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 جامعة تكريت/ كلية العلوم السياسية

 املقدمة
ة بػيف تنظيـ العالقة السياسية بيف مؤسسات الدولة الحديثة بما فيها العالقأف 

وجػػػود تنظيمػػػػات سياسػػػية ت ػػػمف اسػػػػت الؿ سػػػ طات الدولػػػػة الحػػػاوـ وال ػػػعب يتط ػػػػب 
أداء السػػػ طة  توزيػػػل اليػػػالحيات وتمنػػػل احتوػػػار السػػػ طة وت ػػػوؿ رقابػػػة دا مػػػة   ػػػ و 

التػػػا ومػػػف  ػػػذظ التنظيمػػػات  ػػػا ايحػػػزاب السياسػػػية , لعم هػػػا فػػػا النػػػواحا الم ت  ػػػة 
،  الت ويػر والتعبيػر والتنظػيـ مػف يػور تمتػل اانسػاف بح ػ  فػايػورة يعوس وجود ا 

ـ سياسػا مػف  ػالؿ مػدب ت بػؿ ذلػؾ ظػاأي ن ديم راطيػة المجتمل الػدولا إلػ ر ينظإذ 
 .حزاب السياسية فال يموف أف ت ـو ديم راطية بدوف أحزاب سياسيةاي لوجود النظاـ

المت ييػػػة  مػػػف أ ػػػـ مؤسسػػػات النظػػػاـ السياسػػػاوتعػػػد ايحػػػزاب السياسػػػية 
نمػػػا التي ػػب   يػػػ  وتح يػػػؽ  والتػػابالعمػػؿ السياسػػػا   تسػػػع  ل إلػػ  توػػػريس الت  ػػؼ واب
 التػا ر النظػاـ الػديم راطا ومؤسسػة مػف مؤسسػات و ا أحد  ناي ،التنمية والتحديث

 ػػا بحوػػـ يػػاة المجتمعػػات و حسػػتمرارية التنظػػيـ ، فهػػا ت ػػيؿ جػػزءان وبيػػران مػػف أتمتػػاز ب
يجاد الح ػوؿ المال مػة طبيعة ن اطها تووف لديها ال درة     فهـ الم اوؿ السي اسية واب

 ؿ البرامج ل حيوؿ     ث ة ال ػعب ، وما أنها تتنافس فيما بينها     ت ديـ أف لها
سػػػباغ  التحػػػوؿ الػػػديم راطادوران مهمػػػان فػػػا  م يػػػة  و ػػػا ت عػػػب  ػػػر ية   ػػػ  نظػػػاـ الواب

 م يػة ا تيػار  دفل الجما ير ل م ػاروة فػا مف  الؿ ما ت وـ ب  مف جهود فا الحوـ
ال ػػيـ  غػػرسالحيػػاة السياسػػية و فػػا إدمػػاج المػػواطنيف  ت السياسػػية أو مػػف  ػػالؿال يػػادا
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السياسػػػية  ايحػػزاب ، ومػػػا أف وجػػود ـرفػػل الػػػو ا السياسػػا لػػديهو  بيػػنهـ  يم راطيػػةالد
 ا بوجود الديم راطية وتطور ا.رتبط ب وؿ أساسي ونمو ا وتح ي ها ي دافها

نجػػد  حػػزاب فػػا الػػبالد العربيػػةايو نػػد البحػػث فػػا الممارسػػة الديم راطيػػة  نػػد 
 بػات أمػاـ التحػوؿ الػديم راطا، ممارسة الديم راطيػة ت ػوؿ أحػدب العمف الأف ال وؼ 

فا الحياة السياسية العربية يتوقؼ     مدب ممارسة ت ؾ   مست بؿ الديم راطية أذ أف
 ارت ػا هامػدب وما يتوقػؼ   ػ   ل ديم راطية دا  ها وفا ما بينها ايحزاب والحروات

زب فػػالح ايفػػراد والجما ػػات،ال ػػتالؼ بػػيف  ادارة الديم راطيػػة منهجػػان  فػػا أف توػػوف
 يوتسب ي ة الديم راطية  ندما يتـ تطبيؽ الديم راطية فا دا   

    الرغـ مف بروز  دد مف المنظمات غيػر الحووميػة والمنافسػة لاحػزاب و 
السياسػػػية فػػػا ال يػػػاـ بػػػبعض وظا  هػػػا اي أف ايحػػػزاب السياسػػػية  ػػػا وحػػػد ا المؤ  ػػػة 

ث فيهػػػا ومحاولػػػة ل ويػػػوؿ إلػػػ  السػػػ طة ، ولػػػذلؾ تب ػػػ   نػػػاؾ حاجػػػة دا مػػػة إلػػػ  البحػػػ
 إيالحها .

مػػف أف لاحػػزاب السياسػػية دور فػػا  بحػػثنط ػػؽ فر ػػية الت : لبحيي فرضيي ا  
،  مؤسسػات  وأحػدلنظػاـ الػديم راطا ا فػا الزاويػة حجػر التحػوؿ الػديم راطا با تبار ػا

ولػػذلؾ فالبػػد أف يوػػوف لاحػػزاب السياسػػية العربيػػة دوران فػػا  م يػػة التحػػوؿ الػػديم راطا 
 ي ت ـو ب  ايحزاب فا العالـ اليربا.ي ا ا الدور الذ

ومػف أجػؿ أ طػاء يػورة ح ي يػة  ػف دور ايحػزاب السياسػية  : لبح  هجامن
العربية فػا التحػوؿ الػديم راطا ف ػد تػـ السػتعانة بػالمنهج التح ي ػا بسػبب أ ميتػ  فػا 
بياف مد الت الظا رة السياسية وم رجاتها وفا تح يػؿ ااحػداث ويػول إلػ  أسػبابها 

ال ػػػػػانونا ل بحػػػػػث فػػػػػا ال وا ػػػػػد الدسػػػػػتورية ل تحػػػػػوؿ  نهجإلػػػػػ  جانػػػػػب المػػػػػ جهػػػػػا ، ونتا
الم ارف لم ارنة  ذظ ال وا د بما  و   ،الديم راطا الذي ي ود إل  تداوؿ س ما الس طة

 موجود فا الواقل السياسا العربا.
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تنػاوؿ المبحػث ايوؿ  ، م دمػة ومبحثػيف و اتمػة وستتوزع  يو يػة البحػث الػ 
م هـو التحوؿ أولن مف  الؿ  والحزب السياسي ا يما ل تحوؿ الديم راطاااطار ألم 
 ايحػػػزاب السياسػػػية وتطػػػور ن ػػػأة وثانيػػػان م هػػػوـ ايحػػػزاب السياسػػػية وثالثػػػان  الػػػديم راطا

بينمػػػا تنػػػاوؿ المبحػػػث الثػػػانا دور ايحػػػزاب السياسػػػية العربيػػػة فػػػا التحػػػوؿ  ، العربيػػػة
محػػددات فا  يػػة  ثانيػػان  ، ايحػػزاب السياسػػيةأول: وسػػا ؿ تػػأثير  الػػديم راطا مػػف  ػػالؿ

، وثالثػػػػان دور ايحػػػػزاب السياسػػػػة ايحػػػػزاب السياسػػػػية العربيػػػػة فػػػػا التحػػػػوؿ الػػػػديم راطا
 العربية فا ربيل الثورات العربا وال اتمة.
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 البحث األول
 واحلزب السياسي اإلطار أدلفاهيمي للتحول الدميقراطي

 أوال: مفهوم التحول الديمقراطي

مػػف أوثػػر العم يػػات التػػا تتعػػدد وتتػػدا ؿ فيهػػا  التحػػوؿ الػػديم راطا يػػة م تعػػد 
المتييػػرات ووػػذلؾ ال ػػوب ال ا  ػػة بمػػا يجع هػػا  م يػػة باليػػة التع يػػد ، ولػػذلؾ فػػأف لوػػؿ 

ل عديػػػد مػػػف العوامػػػؿ منهػػػا مػػػا يتع ػػػؽ  تجربػػػة سػػػماتها ال ايػػػة ومسػػػار ا ونتا جهػػػا وف ػػػان 
لجتما ية والقتيادية ومػدب تب ور ػا ، بترويبة المجتمل الدا  ية مف حيث تووينات  ا

 ػػػف طبيعػػػة المجتمػػػل  نػػػوع السػػػ طة الحاومػػػة ودرجػػػة تماسػػػوها الػػػدا  ا ف ػػػالن  وأي ػػػان 
لػػدولا ونو يػػة اومنهػػا مػػا تتيػػؿ بطبيعػػة النظػػاـ  لمػػدنا والث افػػة السياسػػية السػػا دة ،ا

 .(1)العالقات الدولية ل دولة التا تمر بحالة التحوؿ وأ ميتها ااستراتيجية
راديػػػػة مػػػػف حيػػػػث حدوثػػػػ  أو  ػػػػدـ أف التحػػػػوؿ أو التيييػػػػر  ػػػػو  م يػػػػة غيػػػػر إ

  ػػػ  المػػػدب الطويػػػؿ نحػػػو و  ويتجػػػ  ػػػو قػػػانوف  ػػػاـ مػػػف قػػػوانيف الطبيعػػػة ، و ، حدوثػػػ 
قػػد تعتػػرض سػػبي    وا ػػؽ ويتعػػرض لنتواسػػات بسػػبب  وامػػؿ دا  يػػة ايف ػػؿ ولوػػف 

المعايرة بسػبب معات فا المجت و ارجية ، اي أن  يسير ب ط  متسار ة و يويان 
المرح ػػػة الوسػػػيطة التػػػا ت ػػػل بػػػيف Transition وي يػػػد بػػػالتحوؿ. (2)الت ػػػدـ الع مػػػا

، وتبػػػدأ  م يػػػة التحػػػوؿ نحػػػو الديم راطيػػػة نظػػػاـ أ ػػػر النت ػػػاؿ مػػػف نظػػػاـ سياسػػػا إلػػػ 
 .(3)بالت ويؾ التدريجا ل نظاـ الس طوي

ويموف تينيؼ التحوؿ الديم راطا أو السياسا إل  مجمو تيف حسب بعض 
البػػػػػاحثيف: التحػػػػػوؿ الػػػػػػديم راطا وسػػػػػ وؾ والتحػػػػػوؿ الػػػػػػديم راطا وأسػػػػػ وب ، إذ تػػػػػػرب 
المجمو ة ايولػ  بأنػ  النت ػاؿ مػف و ػل غيػر ديم راطػا إلػ  و ػل ديم راطػا و ػو 
يعوػػػس الرغبػػػة فػػػا التحػػػوؿ التػػػدريجا نحػػػو الديم راطيػػػة مػػػف  ػػػالؿ أ ػػػادة النظػػػر فػػػا 

متط بػػػات العيػػػػر ـ مواوبتهػػػا لسػػػية السػػػػا دة بسػػػبب  ػػػدالمبػػػادئ ومراجعػػػة ال ػػػيـ السيا
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أمػػا المجمو ػػة الثانيػػة فتروػػز فػػا تعري هػػا  ،إلػػ  اللتػػزاـ بمبػػادئ وقػػيـ جديػػدة  والتوجػػ 
إذ تػػػرب أف  ،ل تحػػػوؿ   ػػػ  الطري ػػػة التػػػا يػػػتـ   ػػػ  أساسػػػها إحػػػداث التيييػػػر السياسػػػا

التحوؿ الديم راطا بأن  ثورة سياسية بي اء و و ميػط   يط ػؽ مجػازان   ػ  التيييػر 
ؤولية بوسػػا ؿ سػػ مية اسػا والجتمػػا ا مػف  ػػالؿ أحػداث ان ػػالب فػا مواقػػل المسػالسي

تنازؿ الن بة الحاومة  ف الحوـ ل ا دة قوب سياسية واجتما ية يا دة بعد أف وذلؾ ب
. وقػػػد مث ػػػت  م يػػػات (4)حػػػديات التػػػا تواجػػػ  المجتمػػػلتػػػدرؾ  جز ػػػا  ػػػف مواجهػػػة الت

الؿ الع ػػود اي يػػرة مػػف ال ػػرف الع ػػريف التحػػوؿ الػػديم راطا الظػػا رة العالميػػة اي ػػـ  ػػ
الع د الثانا مف ال رف الحادي والع ريف، وقبؿ ذلؾ واف  ناؾ  دد ق يؿ مػف بدايات و 

النظـ الديم راطية فا أمريوا الالتينية وأسيا وأفري يا وال رؽ ايوسط  إل  جانب وجود 
ونظػاـ الحػزب  دد وبير مف نظـ الحوػـ غيػر الديم راطيػة التػا ت ػمؿ نظمػان  سػورية 

ال ردية ، ف ا منتيؼ السبعينات مف ال ػرف الما ػا  ػهد  الواحد ونظـ الدوتاتوريات
العػػالـ مػػا أيػػب  يعػػرؼ بالموجػػة الديم راطيػػة الثالثػػة التػػا بػػدأت فػػا البرتيػػاؿ وأسػػبانيا 
واليونػػاف ثػػـ انت ػػرت إلػػ  أمريوػػا الالتينيػػة وبعػػض أجػػزاء أسػػيا  ػػالؿ ثمانينػػات ال ػػرف 

ت إلػػػ  أوربػػا ال ػػػرقية والتحػػاد السػػػوفيتا وبعػػض أجػػػزاء أفري يػػا فػػػا الما ػػا ، وامتػػد
أف ولوػػػف الم  ػػػت ل نظػػػر  الماضيييي  أوا ػػػر الثمانينػػػات وأوا ػػػؿ التسػػػعينات مػػػف ال ػػػرف

 م يػة التحػوؿ السياسػا  ػا وتعتبػر  .(5)تػأثران بهػذظ الموجػة المنط ة العربية  ا ايقػؿ
 ػػا فتػػرة انت اليػػة تمتػػد بػػيف مرح ػػة المرح ػػة ايولػػ  ل تحػػوؿ نحػػو النظػػاـ الػػديم راطا و 

أ عاؼ د ا ـ نظاـ سياسػا سػابؽ وتأسػيس نظػاـ سياسػا لحػؽ  فهػا مرح ػة وسػط 
بيف نظاميف، ويعنا بدأ مرح ة التحوؿ المرور بعم ية ت وؾ النظاـ الدوتاتوري ويولن 

 ػػػػودة  ػػػػوؿ جديػػػػد مػػػػف إ ػػػػواؿ النظػػػػاـ  الػػػػديم راطا ، أوترسػػػػيس أسػػػػس النظػػػػاـ  إلػػػػ 
الم و ة التا  يفهور بديؿ ثوري أو قد تنحدر ايمور نحو ال و وية الس طوي أو ظ

 تواجػ   م يػػة التحػوؿ الػػديم راطا  ػػا وي يػة اسػػتجابة النظػػاـ السياسػا لحروػػة التيييػػر
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فوريػة أنسػاؽ , و اية إذا وانت  ذظ الحروة تنطوي     ت ويؾ التا ي ر ها الواقل 
ف  م يػػة التحػػوؿ الػػديم راطا سػػتحمؿ , ولػػذلؾ فػػايهػػا النظػػاـ السياسػػاارتوػػز   مي  ػػة 

لهػػـ درجػػة  اليػػة مػػف الم ػػاطرة  في ػػاوموف احتمالتهػػا ب ػػدة ممػػا يجعػػؿ مػػف إ ػػوالية 
التيييػػر ال وػػري الع بػػة ايولػػ  التػػا تواجههػػا قػػوب التحػػوؿ التػػا تتبنػػ  ق ػػية التحػػوؿ 

و ػػػذا مػػػا ظهػػػر لنػػػؿ وب ػػػوؿ وا ػػػ  فػػػا ثػػػورات الربيػػػل العربػػػا والتػػػا   .(6)الػػػديم راطا
، إذ است دـ الحواـ العرب وػؿ وسػا ؿ ال مػل لمواجهػة الحتجاجػات  2111ت فا بدأ

والنت ا ػػات فػػا دولهػػـ بهػػدؼ منعهػػا مػػف تح يػػؽ أ ػػدافها والب ػػاء فػػا السػػ طة أطػػوؿ 
التحوؿ الديم راطا يمػر بمرح ػة انت اليػة مػف  مرح ةفترة. أف النظاـ السياسا و و فا 

  ػذظ المرح ػة  ػا مرح ػة بػيف حػدي ن ػيضنظاـ غير ديم راطا إل  نظاـ ديم راطا و 
وفػػا بدايػػة  ػػذا التحػػوؿ توػػوف ، تتوػػوف مػػف ترويبػػة تجمػػل  يػػا ص مػػف المػػرح تيف 

الي بة ل يا ص مرح ة ما قبؿ التحوؿ أذا واف التحوؿ يتـ ب وؿ تدريجا ولػيس مػف 
 .(7) الؿ تحوؿ جذري

التحػوؿ  ويموف اا ارة إل  ثالث قوا ػد تػنظـ المبػاراة السياسػية  ػالؿ  م يػة
 :(8)و ا

إذ يميػؿ  ػدد مػف البػاحثيف الػذيف تنػاولوا التحػوؿ الػديم راطا  شكل  لحكوميا:
 إل  ت  يؿ النظاـ البرلمانا     الر اسا.

