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  تقديـــم
  ــــــــــ

حالياً تأتى أهمية  الذى تشهده مصرى فى إطار التحول الديمقراط

تطوير دور األحزاب السياسية بحيث تصـبح أداة فعالـة لممارسـة    

ديمقراطية حقيقية فاألحزاب السياسية لها دور هام وفعال فى إيجاد 

والسياسية وتحويل االنقسامات  نظام للحياة االجتماعية واالقتصادية

الطبيعية المتعارضة داخل المجتمع إلى انقسامات طبيعيـة منظمـة   

  .وقوى متنافسة تمثل بدورها محركاً رئيسياً للنشاط السياسى 

ألحزاب يجب أن يتحدد فى قيامها بعـدد مـن   بافالدور المنوط 

الوظائف التى تتسم بالتسامح و التنـافس والتبـادل كـى تمـارس     

يمقراطية بشكل حقيقى ال أن تكون شكال خارجياً لممارسة النشاط الد

  .السياسى 

وفى إطار ذلك جاءت توجيهات األستاذ الدكتور أحمـد فتحـى   

سرور  بتكليف مركز البحوث البرلمانيـة بإعـداد دراسـة شـاملة     

  .ومتطورة لألحزاب السياسية 

ـ    ذاو قام المركز باالستعانة بأحد الخبراء المتخصصين فـى ه

ـ   بإعـدادها األسـتاذة   تالمجال إلعداد الدراسة المنوطة والتى قام

 )أستاذ القانون العام بكلية حقوق القاهرة(الدكتورة سعاد الشرقاوى 

وحيث جاءت دراستها مشمولة بالعناية الفائقة لألحزاب السياسـية  

متضمنة دراسة مقارنة للنظام الحزبى لعدة دول  ،من جميع الجوانب
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موضحة بها أفضل السبل ، وألمانيا وانجلترا واستونيا فرنسا : منها 

  للتعددية الحزبية وتأثير تلك التعددية على ممارسة النشاط السياسى 

وقد جاءت الدراسة موضحة لجميع الجوانب المحوريـة التـى   

ذى تعيشـه  تصب بدورها فى بوتقة الديمقراطية وعصر الحريات ال

  .نة فى الداخل والخارج البالد حالياً فى ظل المتغيرات الراه

وإذ يقدم المركز هذه الدراسـة،فإنه يتقـدم بالشـكر لألسـتاذ      

أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشـعب علـى مبادراتـه     الدكتور

علـى  المركـز  و  الدائمة لتدعيم عمل المركز بما يعود علـى أداء 

  . المنظومة التشريعية بصفة عامة
  مدير المرآز

  بهاء الغمرىآتور د
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  مقدمة
  لتعددية الحزبية تسامح وتنافس وتبـادلا

يتطلب تطبيق التعددية الحزبية عقلية ومناخـا وتـدريبا علـى      

  . التسـامح والتنافس والتبادل 

ـامح   يعنى قبول أحزاب المعارضة بكل أنشطتها من نقد  :التسـ

واقتراح لحلول بديلة ، كما يتطلب التعايش مع المعارضـة وعـدم   

مل معها بأساليب عنيفة ، وكذا السـماح لهـا   القضاء عليها أو التعا

الحكم مـن  ى بدخول االنتخابات واحترام أصوات الناخبين بحيث يتول

  . يحصل على األغلبية 

ـس   إعطاء البرامج الحزبية أهمية بحيث تعرض ى يعن :التنافـ

تنافس يقدم حلوال واختيارات واضحة أمام الناخـب  ى هذه البرامج ف

وتخصيص لجان محايـدة لإلشـراف   . خارجية للمشاكل الداخلية وال

وأفضل لجـان لإلشـراف علـى    . على االنتخابات لضمان نزاهتها 

ـ   ـ ى االنتخابات اللجان المتخصصة لهذا العمـل والت إلـى  ى ال تنتم

 . الوظائف الحكومية 

ـادل   حالة تغيير ى أن تقبل األغلبية تبادل السلطة فى يعن: التبــ

أصوات أو مقاعـد أكبـر وبهـذا     الشعب وحصول األقلية علىى رأ

يتسلم فريق عمل له برنامج محدد مقاليد الحكم من فرق عمل آخـر  

 . له برنامج مختلف بطريقة سلمية احتراما لصندوق االقتراع 

ما لم تترسخ هذه األفكار فإن األحزاب تغدو ديكورا للديمقراطية    

  . وأخذا بالشكل دون المضمون 
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  : ة فى قسمين وسنتناول األحزاب السياسي  
  تعريف األحزاب وأنواعها ونظمها :    القسم األول 

انى م الث انون: القس يم الق م ى التنظ اط ودع اء ونش إلنش
  األحزاب 

  

*   *   *  
  القسم األول

  تعريف األحزاب السياسية ونظمها
الدولة المعاصـرة ؟  ى هل األحزاب السياسية ضرورة أم ترف ف  

تقوم بها ؟  وما هـو  ى وظائف التالى وكيف تنشأ األحزاب ؟ وما ه

نوع العالقات بين أعضاء الحزب ؟ وما هو حجم كل حزب بالنسـبة  

  لألحزاب األخرى ؟ 

إن اإلجابة على هذه األسئلة وما يرتبط بها هو موضـوع هـذا   

  .القسم األول 
  :الدولة الحديثةى حزاب السياسية فأهمية األ

فـإن األحـزاب    خدمة فكرة ،ى تنظيم فى إذا كانت المؤسسة ه  

الحياة ى السياسية وكذا جماعات الضغط تعتبر مؤسسات لها دورها ف

السياسية ، بل إن البعض يعتبر أن األحزاب السياسـية وجماعـات   

جميع النظم ، مـع  ى للعبة السياسية فى المحرك األساسى الضغط ه

االعتراف باختالف دور األحـزاب وجماعـات الضـغط بـاختالف     

إذ يؤثر مستوى تقدم . المجتمع ودرجة تقدمه ى ف المعتقدات السائدة
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الداخلية سـواء مـن حيـث    ى المجتمع على مكونات النظام السياس

  .   )١(استقالل المؤسسات أو من حيث تنوعها 

وإذا كان اصطالح األحزاب السياسية يعتبـر اصـطالحا قـديما      

ومألوفا فإن اصطالح جماعـات الضـغط اصـطالح جديـد أدخلـه      

الذين أولوا عناية خاصة للعلـوم السياسـية ، وانتقـل     األمريكيون

إلى اللغة الفرنسـية تحـت اسـم     Pressure Groupsاصطالح 

groupes de pression  ثم دخل على لغتنا العربية وأصبح موضع

  .   )٢(اهتمام الباحثين 

بين األحزاب السياسية وبين جماعات الضغط  والفارق األساسى  

هدف إلى الوصول إلى السلطة وممارستها ، أن األحزاب تى يتمثل ف

جماعات الضغط بالتأثير علـى السـلطة مـن الخـارج     ى بينما تكتف

ـ   ى وإرغامها على تحقيق مطالبها دون محاولة الوصول إلـى كراس

  .  )٣(الحكم 
  
  

  : الدساتير ى األحزاب السياسية ف
ـ   ى األحزاب السياسية فى يرد النص عل   ى مـادة أو مـادتين عل

ـ  األكثر م ى ن نصوص الدستور بل قد ال يرد مطلقا ذكر لألحـزاب ف

                                                 
)١ (                  Schwartzerberg : Sociologie, p[. cit., 329   
)٢ (                           Ibid  
)٣ (         Hauriou 1975, p. 277   
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ـ  ١٩٥٨من دستور  ٤فالمادة. الدستور  ـ  ى الفرنس أن ى تـنص عل
باالقتراع ى التعبير عن الرأى تسهم األحزاب والجماعات السياسية ف"

ويجب عليها احتـرام مبـادئ   . تتكون وتباشر نشاطها بحرية ى وه
ـ الى وه"السيادة الوطنية والديمقراطية  الدسـتور  ى مادة الوحيدة ف

  .ورد فيها ذكر لألحزاب السياسيةى التى الفرنس
من دستور جمهورية مصـر العربيـة لسـنة     ٥وتنص المادة   

ـ  ١٩٨٠مايو سن  ٢٢ى المعدلة ف ١٩٧١ أن يقـوم النظـام   ى عل
أساس تعدد األحزاب وذلك ى جمهورية مصر العربية على فى السياس

المنصوص ى اسية للمجتمع المصرإطار المقومات والمبادئ األسى ف
  . )١(الدستور وينظم القانون األحزاب السياسية ى عليها ف

دستور الواليات المتحـدة سـواء   ى بينما لم يرد ذكر األحزاب ف  

ـ  ى أو تعديالته الت ١٧٨٧الصادر سنة ى الدستور األصل ى تزيـد عل

  .عشرين تعديال

                                                 
االتحاد االشتراكي العربي هـو التنظـيم   "قبل تعديلها أن  ٥ص المادة كانت تن)  ١(

السياسي الذي يمثل تنظيماته القائمة علي أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قـوي  
. الشعب العاملة من الفالحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسـمالية الوطنيـة   

الشتراكية وفي متابعة العمـل  وهو أداء هذا التحالف في تعميق قيم الديمقراطية وا
  . الوطني في مختلف مجاالته ودفع هذا لعمل الوطني إلى  أهدافه المرسومة 

ويؤكد االتحاد االشتراكي العربي سلطة التحالف قوي الشعب العاملـة عـن   
طريق العمل السياسي الذي تباشره تنظيماته بين الجماهير وفي مختلف األجهـزة  

  . مل الوطني التي تضطلع بمسئوليات الع
ويبين النظام السياسي لالتحاد االشتراكي العربـي شـروط العضـوية فيـه     
وتنظيماته المختلفة وضمانات ممارسة نشاطه باألسلوب الـديمقراطي وعلـي أن   

 .يمثل العمال والفالحون في هذه التنظيمات بنسبة خمسين في المائة علي األقل 
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ية دوراً هامـا  غير أن األحزاب السياسية تلعب من الناحية العمل  

الحياة السياسية وقد أوضحت المـادة الرابعـة مـن الدسـتور     ى ف

إنجازها ، العالقة بين األحـزاب السياسـية وعمليـة    ى على الفرنس

الدول الغربية الليبرالية تقترح أن تصبح ى إذ هناك آراء ف. االقتراع 

هيئة الناخبين سلطة إلى جانب سلطات الـدول الـثالث المعروفـة    

ومن هذا ) سلطة االقتراع(وريس هوريو هيئة الناخبين بـ مى ويسم

  .المنطلق يمكن اعتبار األحزاب مؤسسات تنظم سلطة االقتراع 

  : ى النحو التالى ويمكن تصوير األمر عل

  سلطة اقتراع قوية              أحزاب قوية   

 سلطة اقتراع ضعيفة            أحزاب ضعيفة  

دائما أن هيئة الناخبين تؤثر أية حال فإننا يجب أن نتذكر ى وعل  

ى تختار أعضاء البرلمان وبالتـال ى التى السلطات األخرى ، فهى عل

تنتخب الحكام ، بل أنها أحيانا بواسطة االسـتفتاء تقـرر   ى التى فه

  .مباشرة دون حاجة إلى وسيط

ـ    ـ   ومن ثم تبدو األحزاب عناص الـنظم  ى ر هامـة وحاسـمة ف

لسياسـية البريطانيـة دون   ، فكيف يمكن تحليـل الـنظم ا  السياسية

التعرض لنظام الحزبين ؟ وكيف يمكن تفسير الهوة بـين نصـوص   

وبين ما كان يجرى عليه العمل إذا لـم نـدرس   ى الدستور السوفييت
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ركز بين يدى الزعمـاء السـوفييت كـل    ى دور الحزب الوحيد الذ

  )  ١(السلطة السياسية ؟ 
  : تحيط بدراسة األحزاب السياسية ى الصعوبات الت

ظل موضوع األحزاب السياسية بعيدا عن البحث والدراسة حتى   

وعندما حاول الفقهاء ارتيـاده السـتخالص   . خمسين عاما مضت 

نظريات عامة الحظوا أن األحزاب محاطة بالغموض والسرية ممـا  

  . يجعل معرفة الحقيقة بشأنها صعبة 

تقابل دراسة األحـزاب السياسـية يقـول    ى وعن الصعوبات الت  

وهو من أوائل من تعرضوا لألحـزاب بدراسـة جـادة     –يفرجيه د

إن الموضوع جديد وتكتنفه صعوبات  – ١٩٥٠سنة ى مقارنة حوال

وسبب ذلك أن تنظيم األحزاب يرتكز أساسا على عـرف وعـادات   . 

وحتى لو وجدت نصوص مكتوبة منظمة لكيفية سـير  . غير مكتوبة 

ليل من المسائل ، ونـادرا  العمل داخل الحزب فإنها ال تتعرض إال للق

من الناحية الواقعية ألنها نادرا ما تطبق تطبيقـا  ى ما تعكس ما يجر

ومن ناحية أخرى فإن طريقة سير وحياة األحزاب تكون عادة . جامدا

محاطة بغموض ، وليس من السهل الحصول على معلومـات مـن   

القائمين على األحزاب ألنهم يتعمدون االحتفـاظ بأسـرارهم وعـدم    

لألحزاب ى هذا أن النظام القانونى ديفرجيه يعنى رأى وف. لبوح بها ا

قوانينه وطقوسه سرية ، يحاول القائمون عليـه جاهـدين   . ى بدائ

                                                 
)١ (                  Duverger : Les Partis politiques op. cit., 1-2.  
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بل إن معرفـة أسـرار   . إبقاءه بعيدا عن أنظار عامة أفراد الشعب 

من كل حزب ى المناضلين القدامى ومناورات األحزاب ال تتوفر إال لد

ى يهم قدرة على تقديم صورة موضوعية لما يجـر وهؤالء ليس لد. 

ى داخل األحزاب ، كما أنهم يرفضون التحدث واإلدالء بالمعلومات الت

  .  )١(لديهم

ورغم هذه الصعوبات فقد أحرزت العلوم السياسية تقدما كبيـرا    

دراسة األحزاب السياسية ، وذلـك  ى خالل الخمسين سنة األخيرة ف

مـن أجـل إجـالء    . ومراكز األبحاث بسبب تضافر جهود األساتذة 

يحيط بموضوع األحزاب وظهرت مؤلفـات وأبحـاث   ى الغموض الذ

ـ ى بعضها متخصص ف دول محـددة، وبعضـها   ى دراسة األحزاب ف

ة ، مدعمـة باإلحصـائيات والبيانـات والجـداول     ـدراسات مقارن

  .   )٢(والرسوم 
                                                 

)١ (               Duverger : Les partis politiques. Armand Colin, 
1976, P. X,XI  

)٢ ( Sur la théorié des patis politiques I'ouvrage essential est 
M.  Duverger : Les parties politiques, 1976, avec 45 tableaux 

et graphiaques G. Lavau: parties plitiques et réalités sociaes, 
1952.  

- J.A. Schlesinger: parties. Political International 
Enoyclopedial the soicialsciences, 17 Vol. 1968, New york. 

- L.D. Epstein: Political parties in Western démocraties. 
Londres. 1967.  

- S. Neumann (et autres): Modern political parties, Chicago, 
1956.  

