرارشة باختالف فروعهم على أمل الحصول 

م المرشحين ولو على مقعد واحد، لكن ضعف اإلقبال على األحزاب السياسية اإلسالمية، وكثرة قوائ

الذين بلغ عددهم ستة قوائم، كلها معتمدة على الوعاء االنتخابي للبرارشة، أدى إلى تقليل حظوظ هذا 

 الحزب في النجاح.

 

 :RNDحزب 

اعتمدت هذه القائمة مثل غيرها على البرارشة من خالل متصدر القائمة السيد: سعدي نصر الدين، 

، غير أنها لم تراعي في ترتيبها FLNت غطاء الـ تح م1990الذي كان عضوا  في البلدية سنة 

بالعالونة  مللمرشحين حجم األوعية االنتخابية التي ينتمون إليها، كما أنها لم تولي االهتمام الالز

فقامت بتمثيلهم بالسيد: حراث العبيدي، المنتمي إلى أوالد حّراث أحد الفروع الصغيرة من أوالد 

 نة.بوقصة المنتمون بدورهم للعالو

 

 حزب إصالح:

ل  لم تكن هذه القائمة تسعى سوى للحصول على تمثيل للحزب في هذه االنتخابات كما هو حال ج 

جهرية، لذلك جاءت مكونة من عناصر ال تنتمي للمجتمع المحلي للبلدية.  األحزاب الم 

 

 

                                                 
1

     وآخرون.   عن حركة مجتمع السلم.  2007مقابلة مع السيد: شاوشي لزهر، نائب ببلدية  



 

299 
 

 قائمة األمل:

ة ردا  على إقصائه من قائمة رئيس البلدية السابق، السيد: دربازي إبراهيم، هو من شكل هذه القائم

الذي كان ينتمي إليه سابقا، حيث قام مثل غيره بالتركيز على البرارشة، ألنه كان  RNDحزب الـ 

يعلم عدم تعاطف العالونة معه بسبب مشاكل سابقة بينه وبينهم خالل عهدته السابقة، والتي أدت إلى 

 إقصاء النائب األول آنذاك، الذي كان ينتمي للعالونة.

 

 لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

 FLNإّن انقسام البرارشة على كثرتهم بين مختلف القوائم، وإجماع العالونة على قلتهم على قائمة الـ 

وغريمه قائمة RND أدى إلى حصول هذه القائمة على أربعة مقاعد من أصل تسعة، وحصول الـ 

 على مقعد واحد. RAحصول حزب  األمل على مقعدين لكل واحد منهما، ثم

 

 

 1بلدية الكويف:

 :FLNحزب 

نجدها تتكرر في هذه االنتخابات  م1997نفس المالحظة التي الحظناها على هذا الحزب في انتخابات 

حيث احترم التوازن القبلي في تشكيله للقائمة، لكنه في اختياره لألشخاص وخاصة في المراتب 

ابة أكثر من اعتماده على معايير أكثر موضوعية مثل السمعة والنضال األولى، اعتمد على معيار القر

والكفاءة، حيث نالحظ أن أعضاء مكتب القسمة كلهم ممثلون بأقربائهم على هذه القائمة ومثال ذلك 

متصدر القائمة السيد: منسل يوسف، الذي شكل قائمة حرة في االنتخابات السابقة لالنتقام من حزبه 

يجعلنا نعتقد أن الوالء لألحزاب ما هو إالّ والء مصالح وليس والء قناعة. ولقد تم   الذي أقصاه مما

اقتراح هذا األخير إن لم نقل فرضه من طرف ابن عمه في مكتب القسمة السيد:غنيات ابراهيم. نفس 

كذلك الشيء بالنسبة للسيد: فار فريد، الثاني على القائمة الذي اقترحه ابن عمه السيد: فار بوبكر. 

الحال بالنسبة للسيد: ظوايفية منصف، الثالث على القائمة الذي اقترحه إبن عمه ظوايفية الشريف، 

العضو في القسمة، أما بن صدة الصديق، الرابع على القائمة فلقد كان هو نفسه عضوا  في مكتب 

بوه السيد: غنيات ، الخامس على القائمة الذي اقترحه أنالقسمة. دون أن ننسى السيد: غنيات عزا لدي

 .ةالمولدي، العضو في المحا فض

 

 :PNSD حزب
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اعتمد هذا الحزب في تشكيله للقائمة على القرابة الدموية، وعلى عصبية النسب، من خالل تركيزه 

 على العبادنة وأنسابهم من السطايفية دون غيرهم.

 

 :HMSحزب 

ير، لذلك جاءت غير متوازنة وتحتوي هذه القائمة كانت تبحث عن تمثيل الحزب في االنتخابات ال غ

 على عناصر أجنبية عن المجتمع المحلي.

 

 :RNDحزب 

لم يحترم هذا الحزب شعور مناضليه من خالل ترشيح السيد: بالغيث فرحات، الذي كان مرشح على 

في االستحقاقات السابقة، هذا األخير الذي اعتمد بشكل كبير على شعبية  PNSDرأس قائمة الـ 

دال  من االعتماد على شعبية المرشحين، متناسيا  بذلك أن شعبية الحزب مرتبطة بشكل أساسي الحزب ب

باالنجازات التي حققها من خالل تسييره للمجلس البلدي في العهدة السابقة. والتي كانت في الحقيقة 

 محل انتقاد عدد ال بأس به من المواطنين. 

 

 حركة إصالح:

ية بقدر ما رّكز على شعبية األشخاص، حيث نراه قد رشح السيد: لم يركز هذا الحزب على العصب

مسعودي حسان، الذي كان أمينا  عاما  للبلدية والمعروف بحزمه ونزاهته بين الناس، والذي ينتمي كما 

قلنا إلى وعاء انتخابي صغير الحجم أال وهو الدوار الظهري، يليه السيد: نجاح إسماعيل، أحد 

 مؤسسي حركة إصالح.

 

 القائمة الحرة الوئام:

لقد استغلت هذه القائمة الحركة الجمعوية من خالل متصدر القائمة الذي كان رئيس تنسيقية أبناء 

الشهداء، ورئيس جمعية الوئام المدني في بلدية الكويف، كما استغلت جيدا  العنصر النسوي، ولقد 

مركز االنتخابي النسوي المسمى: ظهر ذلك جليا  من خالل النتائج الكبيرة المحصل عليها في ال

 االبتدائية المركزية.

 

 القائمة الحرة العهد:

، والذي م1997هندست هذه القائمة من طرف السيد: طوالبية أبو بكر، الذي كان رئيسا للبلدية سنة 

 عّول كثيرا  على خبرته وعلى أنصاره من أصحاب المصالح إذا ما علمنا بأنه مقاول.
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 FLN على ثالثة مقاعد ورئاسة البلدية بفارق السن، و قائمة الوئامعة تحصلت لهذه األسباب مجتم

على مقعد واحد، وحركة إصالح على مقعد واحد، وقائمة العهد على مقعد  RNDعلى ثالثة مقاعد، و

 واحد.

 

 1بلدية مرسط:

 :FLNحزب 

ى، بدال عن أوالد بريك، اعتمد هذا الحزب في تشكيله للقائمة على المغارسة، والباللة، وأوالد المول

 . RAألنفسهم قائمة تحت غطاء حزب الـ  االذين شكلو

 

 :PNSDحزب 

 قائمة ذات أغلبية ساحقة من المغارسة.

 

 : PRAحزب 

إلى المغارسة على أوالد المولى، وأوالد مهنية، الذين ال يجدون ترتيب  ةركز هذا الحزب باإلضاف

 أحسن من ترتيبهم داخل هذا الحزب.

 

 : FFSحزب 

 قائمة ذات أغلبية ساحقة من المغارسة.

 

 : UDLحزب 

 قائمة ذات أغلبية ساحقة من الباللة.

 

 : قائمة أوالد بريك.RAحزب 

 

 : HMSحزب 

اعتمد هذا الحزب على وعائه االنتخابي الثابت بشكل مفرط دون مراعاة لشعبية األشخاص الذين تم 

 ترشيحهم مما سيؤثر سلبا على نتائج هذا الحزب.
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 : AHD 54حزب 

وتحصلوا على مقعدين، هم  م1997في  PSDتقريبا نفس األشخاص الذين ترشحوا تخت غطاء الـ 

 نفسهم الذين يشكلون قائمة هذا الحزب.

 

 : RNDحزب 

اعتمد هذا الحزب على رئيس البلدية السابق السيد: هّوام عبد اللطيف، كمتصدر للقائمة، مع العلم أنه 

 . م1997في  FLNـ كان متصدر قائمة ال

 

 : ISLAHحزب 

، ولقد عملت على استقطاب كل FISاشتملت هذه القائمة على عناصر سابقين من الحزب المنحل 

 .HMSالغاضبين على قائمة 

 

 : FNAحزب 

 تكونت هذه القائمة في محاولة من أصحابها خوض غمار االنتخابات السياسية. 

 

 بات كالتالي:لهذه األسباب مجتمعة كانت نتائج االنتخا

FLN.ثالثة مقاعد كتأكيد للتوجه الجبهوي لسكان البلدية : 

PNSD  ،PRA  ،UDL  ،AHD 54  ،RND  ،ISLAH .مقعد لكل واحد منهم : 
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 1بلدية العقلــة:

 :FLNحزب 

احترم هذا الحزب العرف السياسي السائد، حيث جعل متصدر القائمة من أوالد حّراث، يليه مرشح 

لزرامة الذي يشغل منصب أمين قسمة الحزب، ثم مرشح من أوالد لمرة، بينما أ خ ر أوالد من ا

، أما المرتبة الرابعة فكانت HMSالعيساوي إلى المرتبة السابعة ألنهم كانوا ممثلين بمتصدر قائمة 

ذي كان ، يليه مرشح من الجدور والم1990لمرشح ثان  من أوالد حراث والذي كان رئيسا  للبلدية سنة 

هو اآلخر أمينا  لقسمة هذا الحزب. ولقد رّكز هذا الحزب كثيرا  على خبرة المرشحين وتجربتهم، 

 وكذلك على الرمزية اإلدارية التي يجسدونها، من أجل زرع الثقة في نجاح الحزب لدى المنتخبين. 

 

 :PNSDحزب 

لجأ إلى ترشيح عناصر شابة  عالوة على حداثة هذا الحزب على الساحة السياسية في البلدية، فقد

 عديمة الشعبية، فأغلبهم عّزاب، وعاطلين عن العمل، وذوي مستويات علمية متدنية.

 

 :HMSحزب 

كانت قائمة هذا الحزب من أحسن القوائم تركيبا ، فلقد ركزت على أربعة نقاط ما اجتمعت كلها في 

بابية لتصدر القائمة، كما كان أغلب قائمة إالّ وكان النجاح حليفها، فلقد ركزت على العناصر الش

مرشحيها من الجامعيين، باإلضافة إلى تركيزها على الرمزية الدينية من خالل المرشح األول والثاني 

اللذين كانا إمامين، دون أن ت غفل االهتمام بالجانب القبلي الذي يعتبر العمود الفقري لكل القوائم، فلقد 

عيساوي من أجل االستفراد بالوعاء االنتخابي لهذا التقسيم القبلي، جعلت متصدر القائمة من أوالد ال

يليه أربعة مرشحين من الجالمدة بكل تقسيماتهم، ثم مرشح من أوالد لمرة، ولقد أ بعد الزرامة من هذه 

 القائمة نضرا  لتفرقهم على عدة قوائم.

 

 :RNDحزب 

هم متصدر القائمة رغم وجود رغبة كبيرة من رّشح هذا الحزب ثالثة أعضاء من البلدية السابقة بما في

طرف المواطنين في التغيير، الشيء الذي أّثر سلبا  على نتائج هذا الحزب، أضف إلى ذلك المستوى 

التعليمي المتوسط للمرشحين وكبر سنهم مقارنة مع القوائم األخرى، أّما من ناحية تحقيق التوازن في 

مة فقد كان كالتالي: المرشح األول والثاني من أوالد حّراث، يليهما ترتيب األوعية االنتخابية على القائ

 مرشح من الزرامة، ثم مرشح من الفجوج، بينما أ خ ر مرشح أوالد العيساوي إلى المرتبة الخامسة.
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 :ISLAHحزب 

حاولت هذه القائمة التركيز على الوعاء االنتخابي للزرامة من خالل متصدر القائمة الذي ينحدر من 

الزرامة، والذي كان مرشحا  في قوائم النهضة في االنتخابات السابقة، لكن كونه كان بّطاال  وذو 

 مستوى تعليمي متدني فإنه لم يستطع منافسة أبناء عمه من الزرامة المرشحين في قوائم أخرى.

 

: RND: ثالثة مقاعد. HMS: أربعة مقاعد. FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 مقعدين.

 

 1بلدية بئر الذهب:

 :FLNحزب 

لقد كانت قائمة هذا الحزب مرتبة بشكل جيد، وممثلة لجميع التقسيمات القبلية قبل أن تدخل عليها 

تغيرات في اللحظات األخيرة أفقدتها توازنها وتناسقها، فلقد كانت مكونة من متصدر القائمة السيد: بن 

ن الورفلة، يليه السيد: زروق كمال، الذي ينحدر من الجفافلية، أما عرفة محمد الطاهر، الذي ينحدر م

الثالث فكان من أوالد بريك، والرابع من أوالد بوعيطة، والخامس من الباللة، ثم السادس من 

 النمامشة.

لكن ألسباب مجهولة تم إقصاء السيد: زروق كمال، واستخلف بالسيد: توايتية محمد الطاهر، الذي 

من إقصاء  االد بريك فاختل بذلك توازن القائمة ففقدت دعم الجفافلية الذين تفاجئوينحدر من أو

 ممثلهم.

 

 :UDLحزب 

د تأخير ترتيب  جاءت قائمة هذا الحزب مرتبة بشكل تنافسي وممثلة لجميع التقسيمات القبلية، مع تعمُّ

، أضف إلى ذلك FLNـ مرشح الورفلة إلى المرتبة الخامسة بسبب وجود ممثل لهم على رأس قائمة ال

إعتماد هذه القائمة على شخصية وشعبية متصدر القائمة السيد: سهايلية عبد اللطيف، الذي كان يشغل 

 منصب إطار بالشؤون الدينية.
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 :HMSحزب 

أعدت قائمة هذا الحزب من طرف السيد: مسنادي محمد، رئيس مكتب حركة مجتمع السلم على 

لمرتبة الثانية على نفس القائمة. لكن المالحظ على هذه القائمة أنه عدا مستوى البلدية، والذي يشغل ا

الثالثة األوائل  في القائمة فالبقية كلهم من الحمامات، لذلك يغلب الضن أنها قائمة من أجل المشاركة 

 ال غير.

 

 :RNDحزب 

ذي أقصى من ال FLNتشكلت قائمة هذا الحزب من أغلبية ساحقة من أوالد بريك كرد على حزب الـ 

قائمته ممثلي هذا التقسيم القبلي، حيث يمكننا أن نالحظ أن متصدر هذه القائمة السيد: غرايبية غربي، 

في االستحقاقات السابقة، يليه السيد طرشان محمد، متصدر القائمة  FLNهو نفسه متصدر قائمة الـ 

القائمة كرد فعل على إقصاء ممثلهم الحرة في االستحقاقات السابقة. دون أن ننسى دعم الجفافلية لهذه 

 . FLNمن قائمة الـ 

 

 حركة إصالح:

اعتمدت قائمة هذا الحزب على التحالف بين الباللة وأوالد بريك، مع العلم أنه تم اختيار السيد: 

تحت غطاء  م1980سوايدية عمار كمتصدر للقائمة، هذا األخير الذي كان رئيس بلدية الحمامات سنة 

 م1997، ثم عضو بالبلدية سنة FISتحت غطاء الـ  م1990ئيس بلدية بئر الذهب سنة ، ثم رFLNالـ 

 تحت غطاء النهضة.

 

 :FNAحزب 

جاءت قائمة هذا الحزب غير مرتبة بشكل تنافسي، وغير معروفة األشخاص باستثناء متصدر القائمة  

 .RNDتحت غطاء الـ  م1997السيد: طرشان علي، الذي كان عضوا  بالبلدية سنة 

 

 القائمة الحرة المستقبل:

باإلضافة إلى كون هذه القائمة غير مرتبة بشكل تنافسي، فلقد كانت غير مرغوب فيها منذ البداية 

بدعم من  م1997 بسبب سيرة متصدر القائمة السيد: بن خديم حسان، الذي كان رئيسا  للبلدية سنة

 دى المواطنين أثناء تسييره للبلدية.والذي لم يترك انطباعا حسنا ل RNDالدولة تحت غطاء الـ 

 

 لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

FLN .ثالثة مقاعد :RNDثالثة مقاعد ورئاسة البلدية بفارق السن : .UDL.مقعد : 
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 1بلدية العقلة المالحة:

 :FLNحزب 

أوالد عون وأوالد ركزت هذه القائمة كثيرا على عشيرة الزرادمة بمختلف أقسامها من قراوشية، 

المودع، ما عدا أوالد أمحمد، باعتبار أن تمثيلهم في القائمة غير مفيد بالنظر إلى كون ابن عشيرتهم  

. باإلضافة إلى تركيزهم RNDرئيس البلدية السابق السيد: بديار عّباس، كان مرشحا  على رأس قائمة 

اعتبار أنهم غير ممثلين بشكل جيد في على أوالد حميدة من خالل وضعهم في المرتبة الثالثة على 

 في نفس المرتبة، أي الثالثة. RNDجميع القوائم ماعدا في قائمة 

 

 : PNSDحزب 

محاولة استمالة  -1جاءت هذه القائمة مكونة من أغلبية من القراوشية، و قد كان الغرض من ذلك : 

بنية  HMSو  FLNنتخابي للـ تشتيت الوعاء اال -2وتوحيد القراوشية في رحلة البحث عن مقعد . 

االستفادة من عدم بلو  هذه األحزاب النصاب مما سيعطي فرصة كبيرة للنجاح بالنسبة لألحزاب 

 الصغيرة. 

 

 :PRAحزب 

هو أن أوالد  PNSDجاءت هذه القائمة مكونة من أغلبية من أوالد شكر، إال أن ما يميزها على قائمة 

ول  دون تشتتهم. مع العلم أن أوالد  شكر غير ممثلين بشكل قوي في القوائم األخرى وهذا طبعا ما سيح 

 شكر يعتبرون ثاني أكبر األوعية االنتخابية بالموازاة مع أوالد جالل.

 

 :ISLAHحزب 

حاول هذا الحزب التركيز على معيار جديد الستمالة الناخبين أال وهو اإلتحاد الجغرافي أي استمالة 

غرافية واحدة )العقلة المالحة( بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية. مع أوالئك الذين يسكنون منطقة ج

العلم أن بلدية العقلة المالحة تنقسم إلى ثالثة مناطق جغرافية رئيسية ، أال وهي: العقلة المالحة، فم 

المطلق، عين زقيق. أضف إلى ذلك تركيزهم على عشيرة أوالد جالل بشكل كبير باعتبار أنهم غير 

 .RNDبشكل قوي في القوائم األخرى عدا قائمة ممثلين 

لذلك جاء متصدر القائمة من أوالد جالل، يليه مرشح من أوالد شكر، والذين كانوا يقتنون نفس 

 المنطقة الجغرافية. 
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 :HMSحزب 

كالعادة سعت هذه القائمة إلى تمثيل الحزب دون االهتمام بتمثيل المجتمع المحلي مما أدى إلى تشكيل 

 ة غير متوازنة وضعيفة التمثيل.قائم

 

 :RNDحزب 

جاءت هذه القائمة ممثلة بشكل جيد سواء على مستوى االنتماء القبلي، أو الجغرافي، حيث كان 

متصدر القائمة هو السيد: بديار عباس، الذي ينحدر من أوالد أمحمد، المتمركزين بعين زقيق، يليه 

الحة، ثّم مرشح من أوالد حميدة في المرتبة الثالثة، أما مرشح من أوالد جالل المتمركزين بالعقلة الم

 المرتبة الرابعة فكانت لمرشح من أوالد سعد، المتمركزين بالمحفورة. 

 

 : FNAحزب 

حاول هذا الحزب المراهنة على أوالد الشامخ باعتبارهم ثالث أكبر األوعية االنتخابية بالموازاة مع 

يلهم بشكل قوي على مستوى القوائم األخرى. دون األخذ بعين أوالد حميدة، باإلضافة إلى عدم تمث

االعتبار كون أغلبية أوالد الشامخ المسجلين بالقوائم االنتخابية لبلدية العقلة المالحة كانوا غير مقيمين 

 بتراب البلدية مما جعلهم غير مبالين بالعملية االنتخابية على مستوى هذه البلدية.

 

على مقعد و  PRAعلى ثالثة مقاعد و  RNDعلى مقعدين و  FLNحصلت لهذه األسباب مجتمعة ت

ISLAH .على مقعد 
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 1بلدية قريقر:

 :FLNحزب 

احترم هذا الحزب العرف السياسي السائد عند ترتيبه للقائمة، فكان متصدر القائمة من أوالد مبارك 

من أوالد عمر، ورابعا  مرشح من المنحدرين من الزرامة، يليه مرشح من أوالد مسعود، ثم مرشح 

أوالد مسعود، وبهذا تكون هذه القائمة قد احترمت العرف السياسي القائم، لكن ما يعاب عليها هو 

 إقصائها للتقسيمات القبلية ذات الوعاء االنتخابي الصغير.

 

 :RAحزب 

، وهو المرشح هندست قائمة هذا الحزب من طرف السيد: عبدلي محمد، الذي ينحدر من أوالد مسعود

الوحيد من أوالد مسعود الموجود على رأس قائمة. وبناءا  على ذلك فقد عمد إلى إعمال العرف في 

هذه الحالة، فكان المرشحون الثالثة الذين يلونه ينحدرون من الزرامة، حيث كان الثاني من أوالد 

 عمر، والثالث من أوالد مبارك، والرابع من أوالد عمر. 

