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.الثقافة السياسية كآلية لعملية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر
Political Culture as a Mechanism for The Process
of Democratic Consolidation in ALGERIA.
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 حياول الباحث يف هذا املقال معاجلة وإبراز شبكة مفاهيمية حول الدميقراطية والثقافة السياسية واالنتقال:ملخص
 ومكانة هاته الشبكة كممارسة يف اجلزائرر مرن جهرة،الدميقراطي والرتسيخ الدميقراطي من الناحية النظرية من جهة
 إىل جانب الرتكيز على متوقع الثقافة السياسية ودورها كمحدد من بني حمددات عملية الرتسريخ الردميقراطي،أخرى
 وتب ر سياسررات فعالررة لتقلرريت الفا روات يف التفاوتررات السوسرريو، إضررافة إىل بنرراو وترردعيؤ املتسسررات،يف اجلزائررر
.اخل... وغريها من احملددات واآلليات،اقتصادية
 ملرا رذا املوضرو مرن أ يرة، تربز القيمرة املنهايرة والعلميرة للمشركلة البحثيرة الره يعاجلهرا هرذا املقرال،فمن هنا
. خاصة املهتمني بدراسة النظؤ السياسية،كبرية من قبل الباحثني واملنظرين يف خمتلف األدبيات املعاصرة
. الثقافة السياسية؛ الدميقراطية؛ الرتسيخ الدميقراطي؛ النظام السياسي؛ اجلزائر:الكلمات المفتاحية

Abstract: In this article, the researcher attempts to deal withand highlight a
conceptual network on democracy, political culture, democratic transition and
democratic consolidation in theory, on the one hand, and its place as a practice in
Algeria, on the other hand. Moreover, this research focuses on the location of
political culture and its role as one of the determinants of the process of
democratic consolidation in Algeria, in addition to building and strengthening
institutions, and adopting effective policies to reduce the gaps in socio-economic
disparities, and other determinants and mechanisms...etc.
Hence, the systematic and scientific value of the research problem tackled in
this article is highlighted, as this topic is of great importance to researchers and
theorists in various contemporary literature, especially those interested in the
study of political systems.
Keywords: Political Culture; Democracy; Democratic Consolidation; Political
System; ALGERIA.
younes.messaoudi@univ-tlemcen.dz : اإليميل، يونس مسعودي:المؤلف المرسل
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 .1مقدمة:
يتميز اجملتمع اجلزائري كغريه من اجملتمعات يف العامل العريب ،خبصوصياته املختلفة واحملددة يف تفاصيلها
وعناصرها اجلزئية ،إذ تفرض هذه اخلصوصية نظرة خاصة لفهمه ،كما أهنا حتترا إىل ضربد دقيرل للمفراهيؤ
واألطررر التحليليررة املرتبطررة ررا ،مررن أجررل دراسررة وفهررؤ الثقافررة السياسررية والدميقراطيررة اررل مكونا ررا ومراحررل
تطورهررا الرره شررهدها وال زال يشررهدها اجملتمررع اجلزائررري ،إال أن ذلررضر تعرتضرره الررة مررن الشرركاالت متمثلررة
أساسا يف عدم املقدرة يف منع هاته اخلصوصيات من أن تنصهر يف حقل معريف خاص ،منفصل عن سريا
النسررل املعررريف الغررريب؛ وبررالرغؤ مررن ذلررضر إال أنرره توجررد حمرراوالت تنظرييررة تسررعى إىل إعررادة حتديررد املعررا
واملضررامني واورردود يف سرريا تربررة متترراز باخلصوصررية وتررتمن ررا ،مثلمررا هررو اوررال بالنسرربة لترراريخ التاربررة
السياسية يف اجلزائر منذ تشكل الدولة الوطنية إىل غاية تربة االنتقال حنو الدميقراطية.
واملعلروم أن عمليرة بنراو الدميقراطيرة مترر عررب مراحرل ويف ظررو