أف النظػػاـ النت ػػابا فػػا ظػػؿ ديم راطيػػة حديثػػة غالبػػا مػػا   لنظيياا  تنابيياب :
هػػر ذلػػؾ فػػا لمسػػاومات موث ػػة بػػيف الن بػػة والعنايػػر المعار ػػة. وقػػد ظ يوػػوف نتاجػػان 

العػػػراؽ إذ وػػػاف النظػػػاـ النت ػػػابا أحػػػد الم ػػػاوؿ التػػػا واجهتهػػػا العم يػػػة السياسػػػية فػػػا 
 .2113العراؽ بعد الحتالؿ ايمريوا ل  

 ناؾ قوب يسػم  لهػا بالم ػاروة   لجماعات  لمشاركا ف   لعمم ا  لس اس ا:
رسػػة دور بالعم يػػة السياسػػية و نػػاؾ بعػػض ال ػػوب يوػػوف مػػف الم يػػد اسػػتبعاد ا مػػف مما
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سياسػػا مثػػؿ المؤسسػػة العسػػورية. وذلػػؾ يحيػػؿ   ػػ  ايقػػؿ بعػػد اسػػت رار ايو ػػاع 
ايمنية أجراء انت ابػات تػؤدي إلػ  تسػ يـ الحوػـ إلػ  سػ طة مدنيػة وف ػان لنتػا ج العم يػة 

 النت ابية.
ويػػػة التيييػػػر مػػػف حػػػاؿ إلػػػ  حػػػاؿ أمػػػا اايػػػالح في يػػػد بػػػ  مػػػف الناحيػػػة ال ي

والنيػػػراؼ  نػػػ  إلػػػ  سػػػواظ ، و وػػػذا ينػػػدرج م هػػػـو ، أو التحػػػوؿ  ػػػف ال ػػػاء أحسػػػف
اايػػالح السياسػػا  ػػمف  ػػدة م ػػا يـ تتمحػػور حػػوؿ  م يػػة التحػػوؿ السياسػػا ومنهػػا 

. فاايػػػالح السياسػػػا  ػػػو البحػػػث  ػػػف طري ػػػة لتحسػػػيف (9)التيييػػر والتحػػػوؿ والتحويػػػؿ
أدارة  ػػؤوف الدولػػة وطري ػػة ممارسػػة السػػ طة وويػػوؿ الحوػػاـ إلػػ  منايػػبهـ وتح يػػؽ 

.أمػػػػا الحػػػػراؾ (11)تحػػػػرر السياسػػػػا والم ػػػػاروة و ػػػػو قػػػػد يعنػػػػا التػػػػرميـ ولػػػػيس التيييػػػػرال
السياسػػػا في ػػػير إلػػػ  حالػػػة مػػػف الجمػػػود والتػػػد ور فر ػػػت   ػػػ  المث  ػػػيف والتيػػػارات 
وال ػػوب السياسػػية والجتما يػػة الم ت  ػػة أف تتحػػرؾ وتيػػعد مػػف انت اد ػػا وأحيانػػا ت ػػدـ 

 .(11)لها مف حالة أقرب إل  اليأس وال ياعتيورات بدي ة وممونة ان اذ ايمة وانت ا
 ثانياً: مراحل التحول

بيف مراحؿ النت اؿ والتحوؿ المبد ا مف الحوـ التسػ طا )أي  يميز الباحثوف
ال برنػػػػة السياسػػػػية( وبػػػػيف مرح ػػػػة ترسػػػػيس الديم راطيػػػػة ال يبراليػػػػة ويرجػػػػل ذلػػػػؾ إلػػػػ  أف 

هػا قػد ت  ػؿ وتتعثػر فػا أحيػاف  م يات النت اؿ المبد ية قد تنج  أحيانػا وتترسػس ولون
أ ػػرب. وتبػػدأ  م يػػة ال برنػػة السياسػػية دا ػػؿ نظػػاـ الحوػػـ  التسػػ طا بت  يػػؼ  م يػػات 
ال مػػل والسػػماح بػػبعض الحريػػات المدنيػػة ، اي أف  ػػذظ التحروػػات لتػػؤدي إلػػ  تح يػػؽ 

  مػا إل أنػ رنة ويعود الحوـ ال معا مف جديػد الديم راطية  ف د يتـ إف اؿ  م يات ال ب
فػأف العديػد مػف ال ػا  يف السياسػييف قػد ين رطػوف  ز ما قويػان أف توتسب  م ية ال برنة 

فا الت ا ؿ التاري ا بيف نظاـ الحوـ وقوب المعار ة ، وتؤثر طبيعة الت ا ؿ و و   
  ػ  مسػػار ونػػواتج  م يػػة التحػػوؿ الػػديم راطا ، وت ػػير ايدلػػة إلػػ  أف احتمػػاؿ نجػػاح 
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إذا وانػت  ػذظ العم يػات تحػت سػيطرة تحػالؼ مػف عػزز بت م يات التحوؿ الػديم راطا 
م يػػة التحػػوؿ الػػديم راطا توػػوف   ػػ  إف  موػػف ال ػػوؿ . وي(12)المعتػػدليف مػػف الجػػانبيف

تمثؿ وؿ مرح ػة مػف  ػذظ المراحػؿ ال تػرة الزمنيػة التػا يػتـ بهػا النت ػاؿ مػف مراحؿ، إذ 
لهػػػا العديػػػد مػػػف النظػػػاـ السػػػ طوي إلػػػ  النظػػػاـ الػػػديم راطا والتػػػا ي ػػػهد المجتمػػػل  ال

 ؼ  ذا التحوؿ.االيرا ات بهدؼ تح يؽ أ د
مف  م راطا تعنا المرح ة النت اليةومف الجدير بالذور إف  م ية التحوؿ الدي

نظاـ حوـ س طوي إل  م ت ؼ أ ػواؿ ت اسػـ السػ طة فػا أنظمػة حوػـ جديػدة ، وبهػذا 
التػا تمتػاز  فاست داـ  ذا الميط   لويؼ حالة ما ي ير إل  س سػ ة مػف التطػورات
التػا قػد تػؤدي و بالنسبية     وفؽ السياؽ الذي تسير في  والظروؼ والعوامػؿ المػؤثرة 

دوران إيجابيػػان فػػا نجػػاح  م يػػة التحػػوؿ باسػػتحداث ديم راطيػػة تعدديػػة ت ػػوـ   ػػ  أسػػاس 
فػا ف ػؿ تػؤدي  ػذظ التطػورات دوران سػ بيان  سيادة ال انوف واحتراـ ح وؽ اانسػاف ، وقػد

ال سػػاد  ف ػػد يسػػود حوػػـ ق ػػة مهيمنػػة بػػدلن مػػف الحوػػـ الػػديم راطا ويسػػود  م يػػة التحػػوؿ
وقػػد أ ػػار الباحػػث السياسػػا دايمونػػد أف  نػػاؾ أدلػػة قويػػة  .(13)بػػدلن مػػف سػػيادة ال ػػانوف

ليس  ف ف ؿ الترسيس الديم راطا فحسػب بػؿ   ػ  حػدوث أمػر أوثػر  طػورة ، و ػو 
 .(14)ل  التس طيةبروز "موجة  وسية" بعيدان  ف الديم راطية و ودة إ

داديػػػة تتميػػػز بيػػػرا ات سياسػػػية بػػػيف جما ػػػات إف المجتمػػػل يمػػػر بمرح ػػػة إ 
أنها قد تووف نتاجا لتطػور  الديم راطية تولد مف رحـ  ذا اليراع إل  جانبو  متناز ة
و ػػذا مػػا ي سػػر   ا ػػة الديم راطيػػة فػػا  ػػذظ المرح ػػة و ػػدـ إموانيػػة العديػػد مػػف  سػػ ما

داديػػػة إلػػػ  مرح ػػػة النت ػػػاؿ والتحػػػوؿ المبد يػػػة وقػػػد يوػػػوف الب ػػػداف تجػػػاوز المرح ػػػة اا 
وطنيػػة ، أو قػػد يػػؤدي إلػػ  سػػيطرة إحػػدب اليػػراع حػػادان ويػػؤدي إلػػ  تمزيػػؽ الوحػػدة ال

نهػػاء اليػػراع ليػػالحها وسػػد الطريػػؽ إمػػاـ التحػػوؿ  الجما ػػات   ػػ  قػػوب المعار ػػة واب
وتبدأ المعار ػة  لس طةالديم راطا ، وقبؿ التحوؿ تحاوؿ الس طة الحاومة الب اء فا ا
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المهدد ل نظاـ السياسا، وقد يحدث ان  اؽ فا يػ وؼ ال ػوب المسػاندة فا لعب دور 
ل نظػػػاـ ويبػػػرز اتجػػػاظ إيػػػالحا وأ ػػػر مت ػػػدد وجيػػػؿ جديػػػد أوثػػػر ان تاحػػػان ويرافػػػؽ ذلػػػؾ 
تيػػا د ال ػػيوط مػػػف ال ػػارج , في ػػػدـ النظػػاـ تنػػػازلت تػػؤدي إلػػػ  إيػػالحات  ػػػو ية 

.أي ي جأ النظاـ إل  (15)دؼ امتياص ال يوط وتجاوز ا دفها المماط ة والتأجيؿ به
 .التويؼ مل ال يوط والمطالب والتوترات

قياـ نظاـ جديد بػدلن مػف النظػاـ ال ػديـ الػذي  جػز  ػف الحت ػاظ بوجػودظ إف 
 ل ارجيػػة ، إلػػ  جانػػبيتوقػػؼ   ػػ  وقػػوة المعار ػػة وتماسػػوها وال ػػيوط الدا  يػػة وا

 ؤدي إلػػ  نمػػو الطب ػػة الوسػػط  التػػا توػػوف قيمهػػان وجػػود تنميػػة اجتما يػػة واقتيػػادية تػػ
مؤيػػػػػدة ل ديم راطيػػػػػة وتمثػػػػػؿ الػػػػػدافل لتحروػػػػػات الن ػػػػػب المتنافسػػػػػة ليػػػػػياغة تسػػػػػويات 
ديم راطية فا  ػؿ وجػود تػوازف نسػبا فػا ال ػوة بػيف الدولػة والطب ػات المسػت  ة ، أي 

التابعػة  ا تسػيطر    الطب ػاتبمعن  أف ل تووف الدولة قوية جدا بالدرجة التػا تجع هػ
ومػػا أنهػػا ليسػػت  ػػعي ة جػػدا بالدرجػػة التػػا تجع هػػا أداة ل طب ػػة ايرسػػت راطية ،  لهػػا 

فالهيمنػػة المط  ػػة ل دولػػة   ػػ  المجتمػػل المػػدنا مؤ ػػر سػػ با ل دم رطػػة  يويػػان إذا 
طيػػػة ترافػػػؽ ذلػػػؾ مػػػل وجػػػود ث افػػػة سياسػػػية ل تعمػػػؿ   ػػػ  تنميػػػة اللتػػػزاـ ب ػػػيـ الديم را

.والعمػػػػؿ   ػػػػ  و ػػػػل برنػػػػامج (16)النظػػػػاـ ويػػػػؾ مرتوػػػػزات والم ػػػػاروة والعمػػػػؿ   ػػػػ  ت 
م توحػػػة أمػػػاـ وػػػؿ ال ػػػوب السياسػػػية و  ػػػ  أسػػػاس تبػػػادؿ  سياسػػػا توػػػوف فيػػػ  الم ػػػاروة

يػػػؤدي إلػػػ  أف ي ػػػهد  ، و ػػػذا مػػػا سػػػوؼ بػػػيف السػػػ طة والمعار ػػػة فػػػا الحوػػػـ ايدوار
 ػػػػود إلػػػػ  تح يػػػػؽ تواجتما يػػػػة واقتيػػػػادية تيييػػػػرات سياسػػػػية  الجديػػػػد النظػػػػاـ السياسػػػػا
 .الست رار السياسا
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 :تطوير األبعاد القيمية والمؤسسية للتحول الديمقراطيثالثاً 

أف الديم راطيػػػػػة  ػػػػػا نظػػػػػاـ يػػػػػؤثر ويتػػػػػأثر بأنمػػػػػاط البنػػػػػا والتيييػػػػػر والتمػػػػػايز 
الجتمػػػا ا ف ػػػالن  ػػػف أنػػػ  ل يموػػػف أف يوجػػػد مػػػف دوف محتػػػوب اجتمػػػا ا وث ػػػافا 

ما يػة محوومػة بعوامػؿ ذاتيػة  اص ب  ينػ  فػا الواقػل تعبيػر  ػف حروػة سياسػية اجت
ومو و ية )البنا( التا قد تدفل ال  أحداث ط رة فا النظاـ السياسا ال ا ـ والمتسػـ 
بعدـ الست رار و دـ الستمرارية، ومف جهة أ رب يموف ال وؿ اف تجػارب مجتمعػات 
 ديدة مف التا  برت ظا رة النت اؿ مف نظاـ استبدادي الػ  نظػاـ ديم راطػا، تؤوػد 

ال عبػػػة السياسػػػية  ػػػا م تػػػاح تح يػػػؽ الح ػػػوؿ الوسػػػط  بػػػيف قػػػيـ متنافسػػػة )الح ػػػوؽ اف 
والواجبػػػات وو ػػػاءة ايداء و دالػػػة التوزيػػػل والميػػػ حة ال  يػػػية...( ومػػػا اف اسػػػتالـ 
السػػػ طة ووي يػػػة اسػػػتعمالها فػػػا م ت ػػػؼ المجػػػالت تػػػتـ  ػػػا اي ػػػرب دا ػػػؿ مؤسسػػػات 