 

 :RNDحزب 

، لكنه رّكز على وعاء انتخابي  FLNق هذا الحزب نفس العرف السياسي الذي طبقه حزب الـ طبّ 

آخر غير الذي ركز عليه هذا األخير، فلقد كان المرشح األول ينحدر من أوالد حسيبه المنحدرين من 

 الذي كان ينحدر من أوالد أحمد المنحدرين بدورهم من FLNأوالد مبارك عكس المرشح األول للـ 

أوالد مبارك، نفس الشيء بالنسبة للمرشح الثاني الذي كان من أوالد مسعود وبالضبط من أوالد 

الذي كان من أوالد شنينة. وكذلك األمر بالنسبة للمرشح الثالث،  FLNبالحارث، عكس مرشح الـ 

 والرابع.

 

 :ISLAHحركة 

فيما سبق  اهللا، باعتبارهم قد شكلو اعتمدت هذه الحركة على الوعاء االنتخابي للسكاكوية، ولعائلة فتح

 داخل البلدية، وكانوا من ابرز مناضليه. FISالوعاء االنتخابي للـ 

، يليه م1997فلقد كان متصدر القائمة هو السيد: فتح هللا لخميسي، الذي تصّدر قائمة النهضة سنة 

الممثل الوحيد لعائلة السيد: براهمي زرزور، الذي ينتمي للسكاكوية، ثم السيد: معمري إبراهيم، 

 معمري في هذه االنتخابات.

 

 : مقعد.ISLAH: مقعدين لكل واحد منهم. FLN ،RND ،RA كانت نتائج االنتخابات كالتالي:  لذلك
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 1بلدية بّكاريــة:

 : FLNحزب 

رّكز هذا الحزب مرة أخرى عل الوعاء االنتخابي ألوالد ملول، كما أّن قائمته جاءت غير ممثلة 

التركيبات العرقية داخل البلدية، حيث الحظنا أنها خالية من أي ممثلين للوعاء االنتخابي  لمختلف 

 للنمامشة، أو أوالد سيدي يحي، بحجة أنهم ممثلين على مستوى القوائم األخرى.

 

 :PNSDحزب 

هذا الحزب حديث العهد على الساحة السياسية، حاول أفراده تشكيل قائمة منافسة للقوائم األخرى 

ركزت في األساس على التحالف بين النمامشة، وأوالد دّراج، والبكاكرية ضد أوالد ملول، لذلك 

 كانت المراتب الثالثة األولى على القائمة لصالح أوالد دراج، ثم النمامشة، ثم البكاكرية.

 

 :NAHDAحزب 

س القائمة، اعتمد هذا الحزب من جهة على الخطاب الديني من خالل ترشيحه إلمام مسجد على رأ

كما اعتمد من جهة أخرى على االنتماء القبلي لمرشحيه من خالل تشكيله لقائمة ممثلة ألوالد ملول 

 فقط.

 

 :HMSحزب 

تكونت هذه القائمة في مجملها من شخصيات يمثلون أوعية انتخابية صغيرة جدا داخل المجتمع مثل 

العتقاد الراسخ في أذهان مناضلي هذا الشرفة، وأوالد سيدي عبيد، والبكاكرية. وذلك راجع إلى ا

 الحزب بأن الوعاء االنتخابي لحزبهم ثابت ال يتغير بغض النظر عن االنتماء القبلي للمترشحين.

 

 :RNDحزب 

رغم أن هذه القائمة كانت مرتبة بشكل أقل ما يقال عليه أنه غير منطقي، إالّ أنها احتوت في تشكيلتها 

هما السيد: زغالمي الهادي، رئيس بلدية الحويجبات سابقا، والسيد: على رئيسي بلدية سابقين آال و

مسعود أحمد، رئيس البلدية السابقة. الشيء الذي نضنه أضفى على القائمة نوعا من التأثير 

 الكاريزماتي على الناخبين، باإلضافة إلى التأثير اإلداري.  
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 :ISLAHحركة 

البلدية كان ينتمي ألوالد سيدي يحي، باإلضافة إلى أّن رغم أّن رئيس مكتب هذه الحركة على مستوى 

أغلب عناصر القائمة كانوا ينتمون إلى نفس الوعاء االنتخابي، إالّ أّن متصدر القائمة السيد:جابري 

يوسف، كان ينتمي ألوالد ملول، ولقد كان الغرض من ذلك استمالة الوعاء االنتخابي لفرقة أوالد 

 بشكل جيد على مستوى القوائم األخرى. املول، والذين لم يمثلو شيبة المنحدرين من أوالد

 

 :FNAحزب 

حاول هذا الحزب من خالل رئيس مكتبه الذي ينتمي ألوالد ملول تشكيل قائمة تتكون في اغلبها من 

أوالد ملول سعيا منه إلى استمالة ما يمكن من هذا الوعاء االنتخابي المهم من اجل الحصول ولو على 

 حد.مقعد وا

 مقعد. ISLAHمقعدين.  RNDمقعدين.  PNSDمقعدين.  FLN لهذه األسباب كانت النتائج كالتالي:

 

 1بلدية بوخظرة:

 :FLNحزب 

بالنسبة لهذه االستحقاقات فإن قائمة هذا الحزب جاءت عشوائية وال تخضع ألي حسابات سياسية 

د القائمة دون األخذ بعين اعتبار وذلك نظرا لتدخل محافظة الحزب بشكل غير عقالني في عملية إعدا

 لخصوصيات وتطلعات القاعدة الحزبية.

 

 :PRAحزب 

جاءت هذه القائمة هي األخرى مرتبة بشكل عشوائي، نظرا لكون متصدرها الذي هو في نفس الوقت 

ممثل هذا الحزب في هذه البلدية، السيد: هوام بوغالم، الذي كان خالل االنتخابات البلدية السابقة 

درا للقائمة الحرة المستقبل، والذي لم يتحصل في هذه االستحقاقات على الترتيب الذي كان يصبو متص

، فسارع بالتالي إلى إعداد هذه القائمة بهذا الشكل خوفا من فوات اآلجال FLNإليه داخل قائمة 

 المحددة للترشح. 

 

 :UDLو حزب  RAحزب 

 اذين الحزبين.ينطبق تماما على ه PRAكل ما قيل فيما يخص حزب 

 

                                                 
1

 مقابلة مع السادة: لعور فرح، الكاتب العام بالبلدية. 

 وآخرون.بومعقودة ونيس، رئيس مصلحة االنتخابات.                          
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 :AHD 54حزب 

اشتملت هذه القائمة على نوع من التحالف بين المرازقة، والمغارسة، ضد المعاليم، على اعتبار أن 

، FLNالمعاليم استحوذوا عل المراتب األولى داخل األحزاب الموصوفة باألحزاب الثقيلة مثل: 

 .FNA، وRNDو

 

 :RNDحزب 

تمثيل الجيد لجميع التقسيمات العرقية الكبيرة داخل المجتمع اشتملت هذه القائمة على نوع من ال

 المحلي.

 

 حركة إصالح:

استفادة هذه الحركة من ظهور قوائم األحزاب األخرى قل ظهور قائمتها، وبالتالي تمكنت من إعدادها 

بشكل تنافسي، فركزت كل التركيز على شخصية مرشحيها ووزنهم داخل الساحة السياسية، كما 

لى كل من عائلة شقروش، التي تم تهميشها في القوائم األخرى رغم كبر حجمها داخل قبيلة ركزت ع

 المغارسة، وعلى الوعاء االنتخابي ألوالد مولى، الذين همشوا أيضا داخل القوائم األخرى.

 

 :FNAحزب 

المحلي،  حاولت هذه القائمة إيجاد نوع من التوازن بين األوعية االنتخابية الكبيرة داخل المجتمع

 فتشكلت بذلك القائمة من مزيج من المعاليم، والمغارسة، والمرازقة.

 

 لهذه األسباب مجتمعة كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

RND .مقعدين :AHD 45 ،FLN ،FNA ،RA ،ISLAH مقعد لكل واحد منهم. فأصبح المجلس مكون :

 من المرازقة. 01من المعاليم، و 03من المغارسة، و 03من 
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 1بلدية الونزة:

 :FLNحزب 

ترتيب المرشحين األربعة  فياتبع هذا الحزب نفس الطريقة التي اتبعها في االستحقاقات السابقة 

 األوائل على قائمته، وذلك طبعا بالتناسب مع حجم الوعاء االنتخابي الذي ينتمي إليه كل واحد منهم.

 

 :PNSDحزب 

ا على إقصائه من أعدت قائمة هذا الحزب من طرف السي د: قرابسي عّمار، رئيس البلدية السابقة، رد 

التي كان ينتمي إليها، بسبب اعتقاد فئة الشاوية، التي تعتبر الفئة المسيطرة على هذا  RNDقائمة الـ 

ينتمي  الذي  الحزب، أنه هو من كان السبب المباشر في سحب الثقة من السيد: معوش الهامل،

 .RNDللـ  ية السابقة تحت غطاءن المفترض أن يبقى رئيسا  للبلدللشاوية، والذي كان م

 مع العلم أن هذه القائمة كانت تتكون من أغلبية ساحقة من أوالد سيدي يحي.

 

 :PRA ،RNC ،RA ،FNAحزب 

قوائم هذه األحزاب شكلت من طرف أصحابها لغرض االنتقام من إقصائهم من األحزاب الوطنية من 

 ة من جهة أخرى.جهة، وألجل المساوم

 

 :HMSحزب 

بما أن رئيس مكتب هذا الحزب كان السيد: لبيض حمة، الذي ينحدر من أوالد خيار، فإن متصدر 

القائمة كان أيضا  من أوالد خيار آال وهو السيد: لبيض محمد العيد. دون أن ننسى التذكير بأن هذا 

ض النظر عن تشكيلة القائمة، حتى الحزب على عكس األحزاب األخرى له قاعدة انتخابية ثابتة بغ

 وإن كان لها دور هام في جلب األصوات.

 

 :ISLAHحزب 

ركز هذا الحزب على شخص متصدر القائمة السيد: عيسوق محمد، الذي ينحدر من أوالد سيدي 

عبيد، والذي كان يشغل منصب إمام، يليه السيد: غزيل محمد لخضر، الذي ينحدر من أوالد دّراج، 

 لك أحسن ترتيب ألوالد دراج بالمقارنة مع القوائم األخرى.ولقد كان ذ

 

 :RNDحزب 

 كالعادة جاء متصدر القائمة من الشاوية، يليه الثاني من أوالد سيدي يحي، ثم الثالث من أوالد عبيد.

 

 : ثالثة مقاعد ) قائمة مناضليها(.FLN  لهذه األسباب جاءت نتائج االنتخابات كالتالي:

                                                 
1

 وعوي عمر، من قدامى مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني. السادة: قلعي عمر، نائب رئيس البلدية، مقابلة مع 
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  PNSD قائمة أوالد سيدي يحي(.: مقعدين (  RND.)مقعدين )قائمة الشاوية : 

  ISLAH: .)أربعة مقاعد ) قائمة اإلجماع بالنسبة ألوالد سيدي عبيد و أوالد دّراج 

 

 1بلدية الماء األبيض:

 :FLNحزب 

استرجع هذا الحزب مناضله السابق السيد: سالمي بدر الدين، من خالل ترشيحه على رأس القائمة، 

مرشح من أوالد مراح، ثم مرشح من الشعاشعة، فمرشح رابع من أوالد سي محمد، وهو تقريبا  يليه 

في االستحقاقات السابقة، أما المرتبة الخامسة فكانت  RNDنفس الترتيب الذي عملت به قائمة الـ 

ول عليه كثيرا  في كسب تأ ييد لمرشح من أوالد بولصباع أال وهو السيد: براكني الحمادي، الذي ع 

 الوعاء االنتخابي للعدادة، كونه كان رئيسا  للقسمة في عهد الحزب الواحد وله وزنه في المنطقة.

 

 :HMSحزب 

كالعادة هندست قائمة هذا الحزب من طرف متصدرها السيد: مشري عبد هللا، الذي باإلضافة للوعاء 

استثناء في قائمته، ومن خالل االنتخابي لهذه الحركة، استفاد من عدم تمثيل أوالد محمد بشكل جيد ب

 شخصه.

 

 :RNDحزب 

رّتب هذا الحزب قائمته بنفس الطريقة تقريبا  التي اتبعها في االستحقاقات السابقة، حيث كان متصدر 

القائمة من أوالد عبودة، والثاني من أوالد مراح أال وهو السيد: مرزوق إبراهيم، الذي كان عضوا  في 

الرابع فكانا من الشعاشعة، غير أّن عدم شعبية المرشحين بالمقارنة مع  ، أما الثالث وم1990بلدية 

 أدى إلى عدم حصول القائمة على نتائج مرضية. FLNنظرائهم من قائمة الـ 

 

 :FNAحزب 

جاءت قائمة هذا الحزب مرتبة بشكل عشوائي وغير متوازن، حيث كان متصدرها من أوالد حّماد، 

بالبلدية، يليه مرشح من الشعاشعة الذين تفرقوا تقريبا  على كل القوائم، أحد أصغر األوعية االنتخابية 

 ثم ثالثا  مرشح من أوالد مراح، بالرغم من أنهم مرتبون بشكل أفضل في القوائم األخرى. 

 : مقعد.RND: مقعدين. HMS: أربعة مقاعد. FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 
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 مقابلة مع السيد: عبادة تليلي، الكاتب العام للبلدية، وآخرون. 



 

314 
 

 1بلدية أم علي:

 :FLNزب ح

راهن هذا الحزب على نفس الثالثة عناصر األولى لقائمة األحرار المشاركة في االنتخابات المحلية 

السابقة مما يعزز االعتقاد أنه لوال تّدخل الدولة في نتائج االنتخابات السابقة لكان الفوز من نصيب 

 القائمة الحرة.

ل التقسيمات القبلية داخل البل دية لوال التقليل من أهمية الوعاء االنتخابي ألوالد المهم أنها مّثلت ج 

 نّصر الذين وضع ممثلهم في المرتبة الخامسة.

 

 :PNSDحزب 

حاول ممثل الحزب في البلدية الذي هو في نفس الوقت متصدر القائمة للمرة الثانية على التوالي، أن 

يء الذي دفعه خالل الحملة االنتخابية يشكل قائمة متنوعة نوعا ما، إالّ أنها كانت محدودة الشعبية، الش

للتركيز على بني عمومته المقربين ليتحصل في األخير على مقعد بالباقي األقوى. مع العلم أن 

 صوت فقط.  190الحصول على مقعد وقتها كان يتطلب الحصول على 

 

 :RAحزب 

مة مشّكلة فقط بغرض بالنظر إلى طريقة تركيب القائمة والمرشحين فيها يمكننا القول، أنها قائ

المشاركة في االنتخابات ربما من أجل إشباع فضول معين، أو ربما من أجل أطماع مادية قد تتمثل 

 في الحصول على االمتيازات المادية للتفويضات.

 

 :UDLحزب 

 يمكن قوله على قائمة هذا الحزب. RAنفس ما قيل على قائمة حزب 

 

 :RNDحزب 

رف محافظ الحزب السيد: بن ضيف هللا فرحات، الذي أساء ترتيب تمت هندسة هذه القائمة من ط

القائمة بداية من المركز الثالث فما يليه، حيث نجد في المرتبة األولى السيد: فردي لطفي، رئيس 

البلدية السابقة الذي ينحدر من أوالد حمد، وهو اختيار موّفق نظرا للسمعة الجيدة التي يتمتع بها هذا 

ة للخدمات اإلدارية التي قد يوفرها لخدمة االنتخابات انطالقا من منصبه، يليه السيد: الشخص باإلضاف

بعد عائلة قبلة، والذي أ ختير  معوايشية عبد هللا، الذي ينحدر من ثاني أكبر عائلة من أوالد إبراهي

بة الثالثة فبدال  حول الوعاء االنتخابي ألوالد إبراهيم. أما المرت FLNأساسا  لمنافسة متصدر قائمة الـ 

                                                 
1

 ون.وآخرمقابلة مع السيد: حمدي باشا عبد الرّزاق، رئيس مكتب التجمع الوطني الديمقراطي، وعضو سابق بالبلدية.     
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من أن تكون لمرشح من أوالد نّصر أو من أوالد خليفة، فقد كانت لمرشح من أوالد أحمد آال وهو 

السيد: حمدي باشا عبد الرزاق، رئيس قسمة الحزب بالبلدية. يليه مرشحان من أوالد إبراهيم، ليأتي 

 مرشح أوالد نّصر في المرتبة السادسة.

 

 مقاعد ورئاسة البلدية بفارق السن. FLN: 03االنتخاب كالتالي:  لهذه األسباب كانت نتائج

                                           RND: 03  .مقاعدPNSD.مقعد واحد : 

 

 1بلدية ثليجــان:

 :FLNحزب 

الذي  RNDرّكز هذا الحزب في إعداده للقائمة على الوعاء االنتخابي للزرامة ليخالف بذلك حزب الـ 

مد على أوالد حميدة، حيث جعل متصدر القائمة من أوالد عمر المنحدرين من الزرامة، يليه اعت

الثاني من الزرارفة الذين ينحدرون من أوالد حميدة، ثم الثالث من الفراحنة المنحدرين من الزرامة، 

هو؛  ثم الرابع من الجبابرة المنحدرين من أوالد حميدة، وهكذا دواليك. والمستخلص من كل ذلك

اعتماد هذا الحزب على فروع من الزرامة، وأوالد حميدة، مغايرة تماما  لتلك الفروع التي رّشحها 

 على قوائمه. RNDحزب الـ 

 

 :HMSحزب 

ش كلت هذه القائمة للمشاركة وتمثيل الحزب فقط، لذلك كانت غير منظمة وغير ممثلة، ويتضح ذلك 

صغير جدا  من أوالد حميدة أال وهو أوالد حمد بن من خالل متصدر القائمة الذي ينحدر من فرع 

 علي، يليه الثاني الذي ال ينتمي أصال  لسكان البلدية.

 

 :RNDحزب 

 رّكز هذا الحزب على عنصرين اثنين أال وهما:

الذي اعتمد على  FLNاالعتماد على الوعاء االنتخابي ألوالد حميدة وذلك لمخالفة حزب الـ  -

من المرشحين الخمسة األوائل على القائمة ينحدرون من أوالد حميدة بما  الزرامة، لذلك كان أربعة

فيهم متصدر القائمة ذو الشعبية الكبيرة والتاريخ السياسي المعروف، حيث كان عضوا في بلدية 

 .م1995، وعضوا في مندوبية م1990

تصدر القائمة من االعتماد على التحالف القديم بين أوالد عبد هللا، وأوالد مبارك، لذلك كان م -

 أوالد عبد هللا، يليه الثاني من أوالد مبارك.
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 مقابلة مع السيد: عمارة نصير، نائب رئيس البلدية، وآخرون. 
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 حركة إصالح:

ش كلت هذه القائمة للمشاركة ال غير، والدليل على ذلك هو أنها لم تحصل سواء على صوتين رغم أّن 

 عدد المرشحين فيها وحدهم بلغ األحد عشر مرشحا.

 

 : أربعة مقاعد ورئاسة البلدية.RNDمقاعد، : ثالثة FLN كانت نتائج االنتخابات كالتالي: لذلك

 

 1بلدية عين الزرقاء:

 :FLNحزب 

تشكلت هذه القائمة من أغلبية من الوعاء االنتخابي العبادنة، لكن المالحظ هنا هو الغياب الكامل 

للعناصر القديمة التي مثلت هذا الحزب في االستحقاقات السابقة واستبدالهم بعناصر جديدة كانت في 

ل تنتمي إلى أحزاب أخرى مثل السيد: باجي يوسف، متصدر القائمة الذي كان يمثل حزب األص

PNSD .والسيد: بغيل لحبيب، الذي كان عضوا في قائمة الوفاء في االستحقاقات السابقة ، 

 

 :PNSDحزب 

هذا راهن هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد حمودة، لذلك جاءت القائمة مشكلة من أغلبية من 

الوعاء، والمالحظ هنا أيضا هو استبدال العناصر القديمة التي مثلت هذا الحزب في االستحقاقات 

السابقة بعناصر جديدة كانت في األصل تمثل قوائم أخرى كما هو الحال بالنسبة للسيد: جديدي 

 قة.التهامي، متصدر القائمة الحالية والذي كان متصدر لقائمة آفاق في االستحقاقات الساب

 

 :PRAحزب 

راهن هذا الحزب أيضا على العبادنة، لذلك جاءت القائمة مشكلة من أغلبية من هذا الوعاء االنتخابي، 

والمالحظ هنا هو انقسام العبادنة دائما على ثالثة قوائم على األقل، الشيء الذي يؤدي إلى انقسام 

منهم حجما من منافستهم. وتبقى هذه وعائهم االنتخابي وبالتالي تمك ن التقسيمات القبلية األصغر 

الظاهرة، هي الميزة المشتركة بين جميع األوعية االنتخابية الكبيرة التي ينقسم أفرادها على بعضهم 

 البعض نتيجة لتعدد القيادات واالنتماءات وكذا المصالح.

 

 

 

                                                 
1
 مقابلة مع السادة: نّحال عّمار، نائب رئيس البلدية.  

 زروق عبد هللا، نائب رئيس البلدية.                       

 حمزاوي العيد، رئيس مصلحة الموارد البشرية.                       
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 :MENحزب 

من هذه القبيلة يتصدرها  راهن هذا الحزب على قبيلة الهرايسية، فجاءت القائمة مشكلة من أغلبية

السيد: نموشي لزهر، الذي كان عضوا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي في االستحقاقات 

 السابقة.