- A. Leiserson : parties and politics, New York, 1958.  
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، ى الـوطن : حزبـا أهمهـا    ١٥مصر يوجد أكثـر مـن   ى وف  
، والوفد ، والشعب ، وحزب مصـر ، وحـزب العدالـة    ى والناصر

  . ، وحزب األمة ى االجتماعية ، وحزب التكافل االجتماع
وكل هذه األحزاب ليست لها قاعدة جماهيرية كما أن الخوف من   

العمل بالسياسية يجعل هذه األحزاب غير مؤثرة وما ينقص األحزاب 
تحـالف لتكـوين   مصر هو قدرتها على التجمـع واالئـتالف وال  ى ف
ـ  . تجاهات واضحة ا ى لذا كان من الواجب توضيح دور األحـزاب ف

  : خمسة مباحث ى فى يل وهو ما تقوم به فيما. ى النظام السياس
  .تعريف األحزاب السياسية  :  المبحث األول 
  .أصل نشأة األحزاب :  ى المبحث الثان

  .وظائف األحـزاب :  المبحث الثالث 
  .واع األحزاب أن:  المبحث الرابع 
  .نظم األحـزاب :  المبحث الخامس
ادس ث الس وى  :  المبح ن الق ية م زاب السياس ان األح مك

  . الدولة ى السياسية ف

                                                                                         
- P. Fougeyrollas: La conscience politique dans la france 

contemporaine, 1963.  
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  المبحث األول
  تعــريف األحــزاب

  ـــــــــــــــ
إن تعريف الحزب تعريفا دقيقا يجب أن يكون مسـبوقا بتحديـد     

. ظله ى عيش الحزب فيى الذ ى والسياسى العصر والوسط االجتماع

العصـر  ى فى فكلمة حزب معروفة منذ القدم ، ولكن الحزب السياس

قرن من الزمان أصـبح لـه   ى الحديث وعلى وجه التحديد منذ حوال

  . محدد ، ومن ثم يتعين أن يستجمع عناصر معينة ى معن

العصور القديمـة يختلـف عـن    ى وعلى ذلك فتعريف الحزب ف  

، وعن الحزب إبان الثـورة الفرنسـية   ى العصور الوسطى تعريفه ف

وإذا كانت فكرة الحزب تختلف باختالف الزمان والمكان . وما تالها 

ـ   جميـع  ى فإن هناك عنصرا ال يتغير ويكاد يكون قاسما مشـتركا ف

يجمـع  ى الذى األحزاب ، هذا العنصر هو التضامن المعنوى والماد

ياسـية  إذ يوجد بين هـؤالء األعضـاء أفكـار س   . أعضاء الحزب 

من أجـل وضـع سياسـتهم موضـع     متشابهة تجعلهم يعملون معا 

  . التنفيذ
  :ى التعريف الحديث للحزب السياس

تعريف الحـزب يتركـز   ى ينتهج الفقه المعاصر منهجا جديدا ف   

تعتبـر  ى المؤسسة التى على تحديد عناصر واضحة يتعين توافرها ف
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ن عدد كبيـر مـن   هذا التعريف قبوال مى وقد لق.   )١(حزبا سياسيا 

  .   )٢(العالم ى الفقهاء ف

هو تنظيم دائم على المستويين ى الحزب السياس: تعريف الحزب   

للحصول علـى مسـاندة شـعبية ، بهـدف     ى يسعى والمحلى القوم

  . )٣(الوصول إلى السلطة وممارستها ، من أجل تنفيذ سياسة محددة 

ماع أربعـة  يبين من هذا التعريف أنه يتعين اجت: شروط الحزب   

وإقامـة  . تعتبر حزبا، استمرارية التنظيم ى المؤسسة التى شروط ف

، والرغبـة  ى والمستوى القومى عالقة مستقرة بين المستوى المحل

الوصول إلى السلطة وممارستها وأخيرا االهتمام بالحصول على ى ف

  . من خالل االنتخابات ى سند شعب

ة الحزب معيارا يميز يعتبر شرط استمراري: استمرارية التنظيم    - ١

ـ الحزب عن التنظيمات األخرى ال ـ ى وقتية الت باختفـاء  ى تختف

 . ، مثل الجمعية والزمرة والجماعة والعصبة مؤسسها

وم   ى تنظيم على المستوى المحل   - ٢ ى المستوى الق وهـذا   :ى وعل

المعيار يميز الحزب عن الجماعـات البرلمانيـة ، فالجماعـة    

، وال تملـك  ى المستوى القـوم  البرلمانية ال وجود لها إال على

                                                 
)١ (Joseh la palombara et Nyron Weiner, politics: parties and 

political development, Princeton, 1966, p. 5-7.  
)٢ ( Hauriou: 1975, P. 281  Schwartzenberg: Sociologie, p. 331-

33 
)٣ (   Ibid  
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كـل إقلـيم   ى ، منتشرا فى تنظيما متكامال على المستوى المحل

 . الدولة 

الوصـول إلـى   ى تعتبر الرغبة ف :ممارسة السلطة ى الرغبة ف - ٣

السلطة لممارستها أهم ما يميز األحزاب السياسية عن جماعات 

الضغط ، فالهدف المباشر للحزب هو السيطرة على السلطة أو 

ولذا تسعى األحزاب إلى الحصـول  . لمساهمة فيها لممارستها ا

. البرلمان ، وتشكيل الحكومـة  ى على أكبر عدد من المقاعد ف

أما جماعات الضغط فال تهدف إلى الوصول إلى السلطة ، وإنما 

كل ما تسعى إليه هو التأثير علـى مـن يمسـكون بالسـلطة     

 . اغطة والضغط عليهم لتحقيق مصالح هذه الجماعات الض

بإيجاز تسعى األحزاب إلى السلطة ، بينما تود جماعات الضـغط     

  .أن تؤثر على السلطة مع بقائها خارج السلطة 

ية ككـل  وتسعى األحزاب إلى الدفاع عن مصلحة الجماعة الوطن  

، أما جماعات الضغط فال تهتم بالمصلحة وترتكز على التضامن العام

كأن تهتم بمصلحة العمال أو . ة العامة وإنما تدافع عن مصالح خاص

   .الخ…أصحاب األعمال أو مصلحة الزراعمصلحة 

تهتم األحزاب بالحصول على سـند  : البحث عن مساندة شعبية   - ٤

طريـق آخـر ، وهـذا    ى من خالل االنتخابات أو عن أى شعب

حتى لـو كانـت   ى فالنواد. ى المعيار يميز األحزاب عن النواد
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إلى الحصول على ى ات ، وال تسعاالنتخابى سياسية ال تشترك ف

  .البرلمان ى مقاعد ف

السنوات األخيرة ، ى قبوال فى لقى إن هذا التعريف للحزب ، الذ  

ى األحزاب بمعناهـا الـذ  ى ينطبق على األحزاب بمعناها الحديث ، أ

من ى تحدد خالل القرن التاسع عشر ، وبعبارة أدق منذ النصف الثان

ـ  القرن التاسع عشر ، ويبرز هذ الحـزب  ى ا التعريف عنصـرين ف

هـو المشـروع   ى العنصر األول هو التنظيم والعنصر الثانى السياس

  . ى السياس
    L'organisatianالتنظيم  : العنصر األول 

ال شك أن التنظيم له أهمية كبرى بالنسبة لألحزاب ، فـاألحزاب    

ويغيـر هـذا   .  organisms structuresمنظمـات مركبـة   ى ه

ون من بنيان منظم ، فإن األحزاب ال يمكن أن تعيش أو التركيب المك

هيئة الناخبين ، كما ال يمكنها أن تعمل بفاعلية من ى تمد جذورها ف

أجل تحقيق هدفها وهو الوصول إلى السلطة وتنفيذ برنامج سياسى 

  . محدد 
  Le projet politiqueى المشروع السياس: ى العنصر الثان

ـ  ى ياسلتعريف الحزب السى ال يكف   ى أن ننظر إلى التنظـيم وإل

جماعات منظمـة مـن المـواطنين    ى فاألحزاب ه. وسائله المختلفة

جميعـا تبحـث عـن    ى هدفها الوصول إلى السلطة وممارستها، وه

وسيلة تترجم بها إلى الواقع أفكارا رئيسية ، وعلى ذلك فـاألحزاب  

المتعارف عليه الصطالح مؤسسة ، وهـو  ى تعتبر مؤسسات بالمعن
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ـ   كو  L'institution est une)١(خدمـة فكـره   ى نهـا تنظـيم ف

organisation au service d'une idée ى فالتنظيم ليس هدفا ف

ذاته ، وإنما يقام التنظيم من أجل تحقيق المشروع بوسيلة أفضـل ،  

  . من أجل تحقيق هدف معين بوسيلة أكثر فاعلية ى أ

، ات الغربيةراطيالديمقى فهدف األحزاب االشتراكية والشيوعية ف  

أما بالنسبة ألحزاب اليمين أو . الموجود ى هو تغيير النظام االجتماع

بقائه على إ، إما بى الوسط فهدفها هو المحافظة على النظام الرأسمال

ـ  )٢(ما هو عليه وإما بقبول بعض التطورات  جميـع األحـوال   ى وف

فكرة خدمة فكرة ما ، سواء أكانت هذه الى تكون األحزاب منظمات ف

األحزاب اليمينية وأحزاب الوسط أم كانت ى محافظة كما هو الحال ف

األحـزاب  ى فكرة تقدمية تدعو إلى التجديد والتغيير كما هو الحال ف

  .اليسارية
  
  
  

                                                 
هذا هو تعريف العميد موريس هوريو للمؤسسة ، راجـع هوريـو ، سـنة      ) ١(

  ٢٨١، ص  ١٩٧٥
  .  وقد أكد جيل رومانان اليميني هو ذلك الذي يخاف على كل ماهو موجود  ) ٢(

Jules romains affirmait : "être de droite c'est avoir peur pour 
ce qui existe"  
أي أن اليميني يميل إلى المحافظة على األوضاع بينما اليساري يميل إلى التجديـد  

  . والتغيير 
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  المبحث الثاني
  أصل نشأة األحـــزاب

  ـــ

ـ  ى أ –األحزاب السياسية بمفهومها الحديث    ى المؤسسـات الت

ـ  إلى الوصول إلى السلى تسع تتـوفر فيهـا   ى طة وممارسـتها والت

لم تكن معروفة قبل القرن التاسع عشر إال  –شرحناها ى الشروط الت

الواليات المتحدة وانجلترا ومنذ أوائل القرن التاسع عشر بـدأت  ى ف

ظاهرة األحزاب تنتشر بمفهومها الحديث حتى أصبحت اليوم معروفة 

ـ ونشأت بأساليب مختلفة . جميع الدول ى تقريبا ف كافـة  ى أحزاب ف

دول العالم ى الدول الماركسية وفى الدول الغربية وفى دول العالم، ف

  .الثالث 
  فما هو أصل األحزاب وآيف تنشأ ؟ 

فهم الظـاهرة  ى إن اإلجابة على هذا السؤال لها أهمية كبيرة ف  

الحزبية ، فكما أن طفولة اإلنسان تترك آثارا عميقـة علـى حيـاة    

تأثر بأصل نشأتها ، إلى حـد أن معرفـة   الشخص ، فإن األحزاب ت

أصل نشأة الحزب ضرورية لفهم كيفية سيره وعمله، فمن المستحيل 

ى والحـزب االشـتراك  ى معرفة الفرق بين حزب العمـال البريطـان  

كمـا  . دون معرفة الفرق بين نشأة وميالد كل من الحزبين ى الفرنس

وبين نظـام  ى أنه لن يتيسر معرفة الفرق بين نظام الحزبين األمريك

كل من ى دون التعرف على أصل نشأة األحزاب فى الحزبين البريطان

ـ  . انجلترا والواليات المتحدة  ى وهناك فروق بين تعدد األحـزاب ف
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فرنسا ، وهذه الفروق ال يمكن تحليلهـا  ى وتعدد األحزاب ف ةهولند

ـ   كـل مـن   ى تحليال جادا دون الرجوع إلى أصل نشأة األحـزاب ف

  . الدولتين 

بصفة عامة يمكن أن نقول أن مولد ونمـو األحـزاب مـرتبط      

نظـام االقتـراع العـام    ى بالديمقراطية وباتساع هيئة الناخبين وبتبن

  . وتقوية مركز البرلمانات 

فكلما ازدادت مهام البرلمانـات وشـعرت باسـتقاللها ، كلمـا       

عضاؤها ضرورة تنظـيم صـفوفهم ، وكلمـا ازداد عـدد     أاستشعر 

تكون لجان قـادرة علـى تنظـيم    ى لما بدا من الضرورالناخبين ، ك

  . تكون أصواتهم مؤثرة ى الناخبين لك

أوربا والواليات المتحـدة  ى وهكذا فإن نشأة كثير من األحزاب ف  

ويطلق الفقهـاء علـى   . مرتبطة بنشاط الناخبين وأعضاء البرلمان 

 نشأت من تنظيم أعضاء البرلمان والناخبين ألنفسـهم ى األحزاب الت

  . نشأت داخل هيئة الناخبين والبرلمانات ى أى بأنها ذات أصل داخل
Origine intérieure électorale et parlementaire 

des partis : 
بينما توجد أحزاب أخرى نشأت خارج البرلمانات والنـاخبين ،  

 Origine extérieureى يسميها الفقهاء أحزاب ذات أصل خارج

des partis اب التى قد تنشأ نتيجة لنشاط النقابات وهذه هى األحز

  . أو الكنيسة أو الجماعات الدينية أو الخاليا السرية
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وإذا نحن انتقلنا إلى دول العالم الثالث نجد أنها جميعا اآلن بها   

أحزاب باستثناء عدد قليل جدا من الدول منهـا المملكـة العربيـة    

ـ    ات التحـرر  السعودية ، وأحزاب دول العالم الثالـث تـأثرت بحرك

فبعضها نشأ لمقاومة االستعمار واسـتمر ليمسـك بالسـلطة بعـد     

  . االستقالل ، وبعضها نشأ بعد االستقالل 

الدول المتقدمة ثم ننتقل إلـى  ى وسنبدأ بدراسة أصل األحزاب ف  

  . دول العالم الثالث ى دراسة أصل األحزاب ف
  : الدول المتقدمـة ى أصل األحزاب ف

   :البرلمانات ومن تنظيم الناخبين  أحزاب نشأت داخل -١

أن مجموعة برلمانية تتكون ثم تظهـر  ى تتلخص هذه الطريقة ف  

 les comitésلجان النـاخبين  ى جماعات منظمة من الناخبين تسم

électoraux  ويتبع ذلك إقامة عالقة دائمة بين هذين العنصـرين .

. ةلنيابيوهذه الطريقة تتمشى مع طبيعة سير األمور داخل المجالس ا

ـ ثوهو تعدد اآلراء ، وتجمع األعضاء الم وظهـور  ى الـرأ ى قفين ف

ـ ى الرأى انقسامات داخل البرلمان ، ثم تنظيم هذه االنقسامات ف ى ف

  . شكل مجموعات برلمانية

أو إلى  اإليديولوجياتإلى اختالف ى الرأى وقد يرجع االنقسام ف  

  . اختالف المصالح ، واألمثلة على ذلك كثيرة 

انقسمت  ١٧٨٩سنة ى فرنسا فى داخل الهيئة التأسيسية ف ىفف  

  . مجموعة برلمانية ى آراء أعضاء الهيئة وتجمع ممثلو كل إقليم ف



  ـــــــــــــــــ )نشاطها –نشأتها  –أهميتها (

  ـــــــــــــــــــ  ٢٠٠٥) يونية(مركز البحوث البرلمانية 

انجلترا خالل القرن التاسع عشر كان من األفضل أن يكون ى وف  

الدائرة ولذا ى تقديم المرشح لالنتخابات عن طريق مجموعة من ناخب

  . لحالة وسيلة لتقديم المرشح هذه اى كان تجمع الناخبين ف

الواليات المتحدة نظرا ألن عديدا من المناصب يتم اختيـار  ى وف  

 Les comitésشاغليها باالنتخاب فقـد لعبـت لجـان النـاخبين     

électeraux ـ  ى دورا هاما ف تكـوين الحـزبين   ى االنتخابـات وف

الكبيرين لضمان عدم تبديد أصوات النـاخبين ولضـمان تنظيمهـا    

وقد . االنتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسة ى تغاللها فوحسن اس

إلى تشجيع لجان الناخبين  على االستمرار وزيادة نشاطها تبنى ى أد

نظام الغنائم منذ عهد الرئيس جاكسون ومقتضـى هـذا النظـام أن    

  . الوظائف الرئيسية ى الحزب الفائز يعين أنصاره ف

ة والسرية    أحزاب نشأت من النقابات والكنائس -٢ والجماعات الديني
 :  

توجد أحزاب نشأت نتيجة لمساندة قوية من هيئات متعددة مثـل    

  . النقابات والكنائس والجماعات الدينية والخاليا السرية 

ولعل أهم مثال على حزب نشأ من النقابات هو حـزب العمـال     

 فقد نشأ على إثر قرار اتخذه مؤتمر االنتخابات العماليـة ى البريطان

أنشا تنظيما من البرلمانيين ى والذ Trades unions ١٨٩٩سنة 

تفسر لنا العالقة الوطيدة ى التى ولعل هذه النشأة ه. ومن الناخبين 

ومن هنا يميز الفقـه بـين   . بين حزب العمال والنقابات  حتى اآلن 

األحزاب االشـتراكية ذات النشـأة   : نوعين من األحزاب االشتراكية 
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الكلمة وأحزاب اشتراكية ى عتبر أحزابا اشتراكية بمعنالنقابية وهذه ت

أنشأها برلمانيون مثقفون وهذه تعتبر أحزابا اشتراكية نظرية وأقـل  

  . ى واقعية من األحزاب األول

ى نشأة األحزاب فى أما الكنائس والجماعات الدينية فأثرها هام ف  

بل سـنة  نشأة األحزاب قى أوربا ، فقد تدخلت الكنيسة الكاثوليكية ف

  . نشأة األحزاب الديمقراطية المسيحية المعاصرة ى وف ١٩١٤

، ى بلجيكا كانت الكنيسة وراء الحزب المحـافظ الكـاثوليك  ى فف  

، ى اإليطـال ى المسـيح ى وكذلك الحال بالنسبة للحـزب الـديمقراط  

  . ى األلمانى المسيحى والحزب الديمقراط

ما ألن نشاطها وأخيرا فإن بعض األحزاب قد نشأت نشأة سرية إ  

كان ممنوعا من الناحية القانونية ، وإمـا ألنهـا فضـلت أن يظـل     

ـ  كانـت  ى نشاطها غير معلن، ومن النوع األول حركات المقاومة الت

تحولت ى موجودة إبان الحرب العالمية الثانية لمقاومة المحتلين والت

ى إلى أحزاب بمجرد انتهاء االحـتالل ومثالـه الحـزب الـديمقراط    

كـان  ى السوفييتى ، وبالمثل فإن الحزب الشيوعى اإليطال ىالمسيح

، ثم تحول إلى الحزب الحاكم بعـد   ١٩١٧نشاطه ممنوعا قبل سنة 

  .  ١٩١٧نجاح الثورة البلشفية سنة 
  : الدول حديثة العهد باالستقالل ى أصل األحزاب ف

يمكن بصفة عامة أن نميز بين نوعين من األحزاب مـن حيـث     

لدول حديثة العهـد باالسـتقالل ، أحـزاب نشـأت     اى أصل النشأة ف
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لمقاومة االستعمار وتحرير البالد وأحزاب أنشأتها السلطة القائمـة  