ؿ  ػػا متجػػذرة تاري يػػان وح ػػاريان سياسػية ، ومع ػػـو اف  ػػذظ ال يػػارات ليسػػت مسػت  ة بػػ
وتحومها  ادة الظروؼ اآلنية التا ت رز ا م ت ؼ البنا، ومف  نا تبرز أ مية تناوؿ 
 ذا النظاـ فا  القتػ  الت ا  يػة معهػا. فالديم راطيػة تحتػاج لوػا تن ػأ وتتجسػد وتنمػو 
الػػػ  و ػػػاء ح ػػػاري واسػػػتعداد    ػػػا ومنػػػاخ ث ػػػافا واجتمػػػا ا يسػػػودظ احتػػػراـ حريػػػة 

امػة اانسػاف   ػ  يػػعيد المعػايير ال يميػة و  ػ  يػػعيد الن ػاط اانسػانا المتعػػدد وور 
الوجػػػػوظ ، فالديم راطيػػػػة تعنػػػػا ميػػػػؿ الجما ػػػػة الب ػػػػرية الػػػػ     نػػػػ   ػػػػؤونها وتنظيمهػػػػا 
وأدارتهػػا بػػأوثر مػػا يموػػف مػػف الم ػػاروة فػػا ال ػػرار وااقنػػاع واقػػؿ مػػا يموػػف مػػف ال سػػر 

.أمػػا الجانػػب المؤسسػػا (17)المجتمعػػا بأوم ػػ  والعنػػؼ وذلػػؾ يتط ػػب أ ػػادة بنػػاء النظػػاـ
فينيرؼ  ذا التطوير إل    ؽ أطر حديثة ل نظاـ السياسا،     النحو الذي يموػف 
مف تح يؽ  روط ال يؿ بيف السػ طات وت عيػؿ دور البرلمػاف، بمػا يمونػ  مػف تجسػيد 

تعبػر  ح ي ا لإلرادة العامة، و ػذا ل يموػف اف يػتـ إل مػف  ػالؿ انت ابػات نزيهػة ح ػان 
ب ػػوؿ ح ي ػػا  ػػف أوزاف ال ػػوب السياسػػية الم ت  ػػة، وبمػػا يمونػػ  أي ػػا وبػػن س درجػػة 



 
 

 

 

 

   

 

 دور األحزاب السياسية
 العربية في التحول الديمقراطي

 قاسم علوان الزبيديد. 
  2013   حزيران (15)  العدد

  222 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

االحػػػػاح مػػػػف تي يػػػػب  ػػػػذظ اارادة ، و ػػػػذا بػػػػدورظ ليموػػػػف اف يػػػػتـ إل ب  طا ػػػػ  وافػػػػة 
 .(18)اليالحيات المط وبة لت عيؿ دورظ     اليعيديف الت ريعا والرقابا

 ثانياً: مفهوم األحزاب السياسية

لوػف  ػػذظ ايحػػزاب   ػو سػػابؽ لوجػود السياسػػة  "Parties"ايحػػزاب أف وجػود
تجمعػػات   ويػػة غيػػر منظمػػة مدفو ػػة بػػبعض المثػػؿ الع يػػا  ػػدفها البحػػث  لػػـ توػػف اي

والمداولػػػة فػػػا الم ػػػاوؿ المطروحػػػة فػػػا الػػػدوؿ دوف محاولػػػة فػػػرض وجهػػػة نظر ػػػا مػػػف 
ة  ػػػف نػػػوادي لهػػػذظ الم ػػػاوؿ فهػػػا وانػػػت  بػػػار   ػػػالؿ أيجػػػاد الحػػػؿ الػػػذي تػػػراظ مناسػػػبان 

. وتوجد ايحزاب فا أغ ب المجتمعات المعايرة ، إذ تعػد ظػا رة حديثػة لػـ (19)فورية
توػػػف معروفػػػة مػػػف قبػػػؿ حتػػػ  منتيػػػؼ ال ػػػرف التاسػػػل   ػػػر إل فػػػا الوليػػػات المتحػػػدة 

 *.(21)ايمريوية وانو ترا
والحػػزب ليػػةن: معنػػاظ النوبػػة فػػا ورد المػػاء ، وجػػاء بمعنػػ : الطا  ػػة والسػػالح 

.وجػػاء فػػا المعجػػـ الوسػػيط الحػػزب: ايرض الي يظػػة ال ػػديدة (21)مػػف النػػاس والجما ػػة
أو الجما ػػة التػػا فيهػػا قػػوة ويػػالبة ووػػؿ قػػـو ت ػػاو ت ق ػػوبهـ وأ مػػالهـ وأف لػػـ ي ػػؽ 

. أما (22)بع هـ بعض ، والحزب: النييب وما يعتادظ المرء مف يالة وقراءة ود اء
دواب قػػاـ   يهػػا ورا ػػها ، و مػػة )سياسػػا( فهػػا مػػأ وذة مػػف و مػػة سػػاس: سياسػػة الػػ

والسياسػػػة ميػػػدر اسػػػتطالع ال  ػػػؽ ب ر ػػػاد ـ الػػػ  الطريػػػؽ المنجػػػا فػػػا العاجػػػؿ أو 
 .(23)ايجؿ والسياسة مف الحوـ

أمػػػػا الحػػػػزب ايػػػػطالحان ف ػػػػد  ػػػػرؼ تعػػػػاريؼ م ت  ػػػػة  وسػػػػت وجهػػػػات نظػػػػر 
الباحثيف، وقبؿ التطرؽ إل  بعض  ذظ التعاريؼ لبد مػف ال ػوؿ أف  ػددا مػف دارسػا 

ب لـ يجد فا دة مف تعريؼ الحزب وأوت   بمعالجة  نايرظ ايوليػة وتعػداد ا ، ايحزا
وربمػػا ي سػػر ذلػػؾ إلػػ  أف الحػػزب ظػػا رة مسػػ مان بوجود ػػا وبأنػػة يعػػرؼ ن سػػ  بن سػػ  ، 
ولوػػف لتعريػػؼ الحػػزب أ ميػػة فػػا الحي ولػػة دوف إنوػػار يػػ ة الحزبيػػة   ػػ  حػػزب مػػا ، 

وايجنحػػػة السياسػػية أو الجما ػػػات  ومػػا تتج ػػ  أ ميتػػػ  فػػا تمييػػزظ الحػػػزب  ػػف الوتػػؿ
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ال ػػػػاغطة وجما ػػػػات الميػػػػال  أو الجما ػػػػات التػػػػا تمػػػػارس تأثير ػػػػا   ػػػػ  أ  ػػػػاء 
الحزب مػا و فػ. (24)البرلمانات أو الس طات الت ريعية والتا يط ؽ   يها أسـ ال ػوبا*

 إل تنظيـ ي وـ
 :(25)بوظا ؼ معينة وأف أدا   ل وظا ؼ التالية قد أدب إل  وي ة بالسياسا

 برامج  ل سياسة العامة.  Alternativesتزويد النا بيف   -1
أو تػـ  ت ـو با تبار ا أجهزة بالمعار ة ، والن د البناء لا ماؿ المزمل ال ياـ بها، -2

 قبؿ الحوومة.  م ها مف
 ت ـو بتنظيـ المناق ات وبياف وجهات نظر وؿ ف ة مف ف ات المجتمل السياسا. -3

زاب السياسية بأنها  بارة  ف جما ة منظمػة ذات ويعرؼ )أوستف رنا( ايح
اسػػػت الؿ ذاتػػػا ت ػػػـو بتعيػػػيف مر ػػػحيها وت ػػػوض المعػػػارؾ النت ابيػػػة ل حيػػػوؿ   ػػػ  

 .( 26)المنايب الحوومية ول هيمنة      طط الحوومة 

ويموػػف تعريػػػؼ الحػػزب السياسػػػا بأنػػ  )مجمو ػػػة مػػف ايفػػػراد منظمػػة بيػػػورة 
 ويػػوؿ الػػ  السػػ طة بػػالطرؽ الم ػػرو ة مػػف دا مػػة   ػػ  المسػػتوب الػػوطنا ، تسػػع  ل

 .(27)(أجؿ تن يذ سياسات معينة
 اير  ا ال ا دة الجما يريػةت مف مجمو ة مف العنلسياسية تا ايحزاب إف

 ،حيػػػػػث توػػػػػوف م توحػػػػػة لجميػػػػػل المػػػػػواطنيف ليوونػػػػػوا أ  ػػػػػاء فيهػػػػػا أو منايػػػػػريف لهػػػػػا
 ػػوؿ سػػري أو بمنظمػػ   إلػػ  السػػ طة، فهػػو مجمو ػػة مػػف ايفػػراد والمبػػادئ، والويػػوؿ

سػواء الويػوؿ إلػ  السػ طة  تسػتهدؼ وفؽ سياؽ معيف ويعتن وف مػذ بان سياسػيان   نا 
ب يػػد و ػػل بػػرامجهـ مو ػػل التطبيػػؽ وػػانوا بم ػػرد ـ أو باينظمػػاـ مػػل تنظػػيـ أ ػػر 

ظػاـ الن ومؤسسػات أحػد  نايػرو  ، فها منظمات مت ييػة بالعمػؿ السياسػاالعم ا
 ا لعامة فا وؿ مجتمل مف المجتمعات و لحياة افا ا الديم راطا، وت يؿ جزءان وبيران 

يجػػاد الح ػػوؿ المال مػػة    ػػ  فهػػـ الم ػػاوؿ بحوػػـ طبيعػػة ن ػػاطها توػػوف لػػديها ال ػػدرة واب
 لها.
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 ثالثاً: نشأة وتطور األحزاب السياسية

 رفت الح ارات ال ديمة العمؿ الحزبا سواء الح ارة اليونانية أو الح ػارة 
الح ػػارة اليونانيػػة ارتبطػػت ايحػػزاب بم هػػـو الممارسػػة  الرومانيػػة أو ااسػػالمية ، ف ػػا

السياسػػػية التػػػا تػػػدور حػػػوؿ تأييػػػد أو معار ػػػة ال ا ػػػد السياسػػػا مػػػف ناحيػػػة ، والو ػػػل 
القتيػػادي مػػف ناحيػػة أ ػػرب ، أمػػا فػػا الح ػػارة الرومانيػػة  ف ػػد وػػاف م هػػـو الحػػزب 

ايحػػػرار  مرتبطػػػان باايػػػالح الدسػػػتوري ولػػػذلؾ ف ػػػد  رفػػػت الجما ػػػة الرومانيػػػة حػػػزب
وحػػػزب ال ػػػعب ، ووػػػاف محػػػور ال ػػػالؼ بينهمػػػا ي ػػػـو   ػػػ  م هػػػـو العدالػػػة والمسػػػاواة 
والتمييز العنيري ، أما التاريس ااسالما ف د وػاف م ػاء باليػرا ات السياسػية التػا 
أ  بػػت وفػػاة ال  ي ػػة الثالػػث  ثمػػاف ر ػػا اج  نػػ  ومػػا نػػتج  ػػف ذلػػؾ مػػف ان سػػامات 

 .(28)دـ والر اء ااسالماوحروب طوت ح بة مف تاريس الت 
أف ايحػػػزاب السياسػػػة مػػػف أ ػػػـ متييػػػرات النظػػػاـ السياسػػػا ، فػػػا تالؼ أفػػػراد 
المجتمل مف حيػث الميػال  الجتما يػة والقتيػادية وال تالفػات المتع  ػة بالمبػادئ 
وايفوػػػار والت اليػػػد والػػػديف فظػػػالن  ػػػف الظ ػػػـ الجتمػػػا ا والسػػػتبداد بالسػػػ طة واحتوػػػار 

دـ احتراـ الميال  وال تماـ بالجمػا ير تعػد مػف العوامػؿ التػا أسػهمت المتيازات و 
. و نػػػػاؾ أت ػػػػاؽ بػػػػيف البػػػػاحثيف   ػػػػ  أف ايحػػػػزاب ( 29)فػػػػا ن ػػػػأة ايحػػػػزاب السياسػػػػية

السياسية بم هومها الحالا أوربية المن أ ت و ت مف تجمعات برلمانية      وؿ وتؿ 
وجػود أحػزاب سياسػية بػالمعن  لـ يوػف ب ػد مػف ب ػداف العػالـ يعػرؼ  1851فحت   اـ 

الحػػػديث ل و مػػػة ف ػػػد وانػػػت  نػػػاؾ نػػػوادي  ػػػعبية وجمعيػػػات فوريػػػة وتجمعػػػات برلمانيػػػة 
.وتعد ال جنة البرلمانيػة  ػا نػواة ن ػأة ايحػزاب السياسػية فػا (31)واتجا ات ل رأي العاـ

 أوربا و اية بريطانيا ، ف د واف ل برلمانات الدور البارز فا ن ػأة ايحػزاب السياسػية
والويوؿ بها مف دور الحذر إل  دور التبنا ويعد مبدأ القتراع العاـ أ ـ  امؿ وراء 
ت ػػويؿ ال جػػاف البرلمانيػػة* ، لوػػف  ػػذا ل يعنػػا أف ايحػػزاب السياسػػية لػػـ تن ػػأ وتت ػػذ 
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طابعهػػا الحػػالا إل مػػف  ػػالؿ البرلمػػاف وانت اباتػػ  بػػؿ  نػػاؾ أحػػزاب ن ػػأت  ػػارج  ػػذظ 
احزاب البرلمانية مف قوة إف لـ توف قد جاوزتها وثيران فا المؤسسة وب يت تتمتل بما ل

الدقػة والتنظػيـ والنت ػار، فمنهػا مػا وػاف نتيجػة لتطػور الن ابػات، بػؿ أف الػبعض منهػا 
قػد ن ػأ بسػبب ظػروؼ  امػة تتيػؿ بالػػديف أو الو ػل السياسػا وأ يػرا فػأف منهػا مػػف 

البرلمػػػاف  ػػػا التػػػا . أف ن ػػػوء ايحػػػزاب  ػػػارج (31)تن ػػػأ تجسػػػيدان لمطػػػامل   يػػػية 
تي   لت سير ن وء ايحزاب فا دوؿ العالـ الثالث ومنهػا  المنػا العربػا ،إذ سػا مت 
الظػػا رة السػػتعمارية فػػا ظهػػور ايحػػزاب السياسػػية فػػا الػػدوؿ العربيػػة ، فجػػاءت وػػرد 
فعؿ     وجود المستعمر الذي   عت ل   ذظ ال عوب ب وؿ معار ة تـ تنظيمهػا 

ف ـ توف أ داؼ ايحزاب السياسية العربية والتا وػاف ظهور ػا . (32)فا أحزاب سياسية
فػػا أوا ػػر ال ػػرف التاسػػل   ػػر منحيػػرة فػػا مواسػػب برلمانيػػة بػػؿ وانػػت الحاجػػة الػػ  

 طرد المستعمر وحماية الوحدة الوطنية  ا الياية مف ن وء ايحزاب.
 ادلبحث الثاني

 دور األحزاب السياسية يف التحول الدميقراطي
 تأثير األحزاب السياسيةأوال: وسائل 

روػػػػزت أغ ػػػػب أدبيػػػػات الع ػػػػـو السياسػػػػية   ػػػػ  الػػػػدور الػػػػذي ت عبػػػػ  ايحػػػػزاب 
السياسػػػػية فػػػػا بنػػػػاء الديم راطيػػػػة ، إذ يؤوػػػػد " نتنجتػػػػوف"   ػػػػ  أف اسػػػػت رار أي نظػػػػاـ 
سياسػػا فػػا طػػور التحػػوؿ الػػديم راطا يتوقػػؼ   ػػ  قػػوة ايحػػزاب التػػا تعمػػؿ فيػػ  ، إذ 