 

 :RAحزب 

اعتمدت هذه القائمة على الوعاء االنتخابي للمرازقة، فجاءت بذلك القائمة مكونة من أغلبية من 

 المرازقة.

 

الوعاء االنتخابي للمرازقة كما هو الحال بالنسبة لقائمة : ركزت هذه القائمة أيضا على HMSحزب 

RA. 

 

 حركة إصالح:

ألن هذه القائمة كانت تبحث عن التمثيل السياسي ال غير فإنها جاءت مكونة من عناصر غريبة عن 

 المجتمع المحلي، عدى متصدر القائمة الذي كان من أوالد حمودة.

 

 :RNDحزب 

القائمة تمثيل المجتمع المحلي بجميع تقسيماته القبلية وبطريقة استطاع هذا الحزب من خالل هذه 

 متوازنة تعكس الحجم الحقيقي لهذه األوعية االنتخابية في الميدان.

فلقد كان متصدر القائمة ينتمي إلى العبادنة، يليه الثاني من أوالد حمودة، ثم الثالث فكان من 

 الهرايسية، أما الرابع من المرازقة.

 

 الحرة التنمية:القائمة 

 ركزت هذه القائمة على العبادنة فجاء أغلب أعضائها من هذا الوعاء االنتخابي.

خالل االنتخابات  RNDمع العلم أن متصدر هذه القائمة كان مرشحا في المرتبة السابعة في قائمة 

 .م1997البلدية لسنة 

 

 لهذه األسباب مجتمعة كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

وهم من  MENوهم من أوالد حمودة. مقعدين لـ  PNSDوهم من العبادنة. مقعدين لـ  FLNـ مقعدين ل

 وهو من المرازقة. مقعدين لقائمة التنمية وهم من العبادنة أيضا. RAالهرايسية. مقعد لـ 
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 1بلدية المريج:

 :FLNحزب 

دية، حيث وضع مرشح من جاءت قائمة الحزب هذه المرة ممثلة لكل التقسيمات القبلية المهمة في البل

، 1995المرازقة كمتصدر للقائمة آال وهو السيد: مكاحلية عبد الحفيظ، الذي كان رئيسا  لمندوبية سنة 

يليه مرشح من العبادنة، بدال  من مرشح الهرايسية الذي أ خ ر إلى المرتبة الثالثة، بسبب وجود منافس 

استمر الترتيب إلى آخر القائمة يتناوب بين  . ثمRNDله من أبناء عمه مرشح على رأس قائمة الـ 

 المرازقة، والهرايسية، والعبادنة.

 

: ش كلت هذه القائمة من طرف السيد: بن زين علي، الذي ينحدر من المرازقة، والذي كان PRAحزب 

 في االستحقاقات السابقة، ولقد إعتمد نفس اإلستراتجية السابقة، المتمثلة في RAمتصدرا  لقائمة الـ 

تشكيل قائمة ذات أغلبية ساحقة من المرازقة، من أجل االستحواذ على الوعاء االنتخابي للمرازقة، 

 الذي يعتبر أكبر وعاء انتخابي في البلدية.

  

 :UDLحزب 

هندست هذه القائمة من طرف السيد: علمي علي، الذي رّكز هو اآلخر، في تشكيله للقائمة، على 

في تشكيل قائمة مكونة من أغلبية ساحقة من الهرايسية، من أجل العصبية الضيقة، التي تجّسدت 

 استمالة الوعاء االنتخابي لهذا التقسيم القبلي، الذي يعتبر ثاني أكبر وعاء انتخابي في البلدية.

 

 :HMSحزب 

باإلضافة لالعتماد الكلي لهذا الحزب على وعائه االنتخابي الثابت، فإنه حاول من خالل مدير مكتبه 

لدية الذي هو نفسه متصدر القائمة، والذي ينحدر من المرازقة، أال وهو السيد: بوخملة بالقاسم، أن بالب

يستقطب ما أمكن من الوعاء االنتخابي للمرازقة، لذلك كانت القائمة مكونة من أغلبية من المرازقة، 

 عدى المرشح الثالث والثامن، اللذان كانا من الهرايسية.

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 وآخرون.بوعالّق حمزة، نائب رئيس البلدية.   مقابلة مع السيد:  
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 :RNDحزب 

، مع تغيير متصدر م1997هذا الحزب تقريبا  بنفس المرشحين الذين شارك بهم في انتخابات  شارك

القائمة السابقة بمرشح جديد أال وهو السيد: بولحراف خليفة، الذي كان عضوا  في مندوبية سنة 

، ثم مرشحا  في المرتبة الرابع في االستحقاقات السابقة تحت غطاء نفس الحزب، وبالتالي م1995

ل عليه كثيرا  في منافسة المرشح  و  أصبح متصدر القائمة من الهريسية، يليه مرشح من العبادنة الذي ع 

، ثم المرشح الثالث من أوالد سيدي نايل، ولقد كان هذا أحسن ترتيب لهذا الوعاء FLNالثاني للـ 

 االنتخابي، مع إقصاء المرازقة من هذه القائمة.

 

 نتخابات كالتالي:لهذه األسباب كانت نتائج اال

- RND ثالثة مقاعد ورئاسة البلدية، ألنها القائمة الوحيدة التي تمكنت من تجنيد ثالثة أوعية انتخابية :

لصالحها، وهم: أوال: الهرايسية رغم وجود قائمة خاصة بالهرايسية، إذ لعبت شعبية األشخاص وكذا 

والـ  FLN، ثانيا : العبادنة الذين انقسموا بين الـ التقسيمات الداخلية في الهرايسية، دورا  كبيرا  في ذلك

RND.ثالثا : أوالد سيدي نايل الذين ليس لهم مرشح سوى في هذه القائمة ، 

- PRA.ثالثة مقاعد، ويعود الفضل في ذلك للمرازقة : 

- HMS.مقعد، بفضل الوعاء االنتخابي الثابت : 

- FLNبعض من المرازقة.: مقعد، بفضل الوعاء االنتخابي الثابت، وال 

- UDL.مقعد، بفضل البعض من الهرايسية : 
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 1بلدية بولحاف الدير:

 : RNDحزب 

احتفظت هذه القائمة بنصف عناصر القائمة السابقة لها وهم على التوالي: سوالمية رمضان، دريد 

لقائمة الحفاظ على محمد البشير، خمايسية عبود، بوزرياطة عز الدين، سراج الطيب. وبذلك حاولت ا

وجوه لها شعبية معتبرة، دون تجاهل فكرة التجديد من خالل إدخال وجوه جديدة في القائمة. أضف 

إلى ذلك محاولة تمثيل أهم األوعية االنتخابية وهم على التوالي أوالد قديم، الخنافسة بأقسامهم الثالثة، 

 وأوالد سي عيسى.

 

 :FLNحزب 

من عناصر القائمة السابقة، مع استبدال متصدر القائمة السيد: دريد احتفظت هذه القائمة بأربعة 

بالقاسم بوجه أكثر شعبية، آال وهو السيد: دريد ياسين )رئيس بلدية سابق(. كما حاولت هذه القائمة 

تمثيل أهم األوعية االنتخابية وهي على التوالي: الخنافسة، أوالد سي عيسى، والعواشرية، وتعويض 

بالقبائل الصغيرة الموالية لها مثل: أوالد حمزة، والخمايسية. لكن المالحظ على هذه القائمة أوالد قديم 

 هو االستحواذ الكامل عليها من طرف الخنافسة، وخاصة عائلة دريد. 

 

 :HMSحزب 

حاولت هذه المرة قائمة هذا الحزب دخول االنتخابات بمرشحين من أبناء المنطقة، لكنها لم تحصل 

رشحان هما: بوعكة صالح، وزرقين فاتح، وكالهما من الخنافسة. أما بقية المرشحين سوى على م

 فكانوا من خارج البلدية.

 

 :FNAحزب 

اعتمدت هذه القائمة على حداثة الحزب وعلى الوجوه الجديدة . كما أنها رغم اعتمادها على الوعاء 

توفيق، وعلى الوعاء االنتخابي ألوالد االنتخابي للخنافسة من خالل متصدر القائمة السيد: بوزرياطة 

قديم من خالل المرشح الثاني على القائمة السيد: سوالمية نصر الدين، فإنها لم تهمش األوعية 

 االنتخابية الصغيرة مثل: الخمايسية، أوالد دراج، وأوالد حمزة. 

 

على  FNAمقاعد. و 4على  RND. ومقاعد 2على  FLNكل هذه األسباب مجتمعة أدت إلى حصول 

 مقعد.

 

                                                 
1

    وآخرون.مقابلة مع السادة: فتني يونس، موظف بالبلدية.      
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 1بلدية بّجــن:

 :FLNحزب 

أعّد هذا الحزب قائمة  ترتكز أساسا  على التحالف بين الزرامة، وأوالد سي عيسى، الذين ينحدرون 

من أوالد لمرة. أما بالنسبة لسبب عدم وجود ممثلين عن أوالد العيساوي في هذه القائمة، فيرجع إلى 

 .عدم قبولهم بالترتيب الذي ع رض عليهم

 

 :HMSحزب 

شّكل هذا الحزب قائمة  رّكز فيها كعادته على الزرامة من أجل المشاركة ال غير، نظرا  لعدم شعبية 

 األحزاب اإلسالمية.

 

 :RNDحزب 

أعّد هذا الحزب قائمة  تعتمد على التحالف بين أوالد العيساوي، والخنافسة، الذين ينحدرون كلهم من 

أوالد العيساوي أدى إلى ضياع عدة أصوات من أوالد العيساوي  أوالد لمرة، لكن عدم شعبية ممثل

 . FLNلصالح 

 

 حركة إصالح:

أعدت هذه القائمة من طرف ممثل الحركة في البلدية السيد: قبايلي لعاللي، الذي هو في نفس الوقت 

 متصدر القائمة، وذلك من أجل المشاركة السياسية ال غير.

 

 مقاعد. RND :03مقاعد.   FLN :04ابات كالتالي:  لهذه األسباب كانت نتائج االنتخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 وآخرون..    2007مقابلة مع السيد: بوخلوط محمد، نائب رئيس بلدية  
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 1بلدية المزرعة:

 :FLNحزب 

احترم هذا الحزب في تشكيله للقائمة العرف المذكور آنفا ، مع أخذه بعين االعتبار كون رئيس البلدية 

 السابق كان من الزقاقة وعليه رّشح لصدارة القائمة فردا من العراوة. 

 

 :PNSDحزب 

هذه القائمة من طرف رئيس البلدية السابق السيد: صّدار محمد، وبعضا  من أصدقائه من  تشكلت

لعدم امتثاله للعرف السياسي المتبع   RNDو  FLNالمجلس السابق، بسبب إقصائه من قائمتي الـ 

وعدم اعترافه به. ولقد استعمل من أجل خدمة حملته االنتخابية، بعض الصالحيات اإلدارية المخولة 

 له. 

 

 :RNDحزب 

حاول هذا الحزب مخالفة الحزبين السابقين، من خالل االعتماد على الوعاء االنتخابي ألوالد سليمان 

 بدال من الفراحنة المتشتتين على حزبين، فكان بذلك متصدر القائمة  ينحدر من أوالد سليمان.

 

 حركة إصالح:

رشيحها لواحد من أوالد سليمان على رأس من خالل ت RNDجاءت قائمة هذه الحركة لخلط أوراق الـ 

 القائمة، باإلضافة العتمادها على االلتزام الحزبي للعناصر الملتحقة بها مؤخرا .

 

 لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

FLN .أربعة مقاعد :PNSD  وRND  وISLAH.مقعد لكل واحد منهم : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 مقابلة مع السادة: الوالي محمد، الكاتب العام بالبلدية. 

 وآخرون..   2007محمد لخضر، رئيس بلدية بوساحية                        
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 1بلدية فركان:

  :FLNحزب 

ذا الحزب أحسن دليل على أن القوائم االنتخابية تفرض من القمة وال تنبثق من القاعدة، فلقد قائمة ه

عضوا ، تضم تسعة أعضاء من أوالد العيساوي، وعضوين  11كانت قائمة هذا الحزب المكونة من 

اعتبار من أوالد إبراهيم، لكن األغرب هو أّن متصدر القائمة لم يكن على األقل من أوالد بالعيساوي ب

، الذي م1979أنهم أكبر وعاء انتخابي على مستوى البلدية، بل كان السيد: طاهر لزهر، رئيس بلدية 

 ينحدر من أوالد إبراهيم، أصغر وعاء انتخابي على مستوى البلدية.

 

 :PRAحزب 

في هذه  RNDقائمة هذا الحزب هي نفسها القائمة الكاملة التي انسحبت من الترشح تحت غطاء الـ 

بسبب عدم الوصول إلى اتفاق حول كيفية ترتيب المرشحين، ولقد عّولت هذه القائمة على  النتخابات،ا

الوعاء االنتخابي ألوالد يونس، مدعومين بأوالد العيساوي في المرتبة الثانية، والمدايلية في المرتبة 

 الثالثة.

 

 :HMSحزب 

عن عزوف أبناء البلدية عن الترشح فيه  كالعادة كان هدف هذا الحزب هو المشاركة ال غير، ناهيك

بسبب عدم شعبية األحزاب اإلسالمية، مما جعل جل المرشحين في قائمته، بما فيهم متصدر القائمة، 

 من غير المقيمين بالبلدية.

 

 :FNAحزب 

ركزت قائمة هذا الحزب على الوعاء االنتخابي للعداونية مدعومين بأخوالهم من المدايلية في المرتبة 

عل أوالد إبراهيم المتحاملين على مرشح الجبهة السيد: طاهر لزهر، في المرتبة الثالثة، ا لثانية، وج 

 فيما أ خ ر أوالد العيساوي إلى المرتبة الرابعة بسبب انقسامهم وتشتتهم بين القوائم األخرى.

 

 لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

FNAة بأكبر سن. : ثالثة مقاعد ورئاسة البلديPRA .ثالثة مقاعد :FLN.مقعد : 

 

 

 

                                                 
1

 وآخرون.مقابلة مع السيد: قتّال محمد، نائب رئيس البلدية.    
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 .م2002لسنة  المستوم التعليمي لمتصدري القوائم على مستوم كل البلديات: 18الجدول رقم 
 

 التعليميالمستوم         

 األحزاب

 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي دون مستوم

FLN 01  03 12 12 28 

RND  03 05 13 06 27 

HMS 01 02 02 11 08 24 

ISLAH  02 02 11 03 18 

FNA  02 02 07 04 15 

PNSD   03 06 03 12 

PRA   03 06 03 12 

UDL 01 01 03 04 01 10 

INDEP   04 02 01 07 

RA  01 02 04  07 

RPA   02 01  03 

AHD 45 01   02  03 

MEN    01 01 02 

FFS    02  02 

RNC    01 01 02 

 172 43 83 31 11 04 المجموع

 

 المصدر: تحقيع ميداني.
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نسب الفئات التعليمية للمراتب الخمسة األولى على مستوم كل القوائم االنتخابية : 19الجدول رقم 

 .م2002لسنة  في كل البلديات

لقد اخترنا المراتب الخمسة األولى ألنها المراتب التي يتم الحساب لها بجدية، لكن ما تبقى من 

 المراتب ما هي إالّ مجرد ملفات إدارية يتم إضافتها للقائمة من أجل تحقيق النصاب القانوني.

 

 التعليميالمستوم         

  األحزاب
 مجموع المرشحين جامعي ثانوي متوسط ابتدائي دون مستوم

FLN % 7.85 7.85 14.3 50.0 20.0 140 

RND %       

HMS %       

ISLAH %       

FNA % 1.4 17.3 28 37.3 16 75 

PNSD % 10 6.66 20 55 8.34 60 

PRA % 00 10 31.7 41.7 16.6 60 

UDL % 10 26 34 22 08 50 

INDEP % 2.85 5.75 31.4 48.6 11.4 35 

RA % 20 5.75 20 45.7 8.55 35 

RPA % 00 13.4 33.3 20 33.3 15 

AHD 45 % 26.7 20 26.7 26.6 00 15 

MEN % 00 40 30 20 10 10 

FFS % 00 10 40 40 10 10 

RNC % 00 00 50 20 30 10 

 المصدر: تحقيع ميداني.

 

نالحظ التواجد الكبير ألصحاب التعليم الثانوي على رؤوس القوائم. دون أن ننسى أّن األميين أو ما 

 يسمون بدون المستوى، ال يزالون متواجدين رغم تقلص أعدادهم بشكل ملحوظ. 

ى يمكننا مالحظة التواجد المعتبر للجامعي على رؤوس القوائم، والذي يعكس الطموح من جهة أخر

السياسي لهذه الفئة التي تريد أن تدعم مكانتها االجتماعية من خالل تقلد مناصب سياسية قد تفتح له 

 آفاق واسعة في المجال السياسي، كالترشح لمجلس األمة مثال .

توى التعليمي لألحرار، أو لتلك األحزاب التي هي في الحقيقة مجرد كذالك يمكننا أن نالحظ أّن المس

أغطية سياسية لألحرار، يبقى متدنيا  نوعا  ما، مما يعزز االعتقاد أنهم لم يرّشحوا في أحزابهم األم 

 بسبب تدني مستواهم مما دفعهم للترشح بدافع االنتقام.
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 .م2002لسنة  تالمستوم التعليمي لرؤساء البلديا: 20الجدول رقم 
 

 نسبتهم عدد رؤساء المجالس المستوم التعليمي

  01 دون مستوم 

  01 االبتدائي

  04 المتوسط

  10 الثانوي

  12 الجامعي

 %100 28 المجموع

 المصدر: تحقيع ميداني.

 

 .م2002لسنة  المستوم التعليمي لرؤساء البلديات حسب األحزاب: 21الجدول رقم 
 

 األحزاب                 

 المستوم التعليمي

FLN RND FNA INDEP HMS ISLAH PNSD 

      01  بدون مستوم

      01  ابتدائي

    01 02 01  متوسط

      06 04 ثانوي

 01 01 01 01   08 جامعي

 01 01 01 02 02 09 12 المجموع

 المصدر: تحقيع ميداني.

 

بي البلدي المنتخب يمكن القول أننا نالحظ نوعا  من من حيث المستوى التعليمي لرئيس المجلس الشع

التنافس بين الجامعيين وفئات التعليم األخرى ما قبل الجامعية خاصة الفئات التي تملك مستوى تعليمي 

، و الـ RNDثانوي، وخاصة لدى حزب جبهة التحرير الوطني، بينما يغيب الجامعي تماما  في الـ 

FNAل أن حزب الـ . وبالتالي يمكننا أن نقوFLN .استطاع أن يكون وسيلة جيدة إلبراز نخبة سياسية 

نالحظ كذلك أّن أصحاب التعليم الضعيف، ونقصد بذلك من ليس لهم مستوى والذين لهم مستوى 

ابتدائي أو متوسط، والذين يشكلون نسبة ضعيفة جدا ، وبالتالي يمكننا الجزم أنها فئات آيلة لالختفاء 

 سياسية. من على الساحة ال
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المهنة األصلية لمتصدري القوائم على مستوم كل البلديات حسب : 23الجدول رقم 
 .م2002لسنة  األحزاب

 
 
 المهنة األصلية   

 األحزاب
 المجموع بّطال فالح تاجـر مهنة حرة مهنة ميدانية مهنة مكتبية مهنة التعليم

FLN 07 13  01   07 28 

RND 02 19   01 01 04 27 

HMS 07 11 01 01 02  02 24 

ISLAH 02 11  01   04 18 

FNA 03 06 02 03   01 15 

PNSD 01 05 01 03 01  01 12 

PRA 03 05  02 01  01 12 

UDL 02 05 01 01   01 10 

INDEP 01 03  02   01 07 

RA 01 05 01     07 

RPA  02     01 03 

AHD 45  01 01    01 03 

MEN  02      02 

FFS  01  01    02 

RNC 01   01    02 

 172 24 01 05 16 07 82 30 المجموع

 

 المصدر: تحقيع ميداني.
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: المهنة األصلية للمرشحين الخمسة األوائل من كل قائمة حسب األحزاب لسنة 24الجدول رقم 
 .م2002

 

 المهنة األصلية    

 األحزاب

 المجموع بّطال فالح تاجـر مهنة حرة دانيةمهنة مي مهنة مكتبية مهنة التعليم

FLN 27 67 02 11 06 08 19 140 

RND 18 69 03 07 07 10 21 135 

HMS 33 36 08 10 10 04 19 120 

ISLAH 14 48 04 05 05 03 11 90 

FNA 05 29 03 10 08 04 16 75 

PNSD 04 23 05 10 07 03 08 60 

PRA 12 26 02 08 06 02 04 60 

UDL 03 19 07 06 01 01 13 50 

INDEP 05 13  05  06 06 35 

RA 05 16 02 05 03 02 02 35 

RPA 02 09 01    03 15 

AHD 45  07 02 02 01  03 15 

MEN  04  01  01 04 10 

FFS  07  01  01 01 10 

RNC 01 07  01 01   10 

 860 130 45 55 82 39 377 129 المجموع

 المصدر: تحقيع ميداني.
 

 %47.67مرشح من أصحاب المهن المكتبية وهو ما يعادل  82لقائمته، نجد متصدر  172من مجموع 

من المتصدرين للقوائم المرشحة النتخابات المجلس البلدي، وهذا ما يؤكد مستوى التحكم الجيد الذي 

من  % 43.84ة هذا ودون أن ننسى أنهم يشكلون نسبتقوم به هذه الفئة المهنية في عملية االنتخابات. 

 مجموع المرشحين الخمسة األوائل من كل قائمة.