  . بعد االستقالل لتقوم بدور السند 

وحزب ى ، حزب الوفد المصرى ومن األمثلة على األحزاب األول  

، وجبهـة التحريـر   ى ، وحزب الدستور التونسى االستقالل المغرب

  . ى األندونيسى ، والحزب الوطنى رية ، وحزب المؤتمر الهندالجزائ

ى ومن األمثلة على األحزاب الثانية ، حزب المصلحة الوطنية ف  

ـ ى الدستورى السلفادور والحزب الثور المكسـيك ، واالتحـاد   ى ف

  . مصر ى فى السودان واالتحاد االشتراكى فى االشتراك

العهد باالستقالل تصدر  ويالحظ أن عددا كبيرا من الدول الحديث  

يمكن أن تمزق ى الصراعات التى قوانين يمنع األحزاب ، وذلك لتفاد

، السهل فى ظاهره ال يمكن أن يدوم غير أن هذا الحل. وحدة الدولة 

ـ   ى وال أن يقدم وسيلة منظمة للتعبير عن الصراعات الحقيقيـة الت

عات ، إن المجتمع ، كما أنه ال يقدم صيغة لحل هذه الصراى توجد ف

الواقع تحتاج إلى مواجهة ومن الخطر ى هذه الصراعات الموجودة ف

  . تجاهلها واالكتفاء بالحل السهل وهو منع األحزاب السياسية 
  المبحث الثالث

  زابف األحـوظائ
  ــــ

بلورة االنقسامات الطبيعية ى تقوم األحزاب السياسية بدور هام ف  

بيعية إلى انقسامات منظمة، المجتمع ، وتحويلها من انقسامات طى ف

ذلك أن الحياة السياسية مليئة باالتجاهـات المتعارضـة ، والقـوى    
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المتنافسة واألمزجـة المتباينـة ، والطمـوح واألطمـاع واآلمـال      

ـ   ى والمصالح المختلف ، وهذه كلها تعتبر محركات النشـاط السياس

  .تتبلور وتتحرك من خالل األحزاب السياسية ى وه

ات الفعالة اليجاد نوع من النظام اب من أكثر األدووتعتبر األحز  

الحياة االجتماعية ، كما تعتبر األحزاب ملجأ لتجسيد المثل العليا، ى ف

الوجه المتحرك للفكرة القانونيـة ،  ى بل إن البعض يعتبر األحزاب ه

  . الحياة السياسية ى واألداة للمساهمة ف

ى لسياسية فإنها تتولالحياة اى األحزاب هذا الدور فى تؤدى ولك  

  : القيام بعدة وظائف 
  . يديولوجيتها بين الناخبين أنشر  -١
  . الحزب ى اختيار مرشح -٢
  .توفير اتصال دائم بين الناخبين والنواب  -٣
  .تنظيم النواب داخل البرلمان  -٤
 .حل الصراعات داخل الحزب  -٥
  :يديولوجية الحزب بين الناخبينأنشر  -١

أكبر عدد من المؤيدين عـن  يسعى كل حزب إلى الحصول على   

ومـن  . ى قناع الناخبين بأيديولوجيته وببرنامجـه االنتخـاب  إطريق 

الناحية الواقعية ال يمكن ألى حزب أن يحرز انتصارا إذا لـم يكـن   

قادرا على التعبير عن المشاعر واالمال واألفكار الكامنه لدى قطـاع  

. الحـزب  ى من المواطنين بحيث يشعر هذا القطاع أنه يجد نفسه ف

حقا إن الحزب يطور المشاعر واآلمـال واألفكـار ويعطيهـا قـوة     
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ووضوحا ، ولكن هذه األفكار تكون موجودة قبل األحـزاب وبـدون   

حزب تفقد تأثيرها تدريجيا ى األحزاب ، وعلى ذلك فإن أيديولوجية أ

  . العام ى إذا فقدت استجابتها آلمال الرأ

ى لى وجوب تنمية الـوع وهكذا فإن األحزاب السياسية تساعد ع  

عندما تقوم بهذا الدور تفتح أمـام  ى لدى المواطنين ، وهى السياس

المواطن فرصة االختيار بوضوح أثناء عمليـة االقتـراع ، وبغيـر    

األحزاب تبدو الجماهير غير قادرة علـى التمييـز بـين اتجاهـات     

المرشحين ، ومن ثم تجد نفسها مضطرة إلى اختيـار الشخصـيات   

  .المجتمع ى البارزة ف

أن الظاهرة الحزبية تمت مـن خـالل   ى ولعل هذا هو السبب ف  

، الليبرالية فى القرن التاسع عشر األحزابى األحزاب اليسارية ، وه

ـ  ى واألحزاب االشتراكية ف ى القرن العشرين ، وكان الهـدف األساس

ى وجه الشخصيات البارزة التقليدية فى لهذه األحزاب هو الوقوف ف

  . اعد نمو األحزاب على تحقيق هذا الهدف المجتمع وس

سبيل نشـر أيـديولوجيتها إلـى    ى واألحزاب السياسية تسعى ف  

لذلك تمد الرأى العام ى مواجهة األحزاب األخرى ونقد برامجها ، وه

ـ  . بالمعلومات الالزمة لتعضيد وجهة نظرها  ى وهذه المعلومـات الت

عام مسـتنير ، إذ  ى تقدمها األحزاب للمواطنين ضرورية لتكوين رأ

يستحيل على الناخبين الوصول إلى هذه المعلومـات بمجهـوداتهم   

  .الفردية 
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  :الحـزبى اختيـار مرشح -٢
االنتخابات وتقدمهم للناخبين على ى تختار األحزاب مرشحيها ف  

حقا إن األحزاب ال تحتكـر عمليـة تقـديم    . الحزب  اأنهم مرشحو

رشحين الذين يتقدمون إلـى  المرشحين لالنتخابات إذ يوجد بعض الم

حزب ، ويحرز الـبعض مـنهم نجاحـا    ى االنتخابات مستقلين عن أ

ـ ى حزب ، ولكن أغلب المرشحين الذى بدون تعضيد أ ى يفوزون ف

االنتخابات يكونون مرشحين من قبل أحزاب قائمة وقوية ، ويرجـع  

ذلك إلى أسباب عديدة لعل أهمهـا أن عمليـة الدعايـة االنتخابيـة     

لفة ، مما يضطر أغلب المرشحين إلـى االعتمـاد علـى    أصبحت مك

  . تمويل عملية الدعاية ى خزانة الحزب ف

تختلف بـاختالف  ى وتوجد عدة وسائل الختيار المرشحين ، وه  

  . تركيب الحزب ونوعه 

ــارة     ــة المخت ــأحزاب القل  Les partis de cadresف

traditionnels    تعهد بعملية انتقاء المرشحين إلـى لجـان مـن 

ـ   ى الحزب ويسـم ى الشخصيات البارزة ف الـدول  ى هـذا النظـام ف

أن عملية اختيار المرشـحين  ى ، وهو يعن Caucusاالنجلوسكونية 

نهاية القرن التاسع ى وف. تقوم بها طبقة أوليجارشية ضيقة ومغلقة

الواليات المتحدة نحو نظام جديـد وهـو   ى عشر تحركت األحزاب ف

 Le systéme des primairesيدية نظام االنتخابات األولية التمه

ى الحزب فى إذ تجرى انتخابات تمهيدية داخل الحزب لتحديد مرشح

االنتخابات ى الحزب فى قائمة مرشحى وتظهر ف. االنتخابات العامة 
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داخل الحزب ، عدة أسـماء ويضـع الناخـب    ى تجرى األولية ، الت

اللجـان   يختاره ممثال للحزب ، ولكنى عالمة أمام اسم المرشح الذ

علـيهم  ى تقوم باختيار المرشحين الذين يجرى التى األوليجارشية ه

ـ ى االنتخاب األول ى داخل الحزب ، والذين يتم من بينهم انتخاب ممثل

  . االنتخابات العامة ى الحزب ف

فتقـوم   Les parties de massesأما األحزاب الجماهيريـة    

عقـد  ى تحصل فباختيار مرشحيها بوسيلة أخرى ، وهذه الوسيلة ت

. ية،يساهم فيها جميع أعضاء الحزبمؤتمرات قومية ومؤتمرات محل

الحـزب عـن طريـق    ى المؤتمرات المحلية اختيار مرشحى ويتم ف

ويعتبر هـذا  . أن الديموقراطية تتحقق داخل الحزب ى االنتخاب ، أ

النظام نظاما جيدا إذا كان عدد أعضاء الحزب كبيرا ، ولكنه يكـون  

  . ن عدد أعضاء الحزب قليال بالنسبة لعدد الناخبين معيبا إذا كا
  :تحقيق االتصال الدائم بين الناخبين ونوابهم -٣

االحتفاظ بصلة مع النـاخبين ، حتـى   ى للنواب مصلحة أكيدة ف  

يضمنوا إعادة انتخابهم ، ومن الناحيـة العمليـة يتوجـه أعضـاء     

اعـات  نهاية كل أسبوع إلى  دوائـرهم لحضـور اجتم  ى البرلمان ف

ومؤتمرات يقومون خاللها بإعطاء معلومات للناخبين ويتلقون منهم 

وهذه اللقاءات يمكـن أن تـتم   . طلباتهم ويتعرفون على احتياجاتهم 

دون وساطة األحزاب إذا توفرت لدى النائب سكرتارية شخصـية ،  

ولكن األحزاب السياسية تجعل هذا االتصال أيسر على النائب ، ألنها 
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الحزب يقومون بتـوفير عالقـة   ى مجموعة من مناضلتقدم للنائب 

دائمة مع الناخبين ، وهؤالء المناضلون يدافعون عن آراء النائـب  

وهو من ناحية أخرى ، ينقلون إلـى  . ى ويشرحون نشاطه البرلمان

النائب مشاعر الناخبين وآمالهم ومصالحهم وبذا يعتبـرون وسـيلة   

  .يستفيد بها النائب ى لجمع المعلومات الت

الحزب لهـا مخـاطر ، إذ   ى مناضلى تودع فى إن هذه الثقة الت  

يمكن أن يكون هؤالء الوسطاء وسيلة لتوفير االتصال بـين النائـب   

والناخبين ، ولكنهم يمكن أن يكونوا حـاجزا يعـزل النائـب عـن     

الناخبين ، ويتوقف هذا على مدى فهم هؤالء المناضـلين لـدورهم   

  . زب وعلى مدى إخالصهم ووالئهم للح
  :البرلمانى تنظيم نواب الحزب ف -٤

ـ    نشـاطهم  ى قبل نمو األحزاب السياسية كان النواب مستقلين ف

ـ ى داخل البرلمان ولكن تطور األحـزاب السياسـية أد   تجميـع  ى إل

ـ  جماعـات برلمانيـة   ى أعضاء البرلمان المنتمين إلى حزب واحد ف

groupes parlementaires   ـ ة وقد كانت المجموعـات البرلماني

ولكنها عـدت فيمـا بعـد     ١٩١٤فرنسا قبل سنة ى ممنوعة مثال ف

تنظيم البرلمانات الحديثة ، وبواسطتها يتم انتقاء ى عنصرا رسميا ف

أعضاء اللجان البرلمانية وتنظيم نشاط البرلمانيين المنتمـين إلـى   

  . حزب واحد 

مشكلة تنظيم التصويت ، وفيمـا يتعلـق   ى ولعل أهم مشكلة ه  

ـ  بعملية التص نتركهـا  ى ويت تختلف األحزاب من حيث الحريـة الت
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 Leألعضائها فتوجد أحزاب مرنة وأحزاب جامدة ، الحزب المـرن  

parti souple ال يرغم اعضاءه على التصـويت  ى هو الحزب الذ

بحيث يترك للعضـو  . على نحو معين إزاء الموضوعات المطروحة 

كية واألحـزاب  وتعتبر األحزاب األمري. حرية التصويت كيفما يشاء 

 Le partiأمـا الحـزب الجامـد    . أوربا أحزابا مرنة ى اليمينية ف

rigide يرغم أعضاءه على التصويت بشكل موحد ى فهو الحزب الذ

إزاء الموضوعات الرئيسية مثل طرح الثقة بالحكومـة والمشـاكل   

األساسية ، وتعتبر األحـزاب االشـتراكية والشـيوعية ، وحـزب     

أحزابا ى األلمانى المسيحى والحزب الديموقراط ىالمحافظين البريطان

جامدة، وبصفة عامة تعتبر األحزاب الجماهيرية أحزابـا جامـدة ،   

ولكن بعض أحزاب القلة المنتقاة أيضا أحزاب جامـدة مثـل حـزب    

  . المحافظين وحزب األحرار البريطانيين 
ادة   -٥ واب والق ين الن زب ب ل الح راعات داخ ل الص ح

  :الداخليين
ـ  ى نظيم نواب الحزب فإن ت   ى البرلمان يطرح مسألة مهمـة وه

  . مواجهة قادة الحزب ى مسألة مدى استقالل هؤالء النواب ف

فمن المعروف أن أحزاب القلة المختارة مكونة من شخصـيات    

بارزة إلى جانب النواب أعضاء البرلمان ويعمل النواب البرلمـانيون  

خزانة الحزب ، وال يجد تمول ى على التفاهم مع هذه الشخصيات الت

  . وجههم ى هؤالء النواب تنظيما إداريا يمكن ان يعارضهم أو يقف ف
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ى أما األحزاب الجماهيرية فيوجد داخلها جهاز إدارى معقد يتول  

المعونـات الماليـة ويقـوم باالتصـال     ى عملية تنظيم الحزب ويتلق

.  اللجان والمؤتمرات واالجتماعاتى الحزب فى المستمر مع مناضل

وهؤالء يكونون طبقة القادة الداخليين للحزب وتضم هـذه الطبقـة   

أمناء الحزب وأعضاء تنتخبهم اللجان والمـؤتمرات  ى سكرتاريين أ

الحزبية ، وينشب تنافس بين النواب وبين القادة الـداخليين علـى   

  . إدارة الحزب 

تكون قاعدة كل ى ويعكس هذا الصراع صراعا بين الجماعات الت  

تختار القادة الـداخليين وجماعـة   ى اعة أعضاء الحزب التفريق جم

ويظل الصراع علـى قيـادة الحـزب    . تختار النواب ى الناخبين الت

كمـا  . محدودا ألن الحزب يحرص على استمرار عالقته بالنـاخبين  

الحياة ى يحرص على دوام تواجده داخل البرلمان ، وإال فقد تأثيره ف

  . السياسية 

أغلب األحـزاب الجماهيريـة هـو خضـوع     ى فوالمبدأ السائد   

الجماعات البرلمانية لسلطة القادة الداخليين ، ومعنى ذلك أن الناخب 

  . ثقة ال لنوابه الذين يختارهم وإنما للحزب وقيادته ى يعط
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  المبحث الرابع
  أنواع األحزاب

Les types des partis  
  ــــــــــــــ

، ولكن أهـم تصـنيف   يمكن تصنيف األحزاب تصنيفات متعددة   

 Partis de cadresلألحزاب هو تصنيفها إلى أحزاب قلة مختارة 

، ويعتمد هذا التصـنيف   Partis des massesوأحزاب جماهيرية 

على اختالف تنظيم األحزاب ، ويترتب على طريقة تنظـيم الحـزب   

  . ى نتائج تؤثر على االنتخابات وعلى التمثيل البرلمان

أخرى عندما يصنف األحـزاب الجماهيريـة   ويتقدم الفقه خطوة   

وأحـزاب نـاخبين    Partis des militantsإلى أحزاب مناضلين 

Partis des électeurs  .  

  أحزاب القلة المختارة واألحزاب الجماهيرية - ١
Les partis de cadres et les partes des masses 

   Les partis de cadresأحزاب القلة المختارة ) أ(
ـ كانت أ   ـ  ى حزاب القلة المختارة أسبق إل الحيـاة  ى الظهـور ف

أحزاب تهدف إلى جمع الشخصـيات البـارزة ذات   ى السياسية ، وه

 Laتهتم بنوعية األعضاء وال تلتفت إلى كثرة عددهم ى النفوذ، فه

qualité leur impore plus que la quantité  .  