مد     وجػود مؤسسػات فعالػة أوثػر مػف وجػود  ػدد وبيػر أف الديم راطية الناجحة تعت
مػػف ايفػػراد يؤمنػػوف ب ػػيـ الديم راطيػػة ال يبراليػػة ويبحثػػوف  ػػف الم ػػاروة الديم راطيػػة ، 

. إذ و مػػا ازدادت درجػػة (33)المؤسسػػات ال عالػػة  ػػذظ و ػػو يعػػد ايحػػزاب السياسػػية وأحػػد
الػػػديم راطا وزيػػػادة  مؤسسػػػية وتنظػػػيـ المجتمػػػل و مػػػا سػػػا ـ ذلػػػؾ فػػػا اسػػػت رار النظػػػاـ 

وتعد ايحزاب السياسية مف أ ـ . (34)نبؤ وت بية رغبات وميال  ايفرادقاب يت      الت
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دوران مهمان فا  م يػة الرت ػاء بالديم راطيػة مػف  والتا ت عبمؤسسات النظاـ السياسا 
مػػا ت ػػػوـ بػػ  مػػف جهػػػود فػػا ت ػػػديـ المر ػػحيف اليػػالحيف ل هي ػػػة النا بػػة لتػػػولا  ػػالؿ 
أو مػػف  ػػالؿ قػػدرتها   ػػ  إدمػػاج المػػواطنيف أفػػرادان وجما ػػات فػػا  ؼ السياسػػيةالوظػػا 

والعمػؿ  ، الحياة السياسية وليس مجرد الحيوؿ     أيواتهـ فا أوقػات النت ابػات
وسػاب  الػو ا السياسػا ينػ  ي ػوـ بػدور الموجػ   ب ورة  ناير الث افة السياسػية     واب

ايحػػػزاب السياسػػػية تبا ػػػر المطروحػػػة. و  تجػػػاظ ال  ػػػايا السياسػػػية والمث ػػػؼ ل جمهػػػور
 :(35) م ها مف  الؿ

  ألعالا واكو ن  لرأي  لعاا -1
يعد اي الـ أحد أ ـ وسا ؿ ايحزاب السياسية ل تأثير فا توويف الرأي العاـ، 

فػايحزاب السياسػية تعتبػر الس طة الع يا فا الدولػة. النا بة التا تعتبر وتوجي  الهي ة 
، وذلػػػؾ مػػػف  ػػػالؿ حوومػػػة والجمػػػا ير لتح يػػػؽ اسػػػت رار المجتمػػػلبػػػيف ال اتيػػػاؿ وػػػأداة

حػػوؿ المسػػا ؿ العامػػة  ار ػػة وايحػػزاب الحاومػػةالحػػوار الػػذي يػػدور بػػيف أحػػزاب المع
المطروحػػػة فػػػا الدولػػػة، حيػػػث ت ػػػـو ايحػػػزاب الحاومػػػة بالػػػدفاع  ػػػف سياسػػػة الحوومػػػة 

 ة بانت اد سياسػة وت ديـ نظرة ت اؤلية لاو اع العامة ، فا حيف ت ـو أحزاب المعار 
واقتراح الح وؿ  مف  الؿ بياف الثيرات والم اوؿ التا يعانا منها المواطنيف الحوومة

لجػػػػدؿ السياسػػػػا بػػػػيف أحػػػػزاب السػػػػ طة ومػػػػا أف الن ػػػػاش أو االبدي ػػػػة لسياسػػػػة الحوومػػػػة 
يموػػف أف يسػػهـ فػػا توػػويف الػػرأي العػػاـ ل مػػواطنيف حػػوؿ المسػػا ؿ  وأحػػزاب المعار ػػة 

ت وـ ايحزاب السياسية  ف طريؽ وسا ؿ اي الـ  ة فا الدولة، وماايو اع الم ت  و 
بالتأثير وتوجي   ي ة النا بيف ل تيويت لهذا الحزب أو ذاؾ مف  الؿ محاولػة أقنػاع 

 .(36)النا بيف بمباد ها التا تت منها برامجها النت ابية
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  لمشاركا  لس اس ا -2
  المواطنػػػوف فػػػا  ا تيػػػار أف الم ػػػاروة السياسػػػية  ػػػا الن ػػػاط الػػػذي ي ػػػوـ بػػػ

ممث ػيهـ فػا السػػ طة  ب يػد التػأثير فػػا  م يػة يػنل ال ػػرار الحوػوما ولعػب دور فػػا 
الحياة السياسية  ب وؿ مبا ر أو غير مبا ر. و ا ن اط ا تياري بهدؼ التأثير فا 
ا تيػػػار السياسػػػػات العامػػػة أو ا تيػػػػار ال ػػػادة السياسػػػػييف   ػػػ  المسػػػػتوييف المح ػػػػا أو 

 .(37)ال وما
فػػا الم ػػاروة السياسػػية إذ أنهػػا الوسػػي ة التػػا يػػتـ  ان وبيػػر  ان ت عػػب ايحػػزاب دور و 

 ل حيوؿ   ػ  الػد ـ الجمػا يري ف طري ها م اروة الجما ير فا السياسة وح د ا 
. إذ ت دـ ايحزاب ل مواطف الم ػاروة وػأداة وطري ػة لتنظػيـ ن سػ  حوؿ البرامج الحزبية

أو الع يػدة السياسػػية ، وتجميػل أن سػػهـ بهػػدؼ  مػل اآل ػػريف الػذيف ي ػػاروون  فػا الػػرأي
التػػػأثير   ػػػ  السػػػ طة الحاومػػػة ، وبػػػذلؾ ييػػػب  الحػػػزب أحػػػدب قنػػػوات التيػػػاؿ بػػػيف 
الحػػاوـ والمحوػػـو وأحػػدب ايدوات التػػا تموػػف المػػواطنيف مػػف الم ػػاروة وااسػػهاـ فػػا 

 ا يػػةالجتم ال  ػػات اسػػتيعابو ػػدـ تحديػػد الم ػػاروة السياسػػية  أف.(38)الحيػػاة العامػػة 
و ػػذا مػػا العنػػؼ وال سػػاد،  انت ػػار يػػؤدي إلػػ  فعالػػة مثػػؿ ايحػػزاب السياسػػيةبمؤسسػػات 

نجػػدظ فػػػا الػػػدوؿ العربيػػػة ف ػػد أدب  ػػػدـ قػػػدرة الن ػػػب العربيػػة الحاومػػػة   ػػػ  اسػػػتيعاب 
جميػػل ف ػػات المجتمػػل  ػػمف مؤسسػػات الدولػػة واب طا هػػا الحػػؽ فػػا م ػػاروة سياسػػية 

بػيف  ػػذظ  ة  ني ػ اتامػة أدب إلػ  يػرا ح ي يػة منظمػة فػا  م يػة يػنل السياسػة الع
ال  ػػات والسػػ طة، إذ ت ػػـو  ػػذظ اينظمػػة بتحديػػد الم ػػاروة السياسػػية بدرجػػة وبيػػرة مػػف 
 ػػالؿ و ػػل ال يػػود   ػػ  التنظيمػػات السياسػػية الم ت  ػػة و ايػػة قػػوب المعار ػػة مػػف 

 أجؿ  ماف ب اء الس طة بيد الن ب الحاومة دوف منافس ح ي ا.
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 و در  لس اس اانشئا واجن د  لك -3
فهػػػػا أحػػػػد ال نػػػػوات  أدوات التجنيػػػػد السياسػػػػاتعػػػػد ايحػػػػزاب السياسػػػػية أحػػػػدب 

المؤسسية التا يسع  المواطنوف مف  اللها إل  الويوؿ إل  الس طة سواء واف ذلؾ 
الوػػوادر السياسػػية فػػا نظػػاـ الحػػزب الواحػػد أو تعػػدد ايحػػزاب ، فػػايحزاب ت ػػـو بت ػػديـ 

مػػف  ػػالؿ ت ػػديـ المر ػػحيف لالنت ابػػات ولػػذلؾ  لػػبالدالتػػا يموػػف أف ت ػػارؾ فػػا حوػػـ ا
فها تعمؿ     ت ريج السياسييف مف بيف ووادر ا مف  الؿ ما ت ػوـ بػ  مػف تػدريبهـ 

فهػا     العمؿ السياسا وتزويػد ـ بالمعرفػة وال بػرة الالزمػة لتػولا الوظػا ؼ العامػة 
العامػػة وتعريػػؼ وتع مهػػـ وي يػػة التعامػػؿ مػػل الم ػػاوؿ  ت ػػـو بت ويػػة   يػػية أ  ػػا ها

همػػا فػػا  م يػػة التنميػػة السياسػػية م دوران تمػػارس ايحزاب السياسػػية فػػ .(39)المجتمػػل بهػػـ
ل  ػػػرد ، فت ػػػـو  بت  ػػػيف وغػػػرس ال ػػػيـ الديم راطيػػػة   السياسػػػا سػػػ وؾالتحديػػػد و  ل جمػػػا ير

، ومػػػا بالمسػػػا ؿ العامػػػةال تمػػػاـ بػػػيف المػػػواطنيف وتعمػػػؿ   ػػػ  جػػػذب المػػػواطنيف نحػػػو 
  ػػػ    ػػػ  تنميػػػة ال ػػػدرة لمػػػواطنيف بالمع ومػػػات السياسػػػية وتعمػػػؿ تسػػػا ـ فػػػا تزويػػػد ا

 التعامؿ مل الم اوؿ العامة التا تواج  المجتمل.
 اجم ع  لمصالح -4

ويستطيل الحزب ممارسة  ي يد بها تحويؿ المطالب إل  بدا ؿ لسياسة  امة
 محػاولن المطالػب وي ػـو بعم يػة موازنػة مؤتمرات  الحزبيػة وت  ػا  ذظ الوظي ة مف  الؿ 

 ، التويػػػؿ إلػػػ  تسػػػوية لهػػػذظ الميػػػال  الم ت  ػػػة فػػػا يػػػورة اقتػػػراح سياسػػػات معينػػػة
والت  يػػؿ مػػف  الػػرأي العػػاـ وتػػنعوس أ ميػػة ممارسػػة الحػػزب لهػػذظ الوظي ػػة   ػػ  اسػػت رار

حيث ت وـ بتحديػد اآلراء ال رديػة وتعمي هػا واب ػ اء الطػابل  حجـ التوتر فا المجتمل ،
، ومػا ت ػـو وف ايحزاب السياسية يظؿ الرأي العاـ متييػران ، فبدلتنظيما   يهاالرسما ا

ايحػػزاب السياسػػية بتجميػػل الميػػال  وغػػرس قػػيـ سياسػػية  امػػة فػػا مواجهػػة التعدديػػة 
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المػواطنيف وتجمػيعهـ حػوؿ  فالجتما ية والث افية ، إذ ت ـو  ػذظ ايحػزاب بػالتوفيؽ بػي
 .(41)سياسات  امة

 انظ ا عمل  لبرلمان  ن -5

يعمػػؿ   ػػ  اسػػتمرارية  ي يسػػع  ل حيػػوؿ   ػػ  د ػػـ النػػا بيفلػػذالحػػزب اأف 
التوايؿ بيف نواب  ونا بي  و ذا التياؿ أما أف يووف مبا ران مف  الؿ توجي  نوابػ  

  ػ  مطالػب النػا بيف والعمػؿ  إل  الدوا ر النت ابية ل رح المسػا ؿ العامػة والطػالع
طا الحػػزب الػػذيف ي ػػو وف تح ي هػػا، وأمػػا إف يوػػوف غيػػر مبا ػػر  ػػف طريػػؽ نا ػػ   ػػ 

نوابػ  دا ػؿ البرلمػاف ، ونا بيهـ ، وما ينظـ الحزب ن اط ي ة ويؿ بيف البرلمانيف 
حيػػػث يجتمػػػل نػػػواب وػػػؿ حػػػزب أو ايحػػػزاب المت اربػػػة فػػػا وتػػػؿ  برلمانيػػػة، تسػػػهـ فػػػا 

ما ل ييػوت  ػادة مناق ة المسا ؿ المطروحة وات اذ الرأي ب أنها ، فالبرلمانا المنت
تحت طا  ة الطرد مف و  حزب  بحسب قنا ت  ال  يية بؿ بحسب توجي  فا البرلماف

ل تيػويت الػرأي العػاـ توجيهػ  إف ايحزاب السياسية  ا مؤسسات  دفها  .(41)الحزب
فػػػ ذا حيػػػؿ الحػػػزب   ػػػ  مػػػا يو ػػػا مػػػف الم ا ػػػد فػػػا  معػػػيف فػػػا النت ابػػػات باتجػػػاظ

أمػا إذا لػـ  حزاب اي رب ،ايالبرلماف فأن  ي وؿ الحوومة أما بم ردظ أو بالتعاوف مل 
ا ػػد لال ػػتراؾ ف نػػ  يوػػوف فػػا موقػػل المعار ػػة وي ػػـو يحيػػؿ   ػػ  مػػا يو ػػا مػػف الم 

ة وينت ػػػد تيػػػرفاتها فػػػا احترامهػػػا ل دسػػػتور وال ػػػوانيف السػػػا د الحوومػػػةبمراقبػػػة أ مػػػاؿ 
 .ر م اروة  فا  م ية ينل السياسة العامةوس ووها السياسا مما يعتب
 ألحزاب السياسية العربية في التحول الديمقراطيثانيا: محددات فاعلية ا

  ػػ  الػػرغـ مػػف الػػدور المميػػز الػػذي ت ػػوـ بػػ  ايحػػزاب السياسػػية   ػػ  يػػعيد 
الحيػػاة السياسػػية والعم يػػة الديم راطيػػة إلػػ  درجػػة جع ػػت الوثيػػر مػػف الوتػػاب والم وػػريف 

ف مػالعربيػة ي أف السػاحة السياسػية ا ، يربطوف بيف الديم راطية وفعالية  ػذظ ايحػزاب
ييػػعب فهمهػػا بسػػهولة ، فهنػػاؾ  طػػاب سياسػػا ممتػػد  مؤسسػػات وأفػػراد  تعػػيش حالػػة
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  ػػػ  يػػػعيد معظػػػـ الػػػدوؿ ال ا مػػػة والحروػػػات السياسػػػية فحػػػواظ تيييػػػب الديم راطيػػػة ، 
فهناؾ مف يعود إل  التراث ، و ناؾ مف يتحجج بايو اع الستثنا ية ة يسباب  ديد

ف الجتما ا ال اص لب دظ ،إل  جانب أف  ناؾ مف لامة ، و ناؾ مف يتع ؿ بالتووي
والحػػػػػزبييف مػػػػػف يحم ػػػػػوف قنا ػػػػػات  مي ػػػػػة  ػػػػػد الممارسػػػػػات الديم راطيػػػػػة  ليفالمسػػػػػؤو 

، السيؼ قادر     حؿ م ػاوؿ الػبالد ويعتبرونها نوع مف ال عؼ وأن  ل  اء غير
ن  أ وحت  الحديث  ف الديم راطية أيب  نوع مف الترؼ ال وري بؿ أسوء مف ذلؾ إذ

أيػب  نػػوع مػػف النسػػياؽ وراء السياسػػة ايمريويػػة ،   ػػ  الػػرغـ مػػف حيويػػة المو ػػوع 
. ولذلؾ فأف النظـ السياسية العربية الحاومة قد لجأت إل  و ل (42)و رورت  لامة 