من مجموع المتصدرين للقوائم  % 17.44مدرس وهو ما يعادل  30كذلك نجد من نفس المجموع 

المرشحة لالنتخابات البلدية، وهذا ما يؤكد تراجع التحكم السابق لهذه الفئة في العملية االنتخابية، حيث 

القيمي الثقافي الممزوج بنوع من التدين، والمرتبط بالدفاع عن اللغة والثوابت كانت تمثل ذلك الطابع 

من مجموع المرشحين  % 15الوطنية والتاريخ الثوري. طبعا  دون أن ننسى أنهم يشكلون نسبة 

 الخمسة األوائل من كل قائمة.

ائمهم فإنها تعتبر فئة من مجموع المتصدرين لقو % 13.94أما بالنسبة لفئة البطالين التي تمثل نسبة 

 غامضة وال تعتمد في التحليل ألن فكرة البطالة في هذا المقام قد تأخذ أشكاال كثيرة كالتقاعد مثال .
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من مجموع المتصدرين لقوائمهم.  % 9.30في المركز الرابع نجد فئة المهن الحرة التي تشكل نسبة 

 قائمة. من مجموع المرشحين الخمسة األوائل من كل % 9.53ونسبة 

على  % 0.6و  % 3بالرغم من أن نسبة التجار والفالحين المتصدرين لقوائمهم نسبة ضعيفة تقدر بـ 

التوالي، إالّ أن نسبة تواجدهم في المراتب الخمسة األولى من كل قائمة تبقى معتبرة حيث أنهم 

ل من كل قائمة، من مجموع المرشحين الخمسة األوائ % 5.23و  % 6.39يشكلون على التوالي نسبة 

 وهذا ما يؤكد كبر حجم الوعاء االنتخابي الذي تمثله هذه الفئات والذي يأبى االضمحالل.

 

 .م2002لسنة  المهن الرئيسية لرؤساء البلديات: 25الجدول رقم 
 

 نسبتهم عدد رؤساء المجالس المهنة األصلية

  04 مهنة التعليم

  14 مهنة مكتبية

  00 مهنة ميدانية

  02 حرةمهنة 

  00 تاجر

  01 فالح

  07 بّطال

 %100 28 المجموع

 المصدر: تحقيع ميداني.                               

 
 .م2002لسنة  المهن الرئيسية لرؤساء البلديات حسب األحزاب: 26الجدول رقم 

 
 األصليةالمهنة     

  األحزاب

 المجموع بّطال فالح تاجـر مهنة حرة مهنة ميدانية مهنة مكتبية مهنة التعليم

FLN 03 06     03 12 

RND 01 04    01 03 09 

FNA  01     01 02 

INDEP  01  01    02 

HMS  01      01 

ISLAH  01      01 

PNSD    01    01 

 28 07 01 00 02 00 14 04 المجموع

 المصدر: تحقيع ميداني.
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هو حزب  FLNقين القول بأن الفكرة التي مفادها أن حزب الـ يمكننا من خالل تحليل الجدولين الساب

رئيس بلدية تحت غطاء الـ  12من أصل  09الفالحين هي فكرة خاطئة تماما ، حيث نرى بوضوح أن 

FLN هم من الموظفين العموميين سواء كانوا موظفين عاديين أو إطارات أو مدرسين. 

 

 .م2002لسنة  حزابسن متصدري القوائم حسب األ: 27الجدول رقم 
 

 السن           

 األحزاب

 المجموع 60أكبر من  60-51 50-41 40-31 31أقل من 

FLN 01 07 15 04 01 28 

RND 01 10 10 06  27 

HMS 02 13 07 02  24 

ISLAH 01 12 02 03  18 

FNA 01 06 05 02 01 15 

PNSD 02 01 09   12 

PRA  04 07 01  12 

UDL  04 06   10 

INDEP  01 04 02  07 

RA 01 05 01   07 

RPA  01 01 01  03 

AHD 45   02  01 03 

MEN   01 01  02 

FFS  02    02 

RNC  02    02 

 172 03 22 70 68 09 المجموع

 المصدر: تحقيع ميداني.
 

منهم أعمارهم من خمسين سنة فما أقل،  147متصدر لقائمته يوجد  172نالحظ أنه من أصل 

، وهم أوالئك الذين ولدوا بعد الحقبة االستعمارية أو في السنوات األولى من % 85.46 أي بنسبة

 الثورة، فلم يشاركوا ال في الحركة الوطنية وال في ثورة التحرير لصغر سنهم.

من مجموع المتصدرين  % 5.23سنة تشكل  31نالحظ كذلك أن فئة الشباب األقل من 

بب الرئيسي لكثرة الشروط المفروضة سواء  من طرف القسمة أو المحافظة لقوائمهم، وربما يرجع الس

من أجل الترشح، كاألقدمية ضمن الهيكل الحزبي وكذا المستوى الدراسي، والتجربة المهنية. وكلها 

 شروٌط ال تتوفر بسهولة لدى فئة الشباب مما صعب عليهم عملية المشاركة.
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 .م2002لسنة  سب األحزابسن رؤساء البلديات ح: 28الجدول رقم 
 

 السن           

 األحزاب

 المجموع 60أكبر من  60-51 50-41 40-31 31أقل من 

FLN  04 06 02  12 

RND 01  05 03  09 

FNA   01 01  02 

INDEP    02  02 

HMS   01   01 

ISLAH  01    01 

PNSD   01   01 

 28 00 08 14 05 01 المجموع

 ميداني. المصدر: تحقيع

 
منهم تحت غطاء الـ  10سنة،  50، ال تزيد أعمارهم عن 28رئيس بلدية من أصل  20نالحظ أنه يوجد 

FLN وبالتالي فهذا الحزب يعتبر منفذا  جيدا  للجيل الجديد لبلو  مراكز القرار السياسي إذا ما قارناه ،

 باألحزاب األخرى.

 

عدد اإلجمالي للمرشحين، فنسبة النساء المرشحات ال يبقى تواجد المرأة ضعيف إذا ما قارناه مع ال

من مجموع المرشحين، كما أنه ال  % 0.97مرشح، أي بنسبة  2465مرشحة من أصل  24تتعدى 

توجد وال واحدة منهن كمتصدرة لقائمتها، ويبقى ترشيحها ميزة في األحزاب اإلسالمية دون غيرها، 

 خاصة حركة مجتمع السلم وحركة إصالح.

 

لتيار نتائج انتخابات يالحظ أنها أدت إلى تراجع في هذه االتأمل في النتائج التي أسفرت عنها والم

"الدفاع عن ثوابت اآلمة"، إصالح(، رغم حملهم لشعار حركة )حركة مجتمع السلم، و اإلسالمي

 لم تكنالنتائج وإشراك مناضلي الحزب المحظور )الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ( في االنتخابات، ف

إلى مشاركتهما في الحكومة وربما يرجع السبب ، عليهممتوقعة، بل إن الصدمة كانت كبيرة 

االئتالفية، وتشبثهما بالدفاع عن خطاب السلطة وعدم انسحابهما بعد ظهور تقرير المنظومة التربوية 

 الذي يطعن في ثوابت األمة الجزائرية.

لداعي إلى "العصرنة" والحفاظ على الجمهورية المتمعن في خطاب السلطة ازد على ذلك، فإّن مجرد 

وخطاب السيد أحمد أويحيى )رئيس التجمع الوطني الديمقراطي( المحرض على وضع حواجز للتيار 

 النتائج تحققت حسب وجهة نظر السلطة. أنّ  يبّيناإلسالمي 

 



 

332 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسابعالفصل ا

 2007االنتخابات البلدية لسنة 
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 تمهيد الفصـــل: 

 

على تسعة أحزاب  ألول مرة في تاريخ الجزائر التعددي، مقتصرا   هذا االستحقاق سيكون  

أحزاب التحالف الرئاسي )"جبهة التحرير الوطني" و" التجمع الوطني الديمقراطي"  سياسية فقط،

ن اجل الثقافة حزبي "جبهة القوي االشتراكية" و"التجمع م زيادة علىو"حركه مجتمع السلم"( 

والديمقراطية" المتركزين بشكل أساسي في منطقه القبائل و"حزب العمال" وحركتي "اإلصالح" 

ت من مقص اإلدارة بعد تفلأوبعض القوائم الحزبية، التي   ،و"النهضة" و"الجبهة الوطنية الجزائرية"

الذي حصر المشاركة في  يداستنادا  إلى قانون االنتخاب الجداإلجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية 

 .في واحد من االستحقاقات الثالثة السابقة % 04على األحزاب التي حصلت على نسبة  االنتخابات

المنضوية تحت اسم مجموعة الثالثة عشر زائد  -مجموعة األحزاب الصغيرة لقد اعتبرت و

طية، وبالحريات السياسية مساسا بالديمقرا ذلك -الديمقراطية ىثالثة أو التحالف من أجل الحفاظ عل

السلطات الجزائرية بالعودة إلي عهد الحزب الواحد والتراجع عن مكاسب التعددية  واتهمتفي البالد، 

 .م1990الحزبية منذ إقرارها بداية 

قانون  ؤكد أنّ ت تما انفك ،يزيد زرهونيلكن وزارة الداخلية على لسان وزيرها السيد: 

األحزاب وإنما الغرض منه صد  ىتضييق الممارسة السياسية عل ا  األحزاب الجديد ال يعني إطالق

لما وذلك تفاديا  جار بأصوات الناخبين والتالعب بقوائم المرشحين تحت تأثير المال.الباب أمام االتّ 

 الكثير منها بالمشاركة السياسية على عدد كبير من القوائم، اشتهر عرف بتشتيت الوعاء االنتخابي

قية الفعل السياسي واالنتخابي، في اصدميع االنتخابات. وهو األمر الذي ساهم في هز لالستفادة من ر

 في السلطة والطبقة السياسية. حسب الكثير من أصحاب الحل والعقدنظر الناخب الجزائري، ب

حّسن قانون االنتخابات الجديد جزئيا من شروط إجراء االنتخابات بفرضه من جهة أخرى 

 "ومن ذلك إلغاء "المكاتب الخاصةدارة احتراما لشفافية أكبر للعملية االنتخابية، لبعض القيود على اإل

كما منح الحق لممثلي األحزاب المرشحة  ،كثير من األحزاب وطالبت بإلغائهالتي اشتكت منها الا

ا كم والحصول على نسخة منها، لالنتخابات وممثلي القوائم الحرة في االطالع على القائمة االنتخابية

كاتب ومراكز التصويت من ، نشر قائمة أعضاء م40فرض التعديل القانوني في المادة 

ل قائمة اقفإ األحزاب السياسية والقوائم الحرة، خمس أيام قبلإلى ممثلي وتسليم نسخ منها  المؤطرين

 الترشيحات.

في االنتخابات  % 65كل ذلك في ضل ارتفاع نسبة االمتناع عن التصويت التي بلغت 

 لتشريعية التي سبقت هذا االستحقاق. وذلك حسب األرقام الرسمية لوزارة الداخلية.ا
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 :م2007الفصل السابع: االنتخابات البلدية 

 

 1بلدية تبسة:

كما قلنا فإّن العرف السياسي الوحيد المطّبق في هذه البلدية، خاصة في األحزاب الوطنية هو االهتمام 

بحيث يجب أن يكون متصدر القائمة من النمامشة وأن تكون األغلبية بالمراتب الثالثة عشر األولى، 

في العدد للنمامشة في المراتب الثالثة عشر، وكذلك وجوب تمثيل كل من أوالد سيدي يحي، وأوالد 

 دّراج، وعلى األقل ممثل وحيد لألقليات خالل تلك المراتب دون االكتراث للترتيب.

ق هذا العرف، فهو الوصول إلى تطبيق عرف آخر يعتبر بمثابة أما عن السبب في اللجوء إلى تطبي

التشريع داخل األحزاب الوطنية آال وهو: وجوب أن يكون رئيس البلدية من النمامشة، ينوب عنه 

أربعة نواب، واحد من النمامشة والثاني من أوالد سيدي يحي، والثالث من أوالد دّراج، والرابع من 

 األقليات حسب الظروف.

األحزاب األخرى عدى األحزاب الوطنية، فتراهن بشكل اكبر على شعبية المرشحين ال على  أما

 انتماءاتهم القبلية.

 

 HMS :04مقاعد،  FNA :03مقاعد،  RND :08مقاعد،  FLN :08كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 مقاعد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 وآخرون.               مقابلة مع السيد: حمدي لزهر، نائب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة.    
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 1بلدية بئر العاتر:

 :FLNحزب 

ع من التوازن بين الوعاء االنتخابي ألوالد سيدي عبيد، والنمامشة، حيث حاول هذا الحزب إيجاد نو

كان متصدر القائمة ينحدر من أوالد سيدي عبيد، آال وهو السيد: سالم عمر، يليه مرشحان من 

النمامشة، آال وهما السيدان: فارس بوبكر، وبالقاسم علي، أما المرتبة الرابعة والخامسة فعادت 

 دالل، وذلك من أجل إرضاء جميع األوعية االنتخابية. لمرشحين من أوالد

 

 :RCDحزب 

، الذين انسحبوا منه جماعيا لعدم RNDمهندسو قائمة هذا الحزب هم نفسهم مرشحوا حزب الـ 

احترامه لمقترحاتهم بخصوص كيفية ترتيب القائمة، ولقد راعت هذه القائمة في ترتيبها وجود التوازن 

تخابية، إالّ أّن عدم شعبية الحزب أّثرت كثيرا  على نتائج هذه القائمة، أضف بين مختلف األوعية االن

إلى ذلك تشتت الوعاء االنتخابي الذي عّول عليه متصدر هذه القائمة السيد: عبد المالك عبد العزيز، 

الذي ينتمي إلى نفس الوعاء االنتخابي آال وهو  FLN، لصالح متصدر قائمة الـ م1997رئيس بلدية 

 الد سي محمد.أو

 

 :FFSحزب 

رّكز مهندسو هذه القائمة على الوعاء االنتخابي ألوالد بالقاسم بشكل خاص، ولم يكن همهم سوى 

 المشاركة.

 

 :PTحزب 

اعتمدت قائمة هذا الحزب على العصبية الضيقة من خالل االعتماد على الوعاء االنتخابي ألوالد 

 دالل. دالل الغير، فلقد كان جل مرشحيها من أوالد

 

 :NAHDAحزب 

استفاد هذا الحزب كثيرا  من الوعاء االنتخابي ألوالد سي بولطيف، الذي ينحدر منه المرشح الثاني 

على القائمة السيد: نصيب الهادي، أضف إلى ذلك استفادته من أصوات الوعاء االنتخابي الثابت، 

 الذي يمثله متصدر القائمة السيد: بوزّيان محمود.

 

 

                                                 
1

 عيفي على، عضو سابق، وحالي بالبلدية.   وآخرون.م بالبلدية،  و HMSمقابلة مع السادة: ربيعي البخاري، رئيس مكتب  
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 :HMSحزب 

ّكز هذا الحزب بالدرجة األولى على وعائه االنتخابي الثابت، كما رّكز من جهة أخرى على تمثيل ر

كل األوعية االنتخابية بشكل متوازن، حيث كان متصدر القائمة من النمامشة، يليه مرشحان من أوالد 

 سيدي عبيد بفرعيهم. 

 

 :RNDحزب 

، إالّ من شعبية وعالقات متصدر القائمة لم يستفد هذا الحزب، بعد فضيحة انسحاب مرشحيه منه

 السيد: معيفي علي.

 

 :FNAحزب 

تعتبر قائمة هذا الحزب القائمة الثانية التي اعتمدت على الوعاء االنتخابي ألوالد دالل بشكل 

 حصري، فلقد كان جل مرشحيها من أوالد دالل.

 

: أربعة HMSورئاسة البلدية.  : أربعة مقاعدFLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 : مقعد لكل منهما.RND، وNAHDA: مقعدين لكل منهما. FNA، وPTمقاعد. 
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 1بلدية الشريعة:

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب مرة أخرى على الوعاء االنتخابي ألوالد حميدة، فكان أغلب المرشحين من أوالد 

ن كانا من الزرامة، مع إقصاء كل من أوالد مسعود، حميدة، عدى المرشح الثاني والسادس اللذا

 وأوالد محبوب.

 

 :HMSحزب 

من خالل ترشيحها للسيدين: سلطاني بالقاسم،  FLNاعتمدت هذه القائمة على الوعاء االنتخابي للـ 

وجدي التيجاني، على رأس القائمة واللذان ينحدران من أوالد حميدة، وبالضبط من أوالد سعيدان 

ي، يليهما مرشح من الزرامة، ثم مرشح من أوالد ساسي، وفي المرتبة الخامسة مرشح من وأوالد عل

 الجالمدة.

 

 :RNDحزب 

جاءت قائمة هذا الحزب ممثلة تمثيال  جيدا ، فلقد كان متصدر القائمة من أوالد حميدة وبالضبط من 

در لقائمة هذا الحزب، يليه أوالد علي، أال وهو السيد: غريبي أحمد، الذي ترّشح للمرة الثالثة كمتص

مرشح من الزرامة، ثم مرشح من أوالد ساسي، يليه مرشح من أوالد سعيدان فمرشح من أوالد 

 مسعود، ومرشح من أوالد محبوب في المرتبة السادسة.

 

 :FNAحزب 

، إتباع نفس الترتيب م1976حاول مهندس هذه القائمة السيد: ساري عبد هللا، الرئيس السابق لبلدية 

 ، لكن ضعف شخصية المرشحين حال دون تحقيق نتائج مرضية. HMSالذي اعتمده حزب 

 

 لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

RND ،خمسة مقاعد ورئاسة البلدية :HMS ،خمسة مقاعد :FLN ،أربعة مقاعد :FNA.مقعد : 
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 .2007مقابلة مع السادة: جدي التيجاني، نائب رئيس بلدية  

 .2007براجي الوردي، عضو بالمجلس الوالئي لسنة                        

 وآخرون.                       
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 1:بلدية سطح قنتيس

 :FLNحزب 

األوعية االنتخابية التي راهن عليها في االستحقاقات السابقة، مع  كالعادة رّكز هذا الحزب على نفس

اختالف بسيط هو تقديم أوالد الناصر، والجدور، على الشخاخرة الذين أصبح توجههم السياسي 

. دون أن ننسى اإلشارة إلى أّن مرشح أوالد الناصر، السيد: رّحالي الوردي، كان RNDواضحا  مع الـ 

. ولقد رّكز هذا الحزب كثيرا  على الفئة الشبابية RNDتحت غطاء الـ  م1997نذ عضوا  في البلدية م

 لتمثيل قائمته.

 

 :HMSحزب 

جاءت قائمة هذا الحزب غير متوازنة من حيث تمثيل األوعية االنتخابية المشكلة للمجتمع المحلي، فلم 

خاصة  أوالد علي، الذين لم يتم  تستفد هذه القائمة إالّ من أصوات األقارب المقربين جدا  من المرشحين

 تمثيلهم في القوائم األخرى، مما سمح لها بالحصول على مقعد بالباقي األقوى.

 

 :RNDحزب 

رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي للشخاخرة من خالل متصدر القائمة السيد: لعبيدي العربي، 

المرشح السابق الذي مّثل أوالد سي  ، يليه نفسم2002الذي كان مرشحا  في قائمة نفس الحزب سنة 

عون في االنتخابات السابقة، ثم مرشح من أوالد أحمد بن إبراهيم، ولقد تّم إقصاء أوالد الناصر، 

 وأوالد عبيد الذين تحّدد توجههم االنتخابي مسبقا ، وع وضوا بمرشحين من الشخاخرة. 

 

ثة مقاعد ورئاسة البلدية بفارق األصوات، : ثالRNDلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

FLN ،ثالثة مقاعد :HMS.مقعد بالباقي األقوى : 
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  .    2007مقابلة مع السادة: لعبيدي العربي، رئيس بلدية  

.1990سعدون رشيد، عضو سابق ببلدية                         

 .وآخرون.                     

 



 

339 
 

 1بلدية العوينات:

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد سيدي عبيد، وعلى الوعاء االنتخابي ألوالد سيدي 

، والمرشح الثالث كان من أوالد يحي، مع يحي بن طالب، فالمرشح األول والثاني كانا من أوالد عبيد

 العلم بأّن رئيس قسمة الحزب كان السيد: لزعر الصادق، الذي ينحدر من أوالد سيدي عبيد.

 

 :FFSحزب 

، م1997حاول مهندس هذه القائمة ومتصدرها السيد: قبايلي عبد الوهاب، العضو السابق في بلدية 

 صوت. 181لكنه لم يتحصل إالّ على التركيز على الوعاء االنتخابي لألقليات، 

 

 :PTحزب 

هندست هذه القائمة من طرف متصدرها السيد: مريم يوسف، الذي كان رئيس البلدية السابق، في 

محاولة منه لخلق نوع من التحالف بين أوالد سيدي عبيد، والشاوية، واالستفادة من العالقات التي 

في العهدة السابقة. فكان المرشح األول من أوالد سيدي أنشأها مع المواطنين أثناء رئاسته للبلدية 

 عبيد، والثاني من الشاوية، وهكذا دواليك إلى آخر القائمة. 

 

 :NAHDAحزب 

حاول هذا الحزب خلق نوع من التحالف بين أوالد سيدي عبيد وأوالد دّراج، لذلك نالحظ أّن متصدر 

 ن أوالد دّراج، وهكذا دواليك إلى نهاية القائمة.القائمة كان من أوالد سيدي عبيد، يليه مرشح ثان م

 

 :HMSحزب 

رّكز هذا الحزب على وعائه االنتخابي الثابت، كما حاول االستفادة من الوعاء االنتخابي للجطاوة من 

خالل شخص السيد: بوراس مسعود، الذي لم يكن حتى مناضال  في صفوف الحزب، كما حاول 

ألوالد نايل من خالل المرشح الثالث السيد: قيبج رابح، الذي يعتبر  االستفادة من الوعاء االنتخابي

 الممثل الوحيد ألوالد نايل في هذه االنتخابات.