انتقاليرة معقردة ،وأن شركل النظرام

السياسي يف طبيعته املتسساتية والقانونية ،يلعب دورا أساسيا يف استمرارية وتقدم النظؤ الدميقراطية ،وذلضر
بتروفري آليرات مناسربة لدارة الصرراعات املختلفرة واملتعلقرة بشرتون السرلطة ،بغيرة الوصرول اىل حتقيرل عدالرة
التوزيع وضمان التعايش السلمي بني أفراد اجملتمع.
تتالررى أهميةةة الدراسةةة يف قيمتهررا العلميررة والعمليررة ،كوهنررا تعرراع موضرروعا هامررا ي رربد بررني الرتسرريخ
ال رردميقراطي كعملي ررة والثقاف ررة السياس ررية ك لي ررة ،والبح ررث يف العبق ررة بينه ررا ،وبالت ررا وج ررب التط ررر للف رررتة
االنتقاليررة الرره متررر مررن خب ررا اجلزائررر ،وتبيرران حمرراوالت ترسرريخ الدميقراطيررة ،مررن خرربل البحررث يف العوامررل
واألسباب واملظاهر ،وإجياد اآلليات والضوابد اله حتكؤ الظاهرة السياسية يف اجلزائرر ،برالرتكيز علرى الثقافرة
السياسية.
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تتلخت حدود المشكلة البحثية اته الدراسرة يف نطرا زمر يتحردد منرذ تبر اجلزائرر التوجره حنرو
التعددية السياسية ،أي منذ إقرار دستور  23فيفري  1989إىل وقتنا الراهن.
وانطبقررا ررا سرربل ،فر ن الرتكيررز يف هررذه الدراسررة سينحصررر يف اإلجابةةة ة اإلشةةكالية التاليررة :كيررف
ميكن للثقافة السياسية أن تساهؤ ك لية يف حتديد وترسيخ معامل املمارسة الدميقراطية يف اجلزائر؟
 .2مدخل مفاهيمي لمتغيرات الدراسة:
سيتؤ التطر يف هذا العنصر إىل حتديد كل من املفاهيؤ التالية :الثقافة السياسية واالنتقال الردميقراطي
والرتسيخ الدميقراطي ،وذلضر فيما يلي:
 .1.2تحديد مفهوم الثقافة السياسية:
يعترب مفهوم الثقافة السياسية من املفاهيؤ اوديثة يف ميدان علؤ السياسة وأدبيات حقل السياسرات
املقارنر ررة علر ررى وجر رره التحدير ررد ،وترجر ررع اجلر ررذور الفكرير ررة للبحر ررث يف هر ررذا املفهر رروم إىل الكتّر رراب والبر رراحثني
األنثروبولرروجيني أمثررال رود بنرردك

 Ruth Bendictو مارجري ر ميررد  Margaret midحررول

الطررابع القررومي والرره عني ر بالكشررف عررن القي ررؤ واملعتقرردات واملمارسررات الفريرردة الت رري متيررز قافررة مررا عررن
أخرى (حليلو ،2012 ،صفحة .)26
ويعرد األمريكري غابريرال أملونرد  Gabriel Almondأول مرن اسرتخدم مردخل الثقافرة السياسرية
يعرفهررا –الثقافررة السياسررية -بأهن را :جمموعررة التوجهررات السياسررية
يف مقالررة كتبهررا عررام 1956؛ حبيررث أنرره ّ
واالتاهررات واألطرراس السررلوكية الرره حيملهررا الفرررد ترراه النظررام السياسرري ومكوناترره املختلفررة مررن جهررة ،وترراه