الوثيػػر مػػػف المعوقػػات التػػػا تتعػػػرض لهػػا الظػػػا رة الحزبيػػة والتػػػا تحػػػد مػػف دور ػػػا فػػػا 
 ومنها: العم ية الديم راطية

  لدساور ا و لقانون ا ق ود ل -1

وتت مف المبادئ وال يـ التا  العربية تد ا أنها ديم راطية أف جميل الدساتير
تتظػػػا ر بأ ػػػذ الديم راطيػػػة  ػػػعاران لهػػػا ، اي أف  ػػػذظ الدسػػػاتير تميػػػؿ ب ػػػوؿ  ػػػاـ نحػػػو 
ترويز الس طة دا ؿ النظاـ السياسا ب  طاء يالحيات واسعة ل س طة التن يذية     

 طة الت ػػػريعية التػػػا ت ػػػوؿ ال ػػػماف ايساسػػػا لوجػػػود الديم راطيػػػة ومنهػػػا حسػػػاب السػػػ
يػػالحيات حػػؿ البرلمػػاف ووقػػؼ العمػػؿ بالدسػػتور وتنظػػيـ الحيػػاة الحزبيػػة والنت ابيػػة 
وو ػػل ال يػػود   ػػ   م يػػات التر ػػي  لم ا ػػد السػػ طة واحتوػػار الحػػزب الحػػاوـ  م يػػة 

وػاف فػا ميػر وتػونس والػيمف  م ا ػد السػ طة الت ػريعية ومػاا تسمية المر حيف لتػول
. ممػػػا أنعوػػس سػػػ بان   ػػ  دور ايحػػزاب وفعاليتهػػػا با تبار ػػا تمثػػػؿ 2111قبػػؿ أحػػداث

ومػػا ت جػػأ السػػ طة الحاومػػة فػػا  .(43)ال ػوب ال ػػعبية وأحػػدب مؤسسػػات المجتمػػل المػدنا
أو  ،  ذلػػػؾ ب ػػػانوفالنص   ػػػبػػػ ايحػػػزاب السياسػػػية وذلػػػؾاسػػػتبعاد  الػػػدوؿ العربيػػػة الػػػ 

ت ػل قانونػان  أو  حرية التعبير ويحـر بالتالا ت ويؿ أحػزاب سياسػية ،قيودان    فرض
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ولػػذلؾ لجػػأت معظػػـ معظػػـ الػػدوؿ العربيػػة  ،وف ػػا ل ػػروط معينػػةيسػػم  بتعػػدد ايحػػزاب 
وػاف  ػدفها فػا اليالػب تحجػيـ دور ايحػزاب والحػد  قوانيف  منذ است اللها إل  إيدار

العمػػؿ الحزبػػا با تبػػار أف مػػف فا  يتهػػا، فهنػػاؾ دسػػاتير تػػنص يػػراحة   ػػ  حظػػر 
ايحزاب تؤدي إل  تهديد الوحدة الوطنية وأنها جزء مف الت اليد اليربية التا ل تتالءـ 
مل واقل المجتمعات العربية وما فا ليبيػا قبػؿ التيييػر والػدوؿ ال  يجيػة ، و نػاؾ دوؿ 
سػػمحت بوجػػود تعدديػػة حزبيػػة ولوػػف فػػا ظػػؿ وجػػود مجمو ػػة مػػف ال ػػوانيف التػػا ت يػػد 

ريػػة  ػػذظ ايحػػزاب فػػا ممارسػػتها ل عمػػؿ الحزبػػا ومػػا فػػا ميػػر وايردف وايمػػارات ح
 وتونس ولبناف والميرب.

  فاقار  ألحز ب  لعرب ا لمد مقر ط ا -2
يوتسػػب الحػػزب يػػ ة الديم راطيػػة  نػػدما يػػتـ تطبيػػؽ الديم راطيػػة فػػا دا  ػػ ، 

ظرتػػ  غيػػر فممارسػػة الديم راطيػػة دا ػػؿ الحػػزب وأتسػػاع نطػػاؽ   ػػويت  إلػػ  جانػػب ن
ايقيػػػا ية إلػػػ  غيػػػرظ مػػػف ايحػػػزاب  ػػػا مػػػف أوبػػػر ال ػػػمانات ل ممارسػػػة الديم راطيػػػة 
دا ػػػؿ الدولػػػة ، فػػػالحزب الػػػذي ل يمػػػارس الديم راطيػػػة دا  ػػػ  وفػػػا  القاتػػػ  مػػػل ب يػػػة 
ايحػزاب قبػؿ الويػػوؿ إلػ  الحوػـ ييػػعب   يػ  ممارسػة الديم راطيػػة فػا الدولػة التػػا 

الػػػرغـ مػػػف أف قسػػػمان وبيػػػران مػػػف ايحػػػزاب العربيػػػة   ػػػ  . و (44)، ييػػػؿ إلػػػ  الحوػػػـ فيهػػػا
تستند اليوـ إل  م روع سياسػا جديػد  ػو الم ػروع الػديم راطا ، إل أف الواقػل ي ػير 

فػا أدبيػات وبػيف الواقػل ، فعنػد البحػث ا إل  أف  ناؾ فارؽ وبير بيف ال عار السياس
ؿ ومػػػا  ػػػو حػػػانظريػػػة متماسػػػوة ل نظػػػاـ الػػػديم راطا السياسػػػا،   ػػػذظ ايحػػػزاب لنجػػػد 

وي يػة الويػوؿ إلػ  السػ طة بػؿ نجػد  موميػات حػوؿ  ايحزاب الديم راطية فا اليػرب
.ومػػػا أف ايحػػػزاب العربيػػػة تسػػػيطر   يهػػػا أق يػػػات ت ػػػوـ بػػػالن راد بات ػػػاذ (45)إدارتهػػػا أو

ال ػػػرارات مػػػل انعػػػداـ التيييػػػر فػػػا المسػػػتويات ال ياديػػػة، ويظهػػػر  ػػػذا مػػػف  ػػػالؿ تحوػػػـ 
لتر ػي  والنت ػاب فػا ظػؿ نظػاـ ال ا مػة الحزبيػة ، إذ غالبػان قيادات الحزب بعم يػات ا
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و  ػ  الػرغـ مػف وجػود  اي  اء     ال ا مػة وترتيبهػا، ت وـ قيادة الحزب با تيار ما
حرية أبداء الرأي فا دا ؿ بعض  ذظ ايحزاب اي  ذظ الحرية تب   فا حػدود الوػالـ 

فػػا الحيػػاة الديم راطيػػة تطبيػػؽ أف  .(46)دوف ال ػػدرة   ػػ  تيييػػر مواقػػؼ قيػػادات الحػػزب
وف ػػػػػػان لنتػػػػػػا ج  توالمسػػػػػػؤولياوتػػػػػػداوؿ المواقػػػػػػل السياسػػػػػػية العربيػػػػػػة حػػػػػػزاب لاالدا  يػػػػػػة 
    نحػو سػ م   السياساآلية م رو ة وم بولة لتح يؽ التييير  التا  االنت ابات 

 ايحػػػزاب  ػػػ  بنيػػػة  اايػػػالحيةوتطبيػػػؽ البػػػرامج التػػػا يػػػتـ أجرا هػػػا دا ػػػؿ ايحػػػزاب و 
فػػػا  العربيػػػة  ػػػا مػػػف المبػػػادئ ايساسػػػية فػػػا نجػػػاح ايحػػػزاب ر ا وممارسػػػاتهاودسػػػاتي
  م ها.

  لصر عات  لحزب ا -3
تأ ػػذ اليػػرا ات الحزبيػػة   ػػ  السػػ طة أسػػاليب  ديػػدة ، فاليػػراع السياسػػا 
الػػذي يجػػري بػػيف ايحػػزاب السياسػػية فػػا الػػنظـ الديم راطيػػة يػػؤطر مػػف  ػػالؿ التنػػافس 

اسػية بهػدؼ تثبيػت الحػزب لموقعػ  فػا الحيػاة السياسػية     ت ديـ أف ؿ البػرامج السي
فػػا أطػػار المؤسسػػات السياسػػية ال ا مػػة ويأ ػػذ  ػػوؿ  ػػذا اليػػراع التنػػافس   ػػ  ت ػػديـ 
المعار ػة برنامجهػا السياسػا وبػديؿ  ػف برنػامج الحوومػة وبال ػوؿ الػذي يجعػؿ  ػػذظ 

مج فػػا ظػػؿ المعار ػػة قػػادرة   ػػ  وسػػب التأييػػد ال ػػعبا وجػػذب المؤيػػديف لهػػذا البرنػػا
وجػػػود مؤسسػػػات سياسػػػية وديم راطيػػػة مسػػػت رة. فػػػ ذا ما م ػػػت ايحػػػزاب السياسػػػية مػػػف 
 الؿ قادتها وأ  ا ها ب وؿ منعػزؿ  ػف الجمػا ير، فػأف ذلػؾ سػوؼ ي ػود إلػ  حالػة 
مف اارباؾ السياسا والجتما ا وال وري ل  وب السياسية وافة بسبب ت ندقها  ػمف 

ييػػؿ الػػ  الحوػػـ سػػي جأ الػػ  العنػػؼ ل ح ػػاظ   ػػ  محػػاور ن وذ ػػا ، وبالتػػالا فػػأف مػػف 
. وما أف ايحزاب السياسية تواج  تعدد الميال   مف أبنيتها (47)وجودظ فا الس طة 

التنظيميػػػة و ػػػا تحػػػاوؿ استر ػػػاء التوجهػػػات السياسػػػية الم ت  ػػػة و ػػػذا مػػػا يموػػػف أف 
 .(48)نسمي  المعار ة ال  وية التا تر   ميال  أ  ا ها
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لمعار ػػة يػػؤدي الػػ  اليػػرا ات الحزبيػػة يف وػػؿ حػػزب أف  ػػذا النػػوع مػػف ا
يسع  ال  تح يؽ مواسب  ال اية مف دوف ال تماـ بتح يؽ المي حة العامة ، و ذا 
مػا يػؤدي الػ   ػػدـ لعػب  ػذظ ايحػػزاب دوران فػا أف تيػب  قنػػوات اتيػاؿ بػيف الحػػاوـ 

لنا وب وؿ  والمحووـ ، وأف تعمؿ     زيادة الو ا السياسا ل مواطنيف و ذا ما ظهر
 وا   فا  راؽ ما بعد الحتالؿ.

تنػػػافس بػػيف ال ػػوب السياسػػػية الم ت  ػػة لػػ  دل ػػػؿ وسػػي ة ل إف اسػػت داـ العنػػؼ 
 ػػدـ تعػرض ال ػػرد الػػ  تن ػػ ة اجتما يػػة  متعػددة وم ت  ػػة فهػػو ، مػػف ناحيػة يعبػػر  ػػف

با يحيحة قادرة     تأ يؿ ال رد لييب  وا نا سياسيا ل  ال درة     الت ا ػؿ اليجػا
 ػػػمف نسػػػؽ سياسػػػا معػػػيف ، إذ أف  م يػػػة التن ػػػ ة فػػػا الػػػدوؿ العربيػػػة يي ػػػب   يهػػػا 

 ػػف حػػؿ  الوسػػا ؿ السػػ مية فػػا الحػػوار ف ػػؿ. و ػػذا مػػا أدب الػػ  (49)الطػػابل التسػػ طا
بعػض ال ػوب السياسػية  إيمػافيعبر  ف  دـ  أ ربوؿ البالد ، وما إن  مف ناحية ام 

ة، وطبيعػػػا إف ذلػػػؾ يػػػرتبط بطبيعػػػة بنجػػػاح ت ػػػؾ الوسػػػا ؿ فػػػا حػػػؿ الم ػػػوالت الوطنيػػػ
النظاـ السياسا وال يادة الحاومػة ، ومػا إنػ  يػرتبط بطبيعػة ال ػوب السياسػية المعار ػة 

 لمبادئاوفؽ     ل يتـ  ايحزابإف ت ويؿ وي ير ال   .التا تعتمد العنؼ السياسا
فوػػؿ حػػزب يوػػوف  المجتمعيػػة، وفػػؽ  ػػذظ التعدديػػة  ػػ  الديم راطيػػة بػػؿ يػػتـ  وايسػػس

طا  يػػة  أسػػسممػػثال لطا  تػػ  و  ػػ  ذلػػؾ فػػ ف اليػػرا ات الحزبيػػة توػػوف مسػػتندة   ػػ  
 مبػػػادئلمعنػػػ  المعار ػػػة السياسػػػية التػػػا  ػػػا أحػػػد  م ػػػو ان  و رقيػػػة وتعطػػػا م هومػػػان 

ال و ػ  السياسػية واليػراع إذ يتحػوؿ  انت ػاروتػؤدي إلػ   ،النظاـ الديم راطا وأسس
مػػف أجػػؿ  دمػػة  سػػ ميان  ت يػػرا ان وليسػػ و ػػداوةدور المعار ػػة و م هػػا إلػػ   يػػومة 

 . (50)العامة وأ داف وتح يؽ ميالح    بوام المجتمل 
  لادبل  لعسكري ف   لس اسا -4
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لحيػاة السياسػية فػا دوؿ العػالـ الثالػث التا تتميز بهػا اأف مف أبرز المظا ر 
 أذالػػذي ت ػػوـ بػػ  المؤسسػػة العسػػورية فػػا  ػػذظ الػػدوؿ ،ومنهػػا الػػدوؿ العربيػػة  ػػو الػػدور 

د ػـ بػ  فػا مف  الؿ الػدور الػذي ت ع حت  ذظ المؤسسة واحدة مف ال وب المؤثرةأيب
الن بة السياسية الحاومة. فموقؼ  ذظ المؤسسة فا اليرا ات  و الموقؼ الحاسػـ ، 

أرادت أي مجمو ػػػػة مػػػػف مراوػػػػز ال ػػػػوب التحػػػػرؾ يجػػػػراء تيييػػػػرات   ػػػػ  مسػػػػتوب فػػػػ ذا 
عسػورية ، أمػا باسػت دامها مبا ػرة الس طة فأف ذلؾ لػف يػتـ اي  ػف طريػؽ المؤسسػة ال

.اي أف  ػذا التػد ؿ ل ي ػل حػد فايػؿ بػيف دور الجػيش (51)أو تحييد ا فا اليراع 
بػالنظـ  قػد أرتػبط  دور الجػيش وتد  ػ فػوالس طات المدنية وما  ػو الحػاؿ فػا ترويػا ، 

 التػا تسػتمد  ػر يتها السياسية التػا يعمػؿ فػا إطار ػا ، فػالنظـ السياسػية الديم راطيػة
اتها المحوػػوميف بهػػا نجػػد أنهػػا قػػد ألزمػػت المؤسسػػة العسػػورية ب يػػر ن ػػاط مػػف ر ػػا

 راطيػػة فنجػػد أف دور الجػػيش ال ارجيػػة، أمػػا فػػا الػػنظـ غيػػر الديم   ػػ  حمايػػة الحػػدود
التػالا فػأف الجػيش ، وبوبيران مف  الؿ التد ؿ فا م ت ؼ ايمور الدا  ية  وال ارجية

  رار بدورظ أو بميالحة ال ا مة، ولذلؾ غالبان تيييرات تؤدي إل  اييرفض أجراء أي 
 .الجيش  امؿ أ اقة أماـ أي تحوؿ ديم راطادور  ي وؿ ما