 

 

 

                                                 
.2007مقابلة مع السادة: بن جبّار عّمار، نائب رئيس بلدية  
 1
 

عبد اللطيف لخضر، من قدامى مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني.                        

 ضر، رئيس بلدية سابق.   وآخرون...دبّــز لخ                   
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 :RNDحزب 

رّكز هذا الحزب على شعبية متصدر القائمة السيد: عبد اللطيف عزالدين، التي اكتسبها من خالل 

، والتي تحّصل فيها على ثالثة مقاعد، كما FFSلـ مشاركته في االنتخابات البلدية السابقة تحت غطاء ا

 رّكز على جميع األوعية االنتخابية للشاوية مهما كان حجمها وخاصة تلك المقيمة بالمدينة. 

 

 :FNAحزب 

م 1997هندست قائمة هذا الحزب من طرف متصدرها السيد: عبد المالك عبد الطيف، رئيس بلدية 

، حيث رّكز على AHD 54تحت غطاء حزب  م2002بلدية تحت غطاء القائمة الحرة، وعضو في 

الوعاء االنتخابي ألوالد سي يحي بن عيسى، باعتباره أكبر وعاء انتخابي لدى الشاوية، لذلك تشكلت 

 القائمة من أغلبية ساحقة من أوالد سي يحي بن عيسى.

 ا على المدينة.ولقد رّكزت هذه القائمة في حملتها االنتخابية على األرياف أكثر من تركيزه

 

: مقعدين لكل واحد HMS، وFLN: ثالثة مقاعد، RNDلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 : مقعد لكل واحد منهما.FNA، وPTمنهما، 

 

 

 1بلدية الحويجبات:

 :FLNحزب 

خري حاول هذا الحزب تمثيل مختلف األوعية االنتخابية انطالقا  من الفراشيش، ممثلين بالسيد: ص

، PNSDتحت غطاء الـ  م1997، ثم عضوا  في البلدية سنة 97-95وّناس، الذي كان عضوا في مندوبية 

، يليه السيد: رشاش بوحفص، الذي ينحدر من FLNتحت غطاء الـ  م2002ثم مرشحا لالنتخاب سنة 

، وعضوا  في 97-95الزغالمة، ثم في المرتبة الثالثة السيد: قّمادي نور الدين، الذي كان رئيس مندوبية 

، والذي ينحدر من الفراشيش وبالضبط من القماطة الذين FLNتحت غطاء الـ  م2002البلدية سنة 

يعتبرون أكبر فرع من الفراشيش، أما في المرتبة الرابعة فيأتي مرشح من أوالد سيدي عبيد، يليه 

 مرشح من أوالد ملول.
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 مقابلة مع السادة: عبد الرؤوف بالنور، الكاتب العام بالبلدية. 

 خليفي الهادي، موظف بالبلدية.                       
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 :FFSحزب 

بي للزغالمة من خالل متصدر القائمة السيد: لسود فريد، يليه رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخا

مرشح من الفراشيش وبالضبط من الروابح، آال وهو السيد: كعبي نور الدين، الذي كان مرشحا  

، أما RNDتحت غطا الـ  م2002تحت غطاء النهضة، ثم نائبا  في البلدية سنة  م1997لالنتخاب سنة 

 من أوالد ملول، يليه مرشح من أوالد سيدي عبيد.  المرتبة الرابعة فعادت لمرشح

 

 :PTحزب 

حاول هذا الحزب خلق نوع من االتحاد بين الوعاء االنتخابي ألوالد سيدي عبيد، من خالل متصدر 

القائمة، والوعاء االنتخابي للزغالمة والنمامشة، فجاءت القائمة مكونة من ممثلي هذه األوعية 

 االنتخابية ال غير.

 

 :RNDحزب 

حاول هذا الحزب التركيز كغيره على الوعاء االنتخابي للفراشيش وبالضبط على القماطة، من خالل 

رئيس البلدية السابق السيد: قمادي عبد المجيد، يليه مرشح من النمامشة وكان ذلك أحسن ترتيب 

الق وكان للنمامشة على مستوى كل القوائم، يليه مرشح آخر من الفراشيش وبالضبط من أوالد بوع

هذا التمثيل الوحيد لهذه الفئة، أما المرتبة الرابعة فكانت لمرشح من أوالد ملول. ورغم أن هذه القائمة 

أحسنت ترتيب المرشحين إالّ أنها أغفلت ميول الناس نحو كل ما هو جديد، وكذا حبهم للتغيير، فلم 

 تحصل على نتائج مرضية.

 

 :FNAحزب 

ع من فروع الفراشيش أال وهو فرع الشوافعية من خالل متصدر رّكز هذا الحزب كغيره على فر

، يليه FLNتحت غطاء الـ  م1990القائمة السيد: الشافعي محمد الشادلي، الذي كان رئيسا  للبلدية سنة: 

، ثم جاء م2002مرشح من الزغالمة آال وهو السيد: صوالح حفيظ، الذي كان عضوا  في البلدية سنة 

 يش في المرتبة الثالثة، يليه مرشح من النمامشة.مرشح آخر من الفراش

 

: مقعدين ورئاسة البلدية بفارق األصوات، FLN لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:  

FNA ،مقعدين : RND ،مقعد :FFS ،مقعد :PT.مقعد : 
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 1بلدية صفصاف الوسرم:

 :FLNحزب 

ى الوعاء االنتخابي ألوالد موسى، ممثال  بشخص رّكز هذا الحزب كما فعل في العهدة السابقة عل

السيد: موسى عبد الرحمان، رئيس البلدية السابقة مما يزيد من فرص نجاح هذا الحزب في حالة 

عرف كيف يستغل خدمات رئيس البلدية في مجال اإلعداد لالنتخابات من أجل زيادة فرص نجاحه. 

، والذي كان يعّول عليه RNDتحت غطاء الـ  م1997ة يليه السيد: معيفي أحمد العضو السابق في بلدي

كثيرا  ليس لتمثيل أوالد سي عيفة فقط بل لتمثيل أوالد سي بالقاسم أجمعين على اعتبار أن متصدر 

وبالضبط من أوالد أم ثابت آال وهو  مالقائمة ينتمي إلى أوالد دالل، يليه مرشح آخر من أوالد بالقاس

 ذي يتمتع بشعبية ال يستهان بها خاصة لدى شريحة الشباب.السيد: رزايقية سليمان، ال

 

 :RCDحزب 

أ عدت قائمة هذا الحزب من طرف السيد: مالوي محمد الزين، الذي كان مرشحا في المرتبة الرابعة 

، وذلك ألنه رأى أّن هذه المرتبة ال تخدم طموحه في FLNخالل االستحقاقات السابقة تحت غطاء الـ 

داخل مجلس البلدية، المهم أنه رّكز عند تركيبه للقائمة على عنصر االنتماء إلى  الحصول على مقعد

منطقة واحدة أو كما يقال بالعامية االنتماء إلى جهة واحدة، لذلك كان المرشح الذي يليه ينحدر من 

أوالد منصور الذين يقتنون نفس المنطقة، يليهم مرشح من عائلة حاف هللا، التي تنحدر من أوالد 

 ضيف هللا، والذين ليس لهم سوى هذا المرشح لتمثيلهم في هذه االنتخابات.

 

 :FFSحزب 

لت هذه القائمة من طرف جهات غير معروفة بغرض التشويش على قائمة الـ  وبالضبط على  FLNش ك 

الوعاء االنتخابي ألوالد موسى، لكن صالبة روابط القرابة داخل هذا الوعاء االنتخابي حالت دون 

 .FLNه وأدت في األخير إلى تخلي هذه القائمة عن المنافسة بل وتزكية قائمة الـ تشتت

 

 :PTحزب 

 FNAأ عدت قائمة هذا الحزب من طرف متصدرها السيد: بركية قدور، الذي كان متصدرا  لقائمة الـ 

نتخابي في االستحقاقات السابقة، سعيا منه للحصول على نتيجة أفضل، معتمدا  في ذلك على الوعاء اال

 ألوالد ضيف هللا. وهو األمر الذي جعله ينجح بالباقي األقوى.
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 مقابلة مع السيد: خذيري الطاهر، موظف بالبلدية.  وآخرون... 



 

343 
 

 :HMSحزب 

رّكز مهندسو هذه القائمة على استغالل العصبية القبلية بشكل أوسع من الشكل الضيق المستعمل في 

ي كان شعارهم فلقد و فروعه،القوائم األخرى حيث رّكزوا على الوعاء االنتخابي ألوالد بالقاسم بكل 

مكّونة من أغلبية من أوالد  قائمتهمذلك "انتزاع رئاسة البلدية من قبضة أوالد دالل" لذلك كانت 

السيد: معيفي الهادي، دوٌر كبير في استرداد عدد كبير من أصوات  لثالثبالقاسم، ولقد كان للمرشح ا

دية، بعدما قاطعوا عائلة معيفي، التي تشكل في الحقيقة الوعاء االنتخابي لهذه الحركة داخل البل

 لصالح السيد: رقية يوسف، الذي ال ينتمي أصال  لها.صدارة قائمتها م من ا لهالحركة بسبب إقصائه

 

 :RNDحزب 

اعتمد هذا الحزب على مكانته كحزب وطني بدال  من االهتمام بتركيبة القائمة التي سيدخل بها 

تبته كمتصدر للقائمة رغم النتائج الضعيفة االنتخابات، فلقد احتفظ السيد: رزايقية محمد لزهر، بمر

المتحصل عليها بقيادته في االنتخابات السابقة، ورغم المنافسة الشديدة التي يواجها من أطراف بنو 

، وكذا مالوي محمد الزين، FLNعمومته المقربون ، مثل رزايقية سليمان، المرشح في قائمة الـ 

 له ضعف شعبية جل أعضاء هذه القائمة. ، أضف إلى ذلك كRCDالمرشح في قائمة الـ 

 

 :FNAحزب 

االنتماء أو الوفاء الحزبي من أذهان أغلب  مفهومغياب على  مثال صارخمتصدر هذه القائمة وغيره 

، م2002في  UDL، ثم متصدر لقائمة م1997في  FLNرجال السياسة، فهذا السيد كان متصدر لقائمة 

م أنه اعتمد في تركيبه للقائمة على الوعاء االنتخابي ألوالد نونة المه.  FNAوأخيرا  متصدر لقائمة الـ 

وخاصة بنو عمومته المقربين، ثّم اعتمد على الوعاء االنتخابي لعائلة معيفي الذين ينتمون إلى نفس 

 . وهو األمر الذي جعله ينجح بالباقي األقوى.ةالمنطق

 

 القائمة الحّرة. الوحدة:

التي  FNAتحقيق هدفين، يتمثل الهدف األول في التشويش على قائمة الـ تشّكلت هذه القائمة من أجل 

هو خلق نوع من فأصبح متصدرها يعتبر نفسه وصيا  على أوالد نونة برمتهم، أما الهدف الثاني 

 هم الفئات األقل تمثيال  في األحزاب الوطنية. أن التحالف بين أوالد نونة وأوالد خليفة على اعتبار

 

 ب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:لهذه األسبا

FLN ،ثالثة مقاعد :PT ،مقعد :HMS ،مقعد :FNA ،مقعد :ELWIHDA ،مقعد :RND :00. 
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 1بلدية الحمامات:

 :FLNحزب 

لذلك نراها مشكلة من وجوه جديدة  ،وصاية الحزب دون مراعاة للقاعدة هذه القائمة تم فرضها من

 ذاته. على الساحة السياسية و عل الحزب في حد

 

 :PTحزب 

، ولقد م2002المتفوقة سنة  FLNقائمة هذا الحزب هي في الحقيقة صورة طبق األصل لقائمة حزب 

 على الوصاية. FLNجاءت بهذا الشكل كرد من قاعدة حزب 

 

 :NAHDAحزب 

بقائمة تشكلت في مراتبها   م2007عاد في  ،م2002هذا الحزب الذي غاب في الموعد االنتخابي لسنة 

، هؤالء األشخاص الذين غيروا غطائهم م1997لى من نفس األشخاص الذين حققوا نجاحها في األو

كل حسب ما تمليه مصلحته فالسيد: بوقصة عبد الرحمان ،ترشح مع حزب   م2002السياسي سنة 

PRA.والسيد: مرزوقي محمود، ترشح مع القائمة الحرة الوفاق ، 

 

   :HMSحزب 

لدرجة األولى على وعائه االنتخابي الثابت بغض النظر على تشكيلة عتمد هذا الحزب بااكالعادة 

 القائمة.

 

 :RNDحزب 

احتفظ هذا الحزب بوصفه حزبا للبرارشة، لذلك كان متصدر القائمة هو السيد: جابري علي، الذي 

 .FISتحت غطاء الـ  م1990ينحدر من البرارشة والذي كان رئيسا  لبلدية 

 

 زب أيضا بوصفه حزبا ألوالد عون هللا .احتفظ هذا الح  :FNAحزب 

 

 

 لهذه األسباب مجتمعة كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

PT  ثالثة مقاعد مما يدل بما ال يدع مكانا  للشك بان االختيار السياسي للمواطنين داخل هذه البلدية :

 عندما تفوقت النهضة.  م1997يقع على األشخاص ال على األحزاب، كما حدث سنة 

RND  ، مقعدين :FLN  ،NAHDA  ،HMS  ،FNA .مقعد لكل واحد منهم : 
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 1بلدية نقرين:

كما قلنا في العهدة السابقة فإّن هذه البلدية تعتبر من أقدم البلديات على مستوى الوطن، باإلضافة إلى 

ر العصبية احتوائها على مزيج متنوع من االنتماءات القبلية، وبالتالي فإنها أبعد ما تكون عن مظاه

القبلية بمعناها الضيق، وأقرب إلى التمدن وإلى أنواع أخرى من العصبية، كعصبية الجوار، والنسب، 

 وربما إلى تكتالت المصالح. 

 المهم  أن ما يميز العملية االنتخابية برمتها هو: 

 

لعملية االنتخابية متصدر القائمة غالبا  ما يكون من النقارنيـة نظرا  لتمرسهم ولتحكمهم الجيد في ا -

بحكم تمدنهم السابق عن التقسيمات األخرى، ونظرا  لعزوف التقسيمات القبلية األخرى عن الترشح 

 لعدم قدرتها على تنظيم نفسها سياسيا .

 

أغلبية القائمة تكون من النقارنية، وهذا دليل آخر على عزوف التقسيمات القبلية األخرى عن  -

 الترشح.

 

بية ال تركز كثيرا على االنتماءات القبلية بقدر ما تركز على شعبية المرشحين، الحملة االنتخا -

الناتجة في األساس عن عالقاتهم الشخصية بالناس من خالل المصالح المتبادلة، والناتجة كذلك من 

خالل مآثرهم في خدمة أبناء المنطقة بغض النضر عن انتماءاتهم، وكما تركز من جهة أخرى على 

 حزب في حد ذاته.شعبية ال

 

 : مقعد.RND: مقعدين، FFS: أربعة مقاعد، FNAكانت نتائج االنتخابات كالتالي: 
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 مقابلة مع السيد: زايد علي، موظف بالبلدية. 

 وآخرون.                      
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 1بلدية بئر مقدم:

 :FLNحزب 

احتفظ هذا الحزب بنفس اإلستراتجية المستعملة في االنتخابات السابقة على أمل الحصول على نفس 

 النتائج، مع التغيير فقط في األشخاص.

 

 :HMSحزب 

لصالح الـ  FLNعمل هذا الحزب على تشكيل قائمة، الهدف األول منها هو تشتيت الوعاء االنتخابي للـ 

RND  على أساس أن هذه قائمة األخيرة يمكن التعامل معها بسهولة أكثر في حال نجاحها، عكس قائمة

 .FLNالـ 

 

 :RNDحزب 

ربازي الناصر، الذي استغل الفرصة للعودة نجاح قائمة األمل في العهدة السابقة أّكد شعبية السيد: د

فعين متصدرا لقائمته، يليه السيد: سعدي نصر الدين، المتصدر السابق  ( RND) بقوة لحزبه السابق 

، ولقد أدى هذا االتحاد، باإلضافة إلى تشتت الوعاء االنتخابي ألوالد م2002لنفس القائمة في انتخابات 

هتمام أكثر بالوعاء االنتخابي للعالونة من خالل منحهم المرتبة شكر على القوائم األخرى، وكذا اال

الثانية والثالثة داخل القائمة، ووعدهم بمنصب النائب األول، أو الثاني في حال نجاح الحزب. إلى 

 حصول هذه القائمة على أربعة مقاعد.

 

 :FNAحزب 

ترشيحه لرئيس البلدية السابق  رّكز أيضا هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد شكر، من خالل

، مع محاولة استمالة العالونة FLNالسيد: مباركة الصادق، على رأس القائمة، والذي كان ينتمي للـ 

 من خالل منحهم المرتبة الثانية على القائمة.

 

 .FLN :03 ،RND :04 ،HMS :01 ،FNA :01 لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 
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 1الكويف:بلدية 

 :FLNحزب 

عدم احترام مؤطري الحزب لرغبات واختيارات القاعدة أدى إلى فشل القائمة منذ اإلعالن عنها 

 رسميا  حتى أنها لم تقم بالحملة االنتخابية. 

 

 :FFSحزب 

إلى الـ  PNSDهذه القائمة هندست من طرف متصدرها السيد: بالغيث فرحات، الذي تنقل من الـ 

RND ى الـ ثم أخيرا إلFFS.في رحلته غير المجدية من أجل الحصول على رئاسة البلدية بأي ثمن ، 

 

 :PTحزب 

تحت  م1997هندست هذه القائمة من طرف متصدرها السيد: طوالبية أبو بكر، الرئيس السابق لبلدية 

خير ، والعضو في البلدية السابقة تحت غطاء القائمة الحرة العهد، ولقد رّكز هذا األRNDغطاء الـ 

على تمثيل أكبر التقسيمات القبلية داخل البلدية بداية بالهمايلية، ومن بعدهم الطوايبية، كما ركز على 

 قدر ة المرشحين األوائل على تمويل الحملة االنتخابية.

 

 :HMSحزب 

رشحت هذه القائمة على رئسها السيد: جوالح عبيد، وهو أستاذ معروف بالمنطقة، لكنه أيضا  عضو 

 ، مما أّثر على مصداقيته تحت غطاء حزب ينتمي للتّيار اإلسالمي.RNDعن الـ منشق 

 

 :RNDحزب 

رّكز هذا الحزب على سياسة التغيير من خالل ترشيحه لوجوه جديدة على قائمته، مع مراعاة تمثيل 

ن يمثل أهم األوعية االنتخابية وخاصة الهمايلية من خالل متصدر القائمة السيد: جوالح فريد، الذي كا

 قائمة ذلك الحزب. على اعتبار أنه ينتمي إلى نفس عائلة متصدر HMSأهم منافس لقائمة 

ولقد حظيت هذه القائمة بتأييد كبير خاصة من طرف فئة الشباب نظرا  لما يتمتع به المرشحون من 

 شعبية وسط هذه الفئة.
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 ، وبن صّدة سمير، الكاتب العام لبلدية بولحاف الدير2007لسادة: بالغيث األديب، نائب رئيس بلدية مقابلة مع ا 
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 حركة إصالح: 

يمات القبلية المكونة للمجتمع المحلي، إالّ أن عدم رغم أن هذا الحزب حقق التوازن في تمثيله للتقس

 شعبية المرشحين وعدم خبرتهم أثرت سلبا  على نتائج هذه القائمة.

 

 :FNAحزب 

هندست هذه القائمة من طرف السيد: غنّيات الطاهر، الذي كان مرشحا في الثانية على قائمة العهد في 

لى الوعاء االنتخابي لعائلة غنّيات أكبر وعاء انتخابي االستحقاقات السابقة، ولقد اعتمد هذا األخير ع

 داخل الطوايبية.

 

 القائمة الحرة الوئام:

رّكز متصدر ومهندس هذه القائمة السيد: براهمية مكي، الذي كان رئيسا للبلدية في العهدة السابقة 

امنت مع تحت نفس الغطاء السياسي، على ما حققه من انجازات خالل عهدته السابقة والتي تز

البرنامج الوطني لإلنعاش االقتصادي، باإلضافة إلى اعتماده على الوعاء االنتخابي للهمايلية من 

، كما FLNخالل المرشح الثاني السيد: فار فريد، الذي كان عضوا  في البلدية السابقة تحت غطاء الـ 

 معية المعاقين حركيا .اعتمد على الحركة الجمعوية من خالل المرشح الثالث الذي كان رئيسا  لج

 

 لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

 : مقعد لكل واحد منهما.FNAو FLN: مقعدين، PT: مقعدين، RNDقائمة الوئام: ثالثة مقاعد، 
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 1بلدية مرسط:

 :FLNحزب 

هذه القائمة هو أن  ، لكن المالحظ علىلف القديم بين المغارسة والباللةاعتمد هذا الحزب على التحا

متصدرها السيد: فارس أحمد، لم يكن مناضال  ثابتا  في صفوف الحزب، بدليل ترشحه لالنتخابات 

، مما يعزز AHD 54تحت غطاء  م2002، وكذلك سنة PSDتحت غطاء الـ  م1997البلدية لسنة 

ز فرضية انحراف الحزب االعتقاد أن هذه القائمة تم إعدادها دون الرجوع إلى القاعدة، وبالتالي تعزي

 عن مبادئه.

 

 :RCDحزب 

الذين ترشحوا في االنتخابات  FISتم استعمال هذا الحزب كغطاء سياسي ألنصار الحزب المنحل 

 السابقة تحت غطاء حركة إصالح .

 

 :PNSDحزب 

هو  لكن المالحظ عليها ،ن المغارسة والباللة وأوالد بريكحاول هذا الحزب إعداد قائمة يمزج فيها بي

 نقص شعبية األفراد المكونون لها. 