دوره كفرد يف النظام السياسي من جهة أخرى (املغرييب ،1998 ،صفحة .)219
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كمرا يعرفهرا سريد فريبرا  Virba Sidneyعلرى أهنرا :تلرضر املعتقردات والرمروز التعبرييرة والقريؤ
اله حتدد من خبله اوركة السياسية ).(VERBA & W. PYE, 1965, p. 513
وتباعا على ما سبل ،حتردد غ .أملونرد و س .فريبا يف كتا ما املوسوم بر :الثقافة املدنية  ،والرذي
ج رراو نتيا ررة دراس ررتهما امليداني ررة خلم ررس دول متخض ر خلم ررس دول متخض ر عنهم ررا ب ررة أط رراس للثقاف ررة
السياس ررية ،حي ررث يتمث ررل ال ررنمد األول يف الثقاف ررة السياس ررية التابع ررة والرعوي ررة ،والث ررا يتح رردد يف الثقاف ررة
السياسررية احملرردودة ،يف حررني أن الررنمد الثالررث يتمحررور حررول الثقافررة السياسررية املشرراركة (حليلررو،2012 ،
صفحة .)28
وميكن شرح األطاس الثبد ،على النحو التا :
 الثقافةةة السياسةةية التابعةةة والر ويةةة :يف أبسررد معررا هررذا الررنمد ،كررون أن املرواطن حيمررل مواقررفسلبية ،حبيث أنه ال يشارك يف النشاطات السياسية وال ينتخب ،وال يهتؤ باألمور السياسية إال بقدر جزئي
ومرتبد باملسائل األمنية أو املباشرة (عبدالعا  ،2009 ،صفحة .)78
 الثقافة السياسية المحدودة :يقصد ذا النمد من الثقافة السياسية كون أن املواطن ليس حبوزتهمن معرفة األهدا والغايات السياسية املتعلقة بالسياسات العامة إال القليل ،وال يستطيع أن يقدم أي نو
مررن األحك ررام الصررحيحة يف ش ررأن ذل ررضر ،كمررا أن ه ررذا امل رواطن ال يس ررتطيع تق رردأ أي نررو م ررن التأيي ررد أو
املعارضة (حليلو ،2012 ،صفحة .)28
 الثقافة السياسية المشاركة :وهذا النو من الثقافة السياسية يتعلل ببنية دميقراطية ،ولردى املواطررنمعررار عررن السياسررة ،كمررا أنرره يسررتطيع أن يتقرردم مبطالررب إىل السررلطات ،ومبقرردوره أن يعرررب عررن ذلررضر يف
إطار املشاركة السياسية (عبدالعا  ،2009 ،صفحة .)79
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ويف سرريا ذلررضر ،ميكررن القررول بررأن سررلوك امل رواطن مرهررون مبرردى تررأ ري الثقافررة السياسررية ،علررى رربد
مسررتويات ،النظررام السياسرري والعمليررة السياسررية والسياسرراة العامررة ،الرره متثررل البنررود األساسررية الرره متكررن
الباحث وصانع القرار على حد سواو من فهؤ األفعال السياسرية ،وهرذا مرا سرينبثل إمرا وجرود توزيرع تنرازعي
للميوالت والنزعات تراه السياسرة العامرة ،أو وجرود قافرات سياسرية فرعيرة منسرقة بشركل حراد ،يرتدي إىل
إ ارة مشاكل وخبفات حمتملة يصرعب التغلرب عليهرا ،كوهنرا راسرخة يف الرذات السياسرية ل فرراد ،هرذا مرن
ناحية ،أما من ناحية أخرى ميكن أن تأخذ األمرور جمررى آخرر حينمرا يوجرد إحسراس مشررتك قروي ومنتشرر
بشرررعية نظررام اوكررؤ ،وهررذا مررا سررياعل مررن النظررام السياسرري حمافظررا علررى ذاترره وكينونترره حر يف األوقررات
الصعبة ،كما يساعد صنا القرار التغلرب علرى االنقسرامات تراه السياسرة العامرة للدولرة (أملونرد،1996 ،
صفحة .)115
 .2.2تحديد مفهومي االنتقال الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي:
تفص ررل ج ررل الدراس ررات واألدبي ررات العلمي ررة ال رره تتن رراول موض ررو الدميقراطي ررة كمفه رروم مش رررتك ب ررني
عملير ررات االنتقر ررال الر رردميقراطي مر ررن جانر ررب والرتسر رريخ الر رردميقراطي مر ررن جانر ررب آخر ررر ،فحر رردود االنتقر ررال
ال رردميقراطي أم ررر خمتل ررف ع ررن اس ررتمرار وتعزي ررز الدميقراطي ررة ،فك ررب األمر ررين تلف رران يف اجلان ررب املفهوم ررا
والعمليا  ،ومن ذلضر ميكن حتديد املفهومني فيما يلي:
ال يوجررد تعريررف شررامل وموحررد ملفهرروم الدميقراطيررة ،فتعررددت امل خررذ واملصررادر يف حتديررده ،فناررد أن
الدميقراطية يف املفهوم الليربا