أف المؤسسة العسورية فا الدوؿ العربية تعد مف أ ـ المؤسسات فا المجتمل 
با تبار ا رمز الست الؿ الوطنا وال وة التا تدافل  ف الست الؿ الذي حي ت   يػ  

ف  ػػذظ المؤسسػػة غالبػػا مػػا يػػتـ تسييسػػها واسػػتياللها مػػف قبػػؿ الحوومػػات الػػبالد ، اي أ
ل رض سيطرتها     ال عب وتيػ ية ال يػوـ السياسػييف بحجػة د ػـ م هػـو الوحػدة 

،اي أف دور الجػيش فػا أحػداث الربيػل العربػا وػاف حاميػان لهػذظ الثػورات  ػد الوطنية 
 الحوومات المستبدة فا الدوؿ العربية.
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 األحزاب السياسية في الثورات العربيةثالثاً: دور 

ي ت ػؼ البػاحثوف فػا ت ػػدير الػدور الػذي مارسػت  ايحػػزاب العربيػة فػا  الربيػػل 
ورفػل وتيػرة جتما يػة فا تهي ة البي ػة ال ومتميزان  وبيران  دوران العربا ، فمنهـ مف يعطيها 

حػزاب مػف يػرب سػ بية اي نػاؾ الن جار, و ومة حت  وي ت لحظة الحتجاجات المترا
الت  يديػػة و ػػدـ مسػػا متها فػػا إنتػػاج الثػػورة أو الم ػػاروة فيهػػا بػػؿ وذ ػػب الػػبعض إلػػ  

ح ي ػػا لإليػػالح ال الحوػػـ   ػػ  مجمػػؿ ايحػػزاب بأنهػػا وانػػت   بػػة إمػػاـ الثػػورة ومعي ػػان 
 مػػت ول   يريػػة وانت ا ػػات  ػػعبيةجماحيػػث و ػػ ت ايحػػداث اي يػػرة مػػف فعاليػػات 

 إلػػػ  ليبيػػػا والػػػيمفبيػػػة فػػػا تػػػونس وميػػػر وانت ػػػالن تػػػزاؿ تعػػػـ العديػػػد مػػػف ايقطػػػار العر 
فػا ال ريطػة  عؼ ح ػور وتػأثير ايحػزاب  ػف  ػو  ت , وسوريا والبحريف وايردف

اب وبيػر السياسية العربية وفا مجتمعاتها المح ية وف ا لهذا الرأي وما و  ت  ػف غيػ
 ا ػػات ، التػػا سػػب ت انػػدلع  ػػذظ النتالن ػػب ال وريػػة والسياسػػية فػػا ال حظػػات لػػدور 
قػػراءة الم ػػهد العربػػا و ػػو يتج ػػ  بػػأروع إبدا اتػػ  الن ػػالية وتحولتػػ  الجذريػػة  اي أف

 اد وال سػػػادي ػػير إلػػ  سػػػطحية ت ػػؾ النظػػرة الناقمػػػة   ػػ  الو ػػل النا ػػػ   ػػف السػػتبد
 ػػ  الػػرغـ مػػف التح ظػػات الوبيػػرة و   ييػػد اابػػدا ات الوطنيػػة .والت  ػػؼ النػػاتج  ػػف ت

، أو   ػ  يػ وؼ ال تالفػات  ة   ػ  يػ وؼ المعار ػة    دور ايحزاب المحسوب
الحزبيػػػة مػػػل الحػػػزب الحػػػاوـ ، وت   هػػػا  ػػػف حروػػػة النػػػاس وال ػػػارع ال ػػػعبا العربػػػا، 

 ،  د  ويتها السياسية وال وريػةواندماج بع ها فا بن  اينظمة الحاومة حت  وادت ت
،  يةا الدا ومل ال تراؼ باي طاء التا راف ت مسيرة ايحزاب     مستوب أو ا ه

ايساسػػػػػا يي تيييػػػػػر محتمػػػػػؿ، ف ػػػػػالن  ػػػػػف  المحػػػػػرؾوالبتعػػػػػاد  ػػػػػف جيػػػػػؿ ال ػػػػػباب 
لتيػب  فػا مؤسسػاتها التنظيميػة بعيػدة  ا  ية التا استنزفتها   ػ  الػدواـيرا اتها الد

قعػ  ال يػادي منػذ فهنػاؾ تنظيمػات مػا زاؿ أمينهػا العػاـ فػا مو   راطيػة الح ي ػة ف الديم
بالحػػديث  ػػف الديم راطيػػة الدا  يػػة ،  مػػف أدبياتهػػا الم ي ػػة،   ػػ  الػػرغـ  أربعػػة   ػػود



 
 

 

 

 

   

 

 دور األحزاب السياسية
 العربية في التحول الديمقراطي

 قاسم علوان الزبيديد. 
  2013   حزيران (15)  العدد

  222 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

إل أنهػػا مارسػػت ال مػػل  ومطالبتهػػا لانظمػػة الحاومػػة بالديم راطيػػة فػػا حوػػـ ال ػػعوب ،
مػػػا دفػػػل إلػػػ  وتمحػػػورت حػػػوؿ  ػػػ ص واحػػػد، م الػػػدا  ا والسػػػتبداد بات ػػػاذ ال ػػػرارات

اية المطاؼ فا نهالن  اقات والن سامات و و ما أ عؼ مف ح ور ا وتأثير ا فا 
الرسػػما  ح ػػرة النظػػاـ السياسػػا ال ػػارع وبػػيف النػػاس وحولهػػا إلػػ  أحػػزاب  ػػعي ة فػػا

وتػأثير ال ػوب  وؿ المالحظات الجو رية وايساسية لػدور    الرغـ مف و . فا ب دانها 
وايحزاب الم ت  ة والن ب السياسية وال ورية ال انػ  مػف التعسػؼ إنوػار ايدوار التػا 

 الؿ   ت      حذ الهمـ، وتعب ة ال ارع ايحزاب التا  يأت و م قامت بها بعض
جػػ  اينظمػػة الطاغيػػة الحت ػػاف فػػا و  طوي ػػة مػػف  م هػػا ، و  ػػ  رفػػل مسػػتوبسػػنوات 

ا ف ف الحديث  ف   وية الزلزاؿ ال عبا العربػا المتوايػؿ فػ دا ؿ بالد ا، ومف  نا
تيييػػػب أدوار ت ػػػؾ  يعنػػػا لػػػيس يػػػحيحا بػػػالمط ؽ ول العديػػػد مػػػف ب ػػػداف العػػػالـ العربػػػا

 ػػد وانػػت ت ػػؾ ايحػػزاب تعػػيش حالػػة مػػف الحػػراؾ ف ال عػػؿ ال ػػعبا فايحػػزاب وال ػػوب  ػػ
المتوايؿ فا التأسيس لنهوض ال ػارع العربػا، ول ننسػ  فػا الوقػت ن سػ  أف معظػـ 

حرمػت مػف ال يػاـ بػدور ا  ال ورية واييديولوجيػة المعار ة العربية بوافة ألوانها أحزاب
إلػ  حػدود ، وويػ ت ايمػور دوة السياسية وتعر ت ب وؿ  ػاـ ل مػل  ػديفا الم ار 

حظػػر ن ػػاطها وزج ووادر ػػا فػػا المعػػت الت، و ػػو مػػادفل  ببع ػػها إلػػ  العمػػؿ ب ػػوؿ 
 ػػػذا مػػػا حػػػدث تاري يػػػان مػػػل حروػػػة اا ػػػواف المسػػػ ميف فػػػا ميػػػر   ػػػ  سػػػبيؿ سػػػري و 

ليسػػارية فػػا المثػػاؿ، ومػػل حروػػة النه ػػة فػػا تػػونس، ومػػل بعػػض ايحػػزاب ال وميػػة وا
 موـ ايقطار العربية. و    وؿ حاؿ، ف ف الع وية فا اندلع ثورتْا مير وتونس، 

نهض ظ أوثر مف قطر  ربا، ل يعنا إطالقا أف ال ارع وامتداد  رارات ال هيب باتجا
ح ي ػػا لمواجهػػة يػػر ات  مي ػػة معبػػرة  ػػف اسػػتعداد وف م ػػدمات، أو مػػف دوف مػػف د
  ػ   إف  ػذظ الم ػدمات جػاءت, ويموف ال ػوؿ المعت التسجوف و ودفل الثمف بال ال هر

أيػػػدي بعػػػض ايحػػػزاب والن ػػػب السياسػػػية وال وريػػػة و  ػػػ  أيػػػدي رجػػػالت و  يػػػيات 
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اتػ  التػا وسػرت ال وب الوطنية، وبالطبل ل يموف إغ اؿ موجات اا ػالـ الجديػد وت ني
هـ  ػػػػيالنػػػػاس وتحر  ل ػػػػباف فػػػػا اسػػػػتثمار ا فػػػػا سػػػػياؽ ح ػػػػد، والتػػػػا أبػػػػدع االحػػػػواجز

. فبػػػػالرغـ مػػػػف الحظػػػػر الرسػػػػما لحروػػػػة اا ػػػػواف (52)ال ػػػػا ـ  لالنت ا ػػػػة   ػػػػ  واقعهػػػػـ
،  ال ػػارع الميػػري تعمػػؿ   ػػ  الػػدواـ   ػػ  تحريػػؾوانػػت المسػػ ميف فػػا ميػػر فأنهػػا 

 وقػػد سػػا مت ت ػػؾ الحراوػػات فػػا د الثالثػػة الما ػػية، ػػالؿ الع ػػو  امػػة  وتثيػػر حراوػػات
والستبداد وال ساد ، ووانت مف الم ارقات  الظ ـورفل وتيرة الحت اف بيف الناس جراء 

لػدب الجهػات  اران دا مػيف ليػرؼ السػجوفزو  قادتهػا وووادر ػا الحروة والتا واف أف  ذظ  
ايمنية الميرية قد أيب  )الدوتور محمد مرسا( و و أحػد قادتهػا ر يسػان لميػر فػا 

 بعد س وط النظاـ الميري. 2112أوؿ انت ابات ميرية 
 راطا الح ي ا  و الذي يسػتند   ػ  قوا ػد واليػات ل م ػاروة إف التحوؿ الديم

السياسية والتا تؤدي إل  ات اذ ال رار السياسا بم اروة ال وب الجتما ية والسياسية 
، بحيػػػػث يوػػػػوف  ػػػػذا ال ػػػػرار ثمػػػػرةن ل ت ا ػػػػؿ بػػػػيف  ػػػػذظ ال ػػػػوب  بػػػػر قنػػػػوات المؤسسػػػػات 

اولت اللت ػػػاؼ   ػػػ  بعيػػػدا  ػػػف محػػػ و  ػػػ  أسػػػاس مػػػف المسػػػاواة السياسػػػية السياسػػػية 
وبما يؤدي إل  ولدة تجربة سياسية  طية ومحاولة إفراغها مف محتوا االتجربة الديم را

 ناقية ل تعبر  ف آماؿ ال عب وطموحات  .
نحػػو التعدديػػة  و نػػد البحػػث فػػا دور ايحػػزاب السياسػػية العربيػػة فػػا النت ػػاؿ

 التحػولت قػد جػاءت أساسػان  ، يف  ػذظميز بال ػعؼنجد أف  ذا الدور قد ت السياسية 
احتػػواء ة و  ػػر يتها ال ديمػػت الحاومػػة فػػا سػػعيها لتجديػػد ميػػادر بمبػػادرات مػػف ال يػػادا

ال ػػػوب السياسػػػية والجتما يػػػة اليػػػا دة وتموينهػػػا مػػػف ممارسػػػة مػػػا يسػػػم  "بػػػالتن يس 
واف  م يػػػات التحػػػوؿ قػػػػد   يويػػػان ، السياسػػػا"  بػػػر المؤسسػػػات السياسػػػية ال ا مػػػة 

 تػػػونس وميػػػرؿ ومػػػا فػػػا )  نػػػؼ جما يريػػػة  ػػػهدتها  ػػػذظ الػػػدو جػػػاءت بعػػػد أحػػػداث 
اي أف ايحػػزاب السياسػػية العربيػػة ب ػػوؿ  ػػاـ ب يػػت ت ت ػػد الػػ  ال ػػدرة والػػيمف وسػػوريا( 



 
 

 

 

 

   

 

 دور األحزاب السياسية
 العربية في التحول الديمقراطي

 قاسم علوان الزبيديد. 
  2013   حزيران (15)  العدد

  228 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

  ػػ  التعبيػػر  ػػف ال ػػوب السياسػػية والجتما يػػة الموجػػودة فػػا المجتمػػل والسػػبب وراء 
لسياسػػػية ال يػػػود اذلػػػؾ أف  ػػػذظ الػػػنظـ وانػػػت قػػػد إحاطػػػة  ػػػذظ التعدديػػػة بمجمو ػػػة مػػػف 

و ػػػمف سػػػيطرت الحوومػػػات العربيػػػة  جع ػػػت  ػػػذظ التعدديػػػة تحػػػت وال انونيػػػة وايمنيػػػة
وبالتالا فأف  ذظ التعددية السياسية قد وجدت فػا أطػار  التا ترسمها وتحدد ا ايطر

حالة مف  دـ التوازف الوبير بيف الحػزب الحػاوـ وأحػزاب المعار ػة ممػا جعػؿ النظػاـ 
من  إل  نظاـ التعػدد الحزبػا فػا ظػؿ وجػود  المسيطراـ الحزب با أقرب ال  نظالحز 

إف ومػا  1(53)أحزاب  ام ية غير قادرة     إيياؿ ممث يها ال  المجالس الت ريعية 
العربيػػة مػػف  ػػعؼ قػػادت إلػػ  أيجػػاد نػػوع مػػف التسػػ ط مػػا تعانيػػ  ايحػػزاب السياسػػية 

مػػػػف التبا ػػػػد بػػػػيف  مزيػػػػد ااداري فػػػا حيػػػػاة الحػػػػزب التنظيميػػػػة ايمػػػػر الػػػػذي نػػػػتج  نػػػػ 
 .ا الدا  االمؤسسة الحزبية وجمهور 

  تػػراؼ بهػػا مػػف قبػػؿ النظػػاـ السياسػػا ي ػػوؿوالإف وجػػود ايحػػزاب السياسػػية 
فالنتمػػػاء إليهػػػا ي ػػػوؿ الوسػػػي ة التػػػا مػػػف  اللهػػػا تسػػػتطيل  ا ر الديم راطيػػػة أحػػػد مظػػػ

يياؿ أيواتها إل  الس طة والالتعبير  ف أرا ها  م ت ؼ ف ات المجتمل فا  مسا مةواب
ايوثػػػر أ ميػػػة وايوثػػػر مال مػػػة إذ ت ػػػدـ ايحػػػزاب السياسػػػية ااطػػػار  الحيػػػاة السياسػػػية.