 

 :PRAحزب 

مما أثر سلبا على  ناحتفظ هذا الحزب في قائمته بمتصدر القائمة السابقة وغير معظم األعضاء الباقيي

 نتيجة هذه القائمة.

 

 :PTحزب 

ات في االنتخاب RNDمتصدر قائمة الـ  ،من طرف السيد: هّوام عبد اللطيف تم إعداد قائمة هذا الحزب

ومن  ،ثبات شعبيته بعيدا عن غطاء الحزبالسابقة، مما يعزز االعتقاد أنها محاولة منه من جهة إل

 جهة أخرى لالنتقام إلقصائه.
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 حزب النهضة:

مغارسة من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من هذا  % 100حاول هذا الحزب المراهنة على قائمة 

 الوعاء االنتخابي المهم.

 

 :HMSحزب 

 مد هذا الحزب على التحالف بين أوالد المولى والباللة وأوالد مهنية ضد المغارسة.اعت

 

 :AHD 54حزب 

حاول هذا الحزب دخول هذه االنتخابات بقائمة مغايرة تماما  لتلك التي شارك بها في االنتخابات 

 ائمة.السابقة ،لكن نقص شعبية األفراد المكونون للقائمة سيؤثر سلبا  على نتائج هذه الق

 

 حركة انفتاح:

لكن كل عناصر القائمة تعتبر من الوجوه  ،ى المغارسة في إعدادها للقائمةاعتمدت هذه الحركة عل

 غير المعروفة على الساحة السياسية.

 

 :RNDحزب 

ن فأعّد قائمة مزجت بي ،FLNحاول هذا الحزب استغالل عدم االستقرار الداخلي في بيت الـ 

كما اعتمد بشكل كبير على شعبية األشخاص وخاصة الجامعيين  ،د بريكالمغارسة والباللة وأوال

 منهم.

 

 حركة إصالح:

، FFSومن مرشحون سابقون تحت غطاء حزب الـ  ،مغارسة % 100قائمة هذا الحزب من تكونت 

 ،لهذا الحزب داخل البلدية من جهة مما يعزز االعتقاد بأنها محاولة للحصول على تمثيل سياسي

 وكة المنشقين عن هذا الحزب من جهة أخرى.ولتكسير ش

 

 :FNAحزب 

راهنت قائمة هذا الحزب على المغارسة وبالتحديد على عائلة هّوام أكبر العائالت داخل المغارسة 

وذلك على الرغم من وجود قائمتين أخريين يتصدرهما أفراد ينحدرون من نفس هذه العائلة، والسبب 

ين اللذين يحضا بهما السيد: هّوام يحي، مقارنة بمنافسيه من نفس في ذلك الشعبية والتأييد الكبير

 العائلة. كما راهن بشكل كبير على عائلة طوالبية من خالل المرشح الثاني السيد: طوالبية المغني.
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 القائمة الحرة عدالة ومساواة:

 ، لكن شعبية أفرادها بسيطة جدا .مغارسة % 100هي كذلك قائمة 

 

 

 انت نتائج االنتخابات كالتالي:لهذه األسباب ك

FLN بالتالي إلى تغير نظرة الناس للحزب العتيد و : مقعدين . التنكر للقاعدة الشعبية للحزب أدى إلى

 تقهقر شعبيته.

RCD .مقعدين . جمع أصوات أنصار الحزب المنحل : 

HMS  .مقعدين . استفادت من تحالف أوالد المولى والباللة وأوالد مهنية : 

RND ضعف المنافسين.ين . اعتمدت على شعبية األشخاص و: مقعد 

FNA         .مقعد .  استفادت من تأييد والتفاف عائلة هّوام حولها : 
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 1بلدية العقلة:

 :FLNحزب 

اعتمد هذا الحزب كالعادة على الوعاء االنتخابي ألوالد حّراث، من خالل متصدر القائمة السيد: 

ل على خدماته اإلدارية من خالل منصبه السابق، من شوشان حفّ  و  ة، رئيس البلدية السابقة، الذي ع 

أجل خدمة االنتخابات، يليه مرشح من الزرامة، ثم مرشح من الفجوج، بينما احتل مرشح أوالد 

 العيساوي المرتبة الرابعة.

 

 :FFSحزب 

ذا الحزب على الوعاء االنتخابي للجالمدة باإلضافة إلى كونه يظهر ألول مرة في البلدية، فلقد رّكز ه

بكل تقسيماتهم، مع إقصاء كل األوعية االنتخابية األخرى، ولقد كان أغلب مرشحيه من أصحاب 

  جانبية كالبزنسة، والمتاجرة.األعمال الحرة مع كل ما يحمله هذا النشاط من معان  

    

 :HMSحزب 

ابي للزرامة، ليخلق نوعا  من الديموقراطية والثقة بين رّكز هذا الحزب هذه المرة على الوعاء االنتخ

، م2002من أوالد بوقصة، ثم من أوالد العيساوي سنة  م1997العروش، حيث كان متصدر القائمة سنة 

ومن الزرامة هذا العام، وهذا طبعا  راجع إلى ثقتها الكاملة في وعائها االنتخابي الثابت مهما كان 

ما رّكز هذا الحزب على الوجوه الجديدة ذات المستوى الجامعي، وذات انتماء متصدر القائمة. ك

 التنشئة الدينية، من أجل تكريس الخطاب الديني. 

 

 :RNDحزب 

جاءت قائمة هذا الحزب مرتبة بشكل جيد، فلقد كان متصدر القائمة من أوالد حّراث أال وهو السيد: 

، يليه مرشح من الزرامة أال وهو السيد: العيفاوي الحفصي، الذي شغل منصب رئيس بلدية سابقا

، ثم مرشح من FLNفوضيل حسين، الذي كان نائبا  لرئيس البلدية في العهدة السابقة تحت غطاء الـ 

 أوالد العيساوي، يليه مرشح آخر من أوالد حّراث.

 

 :FNAحزب 

 حة السياسية.باإلضافة إلى أنه حزب جديد، فلقد تكونت قائمته من عناصر غير معروفة على السا

 

 . FLN :03 ،HMS :03ورئاسة البلدية،  RND :03 كانت نتائج االنتخابات كالتالي:  لذلك
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 .2007مقابلة مع السادة: حسين فضيل، نائب رئيس بلدية  

 وآخرون.  سعدون رشيد، عضو سابق بالبلدية.                   
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 1بلدية بئر الذهب:

 :FLNحزب 

بعد استبدال رئيس القسمة السابق السيد: بّراح التوهامي، بالسيد: زّروق كمال، استرجع هذا الحزب 

ي، رئيس البلدية في العهدة السابقة تحت غطاء الـ مناضليه المنشقين عنه مثل السيد: غرايبية غرب

RND ،هذا األخير الذي كان له األثر الكبير في تركيبة القائمة التي أقصي من خاللها ممثلو الورفلة ،

 انتقاما إلقصائهم له في العهدة السابقة.

 

 :RCDحزب 

على الساحة السياسية  من أغلبية ساحقة من أوالد بريك، لكنهم غير معروفين تتكون هذه القائمة

 .م2002سنة  FNA، ومتصدر قائمة الـ م1997باستثناء السيد: طرشان علي، عضو سابق في بلدية 

 

 :FFSحزب 

أعدت قائمة هذا الحزب من طرف عائلة، بن عرفة، وهي أكبر عائلة داخل قبيلة الورفلة، انتقاما من 

التي كان يتصدرها في العهدة  FLNلـ إقصاء ممثلهم السيد: بن عرفة محمد الطاهر، من قائمة ا

 .RNDوالـ  FFSالسابقة، الشيء الذي جعل الوعاء االنتخابي للورفلة ينقسم بين الـ 

 

 :PTحزب 

، والذي 97-96أعدت قائمة هذا الحزب من طرف السيد: بّيازة الشافعي، رئيس مندوبية سابق سنة 

الصغيرة داخل البلدية مثل الباللة، وأوالد  ينحدر من الباللة، حيث رّكز على االتحاد بين القبائل

 بوعيطة، والنمامشة، والجفافلية. 

 

 :HMSحركة 

حاول هذا الحزب التركيز على أوالد بريك وخاصة عائلة سهالية التي تعد من أكبر عائالت هذه 

 ناخب لوحدها. 600القبيلة حيث تّضم  

 

 :RNDحزب 

ف الشخصيات المحلية عن الترشح فيها، بسبب سيرة قائمة هذا الحزب غير مرتبة تماما جّراء عزو

 م1997 متصدر القائمة السيد: بن خديم حسان، الذي ينحدر من الورفلة، والذي كان رئيسا  للبلدية سنة

 والذي لم يترك انطباعا حسنا لدى المواطنين أثناء تسييره للبلدية. ،RNDتحت غطاء الـ 
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            وآخرون. .2007مقابلة مع السيد: زروق محمد )ياسين(، نائب رئيس بلدية  
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 :FNAحزب 

يد: سهايلية عبد اللطيف، الذي كان عضوا في البلدية السابقة تحت أعدت هذه القائمة من طرف الس

 ولكن بتشكيلة مغايرة تماما  كمحاولة منه للحصول على مقعد داخل البلدية الجديدة. UDLغطاء 

 

 : مقعد لكل واحد منهم.FFS،HMS،RND، أربعة مقاعد: FLNلذلك كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 

 1:بلدية العقلة المالحة

 : FLNحزب 

جاءت القائمة غير متوازنة وغير ممثلة ،ورغم ذلك تحصلت على ثالثة مقاعد مما يعزز االعتقاد 

 السابق بأن األحزاب التابعة للنظام لها تأثير كرزماتي على التوجه االنتخابي للمواطنين.

 

 :RNDحزب 

ابقة بما فيهم رئيس البلدية السابق احتفظت هذه القائمة ب ثالثة من أعضاء المكتب التنفيذي للبلدية الس

وذلك لتشكيل نوع من التأثير النفسي على المواطنين وخاصة األميين منهم الذين يعتقدون بوجود صلة 

قوية بين تقلد المناصب اإلدارية المهمة والنجاح السياسي ومن ثمة الخوف من الفشل فالتعرض 

 لالنتقام.

 

 :FNAحزب 

على اتحاد العشيرة الواحدة ، فجاءت بذلك مكونة من أغلبية من الزرادمة  حاولت هذه القائمة المراهنة

والبقية من أوالد الشامخ باعتبار أنهم غير ممثلون في القوائم األخرى، ورغم ذلك لم تأثر تأثيرا كبيرا 

التي يتصدرها مرشح من الزرادمة مما يعزز االعتقاد السابق المتعلق بتأثير أحزاب  RNDعلى قائمة 

 لنظام على التوجه السياسي لألفراد. ا

 

: ثالثة مقاعد، FLN: ثالثة مقعد، ورئاسة البلدية، RND لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

FNA.مقعد : 
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 مقابلة مع السيد: فرحات محمد الطاهر، الكاتب العام بالبلدية.   وآخرون. 
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 1بلدية قريقر:

 :FLNحزب 

 كالعادة وّظف هذا الحزب العرف في تركيب القائمة، فكان متصدر القائمة من الزرامة وبالضبط من

، ثم FLNتحت غطاء الـ  م1990أوالد عمر أال وهو السيد: عّباد عباس، الذي كان رئيسا  للبلدية سنة 

، يليه الثاني من RND، تحت غطاء الـ م1997، ثم رئيسا  للبلدية سنة: م1997-1995عضوا في مندوبية: 

الد مسعود، أما أوالد مسعود، ثم الثالث من الزرامة وبالضبط من أوالد مبارك، والرابع من أو

 الخامس فمن الزرامة أيضا وبالضبط من أوالد عبد هللا.

 

 :HMSحزب 

حاول هذا الحزب، في نفس الوقت، التركيز على الوعاء االنتخابي ألوالد مسعود، واحترام العرف 

السياسي السائد، فكان متصدر القائمة من أوالد مسعود وبالضبط من أوالد شنينة، لينافس به المرشح 

ثاني للجبهة الذي كان من أوالد بالحارث، يليه مرشحان من الزرامة، أحدهما من أوالد مبارك، ال

 واآلخر من أوالد عمر. 

 

 :RNDحزب 

ركز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي للزرامة وأوالد بويحي وبعض األقليات مثل الغرابة، ألنه 

، فكان بذلك متصدر هذه HMSوالـ  FLNلـ الحظ أّن الوعاء االنتخابي ألوالد مسعود منقسم بين ا

من أوالد مبارك، لينافس به متصدر قائمة الجبهة الذي كان من أوالد  طالقائمة من الزرامة وبالضب

عمر، يليه متصدر ثاني من الزرامة أيضا  وبالضبط من أوالد عمر ليستقطب به ما أمكن من أوالد 

الد بويحي، الذين ليس لهم مرشح سوى على هذه عمر، أّما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب أو

 القائمة.

 

 : مقعد.HMS: ثالثة مقاعد، RND: ثالثة مقاعد، FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 
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 وآخرون.مقابلة مع السيد: مالكية اليازيد، رئيس بلدية سابق.     
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 1بلدية بّكارية:

 :FLNحزب 

مع  مته.حاول هذا الحزب البرهنة على أن له قاعدة ثابتة من المناضلين بغض النضر على تشكيلة قائ

البلدية، باستثناء قبيلة من التمثيل السياسي ألغلب التركيبات القبلية الكبيرة داخل  الحفاظ على نوع

الذي ينتمي إلى أوالد دراج يتزامن  ،كما نالحظ أن وجود متصدر القائمة السيد: مقاق رابح ،النمامشة

 الد دراج.والذي ينتمي أيضا ألو ،رئيسا للقسمة ،درار منير مع وجود السيد:

 

 :HMSحزب 

على الوعاء االنتخابي  رهانلل ةباإلضاف ،ب على وعائه الثابت من المناضلينكالعادة راهن هذا الحز

لذلك اشتملت القائمة  ،ن بشكل جيد في القوائم األخرىممثلي ليسواعلى أساس أنهم  ،ألوالد سيدي يحي

 : متصدر القائمة والثالث. يلى على عنصرين من أوالد سيدي يحفي المراتب الثالثة األو

 

 :RNDحزب 

والبكاكرية على أساس أن النمامشة،  ،تحالف بين أوالد ملول، والنمامشةيوجد في هذه القائمة 

والبكاكرية غير ممثلين في القوائم األخرى، ويالحظ على هذه القائمة كون عضوين منها، الثاني 

أال وهما السيد:عثمانية العربي،  PNSDسابقة إلى حزب والثالث على القائمة، كانا ينتميان في العهدة ال

 بومجرية عبد المالك، مما يكرس االعتقاد بأنه ال وجود للتحزب .  والسيد:

كما يمكن المالحظة أن انقالب السيد: جابري عمارة، متصدر القائمة ،من مناضل عتيد في صفوف 

استقرار هذا الحزب أمام لرد واضح على عدم  RNDإلى مترشح في قوائم حزب  FLNحزب 

 ضغوطات أصحاب المصالح دون أي مراعاة  للمميزات والخصوصيات السياسية لكل منطقة .

 

 :FNAحزب 

 ،مسعود أحمد السيد: وكان ذلك بتدبير من ،RND الـ تشكلت قائمة هذا الحزب بدافع االنتقام من حزب

 علىإلى مرتبة متأخرة  ،م2002ابات خالل انتخ إرجاعهالذي تم ، وم1997بلدية ل ا  الذي كان رئيس

كون متصدر  FLNأوالد ملول عن حزب  عزوفاستغل هذا الحزب فرصة  ولقد .RNDقائمة الـ 

 .RNDفعمل جاهدا عل اقتسام هذا الوعاء االنتخابي بينه وبين الـ  ،من أوالد دراج قائمته

 

 FLN، FNA :02 .HMS :01  ورئاسة البلدية بفارق السن. RND :02كالتالي:  لذلك كانت النتائج
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 .2007رئيس بلدية مقابلة مع السادة: جابري عمارة،  

 وآخرون.عثمانية العربي، نائب رئيس البلدية.                      
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 1بلدية بوخظرة:

 :FLNحزب 

جاءت هذه القائمة مرتبة بشكل عشوائي لم ي حترم فيه ترتيب المرشحين حسب حجم الوعاء االنتخابي 

الذي ينتمون إليه، فلقد كان متصدر القائمة ينتمي إلى المرازقة آال وهو السيد: مكاحلية صالح، الذي 

، AHD 54، تحت غطاء م2002، ثم عضوا  في بلدية RNDتحت غطاء  م1997كان عضوا  في بلدية 

تحت غطاء  م1997يليه مرشح من المعاليم أال وهو السيد: قنز مراد، الذي كان عضوا  في البلدية سنة 

HMS تحت غطاء  م1997، يليه السيد: بن ساكته محمد لمين، الذي ترشح في انتخاباتHMS ّأما ،

 لمرشح من الغيانة.المرتبة الرابعة فكانت 

 

 :RCDحزب 

تشّكلت هذه القائمة من طرف السيد: علمي مجيد، الذي ينحدر من المغارسة والذي كان مرشحا  في 

على رأس قائمة حرة، ولقد رّكز هذا األخير على العصبية الضيقة، حيث كان جل  م1997انتخابات 

 المرشحين معه في القائمة من المغارسة.

 

 :FFSحزب 

ه القائمة من طرف السيد: مكاحلية عبد الباسط، إبن أخت السيد: مكاحلية صالح، متصدر تشكلت هذ

على الحياة السياسية داخل عائلة مكاحلية بشكل  ه  ،  كمحاولة منه لكسر هيمنة خال  FLNقائمة الـ 

 خاص، وداخل المرازقة بشكل عام.

 

 :PTحزب 

بمتصدر القائمة السيد: نقاز بالقاسم، الذي كان عضوا  تكونت هذه القائمة من أغلبية من المعاليم ابتداء  

َ  لالنتخاب سنة  ، يليه ثالثة مرشحين RND، تحت غطاء الـ م2002، ورئيسا  للبلدية سنة م1997مرشحا 

من المعاليم. ولقد رّكز هذا الحزب في حملته االنتخابية على الوعاء االنتخابي للمعاليم  باإلضافة 

اصرية الذين ينتمون للمغارسة  والذين تم تجاهلهم في كل القوائم االنتخابية للوعاء االنتخابي للنو

 لصالح القناينية.

 

                                                 
1

 مقابلة مع السادة: لعور فرح، الكاتب العام بالبلدية. 

 وآخرون.بومعقودة ونيس، رئيس مصلحة االنتخابات.                       
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: جاءت قائمتي هاذين الحزبين مكونة بنفس الترتيب ومن نفس األلقاب، ISLAHو  NAHDAحزب 

وعاء ولكن عدم شعبية الحزبين بالمنطقة وكذا عدم شعبية المرشحين فيهما، باإلضافة إلى انقسام ال

 االنتخابي للمغارسة على العديد من القوائم،  كل ذلك حال دون تحقيقهما لنتائج مرضية.

 

 : HMSحزب 

اعتمد هذا الحزب أيضا  على العصبية الضيقة، فكان جل مرشحيه من المغارسة عدى متصدر القائمة 

تتا  بين كل القوائم. ولقد الذي كان من المعاليم، فأصبح الوعاء االنتخابي الكبير للمغارسة مبعثرا  ومش

 رّكز هذا الحزب أيضا  على فئة الشباب الجامعيين لتمثيل قائمته.

 

 :RNDحزب 

رّكز هذا الحزب على غير عادته على الوعاء االنتخابي للمعاليم مانحا  لهم المراتب الثالثة األولى، 

 . RNDب هاما في الـ مع العلم أّن شقيق متصدر القائمة السيد: قّنز محمد األزهر، يشغل منص

 

 :FNAحزب 

رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي للغيانة من خالل متصدر القائمة السيد: قسطلي الحبيب، الذي 

، يليه مرشح من النواصرية، FLNتحت غطاء الـ  م2002ثم مرشحا  سنة  م1990كان عضوا  في بلدية 

 مرتبة الخامسة فكانت لمرشح من المرازقة.ثم مرشح من أوالد مولى، فمرشح من الشاوية، أما ال

 

 لهذه األسباب مجتمعة كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

PT ،مقعدين :FFS ،مقعد : FLN ،مقعد :FNA ،مقعد :RND ،مقعد :RCDفأصبح المجلس مكون  : مقعد .

 من الغيانة. 01من المرازقة، و 02من المعاليم و 03من المغارسة و 01من 
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 1دية الونزة:بل

 :FLNحزب 

في هذه القائمة تنازل أوالد سيدي يحي، بالتراضي، ألوالد سيدي عبيد، عن المرتبة األولى بشرط 

الحصول على المرتبة الثانية والثالثة، وذلك لضمان تواجد أكبر عدد ممكن من أوالد سيدي يحي 

 داخل المجلس.

 

 :PNSDحزب 

سيد: قرابسي عمار، لكنه هذه المرة حاول تمثيل أغلب تشكلت هذه القائمة مرة أخرى من طرف ال

، و FLNاألوعية االنتخابية، باستثناء أوالد سيدي عبيد، ألنهم ممثلون بمتصدر القائمة في كل من الـ 

 .FNAو الـ  PT، والـ MJDالـ 

 

 :PTحزب 

د، والذي تشكلت قائمة هذا الحزب من طرف السيد: مناعي محمد، الذي ينحدر من أوالد سيدي عبي

 . ولقد كان دافعه في ذلك االنتقام إلقصائه.م2002في  RAكان مرشحا  على رأس قائمة الـ 

 

 :MJDحزب 

 . ار هذا الوعاء االنتخابياحتكة من أوالد سيدي عبيد، على أمل تشكلت هذه القائمة من أغلبية ساحق

 

 :HMSحزب 

المنتمي للبلدية وغير المقيم فيها، تّم فرضه  بما أّن متصدر القائمة السيد: بن الزين عبد العزيز، غير

من طرف قيادة الحزب دون مراعاة الختيارات القاعدة، فإن أهم كوادر الحزب قد انسحبوا من القائمة 

 مما أثر سلبيا على نتائج هذا الحزب.