تلف عن املفهوم املاركسي ،وهذا بدوره تلف عرن مفهومهرا يف دول العرامل

الثالررث ،غررري أن جررل التعريفررات تتفررل علررى أهنررا عبررارة عررن نظررام حكررؤ ،تكررون السررلطة العليررا بيررد الشررعب
(حكؤ األغلبية).
ومن ذلضر ،ميكن تقدأ تعريف الدميقراطيرة علرى أهنرا ذلرضر الرنمد مرن نظرام اوكرؤ الرذي يشررتك فيره
الشرعب عرن طريرل ثلرني أو عرن طريرل االسرتفتاو أو االقررتا أو االعررتا
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"الدميقراطيرة النيابيرة" ،فيكرون اوكرؤ الفعلري حمصرور يف يرد طبقرة حمردودة هري اوكومرة ،السرتحالة اشررتاك
عدد أكرب من األفراد يف إدارة شئون الببد (أمحد ،2016 ،الصفحات .)2-1
أم ررا عر ررن مفهر رروم االنتق ررال الر رردميقراطي ،فيتحر رردد تعريفر رره عن ررد كر ررل مر ررن أودونير ررل O'Donnell

و شررومبيرت  Schumpeterعلررى أنرره تلررضر املرحلررة الرره تفصررل بررني نظررام سياسرري وآخررر ،وأ نرراو عمليررة
االنتقررال أو يف أعقا ررا يررتؤ ترردعيؤ النظررام اجلديررد وتنتهرري هررذه العمليررة يف اللحظررة الرره جيررري فيهررا اكتمررال
تأسرريس النظررام اجلديررد وعمليررات االنتقررال ال حتسررؤ دائمررا الشرركل النهررائي لنظررام اوكررؤ ،فهرري تررتدي إىل
حتلررل النظررام السررلطوي وإقامررة شرركل مررن أشرركال الدميقراطيررة ،وقررد تررتؤ العررودة إىل بع ر

أشرركال اوكررؤ

السلطوي ،حبيث هناك ب ة طاذ من االنتقال الردميقراطي :االنتقرال عرن طريرل انتخابرات نزيهرة ،االنتقرال
عبرر إصبحات اقتصادية ،االنتقال عرب آليات أخرى (مساعيد ،2011 ،صفحة .)215
أمررا عررن الرتسرريخ الرردميقراطي ،فيشررري هررذا املفهرروم إىل عمليررة تطرروير وتعزيررز النظررام الرردميقراطي ح ر
يتحول إىل نظرام يسرعى ويضرمن حتقيرل االسرتقرار يف بنياتره ،ويسرتطيع أن حيقرل االسرتمرار ،وجيسرد بشركل
حقيقر رري وفعر ررال قر رريؤ وعناصر ررر وآلير ررات الدميقراطير ررة؛ ليتضر ررمن مفهر رروم الرتسر رريخ معر ررا تعمير ررل الدميقراطير ررة
واستكما ا ومأسستها على النحو الذي جيعل من الصعب اهنيار النظام الدميقراطي أو االنقبب عليه.
فحسب أودونيل خبصوص مفهوم الرتسيخ الدميقراطي ،فيفسره على أنه مرحلة االنتقال من حكومة
منتخبررة دميقراطيررا تنتهرري عنرردها فرررتة االنتقررال إىل نظررام دميقراطرري متسسرري راسررخ ،وقررد اسررتخدم أودونيررل
مفهوم االنتقال الثا للتعبري عن ذلضر ).(O’DONNELL, 1994, p. 56
كم ررا حظ رري مفه رروم الرتس رريخ ال رردميقراطي باهتم ررام كب ررري م ررن قب ررل خمتل ررف البح ررود العلمي ررة املعاص رررة
لدراسة النظؤ السياسية ،باعتبار أن رسوخ الدميقراطية هو تلرضر املرحلرة السرابقة لعمليرة التحرول الردميقراطي،
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كما أن الكثري مرن الدراسرات قرد اجتهردت يف حماوال را للقراو الضروو علرى متشررات املرحلرة االنتقاليرة مرن
التحول الدميقراطي وبداية مرحلة الرسوخ ،لتتكد أن تعزيز الدميقراطية ورسوخها ،يتطلرب وقترا وجهردا كبرريين
وبشكل تدرجيي ،عرب فرتة زمنية طويلة قد تستمر لعدة عقود ،كما كان اوال مع ترسيخ الدميقراطية يف كرل
من الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا (زريل ،2009 / 2008 ،صفحة .)21
 .3محطات تطور النظام السياسي الجزائري:
عرف اجلزائر أحدا ا عديدة ومتنوعة خبل املرحلرة املمتردة مرن  1962إىل  1989ومرن  1989إىل
عصررنا هررذا ،مشلر خمتلررف اجملرراالت واعتررربت مبثابررة خلفيررات وأسررباب سرراعدت يف االنتقررال مررن نظررام إىل
نظام آخر ،إال أننا يف هاته الدراسة سيتؤ الرتكيز على الفرتة املمتدة منذ إقرار دستور  23فيفري  1989إىل
غاية وقتنا الراهن ،حبيث تبن اجلزائر التعددية السياسية ك حردى آليرات االنتقرال الردميقراطي ،فظهررت يف
السرراحة السياسررية جمموعررة مررن األح رزاب ،شررارك يف العمليررة االنتخابيررة ،وأصرربح