لتح يػػػؽ ت ػػػؾ الم ػػػاروة ، إل إف مجػػػرد وجػػػود ايحػػػزاب أو النظػػػاـ الحزبػػػا ل ي ػػػمف 
 نػػاؾ بعػػض ايحػػزاب تتمثػػؿ  اروة السياسػػية ، ولوػػف   ػػ  العوػػسبذاتػػ  تح يػػؽ الم ػػ
ة فػػػا قمػػػل ت ػػػؾ المطالػػػب والحػػػد مػػػف الم ػػػاروة بهػػػدؼ بالم ػػػارو ةاسػػػتجابتها ل مطالبػػػ

المحافظػػػػػػػة   ػػػػػػػ  موتسػػػػػػػبات الطب ػػػػػػػة المسػػػػػػػيطرة وامتيازاتهػػػػػػػا القتيػػػػػػػادية وموانتهػػػػػػػا 
 الحزبػػػا ل ػػػنظـ السياسػػػية العربيػػػة . إف الواقػػػل(54)الجتما يػػػة و ايػػػة أحػػػزاب السػػػ طة

طرفػػػان مػػػات الحزبيػػػة ي ػػػير الػػػ  أف  ػػػذظ الػػػنظـ ل تعتػػػرؼ مػػػف الناحيػػػة ال ع يػػػة بالتنظي
ا العم ية السياسية ، فتوجد فا  دة دوؿ  ربية أحزاب سياسية قا مػة و ريوان فا الن ف

تعمػػػؿ   نػػػان وت ػػػارؾ فػػػا النت ابػػػات العامػػػة إل إنهػػػا ل تم ػػػؾ قػػػدران وافيػػػان مػػػف الحريػػػة 
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حػػراز أغ بيػػة ، وحتػػ  ايحػػزاب ال ػػادرة   ػػ  المنافسػػة والتػػأث طةل ويػػوؿ إلػػ  السػػ  ير واب
 .    حيتها العادلة فا النت اباتالحيوؿ  تمنل مف

ال ػدرة   ػ  الػتال ـ  الحوػـ الػذي لػ نظػـ أف ؿ  مف أف النظاـ الديم راطا  و
يجاد الح وؿ المال مػة  لوػؿ  مل الظروؼ الم ت  ة لوؿ  عب مف ال عوب العربية ، واب
الم ػػػػاوؿ ، وبػػػػذلؾ فأنهػػػػا  ػػػػرورة ل يموػػػػف تجنبهػػػػا فػػػػال يموػػػػف يي حوومػػػػة  ربيػػػػة 

 الؿ  ذا الر ا  ر يتها فا ل بر ا ال عب  نها ، وبذلؾ توتسب ومف الست رار إ
عػػػػػا  ػػػػػذظ الح ي ػػػػػة أو أنهػػػػػا ، إل أف الػػػػػنظـ السياسػػػػػية العربيػػػػػة ل ت ممارسػػػػػة السػػػػػ طة

، وأف أقيػػ  مػػا تسػػم  بػػ  لاحػػزاب السياسػػية العربيػػة  ػػو ممارسػػة الن ػػاط تتجا  هػػا
ما ػػػػات الم ت  ػػػػة بتنظػػػػيـ الحزبػػػػا المحػػػػدود الػػػػذي يعنػػػػا سػػػػماح النظػػػػاـ السياسػػػػا ل ج

مل حرمانها مف أي نافػذة ل حوػـ والسػ طة ، والحػد مػف م ػاروتها فػا  أحزابها ال اية
. وال  جانػب ذلػؾ فحتػ  ايحػزاب الحاومػة أو أحػزاب (55) م ية ينل السياسة العامة

نمػػا تمػػارس ن ػػاطان  سياسػػيان  السػػ طة فأنهػػا ل تمػػارس ن ػػاطان  ل سػػ طة الحاومػػة  تابعػػان  ، واب
 د ا يػان  أي أنهػا تمػارس ن ػاطان دوف أف تػؤثر فػا  م يػة يػنل ال ػرار لها مػف  ان ومساند

ؿ نحػو والسػبب  ػو  ػوؼ  ػذظ الحوومػات مػف أف فسػ  المجػا 1(56)لياحب السػ طة 
يػػػؤدي إلػػػ  ممارسػػػة ايحػػػزاب والمنظمػػػات لح هػػػا فػػػا  وجػػػود تعدديػػػة حزبيػػػة ح ي يػػػة 

مػػف ايو ػػاع الم رو ػػة   ػػ  الم ػػاروة الح ي يػػة وبالتػػالا العمػػؿ   ػػ  تيييػػر الوثيػػر 
ال ػػعوب العربيػػة مػػف قبػػؿ الحوػػاـ ، ولػػذلؾ نجػػد اليػػـو أنػػ    ػػ  الػػرغـ مػػف الت ػػدـ الػػذي 

سػػنوات اي يػػرة مػػف فػػا الع ػػر  مػػرت بػػ  الحيػػاة الحزبيػػة فػػا الػػوطف العربػػا  يويػػان 
إل إف ايحزاب السياسية العربية ل تم ػؾ فريػة ح ي يػة ل م ػاروة فػا ال رف الع ريف 

ل  ا تيػػار الحوػػاـ فػػا أوثػػر  ػػذظ الػػدوؿ افس النت ػػابا لف   ػػ  أسػػاس التنػػالسػػ طة 
ل س طة ، وما أف قوانيف النت ابات قد  ي وـ     التنافس النت ابا ووسي ة ل ويوؿ

يػممت بطري ػة تحػوؿ دوف ويػوؿ ايحػزاب إلػ  توػويف أغ بيػة برلمانيػة تم ػؾ الحػػؽ 
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 ػػػـو بعم هػػػا ودور ػػا فػػػا ت يػػػيـ  مػػػؿ فػػا ت ػػػويؿ الحوومػػػة أو إيجػػػاد المعار ػػة التػػػا ت
سػ اطها و ػذا مػا يبػرز وب ػوؿ وا ػ   1الحوومة وبالتالا سحب الث ػة مػف الحوومػة واب

فا الدوؿ ال  يجية إذ توجد توجهات سياسية  امػة تػرتبط بػأحزاب وجما ػات سياسػية 
 ػػارج الػػبالد لوػػف  ػػذظ التوجهػػات لػػـ يػػتـ تجسػػيد ا مػػف  ػػالؿ أحػػزاب سياسػػية أو مػػف 

 .(57) ة دا ؿ البرلماف الؿ معار 
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 اخلامتة
 فا الزاوية حجر فها  سياسية أحزاب وجود دوف  الديم راطية ت وـ إف يموف ل

وأف أحػػػػد مرتوػػػػزات الديم راطيػػػػة والحي ولػػػػة دوف اسػػػػتبداد السػػػػ طة  الديم راطيػػػػة الحيػػػػاة
وديوتاتوريتهػػػػا  ػػػػو السػػػػماح ل نػػػػاس  بت ػػػػويؿ ايدوات التػػػػا يسػػػػتعم ونها ل تعبيػػػػر  ػػػػف 

ـ و ػػػا ايحػػػزاب السياسػػػية واب طػػػاء الحريػػػة لهػػػـ لالن ػػػراط فيهػػػا والت ا ػػػؿ مػػػل أ ػػػدافه
برامجهػػا والسػػماح لهػػذظ ايحػػزاب لف  تتنػػافس سياسػػيان مػػل بع ػػها الػػبعض يف  ػػذظ 
المنافسػػػػة  ػػػػا أحػػػػد م ومػػػػات الديم راطيػػػػة ، وأف تسػػػػا ـ فػػػػا و ػػػػؼ اي طػػػػاء وتمنػػػػل 

 أف ، إذ السياسػية ايحػزاب ودبانت ػاء وجػ تنت ػا والديم راطيػة السػ طة مػف النحػراؼ،

، و ػا ال ػماف لحػؿ ال ػتالؼ التعبيػرو  ال وػر لحريػة الح ي ػا الوجػ  تمثػؿ  ايحػزاب
 فا  يتها ت  د الديم راطيةالسياسا والجتما ا بيف م ت ؼ ال وب ب وؿ س ما ، لوف 

 واف،  الحػزب منظومػة دا ػؿ الحزبيػة الحيػاة   ػ  السياسػية الز امػات ظػؿ سػيطرة فػا

 إلػ  ايحػزاب يػؤدي إلػ  تحػوؿ السياسػية ايحػزاب يػ وؼ دا ػؿ  الديم راطيػة غيػاب

 . اوجود قيمة ايحزاب ت  د وبهذا  دوتاتورية أنظمة
ويعانا الواقل السياسا العربا مف إ والية برزت واتسعت و ا غيػاب وجػود 
ايحػػزاب السياسػػية  فػػا بعػػض الػػدوؿ العربيػػة إلػػ  جانػػب غيػػاب ممارسػػة الديم راطيػػة 

 ػػؿ أحػػزاب الػػبالد العربيػػة التػػا وجػػدت فيهػػا ايحػػزاب فػػا  ػػؿ غيػػاب الديم راطيػػة دا
 فػػا ػػهدت التػػا معظػػـ الػدوؿ العربيػػة ف دا ػؿ الػػدوؿ التػػا ن ػػأت فيهػا  ػػذظ ايحػػزاب ،
فػػا  ػػذظ الػػدوؿ  السػػ طة وظ تػػ وانػػت قػػد السػػنوات الع ػػريف الما ػػية إيػػالح سياسػػا 

بالعمػػؿ   ػػ  دولػػة  ربيػػة   ػػـو أيت ، إل أنػػ  لػػـل ػػارج او الػػدا ؿ  فػػالوسػػب ال ػػر ية 
 ػػػرض ت التػػػاين  هػػػا مػػػف السػػػ طوية  ح ي ػػػاتيييػػػر طبيعػػػة النظػػػاـ السياسػػػا فيهػػػا تيييػػػران 

إلػػ  جانػب  ػػدـ ترسػػس  ، التعدديػة الحزبيػػةإلػػ  آفػػاؽ  ؿالوامػ  ػػ  المجتمػػل ب سػيطرتها
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الديم راطيػػػة بحيػػػث تيػػػب   قيمػػػة اجتما يػػػة تترسػػػس فػػػا الن ػػػوس وتيػػػب  سػػػ ووان إلػػػ  
 لنيوص الدستورية.جانب ا

أف ااقػػػػرار بالتعدديػػػػة الحزبيػػػػة فػػػػا الواقػػػػل العربػػػػا يعػػػػد  نيػػػػران أساسػػػػيان مػػػػف 
 الجػو ري المظهػر  ػا السياسية ايحزاب تعدد  حريةيف   ناير تح يؽ الديم راطية

، إل إف مجػػػرد إقػػػرار التعدديػػػة ل يعنػػػا تطبيػػػؽ الديم راطيػػػة إذ لبػػػد مػػػف  ل ديم راطيػػػة
اطا الػػذي يموػػف ايحػػزاب السياسػػية مػػف أف تػػؤدي وظا  هػػا فيػػ  تػػوفر المنػػاخ الػػديم ر 

ل فػػ ف  ػػذظ التعدديػػة سػػتووف مجػػرد واجهػػة  ػػو ية لنظػػاـ ي يػػد منظومػػة  ب ػػوؿ وامػػؿ واب
الح وؽ والحريات العامة ، ويحجـ دور ايحػزاب السياسػية مػف  ػالؿ ال يػود السياسػية 

والػػ  جانػػب ذلػػؾ  السياسػػا ،وال انونيػػة وااداريػػة وايمنيػػة الم رو ػػة مػػف قبػػؿ النظػػاـ 
 .التمثي ية ي تها ت  د سوؼ واي فأنها الديم راطا بالنظاـ ايحزاب تؤمف إفيجب 

ومازالػػػت  2111أف الربيػػػل العربػػػا الػػػذي مػػػرت بػػػ  الػػػدوؿ العربيػػػة فػػػا العػػػاـ 
أحداث  متوالية قد أدب إل  أدراؾ ح ي ة ايزمة التا قػاد إليهػا نظػاـ الحوػـ ال ػردي فػا 

بية و و ما د ـ الو ا لدب الس طة بأف الرد     الحتجاج ال عبا و    الدوؿ العر 
لـ يعػد ممونػان وأف حػؿ ايزمػة ل يموػف أف يػتـ اي بالت ػا ـ مػل  ايزمة بالطرؽ العني ة ن
ال ػػػعب  يويػػػان بعػػػد ارت ػػػاع روحػػػ  المعنويػػػة وزيػػػادة قدرتػػػ    ػػػ  الت ػػػحية وقبػػػوؿ 

 .الم اطر مف أجؿ حيول      ح وق  ايساسية
أف أتسػػاع   ػػوية ايحػػزاب وذلػػؾ بػػأف توػػوف  ػػذظ الع ػػوية م توحػػة لجميػػل 
المواطنيف دوف تمييز والعمؿ     دمج  ؤلء المواطنيف فا الحيػاة السياسػية انطالقػان 
مػػػػػف اييمػػػػػاف بالمسػػػػػؤولية وتح يػػػػػؽ الميػػػػػ حة العامػػػػػة وتطػػػػػوير وظا  هػػػػػا وبرامجهػػػػػا 

السياسػية والث ػة المتبادلػة بيػض  السياسية، وقبوؿ وجود ايحػزاب اي ػرب فػا السػاحة
النظػػر  ػػػف أفوار ػػػا وبرامجهػػػا وفػػػا  ػػػؿ وجػػود دسػػػتور ديم راطػػػا،  ػػػا مػػػف ال وا ػػػد 

 ايساسية لتح يؽ التنمية وال  اء     الت  ؼ والرت اء بالديم راطية.
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،ص 2116الديم راطيػػػة بػػػيف الح ي ػػػة والػػػو ـ ، ػػػالـ الوتػػػب ل طبا ػػػة ، ال ػػػا رة، 
 .31-21ص

(5) Huntington.s How countries Democratize  political Science 
quarterly  1991-1992 vol 116. .No.4 pp 611-616.      