لـى  تسعى هذه األحزاب إلى ضمها عى والشخصيات البارزة الت  

تمكنها مـن  ى صفوفها إما أن تكون بارزة بسبب مكانتها األدبية الت
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ى ممارسة تأثير معنوى، وإما  أن تكون بارزة بسبب ثرائهـا الـذ  

  . تغطية نفقات الحمالت االنتخابية ى يسمح لها بالمساعدة ف

ى وقد تبنت هذا التنظيم األحزاب المحافظة واألحزاب الليبرالية ف  

المتحدة خالل القرن التاسع عشر ، واحتفظت هذه أوروبا والواليات 

  . األحزاب بصفة عامة بهذا التنظيم إلى اليوم 

صورتها التقليدية موزعـة إلـى لجـان    ى كانت هذه األحزاب ف  

محلية تقابل تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابيـة ، ولمـا كـان عـدد     

أعضاء الحزب غير كبير فلم تكن بحاجة إلى تنظـيم قـوى ، ولـذا    

اتسمت أغلبها بضعف تنظيمها وكان األعضاء يتمتعـون باسـتقالل   

كبير ، ألن األجهزة المركزية للحزب لم تكن تمارس بصـفة عامـة   

ومع ذلك فقد كانـت األحـزاب البريطانيـة    . سلطات واسعة عليهم 

. المحافظة والليبرالية منظمة تنظيما مركزيا منذ القرن التاسع عشر 

القرن العشرين نحـو مركزيـة تنظـيم    ى ثم اتجهت الدول األخرى ف

  .األحزاب 

ى ويتفق تكوين وهيكل أحزاب القلة مع الليبرالية بمفهومها الـذ   

ـ ى كان سائدا خالل القرن التاسع عشر ، وه كانـت  ى الليبرالية الت

أو على الطبقة ) األحزاب الليبرالية( تعتمد على الطبقة البورجوازية 

كما كانت متوافقة مع مبدأ تقييد )  أحزاب المحافظين( االرستقراطية 

االقتراع وبداية تطبيق االقتراع العام ، حيث كان الناخب يضع ثقتـه  

  . صفوة مختارة لها مكانتها االجتماعية ى ف
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صورتها التقليدية ، ظهرت صـورة  ى إلى جانب أحزاب القلة ف  

. حديث من أحزاب القلة نمت وتطـورت خـالل القـرن العشـرين     

األمريكية تطورت طورا هاما بواسطة نظام االنتخابات  فأحزاب القلة

تدعو فيه األحزاب المواطنين ى وهو نوع من االقتراع األول. األولية 

الحزب ثم يقدم هؤالء المرشـحين إلـى   ى انتقاء مرشحى للمساهم ف

نظام االنتخابات االولية إلـى كسـر   ى االنتخابات الحقيقية ، وقد أد

مقصورة على اختيار األعضاء البـارزين   كانتى الحلقة الضيقة الت

  .  المجتمع ى ف

صـورة  ى ومن ناحية أخرى فقد ابتكر حزب العمـال البريطـان    

، عندما تكونت لجانه من  ١٩٠٠جديدة من صور أحزاب القلة سنة 

النقابات ى أشخاص عاملين بارزين فلجانه األساسية مكونة من ممثل

ـ   . ية والجمعيات التعاونية والجمعيات الثقاف ى وهـؤالء تجمعـوا لك

هـذه اللجـان اختيـار    ى وتتـول . ى المجال السياسى يعملوا معا ف

ى االنتخابات ، وتقوم بادارة الشـئون الماليـة أ  ى الحزب فى مرشح

تقوم بالدعاية وجمع األموال الالزمة لذلك من الجماعات المختلفـة  

  . الحزب ى المشتركة ف

إلى أحزاب اشتراكية أخـرى  ى البريطانى انتقل هذا النظام العمال  

ى البلجيكى مثل األحزاب االشتراكية االسكندنافية ، والحزب االشتراك

بعض األحـزاب  ى ، ونجد هذا النظام متبعا أيضا ف ١٩٤٠قبل سنة 

ى المسـيح ى الديموقراطية المسـيحية مثـل الحـزب الـديموقراط    
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حيـث   ١٩٣٦وإلـى   ١٩١٩الفترة مـن  ى فى والبلجيكى النمساو

ان الحزب من ممثلـين للنقابـات العماليـة والمنظمـات     تتكون لج

  . الخ ... الزراعية ، وجمعيات الطبقة المتوسطة 

   les partis de massesأحزاب الجماهير ) ب(
الدول الغربية مع انتشار االشتراكية ى ظهرت أحزاب الجماهير ف   

ثم الشيوعية ، وقد كان لألحزاب االشتراكية فضل ابتكار هذا الشكل 

من أشكال األحزاب مع بداية القرن العشرين ، ثم نقلـت األحـزاب   

الشيوعية واألحزاب الفاشية عن األحزاب االشتراكية هـذا الشـكل   

بل . للحزب مع إدخال تعديالت غير جوهرية على النظام ى الجماهير

أن بعض األحزاب المحافظة والليبرالية والمسيحية حاولت تقليد هذا 

  . ام حزب القلة الشكل متخلية عن نظ

تبنـت أغلـب األحـزاب    : األحزاب الجماهيريـة االشـتراكية     

، حتـى أن حـزب العمـال    ى االشتراكية شكل الحـزب الجمـاهير  

الحزب ، ى يقبل العضوية المباشرة ف ١٩٢٧بدأ منذ سنة ى البريطان

أحدهما غير مباشر وهـو  : بحيث أصبح الحزب مركبا من تشكيلين 

يقبل أعضاء من األشخاص البـارزين  ى الذأوضحناه وى التشكيل الذ

نقابات أو جمعيات وتشكيل مباشرة مكون من جماهير انضـمت  ى ف

  . إلى الحزب دون اشتراط انتمائها إلى نقابات أو جمعيات 

دوافع مالية ملحـة ،  ى وترجع أسباب نشأة أحزاب الجماهير إل  

أعضاء  مشكلة مالية ألنها تضمى فبينما لم تكن لدى احزاب اليمين أ
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قادرين على تمويلها ، واجهت األحزاب اليسـارية مشـكلة نقـص    

األموال ، ولمواجهة هذه المشكلة حرصت األحزاب اليسارية علـى  

جمع أكبر عدد من األعضاء وجعلتهم يدفعون اشـتراكا سـنويا أو   

شهريا لتمويل خزانة الحزب ، خاصة وأن هذه األحـزاب لـم تكـن    

الموسرين ، كما لم يكـن باسـتطاعة   تستطيع االعتماد على مساندة 

أن ى مرشحيها تمويل الدعاية االنتخابية ومواجهة نفقات الحزب ، أ

ـ  ى هذه األحزاب اليسارية وجدت نفسها غير قادرة على االعتماد عل

قلة غنية ، فلجأت إلى جمع اشتراكات بسيطة من جماهير عريضـة  

ة األحـزاب  وراء نشـأ ى من المواطنين العاديين ، أما السبب الثـان 

نشر الثقافة السياسية بين طبقة العمـال  ى الجماهيرية فهو الرغبة ف

أوائـل القـرن   ى لم تكن لديها معلومات عن الحياة السياسية فى الت

التاسع عشر ، ولتحقيق هذا الغرض كانـت االجتماعـات الدوريـة    

ألقسام الحزب تأخذ شكل محاضرات سياسية مسائية ، تهـدف إلـى   

سياسية بين الجماهير وتسمح لهم بممارسة حقـوقهم  نشر الثقافة ال

  . ممارسة حقيقية 

ـ  : األحزاب الشيوعية    ـ ى كانت األحزاب الشـيوعية األول ى الت

جماهيريـة   أحزاباانبثقت من األحزاب االشتراكية فى الدول الغربية 

جمـاهير   أحـزاب الشيوعية فى الدول الغربية  األحزابعندما كانت 

حقـا إن  . عن األحـزاب االشـتراكية   ى احمن عدة نو كانت تتميز

جمـع  ى إلى األحزاب الشيوعية شأن األحزاب االشتراكية كانت تسع
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الحزب ولكنها لم تكن تقسمهم ى أكبر عدد من المواطنين كأعضاء ف

المقام األول بمكان ى ، فاألحزاب الشيوعية تهتم فى أساس محلى عل

الحـزب علـى    وعلى هذا األساس يتم توزيع خاليـا . عمل العضو 

. الخ...مصانع والمتاجر والمدارس على الى المشروعات المختلفة أ

ولكن هذه األحزاب تجد نفسها مضطرة إلى تكملـة خالياهـا علـى    

مكان محـدد  ى وذلك بالنسبة للعمال الذين ال يعملون فى أساس محل

  . وكذا بالنسبة للفالحين والمزارعين 

عمل مزايا كثيرة ، إذ يسـهل  أماكن الى وتقدم الخاليا المنتشرة ف  

على األعضاء االتصال ببعضهم بصفة مسـتمرة ومباشـرة ، فهـم    

يتقابلون يوميا، يمكنهم معرفة تعليمات الحزب بشكل منتظم ، كما أن 

مكان عمل واحد يجعل مناقشاتهم السياسـية مرتبطـة   ى تواجدهم ف

ى بالواقع وبمشاكل تقع تحت بصرهم ، فالتضامن النابع من العمل ف

ـ ى يصدر عن السكن فى جهاز واحد أكثر قوة من التضامن الذ ى ح

ـ   . واحد أو مدينة واحدة  ى وهكذا فإن أسلوب الخاليـا المنتشـرة ف

  . أماكن العمل يخلق روابط متينة بين أعضاء الحزب 

تميز األحزاب الشيوعية عن األحزاب ى أما الخصيصة الثانية الت

الخلية الشيوعية ال تضـم إال  قلة أعضاء الخلية ، فى االشتراكية فه

 laاالشتراكية يضم القسم الواحـد   األحزابى عدة عشرات بينما ف

section  وتحـرص  ) سكان مدينة مـثال  (عدة آالف من األعضاء

األحزاب الشيوعية على قلة عدد أعضاء الخلية  بحيث إذا وجدت أن 
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ر أعضاء الخلية كبير قسمتها إلى خليتين بمجرد العثور على سكرتي

إلـى  ى عامل قلة عدد األعضاء تـؤد ى كفء، وهذا العامل بدوره أ

ى زيادة التضامن بين أعضاء الحزب ، ألن كثرة عدد األعضاء يـؤد 

حقا أن توزيع الحزب على  عـدد  . إلى اختالفهم وصعوبة تنسيقهم 

إلى تفرقهم بل إلى انفجار الحزب ى كبير من الخاليا الصغيرة قد يؤد

ذلك عن طريـق تحقيـق   ى تفادى ية نجحت فولكن األحزاب الشيوع

مركزية شديدة وعن طريق نشر أيديولوجيتها ، بحيـث تضـمن أن   

  . يفكر جميع أعضاء الحزب بطريقة واحدة 

الفترة مـا بـين   ى ظهرت األحزاب الفاشية ف: األحزاب الفاشية 

ثـم تـاله   ى اإليطالى الحربين العالميتين ، كان أولها الحزب الفاشت

وقد اتسـم الحـزب   ) . النادي( ى األلمانى االشتراكى الحزب الوطن

  . درجة ممكنة ى وصلت إلى أعلى بالتنظيم والدقة التى الناز

ذلـك شـأن   ى وتعتبر األحزاب الفاشية أحزاب جماهير شأنها ف

أنها ى الدول الغربية ، أى األحزاب االشتراكية واألحزاب الشيوعية ف

ء ، ولكـن األحـزاب   إلى ضم أكبر عدد ممكن مـن األعضـا  ى تسع

طريقة تطبـق علـى   ى الفاشية تجمع األعضاء بطريقة مبتكرة ، وه

ـ  الـنظم العسـكرية ، إذ تعتبـر    ى األحزاب الطرق الفنية المتبعة ف

تكوين الحـزب، وإن  ى جزءا مهما ف) الميلشيا(التشكيالت العسكرية 

كل عضو أن يكون حـامال للسـالح أو عضـوا    ى كان ال يشترط ف

  . ميليشيا 
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هو تجمـع صـغير مـن    ى الحزب الفاشى فى لعنصر األساسوا

شـارع  ى لحظة ألنهم يسكنون فى أى عشرة رجال يسهل جمعهم ف

علـى  ى شكل هرمى واحد ، هذه التجمعات تنظم فى مبنى واحد أو ف

  .الجيش ى غرار التنظيمات العسكرية ف

  :أحـزاب المناضلين وأحزاب الناخبين - ٢
هير كلهـا أحزابـا اشـتراكية أو    البداية كانت أحزاب الجماى ف  

شيوعية تؤمن بأيديولوجيـة وتناضـل مـن أجلهـا ، فـاألحزاب      

االشتراكية والشيوعية تهتم بانتقاء أعضاء نشـطين مـن النسـاء    

  . والرجال المقتنعين بأيديولوجية ومستعدين للعمل من أجل تحقيقها 

الوقت الحاضر توجـد أحـزاب ذات   ى ولكن الحظ الفقهاء أنه ف  

يمكـن  ى يمينية أو معتدلة تضم أعدادا كبيرة من األعضاء ، أ ميول

اعتبارها أحزاب جماهير ، وهذه األحزاب ليست أحزابا قائمة علـى  

أيديولوجية جامدة ومحددة ، إن أهم ما يشغل هذه األحزاب هـو أن  

ى االنتخابـات ، أ ى تحوز إعجاب الناخبين وتحصل على أصواتهم ف

 Leاالعتبــارات العمليـة ى علــأن هـذا النــوع مــن األحـزاب ي  

pragmatisme    ــل ــة ، وتتمث ــارات األيديولوجي ــى االعتب عل

االنتخابات والفوز بأكبر عدد من ى االنتصار فى االعتبارات العملية ف

دول كثيرة ى وهذا النوع من األحزاب موجود ف. المقاعد والمناصب 

ـ ( منها الواليات المتحدة ، وانجلترا ، وألمانيا ،  ى ديمقراطالحزب ال

  ).إتحاد الديمقراطيين الجمهوريين ( ، وفرنسا ، )  شتراكى اال
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  المبحث الخامس
  نظـم األحـــزاب

Les types de systemes de partis  
  ـــــــــــــــــــــ

  :المقصود بنظم األحـزاب 
رأينا أنه توجد أنواع متعددة من األحـزاب تختلـف بـاختالف      

جانب ى ن الناحية الداخلية ، غير أنه إلطريقة تنظيم هذه األحزاب م

هذه األنواع المتعددة من األحزاب توجد اختالفات بين نظم األحـزاب  

من حيث عدد األحزاب داخل الدولة ، وحجم كـل حـزب بالنسـبة    

ستراتيجية إلألحزاب األخرى ، وطريقة تعاون األحزاب مع بعضها، و

يكون نظامـا مـن   إن مجموع هذه العالقات بين األحزاب . كل منها

العالقات الثابتة نسبيا ونتيجة الختالف هذه العالقات بـين األحـزاب   

الدولـة هـو   ى السائد فى أخرى قد يكون النظام الحزبى من دولة إل

نظام تعدد األحزاب أو نظام الحزبين السياسيين ، أو نظـام الحـزب   

نظـام  ى الواحد ، ومن المتفق عليه أنه ال يمكن فهم طريقة سـير أ 

ـ س ى ياسية لدولة ما من الناحية الواقعية إال إذا عرفنا النظام الحزب

السائد ، وعالقات األحزاب بعضها ببعض ، وكيفية امتـزاج النظـام   

  . للدولة ككل ى بالنظام السياسى الحزب

يتبنى كثير من الفقهاء تصنيف نظم األحزاب إلى نظـام تعـدد     

الحـزب المسـيطر ،   األحزاب ، ونظام الحزبين السياسيين ، ونظام 

ويعتبر هذا التصنيف من أفضل التصـنيفات  . ونظام الحزب الواحد 
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لنظم األحزاب ، ولكن الفقه يضيف تفصيالت تجعل تصنيف األحزاب 

  . أقرب إلى الواقع وأكثرها عمقا 

، هـل النظـام   ى وتبدأ هذه اإلضافة بطرح سؤال واضح وأساس  

ـ السـوق السيا ى يوفر التنافس الحر فى الحزب  Le marchéى س

Politique    إذا كان النظام يتيح التنافس فإنه يوصف بأنـه نظـام

تنافسي، أما إذا كان ال يتيح التنافس فإنه يوصف بأنه نظـام غيـر   

 Lesوعلى ذلك تنقسم النظم الحزبية إلـى نظـم تنافسـية    ى تنافس

systèmes compétitifs   وهذه تشمل نظام تعدد األحزاب ونظـام

 Lesالحـزب المسـيطر ، ونظـم غيـر تنافسـية      الحزبين ونظام 

systèmes Non-compétitifs   ـ نظـام  ى وتتجسد هذه الـنظم ف

  . الحزب الواحد 

  
  الفرع األول

  النظم التنافســية
Les systèmes compétitifs 

  : منحنى تدرج التنافس بين األحزاب 
درجة التنـافس المسـموح بهـا    ى إن النظم التنافسية تتدرج ف  

نـوع  ى مدى الحرية المتروكة لتكوين األحزاب ، وفى وف لألحزاب ،

العالقات المتبادلة بين األحزاب المتنافسة ، ولـذلك يحسـن القيـام    

بعملية تصنيف داخلية بالنسبة للنظم التنافسية تعتمد علـى درجـة   

التنافس المتاحة لألحزاب ، وعلى هذا األساس يمكن ترتيب األحزاب 
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  ـــــــــــــــــــ  ٢٠٠٥) يونية(مركز البحوث البرلمانية 

إلـى  ى يتدرج فيه التنافس من أعلى ازلتنى شكل منحنى التنافسية ف

إلى ترتيب األحزاب التنافسـية  ى المتدرج يؤدى أسفل ، وهذا المنحن

  : ى على النحو التال

  
  .نظم تعدد األحزاب :  أوال   
  .نظم الحزبين السياسيين :  ثانيا  
  . نظم الحزب المسيطر :  ثالثا  

حزاب بشـكل  المتدرج يمكن تدريج األى وبعد تشييد هذا المنحن  

أكثر تفصيال ، فكل شكل من هذه األشكال الثالثة يمكن تقسيمه إلـى  

  :قسمين 

تعدد األحزاب الكامل أو التـام  : فنظام تعدد األحزاب ينقسم إلى   

  . وتعدد األحزاب المعتدل 

نظام حزبين ناقص ، ونظام حزبين : ونظام الحزبين ينقسم إلى   

  . تام 

، ى نظام حزب مسيطر عاد: إلى  ونظام الحزب المسيطر ينقسم  

  . ونظام حزب مسيطر شديد السيطرة 

  

  
  النظم التنافسـية

  : منحنى تدرج التنافس  
  . نظم تعدد األحزاب  -١

  .تعدد األحزاب الكامل أو التام ) أ(  
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  . تعدد األحزاب المعتدل ) ب(  
  : نظم الحزبين السياسيين  -٢