ثلررة يف متسسررات

النظام السياسي.
مت تاوز مرحلة األحادية اوزبية يف اجلزائر ،من خبل القررار الرذي اهرذه رئريس اجلمهوريرة الشراذ
برن جديررد  ،رذا القررار مت تكرريس دسرتور  1989التعدديررة اوزبيرة بررالنت الصرريش واملباشرر عليهررا يف املررادة
( )40منرره حررل إنشرراو اجلمعيررات ذات الطررابع السياسرري معرررت برره ،وال ميكررن التررذر ررذا اوررل لضرررب
اوريات األساسية والوحدة الوطنيرة ،والسربمة الرتابيرة واسرتقبل الرببد وسريادة الشرعب (دسرتور ،1989
 ،1989صفحة )05؛ أين ترتب عن التعددية اوزبية مبادئ وقواعد ومواد نت عليها الدستور ،تعررب عرن
مظاهر التعددية كحرية الرأي والتعبري والصحافة واالختيار وغريها.
وبعررد إق ررار التعدديررة السياسررية يف اجلزائررر ،وتربررة أوىل مررن نوعهررا وجررادة لتك رريس قرريؤ الدميقراطيررة
وأسسررها ،أقيمر االنتخابررات البلديررة والوالئيررة ّ ،تلتهررا االنتخابررات التشرريعية الرره مت إفشررا ا نظرررا لوجررود

خلفيات سياسية ،ا أدى إىل استقالة الرئيس الشاذ بن جديرد  ،معلنرا عرن بدايرة مرحلرة جديردة متيّرزت
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بالتداول السريع واملتميّز على كرسي الرئاسة (أوصديل ،2006 ،صفحة )133؛ وميكن من خبل ذلرضر،
أن نتطررر إىل بعر

املراحررل واحملطررات ا امررة يف تطررور النظررام السياسرري اجلزائررر ،ميكررن إيرادهررا علررى النحررو

التا :
شررهدت الفرررتة املمترردة مررن  1992إىل غايررة  1994مررن ترراريخ اجلزائررر حالررة مررن الف رراغ املتسسررا
والدسررتوري ،بسرربب حررل اجمللررس الشررع ،الرروط وإسررتقالة الررئيس الشرراذ بررن جديررد مررن بعررد ذلررضر ،مررا
جعل النظام السياسي اجلزائري يقع يف أزمرة متسسراتية ،وللخررو مرن هراذه األخررية نرتع إجتمرا للمالرس
األعل ررى ل م ررن ،وأف رررز يف خمرج ررات قرارت رره تك رروين اجملل ررس األعل ررى للدول ررة املتك ررون م ررن س ررة أعض رراو ،ومت
إنتخ رراب حمم ررد بوض رريا

رئيس ررا علي رره ،ومتر ر مباشر ررته للمه ررام بع ررد أدائ رره اليم ررني الدس ررتورية (لعش ررب،

 ،2001صررفحة )133؛ كمررا مت إعررادة تعيررني رئرريس اوكومررة أمحررد غ رزا  ،وبعررد وفرراة املرحرروم حممررد
بوضرريا

انتخررب علرري كررايف رئيسررا للمالررس ،أيررن واصررل مهامرره يف إطررار مررا خولرره لرره اجمللررس األعلررى