 

 :RNDحزب 

لم يبقى لهذا  بما أن األوعية االنتخابية األخرى قد تفرقت بشكل كبير على القوائم األخرى، فانه

 الحزب سوى التركيز عل الوعاء االنتخابي للشاوية ولألقليات، وبالفعل جاءت القائمة بهذا الشكل.

 

 .FLN، و الـ RNDهذه القائمة جمعت كل المقصيين من قوائم الـ  :FNAحزب 

 

 

 .PNSD :04، FLN  :03 ،RND  :03 ، MJD :01 كانت نتائج االنتخابات كالتالي: لهذه األسباب

 

                                                 
1

 مقابلة مع السادة: قلعي عمر، نائب رئيس البلدية. 

 عوي عمر، من قدامى مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني.                       



 

360 
 

 1بلدية الماء االبيض:

 :FLNحزب 

رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي ألوالد سي محمد من خالل متصدر القائمة والمرشح الثالث، 

بينما أقصي أوالد عبودة تماما  من القائمة بسبب ما يعرف عنهم من تكتلهم حول مرشح واحد والذي 

زوا على الشعاشعة من خالل المرشح الثاني، بينما ، كما ركّ RNDكان في هذه الحالة متصدر قائمة الـ 

 أ خ ر أوالد مراح إلى المرتبة الرابعة.

 

 :HMSحزب 

راهن هذا الحزب، باإلضافة لوعائه االنتخابي الثابت، على سياسة التجديد من خالل تغيير المرشحين 

 السابقين بوجوه جديدة.

 

 :RNDحزب 

والد عبودة من خالل نفس متصدر القائمة السابقة السيد: رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي أل

عيده شريف، كما رّكز بشكل كبير على الوعاء االنتخابي ألوالد مراح، من خالل المرشح الثاني ولقد 

 كانت هذه المرتبة األفضل من بين المراتب الممنوحة لهذا الوعاء االنتخابي الهام.

 

 :FNAحزب 

تصدرها السيد: مرزوقي محمد، في محاولة منه لالنفراد بالوعاء هندست هذه القائمة من طرف م

 االنتخابي للشعاشعة الذي ينحدر منه.

 

: مقعد، HMS: مقعدين، RND: ثالثة مقاعد، FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

FNA.مقعد : 
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 مقابلة مع السيد: عبادة تليلي، الكاتب العام للبلدية.  

 وآخرون.                   
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 1:بلدية أم علي

 :FLNحزب 

تمثيل وترتيب أهم التقسيمات القبلية كل حسب حجم وعائه رغم احترام الحزب في إعداده للقائمة 

االنتخابي، إالّ أن جل المرشحين كانوا من الوجوه القديمة الشيء الذي أّثر على نتائجه، فمتصدر 

 FLNالقائمة السيد: قبلة عبد المالك، الذي ينحدر من الماليكية )أوالد إبراهيم( كان أحد عناصر قائمة 

يد: فردي عبد الرحيم، الذي ينحدر من أوالد أحمد، والذي كان أحد عناصر ، يليه السم1990في 

، ثم السيد: زيتون محمد الصالح، الذي ينحدر من أوالد نّصر، م1990القائمة الحرة في انتخابات 

 .م2002، وم1990في انتخابات  FLNوالذي كان أحد عناصر قائمة 

 

 :RCDحزب 

عل  FLNاكشي محمد الساسي، أحد إطارات ورموز حزب الـ تشكلت هذه القائمة من طرف السيد: بر

مستوى الوالية، وكان بدافع االنتقام من التهميش الذي عومل به على مر السنين من طرف مناضلي 

 .م2002، ثم في المرتبة الرابعة سنة م1997الحزب، حيث نجده في المرتبة الخامسة سنة 

ة المرشحين عدى متصدر القائمة، جاءت سمعة باإلضافة إلى سوء ترتيب القائمة وضعف شعبي

 الحزب لتزيد من تعقيد المهمة أمام هذه القائمة. 

 

 :PNSDحزب 

كالعادة هندست هذه القائمة من طرف متصدرها السيد: براكشي عبد الوهاب، الذي راهن فيها من 

وائل الذي ال جهة على العنصر الشبابي كما هو واضح من خالل متوسط عمر المرشحين األربعة األ

سنة، من جهة أخرى راهن على الوعاء االنتخابي ألوالد إبراهيم وخاصة بنو عمومته  30يتعدى 

المقربون و الهرايشية، ثم أوالد خليفة وخاصة عائلة حركاتي التي تسعى لالنتقام من عملية إقصائها 

السيد: حركاتي خليفة، الذي  RNDمن القوائم األخرى، وكذا االنتقام من المرشح الثالث على قائمة الـ 

 والذي لم يبل بالءا  حسنا  في خدمة عائلته. FLNكان عضوا  في البلدية السابقة تحت غطاء الـ 

 

 :PRAحزب 

حول الوعاء االنتحابي  FLNحزب جديد بوجوه جديدة، تكونت هذه القائمة أساسا لمزاحمة قائمة الـ 

مة خالل الحملة االنتخابية على تجنيد واستقطاب ذلك لعائلة فردي، لذلك كان جل تركيز أعضاء القائ

صوت، والتي  45الوعاء االنتخابي، دون أن ننسى مساهمة عائلة كبور في إنجاح القائمة بحوالي 

 كانت ممثلة في المرتبة الثانية بالسيد: كّبور خليفة، والتي لم تكن ممثلة في القوائم األخرى.

                                                 
1

 ن.وآخرومقابلة مع السيد: حمدي باشا عبد الرّزاق، رئيس مكتب التجمع الوطني الديمقراطي، وعضو سابق بالبلدية.     
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 :HMSحزب 

ائمة ألوالد إبراهيم فأغلبية المرشحين فيها ينحدرون من أوالد إبراهيم، وهم تعتبر قائمة هذا الحزب ق

 جميعا من الوجوه الجديدة ذات المستوى التعليمي المقبول حيث كان أغلبهم من المعلمين.

 

 :RNDحزب 

ما المرتبة األولى والثانية على القائمة عادة لنفس المرشحين في القائمة السابقة وبنفس الترتيب، يليه

، إذا  فأن الوجوه القديمة التي شاركت في تسيير FLNنفس المرشح الثالث في القائمة السابقة لحزب الـ 

البلدية السابقة والتي ترشحت على هذه القائمة هي في األساس سبب النتائج الضعيفة التي تحّصل 

 عليها هذا الحزب.

 

 :FNAحزب 

دي الكامل، رئيس البلدية السابقة، يليه السيد: تم تركيب قائمة هذا الحزب من طرف السيد: محمو

زيتون محمد، الذي ينحدر من أوالد نّصر الذين ليس لهم ترتيب أحسن من هذا الترتيب في القوائم 

السبب الرئيسي في إنجاح هذه القائمة، دون أن ننسى أصوات بنو عمومة  ااألخرى، والذين كانو

 متصدر القائمة.

 

 ج االنتخابات كالتالي:لهذه األسباب كانت نتائ

HMS ،مقعدين ورئاسة البلدية :PNSD ،مقعدين :PRA ،مقعد :FNA ،مقعد :RND ،مقعد :FLN :00. 
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 1:بلدية ثليجان

 :FLNحزب 

اعتمد هذا الحزب للمرة الثانية على منهجية تداول المراتب بين أوالد حميدة والزرامة مع اختالف 

هذه المرة ينحدر من أوالد حميدة وليس من الزرامة أال وهو السيد: وحيد هو أن متصدر القائمة 

. وبالتالي فإن شعبية متصدر م1995، ورئيس مندوبية م1997و م1985بوعلي صالح، رئيس بلدية 

 RNDالقائمة لعبت دورا هما في إنجاح هذه القائمة خاصة  وأن الزرامة انقسموا بين المرشح الثاني للـ 

 .  FNAـ و متصدر قائمة ال

 

 :RNDحزب 

 اعتمد هذا الحزب للمرة الثانية على الوعاء االنتخابي ألوالد حميدة.

كما احتفظ هذا الحزب تقريبا بنفس أهم أعضاء قائمة العهدة السابقة، حيث نالحظ أن متصدر هذه 

مة السابقة، القائمة، والثاني والثالث، والخامس، هم نفسهم األول، والثاني، والثالث، والرابع من القائ

وهذا كله على أمل أن تحصل هذه القائمة على نفس نتيجة العهدة السابقة، متناسيا  بذلك اهتزاز شعبية 

 متصدر القائمة بسبب بعض المشاكل التي ميزت العهدة السابقة التي ترأس فيها البلدية.

ئيس البلدية السابق من جهة أخرى عّول كثيرا هذا الحزب على الخدمات اإلدارية التي قد يوفرها ر

 وكذا نائبيه في التأثير على توجه الناخبين.

 

 :FNAحزب 

تشكلت هذه القائمة من أغلبية ساحقة من الزرامة عدى المرشح الثاني الذي ينحدر من أوالد حميدة 

الشيء الذي أّثر على مردودية مرشحي الزرامة في القوائم األخرى. لكن ضعف شعبية المرشحين 

 اف كل الزرامة حولهم.حال دون التف

 

 لهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي:

FLN ،أربعة مقاعد :RND ،مقعدين :FNA.مقعد : 

 

 

 

 

                                                 
1

 مقابلة مع السيد: عمارة نصير، نائب رئيس البلدية. 

 وآخرون.                     
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 1بلدي عين الزرقاء:

 :FLNحزب 

كالعادة استحوذت قبيلة العبادنة على قائمة هذا الحزب بحكم تغلغلها داخل الهياكل التنظيمية لهذا 

 لة من هذه القبيلة، ال غير.الحزب، فجاءت القائمة مشك

 

 حزب العمال:

جاءت هذه القائمة مكونة من أغلبية ساحقة من قبيلة الهرايسية إالّ أن متصدر هذه القائمة السيد: 

 UDELالعلمي علي، ينتمي إلى الهرايسية غير المقيمين في البلدية، حيث كان مرشحا  على رأس قائمة 

 اخل بلدية المريج.د م2002في االنتخابات البلدية لسنة 

 

 :HMSحزب 

جاءت قائمة هذا الحزب مزيجا من عدة قبائل حتى تلك التي ال تنتمي للمجتمع المحلي، إالّ أن الثالثة 

 األوائل المتصدرون للقائمة كلهم من الهرايسية.

 

 :RNDحزب 

اعدة االنتخابية عمد هذا الحزب إلى تشكيل قائمة مكونة من أغلبية من العبادنة محاوال بذلك تقسيم الق

مع العلم أن متصدر القائمة كان السيد: كالع العربي وهو رئيس بلدية  .FLNالتي ركز عليها حزب 

 .م1997سابق خالل سنة 

 :FNAحزب 

المرازقة لم يكن لديهم  شكل هذا الحزب قائمة تحالف بين أوالد حمودة والمرازقة، على اعتبار أنّ 

 قائمة تمثلهم.

 

وحزب  ،على أربعة مقاعد أيضا FNAو حزب  ،عل أربعة مقاعد FLNحزب  لهذه األسباب تحصل

HMS .على مقعد واحد 

 

 

 

 

                                                 
1

 مقابلة مع السادة: نّحال عّمار، نائب رئيس البلدية. 

 زروق عبد هللا، نائب رئيس البلدية.                    

 حمزاوي العيد، رئيس مصلحة الموارد البشرية.                    
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 1بلدية المريج:

 :FLNحزب 

 اعتمد هذا الحزب هذه المرة على العصبية الضيقة، فكان جل مرشحيه من المرازقة.

 

 :PTحزب 

 نفس الشيء بالنسبة لهذا الحزب فلقد كان جل مرشحيه من الهرايسية.

 

 :HMSزب ح

، فكان جل مرشحيه من FLNاعتمد هذا الحزب على نفس الوعاء االنتخابي الذي اعتمد عليه الـ 

 المرازقة.

 

 :RNDحزب 

تمّيز هذا الحزب بمحافظته على نفس الوجوه التي شاركت في االستحقاقات السابقة، والتي شّكلت 

ة لخدمة االنتخابات، أما التغيير البارز في المكتب التنفيذي للبلدية مما يرسخ االعتقاد باستعمال اإلدار

القائمة فكان إستبدال متصدره السابق بمرشح جديد أال وهو السيد: بن زين علي، الذي ينحدر من 

، يليه نفس م2002في  PRA، وقائمة الـ م1997في  RAالمرازقة، والذي كان متصدرا  لقائمة الـ 

 المرشحين السابقين في االنتخابات الفارطة.

 

 :FNAحزب 

، فكان جل مرشحيه من PTاعتمد هذا الحزب على نفس الوعاء االنتخابي الذي اعتمد عليه الـ 

 الهرايسية.

 

 

: مقعدين، FNA: مقعدين، FLN: أربعة مقاعد، RNDلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

HMS.مقعد : 

 

 

 

 

                                                 
1

 وآخرون.لة مع السيد: بوعالّق حمزة، نائب رئيس البلدية.   مقاب 
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 1بلدية بولحاف الدير:

 :FLNحزب 

سبقتها يسيطر الخنافسة على القائمة ممثلين بدريد عرابي متصدر القائمة وهو من مثل القوائم التي 

أعضاء آخرين. مع محاولة تمثيل كل من أوالد قديم من  3إلى  ة، باإلضافلأصحاب رؤوس األموا

خالل شابي المولدي. و أوالد سي عيسى من العواشرية من خالل سالطنية الشادلي. باإلضافة إلى 

 االنتخابية الصغيرة مثل أوالد حمزة...بعض األوعية 

 

 :RNDحزب 

 حافظت هذه القائمة على متصدر القائمة السابق )سوالمية رمضان من أوالد قديم( باعتباره الشخص

، مع إدخال وجوه جديدة تمثل األوعية االنتخابية األكثر أهمية: األكثر شعبية على مستوى البلدية

 واشرية و أوالد سي عيسى.الخنافسة بأقسامها الثالثة، والع

 

 :HMSحزب 

حاول هذا الحزب الحصول على تمثيل أكبر داخل المجتمع المحلي من خالل ترشيح أبناء البلدية، 

لكنه لم يحترم عنصر هام هو أن ابن البلدية يجب أن يكون قريبا من الناس ومعروفا عندهم وبالتالي 

خلدون من خالل تعريف عصبة الرجل بأنهم "  يجب أن يكون مقيما معهم ) هذا ما كان يقصده ابن

أقارب الرجل الذين يالزمونه " والمالزمة معناها الحياة واإلقامة معا( وهذا عكس ما جاءت به 

القائمة حيث كان متصدر القائمة من أوالد قديم )سوالمية عبد العزيز( لكنه ليس من الوجوه المعروفة 

ذلك أنه ال يستطيع المراهنة على قبيلته نظرا اللتفاف هذه  بالبلدية وال حتى مقيما فيها .أضف إلى

 .RNDاألخيرة على ابن عمه المرشح األول على قائمة 

 

 مقاعد.  4على  RNDمقاعد . و 3على  FLNكل هذه األسباب مجتمعة أدت إلى حصول 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

    وآخرون.مقابلة مع السادة: فتني يونس، موظف بالبلدية.      
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 1بلدية بجن:

 :FLNحزب 

وأوالد سي عيسى و أوالد بلية من الزرامة رّكز هذا الحزب هذه المرة على تمثيل كل التقسيمات الق

في االنتخابات  RNDلكنه قصر من جهة، في اختياره لممثل الزرامة فحدث له ما حدث للـ  ،العيساوي

. من جهة أخرى قّصر في اختياره RNDإلى مساندة الـ  FLN، فانتقل الزرامة من مساندة الـ السابقة

حيث أن هذا السيد كان ممثال  ألوالد العيساوي في  ،العيساويبد العزيز كممثل ألوالد للسيد: سالّمي ع

في االنتخابات السابقة وهو نفسه الشخص الذي سّبب تحول أوالد العيساوي من الـ  RNDقائمة الـ 

RND  إلى الـFLN. 

كما اعتمد هذا الحزب على رئيس البلدية السابق السيد : حمدي عبد الحميد فاختاره متصدرا  للقائمة  

ن أجل االستفادة من بعض األمور اإلدارية التي تخدم االنتخابات، كاختيار المؤطرين واستغالل م

 قوائم الناخبين.

 

 :RNDحزب 

حيث ركز على التحالف بين أوالد  ،طريقة السابقة في إعداده للقائمةاستعمل هذا الحزب أيضا نفس ال

 .FLNلى ممثلهم في قائمة الـ العيساوي والخنافسة. كما استفاد من عدم رضاء الزرامة ع

 

 : ثالثة مقاعد. FLN: أربعة مقاعد. RNDلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 
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 وآخرون..    2007مقابلة مع السيد: بوخلوط محمد، نائب رئيس بلدية  



 

368 
 

 1بلدية المزرعة:

 :FLNحزب 

انتقلت رئاسة القائمة هذه المرة إلى الزقاقة، وتم التركيز على كل أقسام الفراحنة على حساب الجالمدة 

 .RNDرهم في القائمة ردا  على تشكيلة الـ الذين تم تأخي

 

 :PTحزب 

أعدت هذه القائمة من طرف متصدرها محاولة منه خوض غمار االنتخابات البلدية، فركز بشكل كبير 

 على الفراحنة .

 

 فراحنة في رحلة البحث عن مقعد. % 100: هذه القائمة HMSحزب 

 

 :RNDحزب 

ستعمال األشخاص لألحزاب كأغطية سياسية دون االلتزام نالحظ من خالل هذه القائمة مثاال حيا ال

بأي انتماء حزبي، ويظهر ذلك جليا  في كون متصدر القائمة السيد: بوزيدة أحمد، والذي يليه السيد: 

. وال يستبعد في هذه FLNمنصورية جويني هما في الحقيق رئيس البلدية السابقة ونائبه بإسم الـ 

 متيازات اإلدارية لخدمة الحملة االنتخابية.الحالة استعمالهما لبعض اال

الثاني على القائمة ،ينحدر من الجالمدة، وذلك هو السبب الذي  ،مع العلم أن السيد منصورية جويني

 إلى تأخير ترتيب الجالمدة على قائمتها. FLNدفع بالـ 

 

 :FNAحزب 

ضد الفراحنة، فجاءت القائمة  اعتمدت قائمة هذا الحزب على التحالف بين الجالمدة وأوالد سليمان

 مشكلة من مزيج من أوالد سليمان والجالمدة.

 

صوت عن  61: ثالثة مقاعد ورئاسة البلدية بفارق FLNلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 

 : مقعد.FNA: ثالثة مقاعد، RND، RNDالـ 
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 مقابلة مع السادة: الوالي محمد، الكاتب العام بالبلدية. 

 وآخرون..   2007بوساحية محمد لخضر، رئيس بلدية                     
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 1بلدية فركان:

 :FLNحزب 

نتخابي للمدايلية، مدعوما  بجزء من أوالد العيساوي وبالضبط عائلة اعتمد هذا الحزب على الوعاء اال

 قّتال، يليه مرشح من أوالد يونس، ثم مرشح من أوالد إبراهيم.

 

 :HMSحزب 

لت  بما أّن قائمة هذا الحزب كانت دائما ال تضم في صفوفها سوى غير المقيمين في البلدية، فإنها ا ست غ 

، حيث ش كلت من أفراد ينتمون إلى البلدية، RNDلى قائمة الـ للتشويش ع FLNمن طرف حزب الـ 

وكان التركيز على متصد القائمة، والثاني اللذان كانا من عائلة قّتال، وبالضبط من أوالد محمد 

، عكس RNDالصالح، وأوالد نصر بن محمد، وهو نفس الفرع الذي ينتمي إليه المرشح الثاني في الـ 

 الذي كان ينتمي ألوالد الصغير. FLNالمرشح الثاني في الـ 

 نرى من خالل هذه الخطة السياسية أن االنقسام السياسي يتم حتى داخل العائلة الواحدة.

 

 

 :RNDحزب 

رّكز هذا الحزب على الوعاء االنتخابي للعداونية، مدعوما  بجزء من أوالد العيساوي وبالضبط عائلة 

 من أوالد العيساوي، وبالضبط من أوالد سي عون.قّتال، يليه مرشح من المدايلية، ثم مرشح 

 

 مقاعد. أربعة :FLN: ثالثة مقاعد، RNDلهذه األسباب كانت نتائج االنتخابات كالتالي: 
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 وآخرون.مقابلة مع السيد: قتّال محمد، نائب رئيس البلدية.    
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 .م2007لسنة  المستوم التعليمي لمتصدري القوائم على مستوم كل البلديات: 29الجدول رقم 
 

 المستوم التعليمي        

 األحزاب

 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي ستومدون م

FLN  1 5 12 10 28 

RND  1 4 15 8 28 

HMS  1 4 10 9 24 

FNA  3 6 7 7 23 

PT 1  4 4 5 14 

FFS 1  2 5 1 09 

RCD  1 3 3 2 09 

MN   1 4 2 07 

ISLAH    3 1 04 

PNSD   2 1  03 

INDEP   1 2  03 

PRA  1 1   02 

MJD     1 01 

ME     1 01 

AHD 45     1 01 

 157 48 66 33 08 02  المجموع

 

 المصدر: تحقيع ميداني.
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للمراتب الخمسة األولى على مستوم كل القوائم االنتخابية في  : المستوم التعليمي31الجدول رقم 
 .م2007لسنة  كل البلديات

 
 المستوم التعليمي        

  األحزاب

 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي دون مستوم

FLN  7 11 41 58 23 140 

RND  8 16 26 61 29 140 

HMS  5 12 20 52 31 120 

FNA  8 19 31 37 20 115 

PT  4 8 23 26 9 70 

FFS  6 4 15 16 4 45 

RCD   11 16 14 4 45 

MN   3 12 13 7 35 

ISLAH   7 2 7 4 20 

PNSD   5 4 5 1 15 

INDEP   1 7 6 1 15 

PRA   2 3 5  10 

MJD   1 1 1 2 05 

ME    1 2 2 05 

AHD 45   1 2 1 1 05 

 785 138 304 204 101 38 المجموع

 

 المصدر: تحقيع ميداني.