  .نظام الحزبين الناقص) أ(  
  . لحزبين التام نظام ا) ب(  
  : نظام الحزب المسيطر  -٣

  .حزب مسيطر عادى ) أ(  
  حزب شديد السيطرة ) ب(  

   Les systèmes du multipartismeنظم تعدد األحــزاب   -١
تتبنى أغلب الدول الغربية نظام تعدد األحزاب بدرجات متفاوتـة    

ـ    انجلتـرا  ى وذلك باستثناء بعض الدول األنجلـو سكسـونية، وه

تتبنـى نظـام   ى اليات المتحدة وكندا ونيوزيلندا واستراليا ، التوالو

فبعض الدول الغربية بها عدد كبير مـن األحـزاب مثـل    . الحزبين 

الفتـرة مـن   ى فى أ( وأسبانيا الجمهورية  ١٩١٤النمسا قبل سنة 

: الدول االسكندنافية توجد أربعة أحـزاب  ى وف). ١٩٣٩ – ١٩٣١

ـ بلجيكا والنمسا ثالى وتوجد ف تتبنـى  ى ثة أحزاب ، ومن الدول الت

  . نظام تعدد األحزاب إيطاليا وفرنسا 

الـديمقراطيات الغربيـة   ى فى ويرى المحللون أن النظام الحزب  

وهو تخفيف واحتواء صراع الطبقات ، وتتراوح ى يقوم بدور أساس

النظم الغربية بين تفضيل نظام تعدد األحـزاب أو نظـام الحـزبين    

دولة بين النظامين على درجة جمود الفواصـل  ى ويتوقف اختبار أ

ـ  ى بين الطبقات االجتماعية داخل هذه الدولة ، وعلى مدى قوة وع

الطبقات ، إذ تميل الدول إلى نظام تعدد األحزاب إذا كانت الفواصـل  
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غير شديدة بين الطبقات أما إذا لم تكن الفواصل شديدة فإنه يمكـن  

  .دولة إلى نظام الحزبين تميل الى طبقتين وبالتالى تجميعها ف

فهـو يعتبـر   : ويتفق هذا مع تحليل كارل مـاركس لألحـزاب     

األحزاب السياسية تعبيرا سياسيا عن الطبقات االجتماعية ، فإذا كان 

يسمح بتقسيم المجتمع إلى طبقتـين  ى االقتصادى التركيب االجتماع

لتركيب أما إذا كان ا. فإن النظام يتجه نحو نظام الحزبين السياسيين 

داخل الدولة ينقسم إلى أكثر من طبقتين فإننا ى االجتماعى االقتصاد

  .نجد أنفسنا أمام نظام تعدد األحزاب 

   Le multipartisme intégralتعدد األحزاب الكامل أو التام ) أ(
ظل الجمهورية الرابعة نموذجا لتعدد األحـزاب  ى تعتبر فرنسا ف   

يوجد فيه عدد كبيـر  ى ام النظام الذالتام ، ويقصد بتعدد األحزاب الت

ال تحاول التكتل أو التجمع ، إذ يحاول كل ى من األحزاب الصغيرة الت

يعبر به عـن مصـالح فئـة    ى حزب أن يتمسك بموقفه المتشدد الذ

محدودة ، دون أن يهتم بمحاولة التوفيق بين مصالح هـذه الفئـة   

ظام تعـدد  ظل نى ومصالح الفئات األخرى ، وهكذا يبدو كل حزب ف

باسم فئة خاصة ، بل أنه ى األحزاب التام كما لو كان المتحدث الرسم

يمكن أن يقال أن الحزب يتصرف كما لو كان جماعة من جماعـات  

الضغط يدافع عن المصالح الخاصة أكثر من اهتمامـه بالمصـلحة   

  . العامة 

  : ويعيب نظام تعدد األحزاب التام ثالثة عيوب رئيسية 
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  . م عن تجميع المصالح وإغفاله للمصلحة العامة عجز النظا -

يجد الناخب نفسه أمام عدد كبير من البرامج يمكـن أن يختـار    -

ـ  ى بينها ، ولكن هذه الحرية الواسعة وهمية ، ذلك أن الناخب ف

ـ  ى نظام تعدد األحزاب ال يختار مباشرة الحكام ، كما ال يساهم ف

د بهذه المهمة إلـى  وإنما يعه ى اتخاذ القرارات الوطنية الكبر

 وسطاءهم النواب  

أما العيب الثالث لنظام تعدد األحزاب التام فهو غياب األغلبيـة   -

البرلمانية الثابتة والمتجانسة والقادرة على مسـاندة الحكومـة   

 . خالص لمدة طويلةإب

   Le multipartisme tempéréتعدد األحزاب المعتدل ) ب(
تشوب نظام تعـدد األحـزاب   ى العيوب السابقة التى يمكن تفاد  

نظام التعدد المعتدل وجود ى نظام تعدد األحزاب المعتدل ، ويعنى بتبن

إلـى تكـوين جبهتـين    ى تحالف ثابت ومتجانس بين األحزاب يؤد

االتجاهـات  ى كبيرتين كل جبهة تضم عددا من األحزاب المتقاربة ف

ـ  هل السياسية هاتان الجبهتان تتقدمان للناخب ببرنامجين بحيث يس

عليه االختيار ، كما تقوم كل جبهة مكونة من عدد مـن األحـزاب   

هـذا االئـتالف   ى بالعمل معا كوحدة واحدة داخل البرلمان ، ويـؤد 

على نظام تعدد األحزاب إلى حـد  ى والتكتل إلى إدخال تعديل جوهر

  . يجعله شبيها بنظام الحزبين السياسيين
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ة صالبة التحـالف  ويعتمد نظام تعدد األحزاب المعتدل على درج  

وبعبارة أخرى فإن تعـدد األحـزاب   . وعلى كيفية تحقيق اإلئتالف 

التحـالف ومـا إذا   ى المعتدل يتوقف على طبيعة األحزاب الداخلة ف

كانت أحزابا جامدة تفرض على النواب المنتمين إليها التصويت على 

نحو معين ، أم أحزابا مرنة تترك ألعضائها حرية التصويت كيفمـا  

ـ ى ؤون ، ويعنيشا ى هذا أن طريقة ودرجة تنظيم األحزاب الداخلة ف

التحالف تؤثر على نظام تعدد األحزاب ، كمـا يـؤثر عليـه نظـام     

نظام االقتراع باألغلبية على دورين إلى توجيـه  ى االنتخاب ، إذ يؤد

المانيا من ى وهو ماحدث ف. النظام نحو نظام تعدد األحزاب المعتدل 

ظل الجمهـوريتين  ى فرنسا فى وكذا ف ١٩١٤إلى سنة  ١٨٧٠سنة 

  .الثالثة والخامسة 

هذه الحالة يتكون ائتالفان كبيران يعمالن معا فترة االنتخاب ى ف  

إلـى تكـوين   ى يؤدى وداخل البرلمان بعد تكوينه ، هذا التجمع الذ

قطبين كبيرين يتمتعان بدرجة من الثبات هو نظام يقترب كثيرا مـن  

ين ، وبهذا يعتبر نظام تعدد األحزاب المعتـدل  نظام الحزبين السياسي

بين نظام تعـدد األحـزاب التـام ونظـام الحـزبين      ى مرحلة وسط

أشرنا إليـه  ى تدرج التنافس بين األحزاب الذى منحنى السياسيين ف

  . فيما سبق 

   Les systémes du bipartismeنظام الحزبين السياسيين  -٢
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الحزبين السياسيين ، بـل  يمتدح كثير من رجال السياسة نظام   

ويذهب بعض الفقهاء على اعتبار نظام الحزبين السياسيين نظامـا  

إن : هذا المقام يقول ديفرجيه ى وف. تفرضه الطبيعة ويحتمه التاريخ

نظام الحزبين السياسيين يبدو نظاما طبيعيا ونقصد بذلك أن الشعوب 

م االختيـار  دائما تكون أمام االختيار بين سياستين فكل سياسة تحـت 

  ... بين حلين 

بـين اتجـاهين أو ميلـين أو     إن الصراع دائما يكون صـراعا   

، فالصراع بين االتجاهين مثاله الصراع بين أنصار االستقرار طبقتين

وأنصار الحركة ، والصراع بين الميول يكـون صـراعا بـين ذوى    

والصـراع بـين الطبقـات    ى الميول المحافظة وأنصار التغير الجذر

الصراع بين الطبقة البورجوازية وطبقة البروليتاريـا وهكـذا    مثاله

  . تبدو الثنائية متفقة مع طبيعة األمور 

ى كانت كل الصراعات الكبـر ى الماضى وخالل تطور التاريخ ف  

، ثوليك وبروتستانت جبليين ويعاقبهصراعات بين فئتين كبيرتين ، كا

  . ربيين وشيوعيينين واشتراكيين ، غمحافظين وليبراليين ، رأسمالي

يجـد نفسـه   ى العام أمام المشاكل الكبـر ى وعلى ذلك فإن الرأ  

أن الحركة الطبيعية للمجتمعـات  ى منقسما إلى اتجاهين متعارضين أ

يصل إليها الفقيـه  ى النتيجة التى تميل نحو نظام الحزبين ، وهذه ه

  . الكبير ديفرجيه 
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ـ    ل ويأخـذ عليـه   غير أن فريقا من الفقهاء ال يسلم بهذا التحلي

مأخذين المأخذ األول أن هذا التحليل يستند على افتراض غير ثابـت  

وغير ممكن التأكد من صحته من الناحية العملية ، إذ كيـف يمكـن   

ى تأكيد أنه بحكم طبيعة األمور لكل مشكلة حالن فقط؟ والمأخذ الثـان 

يقوم ى أن تاريخ عديد من الشعوب يؤكد أهمية الدور الذى يتحصل ف

ه المعتدلون الذين يحتلون الوسط بين الحلين المتطرفين ، وسـواء  ب

أكان نظام الحزبين السياسيين نظاما طبيعيا أم ال، فمن المؤكد إنـه  

  . ى نظام مفيد ألنه يساعد على حسن سير النظام السياس

  : ويحقق نظام الحزبين مزايا متعددة 

ى مكن الرأنظام الحزبين إلى سهولة تجميع المصالح ويى يؤد   -

ـ  المسـائل األساسـية ،   ى العام من االختيار السهل الواضح ف

الحياة السياسـية ،  ى فإن الناخب يقوم بدور مباشر فى وبالتال

، بينمـا نجـد   ى وال يحتاج إلى وسطاء لحسم المشاكل الكبـر 

ظل نظـام  ى الحياة السياسية فى الوسطاء يلعبون دورا مهما ف

  . تعدد األحزاب 

ب باختيار النواب والحكومة مباشـرة ، ألن رئـيس   يقوم الناخ   -

ـ   ى الحكومة هو بالضرورة زعيم الحزب الفائز أو المنتصـر ف

ذلك أن الحكومة تتحدد مباشـرة بمجـرد   ى ومعن: االنتخابات 

  . إعالن نتيجة االنتخابات دون حاجة إلى ائتالف بين األحزاب 
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، ىالحكـوم أخيرا ، يضمن نظام الحزبين السياسيين االستقرار    -

يمسك بالسلطة يتمتع باألغلبية المطلقـة  ى طالما أن الحزب الذ

  . داخل البرلمان 

  . يمكن تصنيف نظام الحزبين السياسيين عدة تصنيفات     -

  .نظام الحزبين الجامد ونظام الحزبين المرن     -

  . نظام الحزبين التام ونظام الحزبين الناقص     -

  . ام الحزبين غير المتوازن نظام الحزبين المتوازن ونظ  -

  :نظام الحزبين الجامد ونظام الحزبين المرن )  أ(
Bipartisme rigide et bipartisme Souple 

فنظـام  : يعتمد هذا التصنيف على درجة تنظيم كل من الحزبين   

ـ     ى الحزبين الجامد يقوم على تنظيم تصـويت أعضـاء الحـزب ف

ـ  ، بحيث يلزمهم بالتصويت على نالبرلمان المسـائل  ى حو معـين ف

الهامة ، أما نظام الحزبين المرن فيترك ألعضـاء الحـزب حريـة    

  . التصويت 

وتعتبر بريطانيا نموذجا لنظام الحزبين الجامد ، إذ يتعين علـى    

النواب البرلمانيين أعضاء الحزب اتبـاع تعليمـات الحـزب عنـد     

عقوبة  يت على المسائل الهامة داخل البرلمان وإال وقع عليهموالتص

هذا التنظيم الجامد إلـى تـوفير الثبـات    ى ويؤد. العزل من الحزب 

واالستقرار والسيطرة للحكومة ، إذ يكون رئيس الحكومة متأكدا من 

  . تسانده ى إخالص ووالء األغلبية الت
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  ـــــــــــــــــــ  ٢٠٠٥) يونية(مركز البحوث البرلمانية 

وعلى العكس فإن الواليات المتحدة تعتبر نموذجا لنظام الحزبين   

اما علـى النـواب أعضـاء    من الحزبين نظى المرن ، فال يفرض أ

الحزب فكل عضو من أعضاء الكونجرس يصوت كما يحلو لـه دون  

أن يستشير حزبه ، ونتيجة لذلك فإن نظام الحزبين داخل الكونجرس 

مشكلة توجد أغلبية ومعارضة مختلفة ى دور ، وبصدد أى ال يلعب أ

عن األغلبية والمعارضة بصدد المشاكل األخـرى وال تقابـل هـذه    

  . ة والمعارضة االنقسام إلى جمهوريين وديمقراطيين األغلبي

الواقع قريبة من نظام تعدد األحزاب ى فى هذه الثنائية المرنة ه  

إلى عدم استقرار السلطة التنفيذية إذا لم يكن هناك ى ويمكن أن تؤد

فصل عضوى بين السلطات يوفر االستقرار للحكومة ، ولعل هذا هو 

الواليات المتحدة ال يؤثر على ى المرن فأن نظام الحزبين ى السبب ف

قائم علـى  ى األمريكى استقرار السلطة التنفيذية ، ألن النظام الرئاس

  . بين السلطات ى الفصل العضو

  : نظام الحزبين التام ونظام الحزبين الناقص ) ب(
Bipartisme parfait et bipartiame imparfait 

الواقع إذ يوجـد إلـى    ىإن نظام الحزبين الخاص ال وجود له ف  

ـ  ، ى جانب الحزبين الكبيرين اللذين يسيطران على المسرح السياس

أحزاب صغيرة تتفاوت أهميتها ، وهذه األهمية تتوقف علـى عـدد   

  . االنتخابات ى تحصل عليها هذه األحزاب الصغيرة فى األصوات الت

ونتيجة لهذا التمييز بين نظام الحـزبين التـام حيـث يحصـل       

فأكثر من األصوات ، ونظام الحـزبين  % ٩٠الكبيران على الحزبان 
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  " de bipartisme a deux et demi "الناقص أو نظام الحزبين ونصـف  

مـن األصـوات   % ٨٠إلى  ٧٥حيث يحصل الحزبان الكبيران على 

بينما تحصل األحزاب األخرى الصغيرة على النسبة المتبقية ، ممـا  

  . يحدث اضطرابا للحزبين الكبيرين 

نظام الحزبين التام يحصل أحـد الحـزبين علـى األغلبيـة     ى ف  

المطلقة للمقاعد داخل البرلمان ، ومن ثم يستطيع أن يحكم بمفـرده  

إلى تنحيـة  ى ودون حاجة إلى االئتالف مع أحزاب أخرى ، مما يؤد

عن اللعبـة السياسـية ،    –من الناحية العملية  –األحزاب الصغيرة 

منذ ى انجلترا بالنسبة للحزب الليبرالى فساد ى وهذا هو الوضع الذ

  . ١٩٣٥سنة 

نظام الحزبين الناقص فإن الحزبين الكبيرين ال يحـرزان  ى أما ف  

انتصارا كبيرا وال يحصالن على أغلبية مطلقة داخل البرلمان ومـن  

ثم فإنهما يلجأن عادة إلى االئتالف مع األحزاب الصغيرة أو يلتفـان  

ى يدرالية نموذجا لنظام الحزبين الناقص ، ففوتعتبر ألمانيا الف. معا 

ى تم االئتالف بين الحزب الديموقراط ١٩٦٦إلى  ١٩٦١الفترة من 

 ١٩٦٩إلى سـنة   ١٩٦٦الفترة من سنة ى ، ثم فى والحزب الليبرال

ى المسيحى تم ائتالف بين الحزبين الكبيرين وهما الحزب الديموقراط

إلـى   ١٩٦٩رة من سنة الفتى وفى الديموقراطى والحزب االشتراك

والحـزب  ى الـديموقراط ى تم ائتالف بين الحزب االشـتراك  ١٩٨٩
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والخضـر بـين   ى ثم ظهر االئتالف بين الحزب االشـتراك ى الليبرال

  .  ١٩٩٨انتخابات 

ى بلجيكا حيث يتمتع الحزب الليبرالى ويوجد وضع شبيه بذلك ف  

بين بمركز قوى ، يحول دون إمكان تكون أغلبية مطلقة مـن الحـز  

  . ى االشتراكى والحزب المسيحى االخرين وهما الحزب االشتراك

بـين نظـام تعـدد    ى يعتبر نظام الحزبين الناقص مرحلة وسط  

  . سلم تدرج تنافس األحزاب ى األحزاب ونظام الحزبين التام وذلك ف

  : نظام المتوازن ونظام الحزبين غير المتوازن ) ج(
Bipartisme équibbré et bipartisme dominé 