للدولة.
كمررا شررهدت الفرررتة املمترردة مررن  1994إىل  - 1999فرررتة حكررؤ الررئيس اليمررني زورال  -جمموعررة
مرن التطررورات والصرربحات عررل املسرتويات السياسررية واالقتصررادية واالجتماعيررة ،فكران مررن بررني أهررؤ هاترره
التطورات عودة املسار االنتخايب ،وبروز الكثري من املتسسات اجلديردة املنصروص عليهرا يف دسرتور ،1996
كفضرراو جديررد ل رراو النقاشررات واملشرراورات بررني خمتلررف القرروى والفرراعلني السياسرريني واالجتمرراعيني...اخل
(جايب ،2010 ،الصفحات .) 89- 88
يف حر ررني أن املرحل ر ررة املمت ر رردة م ر ررن  1999إىل غاي ر ررة  - ،2019فر رررتة حك ر ررؤ ال ر ررئيس عب ر ررد العزي ر ررز
بوتفليقة  -قد شهدت هي األخرى العديد مرن الصربحات والتعرديبت ،وذلرضر برالتعبري مرن طرر

عبرد

العزيررز بوتفليقررة بعرردم رضرراه عررن دسررتور  1996وطريقررة تنظيمرره للسررلطات وحتديررده ملراكررز صررناعة الق ررار
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السياسي ،فقام ب جراو تعديل دستوري جنش يف إخراجه سنة ( 2008جايب ،2010 ،صرفحة )90؛ فمنرذ
منذ تو عبد العزيز بوتفليقة اوكؤ ،عاد اجلزائريون جمدداً إىل حياة شبه طبيعية.
أما املرحلة املمتدة من  2019إىل يومنا هذا - ،فررتة حكرؤ الررئيس عبرد اجمليرد تبرون  ،-أيرن تسرلؤ
عبد اجمليد تبون اوكؤ رمسيا بتاريخ  19ديسمرب  ،2019وقبل أن ميضي شهرين على ذلرضر ،دخرل العرامل
يف مواجهة مرع جائحرة كورونرا والره علرى إ رهرا مت غلرل مطرار اجلزائرر الردو بتراريخ  17مرارس وقرد أعلنر
الببد على غرار سكان العامل اورب ضد الفريوس ،فعرفر أسرعار الرنفد تراجرع كبرري ووصرل إىل مرا دون
 15للربميل شرهر أبريرل  ،2020وقرد وجرد عبرد اجمليرد تبرون نفسره حباجرة إىل مراجعرة خارطرة الطريرل الره
رمسها يف برناجمه االنتخايب ،وملزما بالتوجه إىل وضع برنرامع اسرتعاا تضرمن هصريت  100مليرون دوالر
ملواجهة اجلائحة (عبل.)2020 ،
 .4طبيعة الثقافة السياسية الجزائرية:
تعترب الثقافة السياسية نسقا فرعيا من النظام السياسي ،مستوال عن إنتا القيؤ ،تتدخل يف تشكيله
جمموعررة مررن العمليررات منهررا مررا يتعلررل باملنظومررة الرتبويررة والتعليميررة ومتسسررات التنشررائة عمومررا ،ومنهررا مررا
يتعلررل باالنتمرراو اوضرراري والثقررايف ،ومنهررا مررا يتعلررل بالسياسررات السوسرريو اقتصررادية ،إىل جانررب الظرررو
القليميررة والعامليررة ،فاملسررتوى السياسرري والبنرراو النفس ري االجتمرراعي هرري حمررددات أساسررية يف بلررورة سياسررة
قافية جملتمع ما (بوضيا  ،2007 ،صفحة .)121
مرن ذلرضر ،تترداخل وتتظرافر جرل املتغرريات والعناصرر والظررو – السرابقة ،-ومنهرا تتشركل الثقافررة
السياسررية اجلزائريررة ،ومررن ذلررضر ميكررن القررول أن الثقافررة السياسررية السررائدة لرردى اجملتمررع اجلزائررري تقرروم علررى
اعتقرراد األف رراد بررأن السررلطة السياسررية مرتكررزة يف شررخت اورراكؤ وليس ر مودعررة يف متسسررات ،وبالت ررا
تتمحور تصرورات مترثبت الفررد يف هرذا االطرار غالبرا حرول جمموعرة مرن األسرباب الر تردعو لعردم الثقرة يف
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السلطة اواكمة بسبب انعدام الشفافية واووار الصريش حول األمور اجملتمعية ،أين أصربش الفررد اجلزائرري ال
يستطيع التعبري عن رأيه حبرية (مرزوقي و صحراوي ،2016 ،صفحة .)145
وميكررن القررول بررأن مفهرروم الثقافررة السياسررية يف اجلزائررر مب ر علررى متغررري امليررول والنزعررات يف بعديرره
التار ي والوظيفي ،فطبيعة الواقع االجتماعي والسياسي الذي تشكل فيه الدولرة وطبيعرة النظرام السياسري
والفرراعلون فيرره ،وموقررع اآلخ ررين وتوجهررا ؤ السياسررية املختلفررة ،وبتعبررري آخررر طبيعررة الثقافررة السياسررية الرره
برررزت يف ف ررتات خمتلفررة م رن الررزمن ،فهنرراك قافررة سياسررية تشرركل قبررل الدولررة ،وبالضرربد يف ظررل اوركررة
الوطني ررة ،وهن رراك قاف ررة سياس ررية أخ رررى ب رررزت يف مرحل ررة بن رراو الدول ررة وم ررا بع رردها (ب ررن ط رراهر- 2010 ،
 ،2011الصفحات .)86 - 85
 .5الثقافة السياسية وترسيخ قيم الديمقراطية في الجزائر  /طبيعة العالقة:
يتعر رررب االسر ررتثمار يف الثقافر ررة السياس ر ررية متش ر ررا ومتغ ر رريا مسر ررتقب م ر ررت را يف جنر رراح عملير رره االنتق ر ررال
الرردميقراطي وترسرريخ البنرراو الرردميقراطي ،علررى اعتبررار أن الدميقراطيررة ال ميكررن اختزا ررا يف بعرردها املتسسررا
والجرائ ري ،فص ررريورة الدمقرط ررة تسر رتوجب وتس ررتدعي استحض ررار بهع رردها القيم رري والثق ررايف ،وال ررذي يشر ركل