 

 

على مستوى كل األحزاب، ارتفاع عدد أصحاب المستوى التعليمي الجامعي  نالحظ

رنة مع أصحاب المستوى التعليمي المتوسط، بينما يبقى المتصدرين لقوائمهم في هذه االنتخابات بالمق

 ذوي المستوى التعليمي الثانوي هم الفئة المسيطرة على صدارة القوائم. 

أما بالنسبة للترشح بوجه عام فتبقى الفئات التي لها مستوى ما دون المستوى الثانوي هي 

وى التعليمي الجامعي على المراتب الفئات المسيطرة على العملية، ربما بسبب ترفُّع أصحاب المست

 التي يكونون فيها وراء أشخاص أقل منهم مستوى.  
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 .م2007لسنة  المستوم التعليمي لرؤساء البلديات: 32الجدول رقم 
 

 نسبتهم عدد رؤساء المجالس المستوم التعليمي

 % 00 00 دون مستوم 

  01 االبتدائي

  07 المتوسط

  14 الثانوي

  06 الجامعي

 %100 28 المجموع

 المصدر: تحقيع ميداني.

 

 

 

 .م2007لسنة  لمستوم التعليمي لرؤساء البلديات حسب األحزابا: 33الجدول رقم 
 

 األحزاب                 

 المستوم التعليمي

RND FLN FNA PT HMS INDEP PNSD 

        بدون مستوم

       01 ابتدائي

 01 01   01 02 02 متوسط

   01 01 01 05 06 يثانو

    01  03 02 جامعي

 01 01 01 02 02 10 11 المجموع

 المصدر: تحقيع ميداني.

 

 نالحظ وجود تحسن نوعي في المستوى التعليمي العام لرؤساء البلديات وعلى مستوى كل األحزاب.
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لسنة  سب األحزابح لمتصدري القوائم على مستوم كل البلدياتهنة األصلية الم: 34الجدول رقم 
 .م2007

 
 المهنة األصلية        

 األحزاب

 المجموع بّطال فالح تاجـر مهنة حرة مهنة ميدانية مهنة مكتبية مهنة تعليم

FLN 6 14 2 4  1 1 28 

RND 6 13  1 3 1 4 28 

HMS 5 13 1 3 1 1  24 

FNA 1 13 1 3  2 3 23 

PT  13   1  2 14 

FFS  6  1 1  1 09 

RCD  5  4    09 

MN 2 4     1 07 

ISLAH 2 2      04 

PNSD  1 1 1    03 

INDEP 1 1  1    03 

PRA  1   1   02 

MJD  1      01 

ME  1      01 

AHD 45 1       01 

 157 12 05 07 18 05 86 24 المجموع

 

 المصدر: تحقيع ميداني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

374 
 

لسنة  شحين الخمسة األوائل من كل قائمة حسب األحزابالمهنة األصلية للمر: 35الجدول رقم 
 .م2007

 
 المهنة األصلية        

 األحزاب

 المجموع بّطال فالح تاجـر مهنة حرة مهنة ميدانية مهنة مكتبية مهنة تعليم

FLN 22 66 4 12 5 16 15 140 

RND 28 53 4 8 7 11 29 140 

HMS 24 48 5 19 4 5 15 120 

FNA 13 48 3 16 5 16 14 115 

PT 6 36  5 3 7 13 70 

FFS 2 19  8 4 3 9 45 

RCD 2 18  9 2 3 11 45 

MN 6 12 2 2 2  11 35 

ISLAH 3 5  3 1  8 20 

PNSD 1 7 2 4  1  15 

INDEP 1 7  2 1  4 15 

PRA  4 2  4   10 

MJD 2 2   1   05 

ME 1 2  1   1 05 

AHD 45 1 2  1   1 05 

 785 131 62 39 90 22 329 112 المجموع

 المصدر: تحقيع ميداني.

 

نالحظ تفوق عددي كبير لفئة المهن المكتبية على الفئات المهنية األخرى سواء على مستوى 

الترشح أو على مستوى صدارة القوائم، بينما تراجعت فئة المعلمين بشكل ملحوظ مقارنة مع ارتفاع 

ين االهتمام المتزايد لهاتين الفئتين بالعمل السياسي، من أجل نسبة فئتي المهن الحرة، والتجار، مما يب

 تعزيز مراكزها االجتماعية تحقيقا  للفكرة التي مفادها أّن الثروة في بحث دائم على السلطة. 
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 .م2007لسنة  المهن الرئيسية لرؤساء البلديات: 36الجدول رقم 
 

 نسبتهم عدد رؤساء المجالس المهنة األصلية

  05 نة تعليممه

  11 مهنة مكتبية

  01 مهنة ميدانية

  04 مهنة حرة

  02 تاجر

 % 0 00 فالح

  05 بّطال

 %100 28 المجموع

 المصدر: تحقيع ميداني.

 

 .م2007لسنة  المهن الرئيسية لرؤساء البلديات حسب األحزاب: 37الجدول رقم 
 

 المهنة األصلية        

 األحزاب

 المجموع بّطال فالح تاجـر مهنة حرة مهنة ميدانية كتبيةمهنة م مهنة تعليم

FLN 2 6 1 1    10 

HMS 1       01 

RND 2 4   2  3 11 

INDEP    1    01 

FNA  1  1    02 

PT       2 02 

PNSD    1    01 

 28 05  02 04 01 11 05 المجموع

 

 المصدر: تحقيع ميداني.

 

تبر لفئة المهن المكتبية على حساب المهن التعليمية، كما نالحظ ظهور نالحظ مرة أخرى التفوق المع

قوي ألصحاب األموال، إن صّح التعبير، ونقصد بذلك فئتي المهن الحرة، والتّجار، وفي ذاك انعكاس 

 لتقهقر الصورة، والمستوى االجتماعي للمعلم داخل المجتمع الذي تغيرت معاييره االنتقائية.

ور المال كوسيلة عمل وإقناع داخل المجال السياسي، تم ربطها بالفساد ظاهرة ارتبطت بظه

المستشري في الجزائر، داخل دواليب السلطة واإلدارة، بل وحملتها بعض التحاليل مسؤولية عزوف 

 .ن عن المشاركة في االستحقاق نفسهالمواط
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 م.2007لسنة  سن متصدري القوائم حسب األحزاب: 38الجدول رقم 

 
 السن           

 األحزاب

 المجموع 60أكبر من  60-51 50-41 40-31 31أقل من 

FLN 1 7 10 8 2 28 

RND  2 16 10  28 

HMS  10 9 5  24 

FNA  3 15 5  23 

PT  1 6 6 1 14 

FFS  4 3 1 1 09 

RCD  3 2 3 1 09 

MN 1  5 1  07 

ISLAH  1 3   04 

PNSD  1 2   03 

INDEP  2   1 03 

PRA  1 1   02 

MJD    1  01 

ME     1 01 

AHD 45  1    01 

 157 7 40 72 36 02 المجموع

 المصدر: تحقيع ميداني.

 

 .م2007لسنة  سن رؤساء البلديات حسب األحزاب: 39الجدول رقم 
 السن           

 األحزاب

 المجموع 60أكبر من  60-51 50-41 40-31 31أقل من 

FLN  2 3 5  10 

HMS   1   01 

RND  1 4 6  11 

INDEP     1 01 

FNA   1 1  02 

PT    1 1 02 

PNSD   1   01 

 28 02 13 10 03  المجموع

 المصدر: تحقيع ميداني.
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وما يليها، والذين  م1990نالحظ أّن أولئك الشباب الذين شاركوا في االنتخابات البلدية لسنة 

ك الذين يحتكرون الشرعية الثورية، أصبحوا هم أنفسهم كّنا نخشى عليهم من اإلقصاء من طرف أولئ

متصدر لقائمته من  112أقبح مثال على عملية إقصاء الشباب، والتمسك بالمناصب، حيث الحظنا أّن 

، والـ FLNسنة، خاصة في حزبي الـ  60، و41، كلهم ينتمون للفئات العمرية ما بين 157أصل 

RNDفرد، أغلبهم في حزب  38 ، بينما فئة الشباب ال تتجاوز الـHMS. 

 نفس الشيء يقال على الفئات العمرية لرؤساء البلديات.

 

يبقى تواجد المرأة ضعيف إذا ما قارناه مع العدد اإلجمالي للمرشحين، فنسبة النساء 

من مجموع المرشحين،  %مرشح، أي بنسبة ....  2352مرشحة من أصل  12المرشحات ال تتعدى 

تحت غطاء  01، وFNAتحت غطاء الـ  01، وHMSتحت غطاء الـ  03، و FLNتحت غطاء الـ  05

،  كما أنه ال توجد وال واحدة منهن MJDتحت غطاء الـ  01، و FFSتحت غطاء الـ  01، و RCDالـ 

 كمتصدرة لقائمتها فكلهن في مراتب متأخرة.
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 الخــــــــاتمة
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 ةتـماـالخـ

 

وذات تنوع ثقافي، فتاريخها يرجع  هذا الموضوع يدرس منطقة عريقة تاريخيا   إنّ 

إلى زمن استوطن فيه كل  إلى آالف السنين منذ استوطن اإلنسان القديم هذه المنطقة ممتدا  

من البربر والرومان المنطقة حتى الفتوحات اإلسالمية أين امتزجت الثقافة البربرية مع 

 ،القبائل تلكية، هذا االمتزاج الذي ساعد في تقوية نعرة حب التميز لدى الثقافة العرب

أضف إلى ذلك العوامل الطبيعية القاسية وصعوبة الحياة التي كانت تدعو لاللتحام أكثر 

الشيء الذي جعل ظاهرة القبلية الطابع المميز للمنطقة،  ،فأكثر بين أفراد القبيلة الواحدة

ال بّناءة، فاستمرت  هّدامةالستعمار في تقويتها وإعطائها ميزة هذه الظاهرة التي ساهم ا

ر حسبها كل والقاعدة التي تقوم عليها كل التعامالت وتسيّ  القبلية أو العصبية هي المرجع

ولكن بدرجات وأشكال مختلفة اختلفت بمرور  ،جوانب الحياة االجتماعية في المنطقة

 .الزمن

 

رى ساعدت في رسم الواقع الحالي للمجتمع في هناك عوامل أخ ذلكباإلضافة إلى 

والية تبسة كالتطور االقتصادي الذي عرفته الوالية هذا التطور الذي سمح بظهور سلطة 

وذهنيات  ونفوذ أصحاب رؤوس األموال، وسمح كذلك باحتكاك أفراد المجتمع مع ثقافات

غرافي ووالديم انيعن طريق التجارة، كذلك الحال بالنسبة للنمو العمر االسيمجديدة 

للمدينة، فالعمران توسع وازداد، حيث انتقل الناس من الطابع الريفي المميز لمساكنهم 

في احتكاك ثقافات مختلفة داخل  كبيرٌ  تأثيرٌ  كان لذلكفإلى السكن الجماعي في العمارات 

 –لو نوعا ماو –في تغيير  واحدة، كما أن النمو الديموغرافي ساعد كثيرا  العمارة ال

االتصال والتعارف  نقصت الذهنية القبلية خاصة بين الشباب ألنّ  الذهنية االجتماعية إذ  

 من السكان. هائلداخل هذا الكم ال بين أبناء القبيلة الواحدة أصبح ضئيال  

باختصار واستنادا إلى كل ما سبق يمكن القول أن المجتمع المحلي بوالية تبسة 

وذلك من أجل إعادة  ،ي ظهور عمليات جديدة للتكيفر اجتماعي تستدعيمر بمرحلة تغيُّ 

بناء المجتمع المحلي بطريقة تتالءم مع الظروف الجديدة التي وجد فيها والتي تهدف إلى 

إدماجه اقتصاديا وسياسيا في المجتمع الوطني، لذلك فإن ظاهرة العصبية لم تصبح كما 
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اما وتسترا، إالّ أن هذا ال يعني ويتباهى بها بل أصبحت أكثر احتش ة  س علنيمار  ت   ،كانت

 .ضعفها أو اختفاءها بل يعني وجود تطور في إستراتيجية استعمالها وممارستها

 

 من المالحظات التي تدعم ما قلته سابقا : مجموعة   في هذا اإلطار سجلت  

 

خاصة لدى أفراد  ،ألحزاب النظام األعمى في بعض البلديات الصغيرةالناس  والء -

قبلية، ويظهر ذالك المرشحين أو انتماءاتهم ال يةبغض النظر عن شخصورية، األسرة الث

بلديات  في بينما من خالل احتالل هذه األحزاب لرئاسة البلدية ألربعة فترات متتالية.

 قبليبقدر ما يهتمون باالنتماء ال ،أهمية كبيرة لالنتماء الحزبي سكانال يال يولأخرى، 

 .للمرشحين

 

في:  ما عدامن طرف المناضلين عتبار للوالء أو االنتماء الحزبي عدم وجود أي ا -

لتحقيق  إالّ مجرد غطاء سياسي بعض البلدياتوما األحزاب في  ،حركة مجتمع السلم

فالمهم ليس  وتبقى العبرة باالنتماء القبلي ال غير. ،طموحات، أو تنفيذ انتقامات شخصية

وقات الرخاء، بل ما يقدمه الحزب من أوما يقدمه المناضل لحزبه في أوقات الشدة 

الترشح مهنة يحتكرها  أصبح، وبالتالي امتيازات، وضمانات نجاح لمن ينتمي إليه

فتجدهم يهيمون بين األحزاب بحسب ما تقتضيه  ،نون يمثلون قبائلهمأشخاص معيّ 

 ، والدليل على ذلك ترشح العديد من رؤساء البلديات السابقين للعهد التي تليالمصلحة

، وما ينجم عن ذلك من تحايل على القوانين تحت غطاء أحزاب أخرى عهدتهم مباشرة  

واستغالل فراغاتها، كتعيين مؤطرين غير محايدين، أو التغافل على تطهير القوائم 

 بالنسبة لهم باتااالنتخ فأصبحتبتلك األصوات.  نتخابية مما يتيح المجال للتالعباال

من يمثلهم على  اختيار منسيلة تمكن أفراد المجتمع و لتثبيت الواقع وليست  آلية

باب تجديد الطبقة السياسية  واغلقبالتالي و ،الشعب تجسيدا إلرادةالمستوى المحلي، 

االنتخابات تعتبر من  الرأي الذي يرى أن عاكسوا ثمّ  ومن ،والتداول الفعلي على السلطة

 ؟.إقامة الديمقراطيةمي ور السليأهمم آليات التغي
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الدولة،  عدم ثبات المعايير، خاصة في أوقات األزمات، إذ تنقلب تلك المعايير بفعل -

يبقى هناك أي معيار تبنى عليه الحسابات  فال برر المصلحة العليا للبالد،متحت و

السياسية سوى معيار االنتماء لحزب الدولة بغض النظر عن االنتماء القبلي، أو عن 

 الشخصية لألفراد. ؤهالتالم

 

 وجود اتحاد التقسيمات القبلية، وخاصة الكبيرة منها، حيث الحظت  ال عدم استقرار و -

من أفراد  محاولة كل فرد بسبب وذلك ،الواحد التقسيم القبليداخل كثيرة تشتت  اتعملي

وكسر  ،تفريق ولو على حساب ،الحصول على الزعامة لنفسه هذه التقسيمات القبلية،

بغية تشتيت  ،غالل هذه الخاصية من طرف كل القوائم منفردةاستولقد تّم . جماعتهشوكة 

 لقوائم األخرى.ا ة الكبيرة التي تعتمد عليهااالنتخابي يةعواأل

االلتحام الكبير ألفراد التقسيمات القبلية الصغيرة داخل أحزاب  تالحظمن جهة أخرى 

ا وزن على أصبح لهو بهااالهتمام لذلك ازداد  ،أحزاب ةدون التشتت بين عدمعينة 

 الساحة السياسية بعدما كانت مجرد تابع لهذا الوعاء أو ذاك.

 

والمعلمون بمختلف فئاتهم على  رغم السيطرة التي الزال يفرضها الموظفون -

ئر منذ فترة كاستمرارية سوسيولوجية للظاهرة السياسية في الجزا لمحليةاالنتخابات ا

ها وموظفيها الحتالل المواقع السياسية الهامة الدولة ألجرائ األحادية التي تمّيزت بتفضيل

في المقابل طفت على السطح فئة األغنياء الجدد الذين  ه، فأنالمحليمستوى العلى 

، ظهرت للحصول على تراكمات مالية سريعة استفادوا من التحوالت االقتصادية الجارية

لمواطن الجزائري ابن د عليها الم يتعوّ  وأنماط استهالكية جديدة، تنتائجها في سلوكيا

م بالعملية األغنياء الجدد الذين سيظهر اهتمامه الثقافة المساواتية واقتصاد الندرة.

مستعملين فيها نقاط قوتهم الجديدة التي تحصلوا عليها في  ،االنتخابية بشكل واضح

من خالل استغالل  المال الذي ظهر بقوة كعامل حاسم خالل االنتخابات سنوات العنف:

 غريزة في اإلنسان، أال وهي غريزة الطمع. أرذل

 



 

382 
 

لمستوى بسبب ضعف ا، ربما ينعدم اكتراث الناخبين بالمستوى التعليمي للمرشح  -

لعام للناخبين، حيث يسود االعتقاد بأّن تدني مستويات المشاركة في االنتخاب التعليمي ا

إلى فرا  المعترك خاصة عند فئة الشباب يعود سببه إلى الالوعي السياسي، مما يؤدي 

جل ممارسة الضغط النفسي والتظليل السياسي أالسياسي أمام األحزاب التابعة للنظام من 

 على ما تبقى من ناخبين جهلة أو عجزة.  

 

م رغ المتواضع للمرأة الجزائرية على مستوى الساحة السياسية كفضاء عام، الحضور -

األحزاب المرأة داخل  بعضشحت قد رلفالنجاحات التي حققتها على مستويات أخرى 

، قوائمها في مواقع ال تملك فيها الكثير من حظوظ النجاح وهو ما بينته نتائج االنتخابات

. حّجة والناخب الجزائري يم المحافظة لدى القواعد الحزبيةسيطرة القبحجة وذلك كله 

جتماعية الحزب السياسي في الجزائر الزال بعيدا عن متابعة التحوالت اال تؤكد أنّ 

المتعلمين وأصحاب أمام المرأة و والثقافية التي يعيشها المجتمع، بحيث الزال مغلقا  

ستعملوه االذين  حاب المستويات التعليمية البسيطةوتحت سيطرة أص ،الشهادات الجامعية

 .كوسيلة ترقية اجتماعية

 

إلى  ت  ي أدّ قول أن كل هذه التغيرات في البناء االجتماعأ أن   ييمكنن لذلك كنتيجة

وبالتالي فقدان االستقالل السياسي للقبيلة،  ،فقدان ذلك االهتمام السابق برابطة القرابة

أن هذه  األمر الذي أدى إلى تحول القبيلة إلى شكل جديد يعرف باسم "العائلة". إالّ 

قوبلت بالتكيف مع الظروف الجديدة والتوفيق بينها التغيرات في العالقات االجتماعية 

ولقد ساعد على ذلك عامل القرابة الذي أدى دورا كبيرا  ،ن النظم االجتماعية التقليديةوبي

باإلضافة إلى احتفاظ العصبية  في نقل الميزات االجتماعية والثقافية من جيل إلى جيل.

بأهم ميزاتها آال وهي النعرة والمدافعة، وبالتالي فإنه إذا ما استثنينا فقدان االستقالل 

بصفة  حتفظت تزالامالمدروس داخل المجتمع المحلي  ةالقرابي ألنساقاكل  نّ إالسياسي ف

  ."قبيلة"
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التغيرات التي تؤدي إلى حدوث اختالفات عميقة في العالقات األساسية التي ف إذا  

في حالة الثورات  ال البناء االجتماعي القديم إالّ تميز البناء االجتماعي ال تعني زو

وإنما يظل البناء محتفظا ببعض  "كليف براون راد"قول الفجائية العنيفة حسب 

.خصائصه األساسية
1
  

يمر بمرحلة تغير  المدروسالمجتمع المحلي  أنّ  ن  وبالتالي وعلى الرغم م  

أسس جديدة تتحكم في الممارسات ، واجتماعي تستدعي ظهور عمليات جديدة للتكيف

ألحزاب الوطنية، أو استعمال الموصلة للسلطة المحلية، مثل استغالل دعم الدولة ل

المجتمعات  ه على أساس أنّ أنّ بصحة فرضيتنا القائلة  ال يعني عدمهذا فاإلغراء المادي. 

ات بنية قبيلة، فإنه من ذومجتمعات حديثة العهد بالمدنية،  يالمحلية في والية تبسة ه

س قبلي قائمة على أسا ،لسلطة المحلية فيهاالممارسات الموصلة لاألرجح أن تكون 

  .تحكمه النعرات العصبية المستترة داخل نسق جديد للعالقات االجتماعية

 

قد  إذا كنت  أقول أنه،  أن   ا البحث، فال يسعني إالّ ذأما اآلن، وقد أنهيت بفضل هللا ه

ا إذا كنت قد جانبت أمّ  ،إلى الغاية التي رسمتها لنفسي، فذلك ما أبتغيه وأرجوه قت  فّ و  

رشد من يأتي بعدي، مثلما حاولت االسترشاد أخطائي ت   مسائل فلعلّ الصواب في بعض ال

 بأخطاء من سبقوني، وهللا الموفق للجميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. 

  
 .287-288م، ص 1967الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،، اإلسكندريةمدخل لدراسة المجتمع :البناء االجتماعي  ،أحمد أبو زيد
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