متعلـق  ى يمكن تصنيف نظم الحزبين السياسيين على اساس كم   

ـ ى بعدد األصوات الت االنتخابـات بشـكل   ى يحصل عليها كل حزب ف

هذا إلى تصنيف نظم الحزبين إلـى نظـم حـزبين    ى ويؤد. مطرد 

  . متوازنة ونظم حزبين غير متوازنة 

يكـون   ، إذى ونظام الحزبين المتوازن هو نظام الحزبين الحقيق  

حجم كل حزب من الحزبين الكبيرين مساويا تقريبا لحجـم الحـزب   

  .اآلخر 

أما إذا كان الفارق بين الحزبين كبيرا إلى حد أن يسـتمر أحـد     

الوصول ى الحكم لمدة طويلة ويفقد الحزب اآلخر األمل فى الحزبين ف

مثل هـذه  ى إلى السلطة فإن نظام الحزبين يكون غير متوازن ، وف

ـ الحالة ن ـ  ى خرج من نطاق نظام الحزبين بمعناه الحقيق ى لتـدخل ف

  . نطاق نظام الحزب المسيطر 
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   Les systémes à parti dominantنظام الحزب المسيطر   -٢
ظل نظام الحزب المسيطر يكون داخل الدولة أكثر من حزبين ى ف  

ظل تعدد األحزاب ، ولكن أحد ى أن نظام الحزب المسيطر يقوم فى أ

هو الحزب المسـيطر يسـتأثر بالسـلطة نظـرا لقوتـه      األحزاب و

ولحصوله على أغلبة كبيرة تحول بين األحزاب األخرى وبين إمكانية 

ومن النادر أن يسـود نظـام الحـزب    . الحكم ى كراسى وصولها إل

هذه الحالة يمحو ى فى ظل حزبين فقط ألن الحزب القوى المسيطر ف

  . الواحد الحزب المنافس نهائيا ليقيم نظام الحزب 

ولقد كان للفقيه الكبير ديفرجيه فضل اكتشاف ظـاهرة الحـزب     

حـزب  ى أ parti dominantأدخل اصطالح ى المسيطر وهو الذ

، ويرى ديفرجيـه  ١٩٥١قاموس العلوم السياسية سنة ى مسيطر ف

وافر  أنه لتكييف نظام متعدد األحزاب بأنه نظام حزب مسيطر يتعين  ت
  : خصيصتين 

ى  الخصيصة األو   أن يتفوق الحزب على األحـزاب المنافسـة   : ل

ـ    ى تفوقا واضحا فترة خالل فترة طويلة نسبيا ، حتى ولـو فشـل ف

  . االنتخابات مرة أو مرتين 

ة      أن يجد الحزب آمال اآلمـة وأفكارهـا   ى ه: الخصيصة الثاني

  . برنامج الحزب وطريقة عمله ى بحيث تجد األمة نفسها ف

على رأس قائمة األحزاب ويترك ى تولكن الحزب المسيطر قد يأ  

مكانا لألحزاب األخرى ، وهنا يكون الحزب مسيطرا سيطرة عادية ، 

وقد يحتل الحزب المسيطر القمة دون أن يترك لألحزاب األخـرى إال  
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ومن . مكانة ضئيلة ال تكاد تذكر ، وهنا يكون الحزب شديد السيطرة 

ن نظـام الحـزب   هنا يمكن التمييز داخل نظام الحزب المسيطر بـي 

ونظـام الحـزب شـديد     le parti dominantى المسيطر العـاد 

  .  le parti ultra-dominantالسيطرة 

   Le parti dominantالحزب المسيطر العادى ) أ(
فترة من فترات الجمهورية الثالثة الفرنسية كـان الحـزب   ى ف   

اخبين هو الحزب المسيطر ألنه كان يتمتع بثقة أغلبية النى الراديكال

يجسد آمال األمـة  ى بشكل واضح ومستقر كما كان الحزب الراديكال

  . فرنسا ذاتهاى كدون أن الراديكالية هؤفكان الفرنسيون ي. الفرنسية 

ويرى بعض الفقه المعاصر أن الديمقراطية الغربية سـاد فيهـا     

ـ  ـ  ى نظام الحزب المسيطر لفترة طويلة نسبيا ف : ى خمـس دول ه

حيث الحزب المسيطر هو الحزب ( ، والدانمارك السويد ، والنرويج 

حيث الحزب المسيطر هو الحزب ( ، وأيسلندا ، وإيطاليا )ى االشتراك

  ). ى المسيحى الديمقراط

توفير االستقرار ى يحقق نظام الحزب المسيطر ميزة أساسية ه  

  . ظل تعدد األحزاب ى فى الحكوم

سـيطر تقابلهـا   غير أن هذه الميزة األساسية لنظام الحزب الم  

ثالثة عيوب رئيسية تشوب وتترتب على سيطرة حزب على الحيـاة  

  .السياسية 
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نظام الحزب المسيطر إلى انعدام الدافع المنشـط للحيـاة   ى يؤد  

السياسية والوصول إلى حالة عجز عن الحركة ، ذلك أن اسـتقرار  

السلطة لعدة سنوات وشعوره بالثقة واالرتياح نتيجة ى حزب واحد ف

إلى ركود وفتـور الحـزب عـن    ى ندة غالبية الناخبين له يؤدمسا

تحفز على محاولة إدخـال  ى التى الحركة والنشاط ، أن المعارضة ه

ى تحسينات فبغير معارضة ال يمكن احراز تقدم ، وبعبارة أخرى يؤد

  . الحكم بغير منافسة إلى اختفاء المواهب الخالقة 
A gouverner sans concurrence, on gouverne sans 
talent 

ـ   ى يؤد    إلـى  ى نظام الحزب المسيطر إلى نقـل العمـل السياس

أرضيات أخرى ، فاقتناع الجماهير وأصحاب ، المصالح بعدم جدوى 

إلى مواقـع  ى إلى نقل النشاط السياسى العمل من خالل األحزاب يؤد

الحوار داخل البرلمـان ،  ى ، المتمثل فى أخرى، غير الموقع التقليد

ر يعتمد أساسـا علـى التنظيمـات الحزبيـة ، وتحـاول      وهو حوا

المعارضة أن تعبر عن مصالحها وتحقق أهدافها بطـرق مختلفـة ،   

فقد يقول رجال األعمال بممارسة ضغوط على الحزب المسيطر كمـا  

السويد حيث تقدم أوسـاط رجـال العمـال بالضـغط     ى كان يحدث ف

ليمـين مسـيطرا   فرنسا ظل اى وف. ى والتأثير على الحزب االشتراك

وخالل هـذه الفتـرة    ١٩٨١حتى سنة  ١٩٥٨على الحكم منذ سنة 

كانت نقابات العمال تعوض عجزها عن الوصول إلى السلطة بالضغط 

وبهـذا  . على اليمين المسيطر عن طريق اإلضرابات والمفاوضـات  
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تتحول أحزاب المعارضة إلى جماعات ضغط أو جماعات ذات مصالح 

  . اذ القرارات السياسية بوسائل مختلفة اتخى تحاول التأثير ف

ى يتميز بالعلنية والوضوح والذى ومعنى هذا أن النشاط البرلمان  

العام ألنه يتم تحت بصره وسمعه ، ومـن ثـم   ى باحترام الرأى يحظ

فهو خاضع لمراقبة من الشعب صـاحب السـيادة ، هـذا النشـاط     

يعيبة أنه  ىيتقلص ويحل محله نشاط جماعات الضغط الذى البرلمان

العـام ،  ى الدهاليز وبعيدا عن بصر وسمع الـرأ ى سرية وفى يتم ف

. غير مرغوب فيـه  ى النظام السياسى ويعتبر هذا تراجعا وتقهقرا ف

حقا إن كثيرا  من جماعات الضغط وخاصة النقابات العمالية تمارس 

ولكن إحالل المفاوضـات  . نشاطها بطريقة علنية واضحة ومفتوحة 

ـ   السرية وال ى ضغوط الخفية محل الوسائل الصـريحة الواضـعة ف

هذا الوضع إلى إحـالل  ى وينته. تصارع المصالح يمثل خطرا كبيرا 

استبعاد ى أى وسائل جماعات الضغط حل الحوار البرلمانى أى اللوب

وقبـول حكومـة    le gouvemen des partisحكومة األحـزاب  

  .  Le gouvemen des lobbiesأو جماعات الضغط  ى اللوب

وأخيرا يؤدى نظام الحزب المسيطر إلى استبعاد الرضا كأساس   

العام مـن السـلطة   ى نتيجة القصاء قطاع من الرأى للنظام السياس

تربع حزب واحد ى نظام الحزب المسيطر إلى لسنوات عديدة إذ يؤد

العام تقريبا عن السلطة ى على السلطة لمدة طويلة مبعدا نصف الرأ

بعد يكون يائسا تماما من الوصول إلـى السـلطة   وهذا القطاع المست
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نتيجة لتمتع الحزب المسيطر بمركز قوى ، وهنا يكمن خطر كبير إذ 

تصل إليها األحزاب المعارضة إلـى أن  ى حالة اليأس هذه التى تؤد

تعتبر هذه األحزاب الحزب المسيطر مجسدا للنظام وبدال من أن تعمل 

دافها تجد نفسها مضطرة الـى  المعارضة من خالل النظام لتحقيق أه

وهذا الوضع يحمـل مخـاطر   . مناهضة النظام بأسره والعمل ضده 

كبيرة على النظام القائم وعلى الحزب المسـيطر وعلـى المجتمـع    

  )١(. بأسره 

   dominant-le parti Ultraالحزب شديد السيطرة ) ب(
ونظام ى بين نظام الحزب المسيطر العادى يكمن الخالف األساس  

حجم الحزب المسـيطر وعـدد أصـوات    ى حزب شديد السيطرة فال

ـ  ى الناخبين الت يحتلهـا داخـل   ى يحصل عليها ونسبة المقاعـد الت

ال يتعدى ما يحصل عليه نسـبة  ى البرلمان ، فالحزب المسيطر العاد

حاالت ى تم اإلدالء بها ، إال فى المائة من األصوات التى األربعين ف

لحاالت االستثنائية السـويد مـن سـنة    نادرة استثنائية ، من هذه ا

 ١٩٦١إلـى   ١٩٤٥والنرويج مـن سـنة   ١٩٤٤إلى سنة  ١٩٤٠

  .  ١٩٨١إلى سنة  ١٩٦٨وفرنسا من سنة 

. عامة بالنسبة للحزب شديد السيطرةهذا االستثناء هو القاعدة ال  

حالة الحزب شديد السيطرة يحصل الحزب المسـيطر  ى بمعنى أنه ف

كما يفوز بـأكثر مـن   . األصوات أو أكثر على األغلبية المطلقة من 

                                                 
  قارن بالوضع فى الدول العربية التى تبنى الحزب المسيطر  ١)(
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الهند لفترة ى نصف عدد مقاعد البرلمان ، ولقد ظل حزب المؤتمر ف

حصـل   ١٩٥٢ – ١٩٥١انتخابات ى طويلة حزبا شديد السيطرة فف

مقعدا من مقاعد مجلس الشـعب البـالغ    ٣٦٤حزب المؤتمر على 

مقعـدا   ٣٦٥حصل على  ١٩٥٧انتخابات سنة ى ، وف ٤٨٩عددها 

 ٣٦١حصـل علـى    ١٩٦٢انتخابات سـنة  ى مقعدا ، وف ٤٩٤ من

حصـل علـى    ١٩٦٧انتخابات سـنة  ى مقعدا ، وف ٤٩٤مقعدا من 

  . مقعدا  ٥٠٧مقعدا من  ٢٧٥

انقسم حـزب   ١٩٦٧انتخابات سنة ى وعلى أثر هذا التراجع ف   

المؤتمر إلى جناحين حزب المؤتمر القديم وحزب المؤتمر الجديـد ،  

ـ  نظام الحزب ى واختف ى شديد السيطرة لفترة ثم عاد على أشـده ف

مقاعد مجلس الشـعب  ى حيث حصل على ثلث ١٩٧١انتخابات سنة 

  .  ١٩٧٧انتخابات سنة ى غير أن حزب المؤتمر هزم ف

الهنـد وبعـض أحـزاب دول أفريقيـا     ى يعتبر حزب المؤتمر ف  

وأحزاب بعض دول أوربا الشرقية أمثلة واضحة لنظام الحزب شديد 

وهذا النظام يعتبر وسطا بين نظام تعدد األحزاب ونظـام  السيطرة ، 

  . الحزب الواحد 
  الفرع الثاني

  النظم غير التنافســـية
Les systemesnon-compétitifs 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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تتـرج  ى منحنى يحتل نظام الحزب شديد السيطرة آخر درجة ف  

بين الـنظم التنافسـية   التنافس بين األحزاب ، ويعتبر على الحدود 

وقد أوضحنا أن نظام الحزب شديد السيطرة . والنظم غير التنافسية 

إذا أساء استغالل مركزه بين األحزاب األخرى فإنه يقترب كثيرا من 

ال يسمح بإقامة أحزاب أخـرى وال يتـيح   ى نظام الحزب الوحيد الذ

جعـل  الفرصة للتنافس ، ومن ثم فإن نظام الحزب الواحد هو نظام ي

ولذا يمكن أن يقال أن النظم . الحزب الوحيد محتكرا للعمل السياسي

تعبيـر  ( نظم الحزب الواحد ، أو أن التعبيـرين  ى غير التنافسية ه

  . مترادفان ) النظم غير التنافسية وتعبير نظم الحزب الواحد 

تتفرع نظم الحزب الواحد إلى عدة فروع ، وهذه الفروع تختلف   

ختالف معنى ودور وأيديولوجية الحزب، وعلـى  بعضها عن بعض با

هذا األساس توجد نظم الحزب الواحد الماركسية ، ونظـم الحـزب   

  . الدول النامية ى الواحد الفاشستية ، ونظم الحزب الواحد ف

  
  : الحزب الواحد الشيوعى -١

تحليل كارل ماركس ولينين تعبيرا سياسيا عن ى يعتبر الحزب ف  

بمجرد قيام الثورة وتوحيد المجتمـع وإلغـاء    طبقة اجتماعية ، إذن

الطبقات واختفاء الصراعات بين هذه الطبقات فال ضـرورة لوجـود   

  . أكثر من حزب واحد 
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مبرر لوجود عدة أحـزاب  ى مجتمع بال طبقات ال يوجد أى أى ف  

ـ  ى أى أن المجتمع االجماعى بمعن نظـام  ى غير المنقسم يحـتم تبن

  . الحزب الواحد 
  : احد الفاشستى الحزب الو-٢

يختلف تماما عن تبرير ى إن تبرير نظام الحزب الواحد الفاشست  

، إذ يفسر منظرو الفاشسـتية سـبب   ى نظام الحزب الواحد الشيوع

عـن مبـدأ حيـاد    ى تبنى نظام الحزب الواحد بأنه يرجع على التخل

فالدولة الليبرالية دولة محايدة تقبل تبادل وجهات . ى الدولة السياس

أمـا الـدول   . ر وتداول السلطة بين أصحاب المذاهب المختلفة النظ

دولة تحمل فكرا معينا وتدافع عنه وال تقف موقـف  ى الفاشستية فه

ويعبر عن هذا الموقف الجديد للدولة الفاشستية بأنها دولة . الحياد 

  .  L'Etat porteur d'idéauxحاملة لمثل عليا 

ى ية ال توجه التقـدم المـاد  الدولة الليبرال"أن ى ويؤكد موسولين  

يصل ى والمعنوى للجماعات ، ولكنها تقتصر على تسجيل النتائج الت

دولة واعيـة لهـا إرادة   ى إليها المجتمع ، أما الدولة الفاشستية فه

، ة كما تتصورها الفاشستية وتحققهاوتدافع عن قيم أخالقية ، فالدول

  . واقعة روحية وأخالقية ى ه

حياد الدولة الليبرالية يسمح بتعدد األحزاب ويترتب على هذا أن   

غير أن . ألن الدولة العلمانية تحترم كل األفكار والمذاهب واألحزاب 

تعلن أنها تـدافع عـن   ى ظل الدولة الفاشستية التى األمور تختلف ف
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هذا إلى عدم قبول أحزاب أخرى غيـر  ى أيديولوجية معينة ، إذ يؤد

ى ليست دولة متسامحة ومن ثم فهفالدولة الشمولية . حزب الدولة 

  . حلول أخرى بديلة ى تتبنى نظام الحزب الواحد وال تقبل أ
  : الحزب الواحد فى دول العالم الثالث -٣
تتبنى كثير من دول العالم الثالث نظام الحزب الواحد ، وتختلف    

أحيانا تستند إلى ى فه. تبريرها لتبنى الحزب الواحد ى هذه الدول ف
الحفاظ على الوحدة الوطنية موضحة أن تعدد األحـزاب   ىالرغبة ف

يهدد بانقسامات قبلية ومحلية وتثير هذه الـدول أيضـا أن جهـود    
التنمية االقتصادية يجب تعبئتها جميعا من أجل مصلحة الدولة ومن 

ـ . صورة أحزاب ى ثم ال تسمح بتفرق الجهود ف ى ومن المبررات الت
عن نظام الحزب الواحد عدم كفايـة   تبرزها دول العالم الثالث للدفاع

وكفاءة النخبة السياسية اإلدارية القادرة على تبنى وتسـيير نظـام   
  . تعدد األحزاب بسالم وبشكل يفيد المجتمع 