األساس يف حتصني العملية الدميقراطية خصوصا إذا تولد هنراك اقتنرا وإميران راسرخان لردى النخبرة واجملتمرع
يف التوافررل حررول ضرررورة القطررع مررع جممررل اخلبفرات والصرراعات الضرريقة وتركهررا جانبرا مررع تغليررب املصررلحة
العامة واالنشغال بكل األمور اله هي يف صاحل السري بالدميقراطية حنو املسار الصحيش (الزيا .)2015 ،
كما أن بناو جمتمع قوي ومتماسضر وفاعل ،يررتبد يف األسراس بطبيعرة الثقافرة السياسرية السرائدة يف
اجملتم ررع ،فع ررد ت رروفر ه ررذه الثقاف ررة عل ررى ق رريؤ الدميقراطي ررة موجه ررة لس ررلوك األفر رراد حكام ررا وحمك ررومني ،فر ر ن
املتسسات املدنية والسياسية للماتمع ستظل غائبة ومغيبة ،أساسها التبعية والسلبية (مرزوقي و صحراوي،
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 ،2016صررفحة  ،)152كمررا أن الثقافررة السياسررية اجلزائريررة تتميررز خبصوصرريات تعلهررا هتلررف عررن غريهررا
مررن الثقافررات يف دول العررامل العررريب ،وذلررضر نتياررة للمكونررات واخللفيررات التار يررة ررا ،وبررالرغؤ مررن تلررضر
اخلصوصيات إال أهنا مل تكن عائقا أو مانعا لتحصيل األفكار واأليديولوجيات املعرفية والفكرية املسرا ة يف
توجيرره الثقافررة السياسررية ،خصوصررا السررتيعاب فكرررة الدميقراطيررة ،واعتبارهررا وعرراو للنظررام السياسرري ،بغيررة
وظائفه –النظام السياسي.-
م ررن ذل ررضر ،تعت رررب كيفي ررة احملافظ ررة عل ررى النظ ررام السياس رري بالكمي ررة والنوعي ررة ال رره تع ررل م ررن الس ررلطة
السياسررية تضررحي بكثررري مررن الرربامع االقتصررادية واالجتماعيررة ،مررن أجررل إجنرراح براجمهررا السياسررية وواحملافظررة
عل ررى النظ ررام السياس رري ،وهن ررا يتأك ررد أن جه ررود الدول ررة املتسس رراتية تنص ررب عل ررى جوان ررب تثبير ر الس ررلطة
ودميوميتهررا وترروفري أسررباب اسررتقرار النظررام السياسرري ولررو علررى حسرراب النشرراطات األخرررى ،كمرا أن طبيعررة
النظررام -دميقراطرري أم شرربه دميقراطرري أم سررلطوي أم شرربه سررلطوي -تررت ر بشرركل مباشررر يف حتريررضر اويرراة
االجتماعية واالقتصادية (البيا  ،2008 ،صفحة  ،)157ومن ذلضر تتشكل وتتبلور قافرة سياسرية فعالرة
وناجح ررة ،ومن رره تكم ررن العبق ررة ب ررني حتقي ررل االس ررتقرار السياس رري للنظ ررام السياس رري وترس رريخ ق رريؤ الثقاف ررة