  :دور الحزب الواحــد 
سـواء  ى جميع أشكالة أى الحزب الواحد دورا رئيسيا فى يؤد   

لدور هو االحتفاظ دولة نامية وهذا اى أكان شيوعيا أو فاشستيا أو ف

باالتصال بين القادة والجماهير ويعتبر هذا الدور هاما ألن االنتخابات 

ـ  الـديمقراطيات  ى والبرلمانات تغدو خالية من معناها المعترف به ف

ظـل نظـام الحـزب    ى دور فعال فى هذه النظم أى الغربية وال تؤد

ـ وخالياه المنتشـر ى الواحد ، بينما يقدم الحزب بتشكيله الهرم ى ة ف

المجتمع إلى نشر الدعاية ألفكار القادة بين الجماهير ، كمـا يعتبـر   
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الحزب وسيلة يتعرف فيها القادة على ردود فعل القاعدة الجماهيرية 

  . يتبعها الحزب ى بالنسبة للسياسة الت

لألحـزاب تكـرس األحـزاب نفسـها     ى نظام تنافسى ظل أى ف  

ـ   لالنتخابات ولألعمال البرلمانية التقليدية الـنظم غيـر   ى ، أمـا ف

التنافسية فإن األحزاب تقوم بوظائف أخرى متعددة ومتنوعة خاصة 

  . إذا كان النظام شموليا يراقب كل أنشطة المجتمع

النظم الشيوعية يعتبر الحزب الوحيد هو الطليعة الثوريـة  ى فف  

تتعهد بإقنـاع الجمـاهير ، واألداة المحركـة    ى والنخبة الواعية الت

  .جميع المجاالت واألنشطة الجماعية ى للمجتمع ف

لدى ى السياسى فال يهدف إلى إيقاظ الوعى أما الحزب الفاشست  

الجماهير ، وإنما يتوجـه إلـى العواطـف وال يخاطـب العقـول ،      

ـ    المقـام األول بـاألمن   ى وباعتباره تنظيما عسكريا فإنـه يهـتم ف

   .حراسة القاعدة ى والبوليس ، ولذا يقوم بتشكيل جهاز يتول

الدول النامية فيركز الحزب الواحد على تعبئة الجمـاهير  ى أما ف  

تنمية الشعور بالوحدة الوطنيـة ، وإقنـاع الجمـاهير    ى ويستخدم ف

ـ    الحيـاة  ى بشرعية سلطة القادة ، ودفع المـواطنين للمسـاهمة ف

  . السياسية 
  : مخاطر نظام الحزب الواحد 

الدولة على ثقـل   ىيشغلها الحزب الواحد فى تتوقف المكانة الت  

  . تتقاسم معه السلطة ى الحزب بالنسبة ألجهزة الدولة األخرى الت
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يسـير نظامهـا    –كـل دولـة   ى وقد الحظ أحد الباحثين أنه ف  

ـ  -بال معارضةى السياس الحـزب،  : ى توجد عادة ثمانية أجهزة وه

ـ  والبيروقراطيـة ،  ى والجيش ، وإدارة الدولة ، والبوليس السياس

اب ولجنة الخطة ، والنقابات ، وأن أحد هذه األجهزة وتنظيمات الشب

ـ      appareilى المركزية يفرض نفسـه باعتبـاره الجهـاز الرئيس

principal   محوال األجهزة األخرى إلى أجهزة ثانويـةapareils 

secondaires  تعمل تحت سيطرته وسلطته.  

ـ   ى وهذا الجهاز الرئيس    ى يختلف من دولة الى أخـرى فهـو ف

الدكتاتوريات العسكرية يكون ى سابقا الحزب ، وفى لسوفيتاالتحاد ا

لمانيا النازية كان الحزب يقـوم  أى هو الجيش ، وفى الجهاز الرئيس

إيطاليا الفاشستيه فقد كـان دور الحـزب   ى بوظائف أساسية ، أما ف

  . محدودا 

جدير بالتنويه أن نظام الحزب الواحـد يعتبـر أساسـا لنظـام     

. بعض األحيـان ى مؤقتا فى النظام الدكتاتور وإن كان هذاى دكتاتور

ترتكز على الحزب الواحد يمكـن أن تكـون   ى وهذه الدكتاتورية الت

دكتاتورية ثورية ، كمـا يمكـن أن تكـون دكتاتوريـة محافظـة ،      

ى الدكتاتورية الثورية تدفع التطور وتعمل على ميالد نظام اجتمـاع 

ه التطـور وتحـافظ   وجى جديد ، أما الدكتاتورية المحافظة فتقف ف

  . بالقوة على النظام القائم 
  المبحث السادس

  مكان األحزاب السياسية من القوى السياسية فى الدولة
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  ــــــــــــــــــــــــ
تتأثر كل قوة سياسية بالقوى السياسية األخرى وتـؤثر فيهـا،     

بحيث ال توجد قوة سياسية معزولة عن القوى السياسية األخـرى ،  

القوى السياسية داخل المجتمـع ، ثـم   ى أن نعرف ما ه ولذا يحسن

  . السياسية من القوى األخرىاألحزاب نحدد مكانة 

تعتبر قوة سياسية كل طاقة اجتماعية موجهة إلى السلطة إمـا    

ألن هذه الطاقة تمسك بالسلطة ، وإما ألنها تحرك السلطة ، ويبـين  

اعية متحركـة ،  طاقة اجتمى من هذا التعريف أن القوة السياسية ه

ومن ثم فال يمكن إلنسان أن يكون قـوة سياسـية إال إذا اسـتقطب    

جماعة من األفراد حوله ليصبح حركة اجتماعية ، ومن ناحية أخرى 

ـ   محـور القـوة   ى يبدو من تعريف القوة السياسية أن السـلطة ه

تعتبر القوة سياسية يتعين أن يكون لها موقف من ى السياسية ، فلك

ى يشترط أن يكون موقف القوة السياسية هو الرغبة فوال . السلطة

تغيير األوضاع ، فقد يكون هدف القوة السياسية المحافظة على مـا  

  . هو قائم 

ـ ى لقد تعددت القوى السياسية ف   تتمتـع  ى العصر الحديث ، وه

، ولكن بعـض هـذه   ى المجال السياسى بوسائل متنوعة تؤثر بها ف

لطة يشترط لتوافرها أن يكون وراء القوى فقط تعتبر سلطة ألن الس

القوة السياسية فكرة وأن تكون القوة قـادرة علـى فـرض نظـام     

  . ثابت وتنفيذ قراراتها بالقوة ى اجتماع
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القـوى  : ويمكن التمييز بين نوعين مـن القـوى السياسـية      

والقوى   Les fores politiques organiséesالسياسية المنظمة 

، Les forces plitiques diffuseesنظيم السياسية المنتشرة بال ت

وتندرج األحزاب وجماعات الضغط تحت القوى السياسية المنظمـة  

تستخلص ى تلك التى ذلك أن القوى السياسية المنتشرة بال تنظيم ه

دون ى من عقلية األفراد، دون أن يكون لها قاعدة قانونية محـددة أ 

المنتشـرة بـال   أن تكون مؤسسة ولعل أهم صور القوى السياسية 

الطبقة وهذه القـوى المنتشـرة تأثيرهـا    ى العام ووعى تنظيم الرأ

محدود ، ألنها ليست منظمة ومن ثم ال يمكنها أن تناضل للوصـول  

أما القوى المنظمة مثل األحزاب وجماعات الضغط . إلى هدف محدد 

والصحافة فإنها تملك وسائل يمكن تنسـيقها واسـتخدامها للتـأثير    

كما أن هنـاك عالقـات بـين القـوى     . هداف السياسية وتحقيق األ

ـ  ى السياسية المنظمة والقوى السياسية المنتشرة ، فهذه األخيرة ه

وتدرك القوى السياسية المنظمة تماما انها . محرك الحياة السياسية

المـواطنين واسـتمالت   ى ال تستطيع إحراز نجاح إال إذا لمست وع

  . العام ى الرأ

القوى السياسية ، ى الرسم التالى لكبير بيردو فوقد رتب الفقيه ا  

ـ  ى وحدد مكانة كل منها من مركز النظام ، الـذ  القـادة  ى يتمثـل ف

والحكومة ، ونجد على الحدود الخارجية من مركز الجاذبية المجتمع 

 Les، تليهـا الجماعـات الجزئيـة     La société globaleككل 
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groupements partiels ن مركز النظام مكانه أقرب مى ونجد ف

الطبقـة  ى ثـم تـأت   Les forces organiséesالقـوى المنظمـة   

مركـز  ى فى وسط النظام أى وف La classe politiqueالسياسية 

  .  Leaders et gouvernementالجاذبية يظهر القادة والحكومة 

وتعتبر األحزاب السياسية إحدى القوى السياسـية المنظمـة ،     

أنهـا تلعـب دورا   ى مركز الجاذبية ، أليست بعيدة عن ى وبذلك فه

الحياة السياسية ، ومن أهم القوى السياسية المنظمة هيئة ى هاما ف

  . الناخبين واألحزاب السياسية وجماعات الضغط والصحافة والجيش 
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  القســم الثاني
  إنشـاء األحزاب ونشاطها ودعمها

  القانـون والمؤسســات
  ــــــ

إلنشاء ونشاط األحزاب ليس الجانب الوحيد ى ظيم القانونإن التن  

المؤثر على تطورها ونموها وأدائها لوظائفها ، إذ توجـد عوامـل   

أخرى ذات أثر هام أبرزها ثقافة المجتمع وتاريخه ومـدى سـماح   

السلطة بممارسة الحريات السياسية وتسامحها مع األفكار الجديـدة  

ألفراد داخل كل حزب على التنظـيم  وأساليب التعبير عنها ، وقدرة ا

والتواصل مع أنفسهم ومع القوى السياسـية األخـرى كـاألحزاب    

األخرى وجماعات الضغط من عمال وأصحاب رؤوس أموال ونقابات 

مهنية وتجمعات طالبية وشرائح المجتمع المختلفة مـن رواد إلـى   

شباب إلى متوسطى العمر ، ومن سيدات من جميع طبقات المجتمع 

  . من مناضلين مغامرين إلى صامتين إلى متفرجين ، و

ى كما يتوقف نشاط األحـزاب علـى درجـة التقـدم الصـناع       

أن التعدديـة الحزبيـة   ى بل إن هنـاك نظريـة تـر   . ى واالقتصاد

والديموقراطية التبادلية تتقدم مع تقدم المجتمع اقتصاديا وصـناعيا  

تقابلهـا  ى تصـاد المستوى االقى وثقافيا ، فكل خطوة نحو األمام عل

  . ى خطوة على الصعيد السياس

يتحول إلى مؤسسة قادرة على تطوير فكرها ى كما أن الحزب لك  

يتعين أن يكون لدى قادته القدرة على االستماع ورصـد األحـداث   
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ـ    ى وتنظيم اللجان وإعادة صياغة أيديولوجيتـه وبرنامجـه السياس

ـ  الهم وقـادر  ليواكب التطور ويشعر المواطنون أن الحزب يجسد آم

  . تنفيذ هذه اآلمال من خالل برنامج واضح ى عل

  : ى وسنتناول على التوال  
  النظام القانونى النشاء األحزاب :  المبحث األول  
  نشاط األحــزاب :  المبحث الثانى  
  موقف الدولة من دعم األحزاب :  المبحث الثالث  

  
  المبحث األول

  النظام القانونى إلنشاء األحـزاب
  ــــــــــــــــــــــــ

  :فرنســـا 
على أن تسهم ى الفرنس ١٩٥٨من دستور سنة  ٤تنص المادة   

ى التعبيـر عـن الـرأ   ى األحزاب السياسية والجماعات السياسية ف

تتكون وتباشر نشاطها بحرية ويجب عليها احتـرام  ى باالقتراع وه

  . مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية

ـ   هيئة الناخبين ال   سـلطة إال إذا قامـت   ى يمكن أن تتحـول إل

األحزاب بتنظيم عملية االقتراع وتنوير الناخبين فيما يتعلق بالبرامج 

أو مـدة رئاسـته   ى السياسية الواجب إتباعها خالل الفصل التشريع

  . التالية 

إلنشاء حزب إتباع اإلجراءات الالزمة إلنشاء ى فرنسا يكفى وف  

ن دائما حقا عزيزا علـى الفرنسـيين   وإنشاء الجمعيات كا. جمعية 
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فيه إخطار إلى الجهة المختصة بالجمعيات األهليـة وينظمهـا   ى يكف

  .  ١٩٠١قانون سنة 

فرنسا وإنما يلعب العرف والتقاليد ى وال يوجد قانون لألحزاب ف  

إنشائها ونشاطها وعالقات األحزاب بعضها بـبعض ،  ى دورا هاما ف

بحيث تتقارب أحزاب اليمين والوسط  وتقاربها عند إجراء االنتخابات

لتكون جبهة بينما تتقارب أحزاب اليسار وأقصى اليسـار لتكـوين   

  . جبهة مواجهة 
  : انجلتــرا 

ـ  ى لعبت التقاليد والعرف دورا مهما ف    ى نشأة نظام الحـزبين ف

إنجلترا وهو ما سبق أن أوضحناه عند دراسة أصل نشأة األحـزاب  

ب العمال داخل نقابات العمال ونشأ حزب القسم األول إذ نشأ حزى ف

المحافظين من تجمع الشخصيات البارزة بسبب مكانتها األدبيـة أو  

ـ   ى بسبب ثرائها الذ تغطيـة الحمـالت   ى يمكنها مـن المسـاعدة ف

  . االنتخابية 

إنجلترا عدة أحزاب غيـر حـزب العمـال وحـزب     ى ويوجد ف  

ـ ى المحافظين أهمها حزب األحرار االجتماع تقرار النظـام  ولكن اس

على تداول السلطة بين حزبين فقط منذ أوائل القرن العشرين يجعل 

من الصعب تحوله إلى نظام تعدد األحزاب وإن كانت ال توجد موانع 

  .قانونية تحول دون إنشاء أحزاب أخرى 
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تستند إلى ى وهذا أمر مفهوم بالنسبة ألعرق الديموقراطيات الت  

  . وبة العرف وال تستند إلى نصوص مكت
  :ألمانيـــا 

تلعب األحزاب السياسية المتنافسة مع بعضها البعض أهمية     

ى وتنتخب لفترة زمنية محددة ه. الديموقراطية األلمانية ى أساسية ف

  . فيها رسم السياسة وتنفيذها ومراقبة السلطات ى أربع سنوات تتول

 على أن تشارك ٢١المادة ى ويهتم الدستور باألحزاب إذ ينص ف  

تكوين اإلرادة السياسية للشعب تشكيلها حر ويجـب أن  ى األحزاب ف

ـ  ى يتطابق نظامها الداخل ملزمـة  ى مع القواعد الديموقراطيـة وه

  . بإعالن مصادر تمويلها

وإذا كان تشكيل األحزاب حراً بنص الدستور فإن الحـزب بعـد     

دستوريته إذا لم يكن الحزب قائما على قبول ى تكوينه يمكن الطعن ف

والحـزب  ى تبادل السلطة ولذا حكم بعدم دستورية الحـزب النـاز  

  .حيث أن كالهما ال يقبل تبادل السلطة . ى الشيوع
  : اســـتونيا 

استونيا دولة من دول البلطيق كانت إحدى جمهوريات االتحـاد    

وكانت تتبنى نظام الحزب الواحد وتحولت بعد انفصـالها  ى السوفييت

نظام تعدد األحزاب ونص قانونها علـى   إلىى عن االتحاد السوفييت

رئيس الحزب عنـد  ى حرية تكوين األحزاب ووظائفه وضرورة تنح

انتخابه رئيسا للجمهورية عن رئاسة الحزب طوال فتـرة رئاسـته   

  . للدولة 
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  .  مصر ى ولعل هذا أفضل قانون يمكن األخذ عنه ف  

ـ ى وقد صدر قانون األحزاب السياسية ف   مـايو   ١١ى استونيا ف

  : ى نوصى باألخذ بها هى وأهم المبادئ الت ١٩٩٤

ويتم . يخضع إنشاء األحزاب لنفس إجراءات إنشاء الجمعيات  - ١

ـ  ـ ى االخطار بإنشائها إلى الهيئة الت إخطـارات إنشـاء   ى تتلق

  associationالجمعيات 
A political party shall be founded by a 

memorandum of association (arrticle 6 Political 
parties Oct. 1994).  

ـ  ى وظائف األحزاب ه - ٢ يـتم شـغلها   ى الترشيح للمناصـب الت

من  ٢المادة ( ذلك منصب رئيس الجمهورية ى باالنتخاب بما ف

 ). ١٩٩٤قانون 

الحـزب خـالل   ى يعلق رئيس الجمهورية المنتخب عضويته ف  - ٣

 )  ٥المادة ( فترة توليه الرئاسة 
The president of the republic shall suspend his 

or her membershifs in a political party for the 
duration of his or her term of office.  
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  المبحث الثاني
  نشاط األحـزاب ونظام االنتخـاب

  ــــــــ
األحزاب ظاهرة سياسية تقدم لها النصوص القانونيـة بعـض     

ابات سواء أكانـت  الوسائل للتحرك والعمل خاصة خالل فترة االنتخ

  . محلية أم تشريعية أم رئاسية 

ولذا يجب أن تتهيأ الظروف المواتية لعمـل األحـزاب ومنهـا      

معاملتها معاملة متساوية بواسطة وسائل اإلعالم وتثقيف القـائمين  

على الحياة السياسية بضرورة التسامح مع اآلراء المختلفة وإتبـاع  

ى إلى العنف أو اإلرهاب بـأ  وعدم اللجوء –أسلوب اإلقناع والحجة 

التعامل مع من يعبر عن رأيه من خالل حزب ى صورة من صوره ف

  . يعمل بوسائل سلمية ى سياس
  نظـام االنتخاب بالقائمـة النســبية

  ــــــ
إذا استقر األمر على اختيار نظام التمثيل بالقائمة النسبية فيجب   

هو تحقيق ى األساس أن يكون مفهوما أن نظام القائمة النسبية هدفه

االنتخابات بحيث يتناسـب  ى عدالة حسابية بين األحزاب المشتركة ف

ـ ى تحصل عليها فى عدد المقاعد الت ى البرلمان مع عدد األصوات الت

  . االنتخابات ى حصلت عليها ف

يمزج بين القائمة النسبية ى الذى وإذا تقرر األخذ بالنظام األلمان  

تعديالت علـى طريقـة   ى ن إدخال أفيجب أن يؤخذ به دوى والفرد
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ألنه ال ى حساب األصوات وإال شاب القانون عيب يجعله غير دستور

  .ى يحقق الهدف وهو التمثيل النسب

من أفضل النظم االنتخابية المختلطة ويكمن ى يعتبر النظام األلمان  

  . ى واالقتصادى هذا سر نجاح النظام السياسى ف

ونظـام  ى بين النظـام الفـرد   يقوم نظام االنتخاب على المزج  

  . االنتخاب بالقائمة النسبية 

ى فنصف أعضاء البوندستاج يجرى انتخابهم باالنتخـاب الفـرد    

ى يجـر ى والنصـف الثـان  ى على دور واحد على النمط اإلنجليـز 

  . ى اختيارهم باالنتخاب بالقائمة بالتمثيل النسب

صوت يختـار بـه ممثـل    : وعلى ذلك فإن لكل ناخب صوتين   

الدائرة الفردية وصوت يختار به القائمة ، ويمكـن بـذلك للناخـب    

  . التصويت لحزبين مختلفين 

أصبحت كل والية من الواليـات   ١٩٩٠ومنذ وحدة ألمانيا سنة   

الست عشرة دائرة كبيرة تمثلها قائمة ويوجد عـدد مـن الـدوائر    

ويتم توزيع مقاعد البوندسـتاج  . دائرة  ٣٢٨الصغيرة يبلغ عددها 

مناصفة بحيث يـتم اختيـار نصـف األعضـاء      ٦٥٦بالغ عددها ال

  . والنصف اآلخر بالقائمة ى باالنتخاب الفرد

دائـرة   ٣٢٨عضوا يمثلـون   ٣٢٨نصف أعضاء البوندستاج   

ى على دور واحد علـى الـنمط االنجليـز   ى صغيرة باالنتخاب الفرد

بحيث يفوز بالمقعد من يحصل على اكبر عدد مـن األصـوات دون   
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أغلبية ال بالنسـبة للنـاخبين وال بالنسـبة لألصـوات     ى أ اشتراط

 – First" األول يفـوز بالمقعـد   " هذا النظـام  ى الصحيحة ويسم

PASS-To-Post  ...  

يـتم انتخـابهم عـن طريـق      ٣٢٨نصف أعضاء البوندستاج   

الواليات وهنا يتبع نظـام  ى االنتخاب بالقائمة المقدمة من األحزاب ف

  . التمثيل النسبي

تقدم األحزاب قوائم والناخـب لـه   " ١٦"مستوى الواليات ى لفع  

يعطيـه للمرشـح للمقعـد    ى صوت للقائمة إلى جانب الصوت الـذ 

الناخب صـوته لقائمـة أحـد    ى ، وعلى مستوى الوالية يعطىالفرد

، إذ ى األحزاب ، ويكون توزيع المقاعد على أساس التمثيـل النسـب  

مع عـدد االصـوات    يحصل كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب

التى يحصل عليها ، ويتم توزيع المقاعد بطريقـة وضـعها العـالم    

وهى احدى الطرق التى تضمن ان  (Neimeyer )االلمانى نايماير 

يحصل عليها الحزب مع عـدد األصـوات   ى يتناسب عدد المقاعد الت

عمليـة توزيـع المقاعـد أن    ى حصل عليها ويشترط للدخول فى الت

لألحزاب على مسـتوى  ى أ( األصوات الثانية من % ٥يحصل على 

ـ  ٣أو ان يحصل الحزب على ). الواليات  الـدوائر  ى مقاعد فردية ف

وكما سبق أن أوضحنا فإن الهدف من هذا الشرط هـو  . على األقل 

استبعاد األحزاب القليلة األهمية لدى الناخبين لضمان ثبات الحكومة 

د الفردية لمعرفة األحـزاب  ويبدأ الفرز وإعالن نتائج انتخاب المقاع
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كما يلزم إعالن النسـبة  . لها حق دخول توزيع مقاعد الواليات ى الت

حصل عليها كل حزب على مستوى الواليات لتحديد األحـزاب  ى الت

لها حق دخول عملية توزيع المقاعـد علـى أسـاس التمثيـل     ى الت

ـ ى فإذا تم تحديد األحزاب الت. ىالنسب ى بلها حق دخول التوزيع النس

  : ى نوضحها فيما يلى طريقة نايماير والتى فإن الطريقة المتبعة ه

الرياضية لتوزيـع المقاعـد علـى        Neimeyerطريقة نايماير 

  : القوائم 

تبعا لطريقة نايماير يتم ضرب عدد المقاعد المخصصة للواليـة    

حصلت عليها القائمة ثم يقسم هذا على عدد ى عدد األصوات التى ف

علـى  % ٥جمعت ى حصلت عليها جميع األحزاب التى تاألصوات ال

  . مقاعد فردية ٣األقل أو 

استجمعت فيها كل ى ويتم توزيع المقاعد بنسبة عدد المرات الت  

قائمة هذا القاسم أما المقاعد الباقية فتوزع على أكبر الحاصلين على 

بالترتيب ويجب القيام بعملية رياضية أخـرى طبقـا   ى الكسر المئو

يحصـل عليهـا   ى للمقاعد التى نايماير لتحديد العدد اإلجمال لطريقة

وذلك لمعالجـة مسـألة حصـول    . ى الحزب على المستوى الفيدرال

القائمة الحزبية علـى  ى ومقعد فى مرشح على مقعد باالنتخاب الفرد

حصـل  ى مستوى الواليات ، ويتم حل هذه المسألة بخصم المقعد الذ

القائمـة لالسـم   ى المقعد فى ويعط الدائرة الفرديةى عليه الحزب ف

  . وضعه الحزب ى بحسب الترتيب الذى التال
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  مثال لتوضيح طريقة نايماير
  آيف يتم توزيع المقاعد طبقا لطريقة نايماير 

علـى مسـتوى   ى نذكر هنا أن التوزيع لتحقيق التمثيل النسـب   

تتقدم فيها األحزاب بقوائم يهدف إلى تحقيق عدالـة  ى الواليات والت

يحصل عليها الحزب وعدد المقاعد ى ناسب بين عدد األصوات التوت

  . البرلمان ى يحصل عليها فى الت

  

  . مقعدا  ٣١وسنأخذ مثاال لوالية مخصص لها   
  عدد األصوات التى حصلت عليها فى قوائم األحزاب األحزاب

  صوت ١٨٩٠٠ حزب أ

  صوت ١٢٩٠٠ حزب ب

  صوت   ١٩٠٠ حزب ج

  صوت ٣٢٠٠ حزب د

  صوت ٣٦٩٠٠ المجموع

  

  

  

  

  

  : بتطبيق طريق نايماير السابق شرحها 

  
  مقعدا  ١٦=   ١+  ١٥=  ١٥.٨٧٨=       =                   الحزب أ  

٣١×  ١٨٩٠٠  
  

٣٦٩٠٠ 
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  مقعدا  ١١=    ١+  ١٠=  ١٠.٨٣٧=        =                      الحزب ب

  

  
  مقعدا ١=  صفر  +  ١=  ١.٥٩٦=     =                     الحزب ج 

  

  
  مقعدا  ٣=      ١+  ٢=  ٢.٦٨٨=     =                     الحزب د  

  

  مقعــد ٣١              تم توزيعها ى عدد المقاعد الت

ـ  ى إن هذا النظام يبدو معقدا ف   ى شرحه يسير بسهولة ويسـر ف

عاما وهو نظام يحقق مزايا أكيدة ألنه يحافظ علـى   ٥٠ألمانيا منذ 

ى اختفاء الدوائر المغلقة على األقل بالنسـبة  إلى حرية الناخب ويؤد

ـ  ترشـيح وانتخـاب   ى لنصف النواب حيث يكون الناخبون أحرارا ف

  . باألغلبية البسيطة ى األشخاص الذين يتم انتخابهم باالقتراع الفرد

هذا النظام إما أن يؤخذ به بكل جوانبه وإمـا أن يتـرك ألن أى     

ن من شأنها جعل النظـام  تعديالت على طريقة توزيع المقاعد سيكو

  .ى غير مجدى وغير فعال بل وغير دستور

نضيف إلى ذلك أنه من المالئم بالنسبة لمصر عدم اشتراط نسبة   

نسبة عاليـة  ى ألمانيا وهى ألنها طعن عليها بعدم الدستورية ف% ٥

  . ال تتناسب مع ظروف األحزاب المصرية 

٣١×  ١٢٩٠٠  
  

٣٦٩٠٠ 

٣١×  ١٩٠٠  
  

٣٦٩٠٠ 

٣١×  ٣٢٠٠  
  

٣٦٩٠٠ 
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  المبحث الثالث

  تمويـــل األحـــزاب
  ـــــ

  : م مصادر تمويل األحــزاب أه
 اشتراكات األعضاء  - ١

تبرعات من األشخاص أو الشركات بشرط أن تكـون معلنـة    - ٢

وأن تكون من مصدر مشروع إذ تجرم القوانين التبرع مـن  

 .تجارة غير مشروعة ى عائد القمار أو أ

تقدم الدولة دعما لكل حزب يتناسب مع قيمة االشتراكات وكذا  - ٣

االنتخابات وسنشرح ى تحصل عليها فى مع عدد األصوات الت

 .ى والنموذج اإلنجليزى النموذج األلمانى فيما يل
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  تمويل األحزاب فى ألمانيـا ودور الدولة فى دعمهـا
  ـــــــ

علـى أن يـتم تمويـل     ١٩٥٩نص قانون األحزاب منذ سـنة    
األحزاب من الميزانية الفيدرالية مباشـرة وذلـك لتنميـة التربيـة     

 ١٩٩٤عدل سـنة  ى ألمانيا الذى نى قانون األحزاب فالسياسية ويتب
ى منهج دعم كل حزب بقدر يتناسب مع ما يحصل عليه من مقاعد ف

االنتخابات وذلك لتغطية أو تعـويض الحـزب عـن    ى البوندستاج ف
نفقات الحملة االنتخابية بشرط أن يكـون االنفـاق علـى الحملـة     

  . االنتخابية إنفاقا رشيدا، حكيما 
ى مارك ألمان ١.٣٠كل حزب أو مرشح ى يتلق ١٩٩٤ ومنذ سنة  

مليون مارك  ٥االنتخابات بحد أقصى ى عن كل صوت يحصل عليه ف
  . مارك فقط عما يزيد على ذلك  ١ثم 

مارك عن كل  ٠.٥الحزب من الميزانية العامة للدولة ى كما يتلق  
  . الحزب ى تبرع أو اشتراك عضوية ف

إلنضمام إلى األحزاب وحـث  وواضح أن هذا الدعم هو تشجيع ل  
النشاط ى يساهموا فى لها على استقطاب أكثر عدد من المواطنين لك

  . ى السياس
مـارك   ٦٠٠٠ يتعدى هذا الـدعم  وإذا كان المرشح مستقال فال  

  ). جنيه  ١٢٠٠٠ى ما يعادل حوالى أ(
ويلزم قانون األحزاب كـل حـزب بضـرورة إعـالن تمويلـه        

القائمة ، ى وظيفة األحزاب بتقديم مرشح وميزانيته ، ويحدد القانون

كما يشترط لصحة تكوين الحزب أال يتعارض مع أسس الديمقراطية 
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وللمحكمة الدستورية ى التبادلية ، وإال فإن الحزب يكون غير دستور

  . الحكم بإلغائه لعدم دستوريته 

الحزب والتبـرع  ى كما ينظم القانون دفع اشتراكات العضوية ف  

  . للحزب 
  يل األحزاب وتمويل الحملة االنتخابية فى انجلتراتمو

  ـــــــ
 Tradesيتم تمويل حزب العمال من جانب النقابات العماليـة    

Union     من ميزانيـة  % ٥٠وال تقل نسبة مساهمة النقابات عن

وإلى جانب النقابات توجـد المـنح    -% ٩٠الحزب وقد تصل إلى 

  .  ىاالتجاه االجتماعى والتبرعات من معضد

ـ     يقـدمها  ى أما حزب المحافظين فيتم تمويله من التبرعـات الت

ـ   أو ى أعضاء الحزب كل حسب مقدرته دون أن يكون هناك حـد أدن

ومع أنه من الصعب تحديد مصادر التمويـل إال  .. أقصى للتبرعات 

أن مصادر حزب المحافظين المالية تزيد عن مصادر ميزانية جميـع  

  . ى د أسباب نجاح الحزب اليميناألحزاب األخرى ويكمن هنا أح
  : دور الدولة فى تمويل األحــزاب 

األحزاب مساعدات متنوعة من الدولة خاصة أثناء نشاط ى تتلق  

  . األحزاب خالل الحملة االنتخابية 

ولعل أهم مساعدة تقدمها الدولة هو تمكين األحزاب من عمـل    

لتليفزيـون  ومحطات اإلذاعـة وا  BBCالدعاية االنتخابية من خالل 

مساعدة مهمة ى مبالغ مقابل هذه الدعاية ، وهى الخاصة دون دفع أ
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إذ تقدر قيمة هذه المساعدة لكل من حزب المحافظين وحزب العمال 

لكل ى مليون جنيه إسترلين ١٠بمبلغ  ١٩٩٢خالل الحملة االنتخابية 

  . حزب 

ومن المساعدات األخرى المهمة أن جميع خطابات الدعاية مـن    

  . شحين إلى الناخبين عن طريق البريد تكون مجانية المر

ويضاف إلى هذا أن المرشحين من حقهـم اسـتعمال القاعـات      

الحكومية للمجالس وكذلك المدارس التابعة للدولة وحجـرات هـذه   

  . تعقدها األحزاب ى المدارس لالجتماعات الت

على يتحملها البريد خالل الحملة االنتخابية ى وتصل التكاليف الت  

  . ى مليون جنيه استرلين ٣ى حوال

كل حزب من أحزاب المعارضة مساعدة مالية تتناسـب  ى ويتلق  

ـ  االنتخابـات السـابقة وعـدد    ى مع عدد األعضاء الذين نجحوا ف

حصل عليها ويتم حساب المساعدة المسـتحقة لكـل   ى األصوات الت

 حزب من أحزاب المعارضة بناء على نتائج االنتخابات السابقة على

أعطيـت  ى حصل عليها وعدد األصوات التى ساس عدد المقاعد التأ

ى أعطيت كل سنة ألحزاب المعارضة فى للحزب وقد كانت المبالغ الت

  : ى على النحو التال ١٩٩٢إلى  ١٩٨٧الفترة من 

  

  

  جنيه إسترلينى سنويا   ٨٣٩٧٠٩  حزب العمال 



  األحزاب السياسية  ــــــــــ ــــــــــــــ

   ٢٠٠٥) يونية(مركز البحوث البرلمانية ـــــــــــــــــــ      

  جنيه إسترلينى سنويا   ١٨٧١٧٦  حزب األحرار الديمقراطى 

  جنيه إسترلينى سنويا   ٢٩٩٩٣  حزب االتحاديين 

  جنيه إسترلينى سنويا   ١٨٢٧٨  حزب االسكتلندى الوطنى 

  جنيه إسترلينى سنويا   ١١٥٧٧  حزب الديمقراطى االجتماعى 

ألحزاب المعارضة لتغطيـة تكـاليف أعمـال    ى هذه المبالغ تعط  

ى الحاكم أللحزب ى وال يعط. أعضاء البرلمان أثناء قيامهم بعملهم 

دعم عـن أعمالـه   ى أ ١٩٧٥مساعدة طبقا لقانون شورت الصادر 

ألنه يقوم بالدعاية ألعمال الحكومة على حساب الدولة وينفق مبالغ 

  . هذا المجال ى كبيرة ف

ـ      ى وأسباب منح مساعدات من الدولة لألحزاب هـو الرغبـة ف

اة ضمان استقالل األحزاب أمام أصحاب المصالح وكذا تحقيق المساو

ال تستطيع تحصيل مبالغ كبيرة من قيمة اشتراكات ى بين األحزاب الت

  . األحزاب ى العضوية ف

الحملة االنتخابيـة لكـل   ى ف لإلنفاقوتضع القوانين حدا أقصى   

  . القرن التاسع عشر ى مرشح ويرجع هذا الحد إلى قوانين صدرت ف

وتدافع أحزاب المعارضة عن هذا الحـد بينمـا يـدافع حـزب       

غير أن المعمول  اإلنفاقمحافظين عن مبدأ عدم وجود حدود على ال

على الحملـة االنتخابيـة لكـل     به هو أن هناك حدا أقصى لإلنفاق

  . مرشح

  