الدميقراطيررة مررن جهررة ،وبررني هررذه األخرررية وإجنرراح عمليررة االنتقررال الرردميقراطي مررن جهررة أخرررى ،يف العوامررل
املت رة يف ظاهرة االستقرار السياسي ،اله تعد من متطلبات ازدهار الدميقراطية وترسيخ قيمها.
وتأسيسا على ما سبل ،تعترب الثقافة السياسرية مرن برني أهرؤ املتطلبرات السياسرية واآلليرات ا امرة يف
عملية البناو الردميقراطي وترسريخ قريؤ الدميقراطيرة ،وهرذا مرا ميكرن تسرميته بالقردرة التنظيميرة ،حيرث أن هرذه
األخرية تعترب من بني أهؤ املستويات الوظيفية للنظرام السياسري ،واملتمثلرة يف القردرات الره حرددها كرل مرن
غابريررال أملونررد و بناهررام برراول  ،Powell Benjhamأي قرردرة النظررام علررى ضرربد سررلوك وعبقررات
األفراد (الثقافة السياسية).
 .6الخاتمة:
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تناول هذه الدراسة مسألة الثقافرة السياسرة كمردخل أو ك ليرة لرتسريخ عمليرة الرتسريخ الردميقراطي يف
اجلزائرر ،فرتؤ الرتكيررز يف البدايرة علررى الشرربكة املفاهيميررة مرن الناحيررة النظريررة ،لتحديررد كرل مررن مفهرروم الثقافررة
السياس ررية واالنتق ررال ال رردميقراطي والرتس رريخ ال رردميقراطي ،لي ررتؤ بع رردها الوق ررو عل ررى حمط ررات تط ررور النظ ررام
السياسي يف فرتات اوكؤ منذ  1989إىل يومنا هذا؛ وصوال للحديث عن طبيعة الثقافة السياسرية اجلزائريرة
يف مرحلة التعددية ،لتختتؤ هذه الدراسة بالبحث يف طبيعة العبقة بني متغرريي الدراسرة (الثقافرة السياسرية
والرتسيخ الدميقراطي) يف اجلزائر.
ولكون موضو الدراسة يتمحور حول حتديد عبقة الثقافة السياسية كمتغري مستقل ،وعملية الرتسيخ
الدميقراطي كمتغري تابع ،وحماولة لسقاس ذلرضر علرى دراسرة حالرة متمثلرة يف اجلزائرر ،مت إبرراز وحتديرد طبيعرة
العبقة بني املتغريين ،لستخبص الة النتائع اله ميكن اجيازها فيما يلي:
 تعترب الثقافة السياسية جزوا من الثقافة العامة للماتمع. يتوقف تكريس الدميقراطية على جمموعة من اآلليرات املتعلقرة باملشراركة السياسرية الره تعمرل علرىتوارد الثقافة السياسية ل جيال وخلقها.
 كلما جسدت الثقافة السياسية فكرة تقبل الرأي اآلخر وفكرة املشاركة والتعددية ،كلمرا تسردتفاعلية الدميقراطية يف اجملتمع عامة والنخبة السياسية خاصة.
 -سررا

الظرررو التار يررة الرره مررر مررن خب ررا اجملتمررع اجلزائررري يف تشرركيل خصوصرريات للثقافررة

السياسية.
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