ووػػػػػػذلؾ أنظػػػػػػر د. محمػػػػػػد زا ػػػػػػا ب ػػػػػػير المييػػػػػػري، الديم راطيػػػػػػة واايػػػػػػالح 
السياسػا: مراجعػػة  امػة لادبيػػات، فػا نػػدوة الديم راطيػة واايػػالح السياسػا فػػا 

، المروػػز العػػالما  لدراسػػات 2115يػيؼ 22-21الػوطف العربػػا، جامعػػة ال ػػا رة
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وأبحػػاث  الوتػػاب اي  ػػر، جامعػػة ال ػػا رة ، و يػػة القتيػػاد والع ػػـو السياسػػية ، 
 . 64ص

د. ثنػػػاء فػػػؤاد  بػػػد اج ،اايػػػالح السياسػػػا......... برات  ربية)مير:دراسػػػة  (6)
حالة( المج ة العربيػة ل ع ػوـ السياسػية، مروػز دراسػات الوحػدة العربيػة ، بيػروت، 

 .17، ص 2116، 12العدد
أحمػػػد منسػػػا، التحػػػوؿ الػػػديم راطا فػػػا دوؿ الميػػػرب العربػػػا ، مروػػػز الدراسػػػات  (7)

 .295، ص 2114،  لسياسية وااستراتيجية ، ال ا رةا
د. ب  ػػػػيس احمػػػػد منيػػػػور ، الحػػػػزاب السياسػػػػية والتحػػػػوؿ الػػػػديم راطا ، دراسػػػػة  (8)

 . 31ص  ، 2114موتبة مدبولا ، ال ا رة ،  تطبي ية     اليمف وبال أ رب ،
د. ج ػػاؿ  مػػار، الم هػػـو اي ػػتراوا لاليػػالح السياسػػا ، فػػا نػػدوة الديم راطيػػة  (9)

، 2115يػػػيؼ 22- 21العربػػػا ، جامعػػػة ال ػػػا رة واايػػػالح السياسػػػا الػػػوطف
المروػػػػػز العػػػػػالما لدراسػػػػػات وأبحػػػػػاث الوتػػػػػاب اي  ػػػػػر، جامعػػػػػة ال ػػػػػا رة، و يػػػػػة 

اايػػػالح أنظػػػر . ول مزيػػػد حػػػوؿ م هػػػـو 175القتيػػػاد والع ػػػـو السياسػػػية ، ص
إبػػرا يـ ،أثػػر الػػدور ال ػػارجا   ػػ  اايػػالح السياسػػا فػػا الػػوطف  يسػػرب أحمػػد

(، رسػػالة ماجسػػتير 2114_2111العربػػا مػػل التطبيػػؽ   ػػ  الحالػػة العراقيػػة  )
 .8م دمة إل  و ية القتياد والع ـو السياسية، جامعة ال ا رة ، ص

ؿ الديم راطا ، الحػراؾ د.  بد الي ار ر اد ال يبا ، التطور السياسا والتحو  (11)
دارة اليراع ، ال ا رة ، ط  .9، ص 2116، 2السياسا واب

أيزن ػػتات ،  ف. . ول مزيػػد حػػوؿ الديم راطيػػة أنظػػر س.9الميػػدر ن سػػ  ، ص (11)
بويػػر،  تناق ػػات الديم راطيػػة أوجػػ  ال ػػعؼ والسػػتمرار والتيييػػر، ترجمػػة مهػػا

 .13-5، ص2112مؤسسة اي راـ ، 
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ي، الديم راطيػػػة واايػػػالح السياسػػػا..........، د. محمػػػد زا ػػػا ب ػػػير ألمييػػػر  (12)
 .81ص ميدر سبؽ ذورظ،

د. احمػػػػد  ػػػػريؼ بسػػػػيونا ، الديم راطيػػػػة والحريػػػػات العامػػػػة ، المعهػػػػد الػػػػدولا  (13)
،ص  2115الح ػػػػػػوؽ ، جامعػػػػػػة دي بػػػػػػوؿ ، ل ػػػػػػانوف ح ػػػػػػوؽ اانسػػػػػػاف ، و يػػػػػػة

 . 14-13ص
gn  policy 87 pp.31-31.                           forei (14) 

Diamond  L " prom ting  Democracy" 
 .71د.محمد زا ا ب ير المييري ، الديم راطية ، ميدر سبؽ ذورظ ص (15)
 .81-78الميدر ن س  ، ص ص (16)
أحمد منسػا ،التحػوؿ الػديم راطا فػا دوؿ الميػرب، مروػز الدراسػات السياسػية  (17)

 .319-318، ص2114وااستراتيجية، ال ا رة ، 
 .318الميدر ن س ، ص (18)
لدبس ، النظـ السياسية ، الوتاب ايوؿ ، أسس التنظيـ السياسا ، د.  ياـ ا (19)

 .311، ص2111،ايردف ، ، دار الث افة ل ن ر والتوزيل
* وانػػت ولدة ايحػػزاب فػػا الوليػػات المتحػػدة ايمريويػػة مبوػػرة وذلػػؾ فػػا سػػنة  (21)

بريطانيػػػػػػػا فظهػػػػػػػرت بػػػػػػػيف  فػػػػػػػا  هػػػػػػػد الػػػػػػػر يس جاوسػػػػػػػوف ، أمػػػػػػػا فػػػػػػػا 1831
بدايػػة ال ػػرف   فرنسػػا ف ػػـ تظهػػر ايحػػزاب إل فػػا، أمػػا فػػا 1871-1841 ػػاما

أمػا فػا ألمانيػا ف ػد ظهػرت ايحػزاب فيهػا فػا  1913الع ريف ، وذلؾ فا  اـ 
السياسػػية ،  لمزيػػد مػػف الت ايػػيؿ أنظػػر د. يػػاـ الػػدبس ،الػػنظـ .1875 ػػاـ 

 .312ميدر سبؽ ذورظ ، ص
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وؿ ، أبػػػف منظور)أبػػػو ال  ػػػؿ جمػػػاؿ الػػػديف محمػػػد(، لسػػػاف العػػػرب، المج ػػػد اي (21)
أحمػػػد ر ػػػا، معجػػػـ مػػػتف ال يػػػة ،  . ووػػػذلؾ أنظػػػر318بيػػػروت، )د،ت( ، ص

 .76، ص1958المج د الثانا ، بيروت ، 
.ووػػػذلؾ 2115المعجػػػـ الوسػػػيط ، الطبعػػػة الرابعػػػة ، موتبػػػة ال ػػػروؽ الدوليػػػة ، (22)

السياسػػػػػية ودور ػػػػػا فػػػػػا أنظمػػػػػة الحوػػػػػـ  ايحػػػػػزاب أنظػػػػػر د. نعمػػػػػاف ال طيػػػػػب،
 .19-18،ص1983التوزيل ، ال ا رة ، المعايرة ، دار الث افة ل ن ر و 

دينػػدار  ػػ يؽ الدوسػػوا، التعدديػػة الحزبيػػة فػػا ال وػػر ايسػػالما الحػػديث، دار  (23)
ووذلؾ أنظر د.  امر حسػف  .17، ص 2119، 1الزماف ل طبا ة والن ر، ط

فيػػاض، د.   ػػا  بػػاس مػػراد ، مػػد ؿ الػػ  ال وػػر السياسػػا ال ػػديـ والوسػػيط ، 
 .19غازي ، ص اف يونس ، بف  من ورات جامعة

( ليويػػػا الممػػػر أو الػػػد  يز، ووانػػػت ترمػػػا أساسػػػا  Lobby* ي يػػػد بتعبيػػػر ال ػػػوبا )
ل دللػػة   ػػ  د ػػاليز مج ػػس العمػػـو البريطػػانا وقػػد ظهػػر  ػػذا الميػػط    منػػػذ 
منتيػػػػؼ ال ػػػػرف السػػػػابعة   ػػػػر و يعنػػػػا  فػػػػا اينو يزيػػػػة محاولػػػػة التػػػػأثير فػػػػا 

ات فػػا يػػال   جهػػة معينػػة ، الم ػػر يف يقنػػا هـ أو أرغػػامهـ   ػػ  أت ػػاذ قػػرار 
فهو فرد أو تنظيـ يعمؿ لحساب اليير بهدؼ التأثير     قرارات الس طة ، وفا 
الوليات المتحدة ايمريوية التا  د ػؿ فيهػا  ػذا الم هػـو فػا بدايػة ال ػرف التاسػل 

، 1964ف د أيبحت ممارسة  ذا التأثير مهنة ينظمها قانوف يادر  ػاـ    ر
سػميات متعػددة متع  ػة تتع ػؽ بالجنسػية او العػرؽ أو الػديف وتأ ذ  ذظ الظػا رة م

ايسود وغير ا .  مثؿ ال وبا اليهودي وال وبا الواثوليوا وال وبا العربا وال وبا
، الػػػنظـ السياسػػػية، ميػػػدر سػػػبؽ ولمزيػػػد مػػػف الت ايػػػيؿ أنظػػػر د. يػػػاـ الػػػدبس
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ظمة . ووذلؾ د. يال  جواد الواظـ ، د.  ا غالب العانا، اين324، صذورظ
 .117، ص1991السياسية ، مطبعة دار الحومة ، بيداد ،

د.نعمػػػاف ال طيػػػب ، ايحػػػزاب السياسػػػية............ ، ميػػػدر سػػػابؽ ذوػػػرظ ،  (24)
 .23ص

د. طػارؽ   ػا الها ػما، ايحػػزاب السياسػية فػا العػػالـ الثالػث ،مطػابل التع ػػيـ  (25)
 .64، ص 199العالا، جامعة بيداد ، .

، من أة 2ط النظـ السياسية وال انوف الدستوري،د. بد الينا بسيونا  بد اج ، (26)
 .569،ص 1997إسوندرية،  المعارؼ،

د. نعمػػػػاف ال طيػػػػب، ايحػػػػزاب السياسػػػػية............، ميػػػػدر سػػػػابؽ ذوػػػػرظ ،  (27)
 .23ص

ايسود ،   ـ ايجتماع السياسا، الدار الميرية ال بنانية ،  د.  عباف الطا ر (28)
 .114، ص1999ال ا رة ، 

سػػػف ،  ػػػـ ايجتمػػػاع السياسػػػا ، من ػػػورات وزارة التع ػػػيـ د. أحسػػػاف محمػػػد الح (29)
 .154 -153العالا والبحث الع ما  ، جامعة بيداد ، ص ص

* يػػػذور)موريس دوفرجيػػػ ( فػػػا نظريتػػػ  حػػػوؿ الن ػػػأة البرلمانيػػػة لاحػػػزاب السياسػػػية ) 
يبػػػػدوا أف نمػػػػو ايحػػػػزاب مػػػػرتبط بنمػػػػو الديم راطيػػػػة، أي بأتسػػػػاع ايقتػػػػراع العػػػػاـ 

متيػػػػػػػازات البرلمانيػػػػػػػة فو مػػػػػػػا رأت المجػػػػػػػالس السياسػػػػػػػية وظا  هػػػػػػػا ال ػػػػػػػعبا، وباي
وأست اللها يوبراف و ما  عر اي  اء بالحاجة ال  التوتؿ تبعان ل تجانس، بهدؼ 
العمؿ بيورة جما ية، وو ما أنت ر حؽ ايقتراع وتعدد و ما د ػت الحاجػة الػ  

ر ػػحيف و  ػػ  ايحاطػػة بالنػػا بيف مػػف قبػػؿ ال جػػاف ال ػػادرة   ػػ  التعػػرؼ   ػػ  الم
توجي  اييوات نحو ـ(. لمزيد مف الت اييؿ أنظر موريس دوفرجي  ، ايحػزاب 
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،  ، دار النهػػػػػػػار3السياسػػػػػػػية ، تعريػػػػػػػب   ػػػػػػػا م  ػػػػػػػد و بػػػػػػػد الحسػػػػػػػيف سػػػػػػػعد ، ط
 .6، ص 1981،بيروت

د. نعمػػػاف ال طيػػػب ، ايحػػػزاب السياسػػػية............، ميػػػدر سػػػابؽ ذوػػػرظ ،  (31)
 .71-61ص ص

حػػػػػزاب السياسػػػػػية ، ميػػػػػدر سػػػػػبؽ ذوػػػػػرظ ، ص د. طػػػػػارؽ   ػػػػػا الها ػػػػػما، اي (31)
إبػػرا يـ   ػػر،الديم راطية بػػيف الح ي ػػة ووػػذلؾ أنظػػر د.لطي ػػة  . 67 -65ص

 .192-191والو ـ، ص ص
(32) Samuel Huntington political order in changing societies 

(New Haven: Yale University press 1968) p.418 
(33) Robert  Pinckney Democracy in the Third  Word (Boulder: 

Lynne Rienner Publishers 1994)p.4 . 
 .56د.ب  يس أحمد منيور، ميدر سبؽ ذورظ ، ص (34)
 .315د.  ياـ الدبس ، النظـ السياسية، ميدر سبؽ ذورظ، ص (35)

(36) Myron wiener political participation crisis of political  
process in binder (eds) crisis and sequences in political 
development Princeton university press 1971 p p.164-16. 

ووػػذلؾ أنظػػر أسػػامة  .61د. ب  ػػيس أحمػػد منيػػور، ميػػدر سػػبؽ ذوػػرظ ، ص (37)
فػػػػا العػػػػالـ الثالػػػػث ، الوويػػػػت: المج ػػػػس  السياسػػػػية اليزالػػػػا حػػػػرب ، ايحػػػػزاب
 .91-91ص ،1987واآلداب، س س ة  الـ المعرفة، الوطنا  ل ث افة وال نوف

 .72د. ب  يس أحمد منيور، ميدر سبؽ ذورظ ، ص (38)
 .76-75د.  ياـ الدبس ، ميدر سبؽ ذورظ ، ص ص (39)
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ايحػػزاب  . ووػػذلؾ أنظػػر د. طػػارؽ   ػػا الم ػػهدانا،315الميػػدر ن سػػ ، ص (41)
 .61، ص 1968والن ر اي  ية ، السياسية ،  روة الطبل

قػػؼ والم ػػاوؼ وليػػد  ػػدوري ، الديم راطيػػة وايحػػزاب فػػا الب ػػداف العربيػػة ،الموا (41)
مروػػػػز دراسػػػػات الوحػػػػدة العربيػػػػة ، بيػػػػروت،  المتبادلػػػػة ، )مجمو ػػػػة مػػػػؤل يف( ،

 .38، ص2111ت ريف الثانا 
د. نظػػاـ بروػػات ايحػػزاب العربيػػة ودور ػػا فػػا التحػػوؿ الػػديم راطا، فػػا وتػػاب  (42)

التسػعينات ،أ مػاؿ النػدوة الع ميػة  التحوؿ الديم راطا فا العالـ  العربػا  ػالؿ
، من ػورات 1999-12-1الػ 11-31عة اؿ البيت ل  ترة مفالتا   دت بجام
 .269، ص2111،بيروت، جامعة اؿ البيت

  ػػا   ي ػػة الوػػواري ،مالحظػػات أوليػػة حػػوؿ م هػػـو الحػػزب الػػديم راطا ، فػػا  (43)
فػػػػػا الب ػػػػػداف العربيػػػػػة ، م ػػػػػروع دراسػػػػػات  وتػػػػػاب الديم راطيػػػػػة دا ػػػػػؿ ايحػػػػػزاب

لوحػػػػدة العربيػػػػة،  بيػػػػروت، الديم راطيػػػػة فػػػػا الب ػػػػداف العربيػػػػة، مروػػػػز دراسػػػػات ا
 .18ص

 بد اال  ب  زيز ، المعار ة والس طة ........... ، ميدر سػبؽ ذوػرظ ، ص  (44)
 . 37- 29ص 

 .299د. نظاـ بروات ، ميدر سبؽ ذورظ، ص (45)
، 1 الد الحسف ،إ والية الديم راطية والبديؿ ايسالما فا الوطف العربػا ، ط (46)

 .214-213ص ص، 1988والدراسات ،  ماف ، دار الج يؿ ل ن ر
،  1999د.نعمػػػاف أحمػػػد ال طيػػػب ، الػػػوجيز فػػػا الػػػنظـ السياسػػػية ، ال ػػػا رة ، (47)

 .411ص
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احمد  بد ال ادر  بد الباسط ، العالقة الوظي ية بيف التن  ة السياسػية والتربيػة  (48)
 ،(4الجتما يػة ، الوويػت ، العػدد )مج ة الع ػوـ  مف منظور التنمية ال ام ة ،

السياسػػية ل ط ػػؿ  . ومػػاؿ المنػػوفا ، التن ػػ ة. ووػػذلؾ أنظػػر د 3، ص  1979
 ،1988 ،91سػػة الدوليػػة ، ال ػػا رة ، العػػدد فػػا ميػػر والوويػػت ، مج ػػة السيا

 .41ص
ميػػػدر   بػػػد الجبػػػار احمػػػد  بػػػد اج ،معوقػػػات الديم راطيػػػة فػػػا العػػػالـ الثالػػػث، (49)

 .136 – 131سبؽ ذورظ ،ص ص 
، 6لسػادات، طة ونهاية أنػور ا، قية بدايمحمد حسنيف  يوؿ،  ريؼ الي ب (51)

 j Johnson the role of   -ووػذلؾ أنظػر  .225ت( ، بػال ، ص -) د
the military in underdeveloped countries forth          

Printing Princeton university press U.S.A. 1972. p.4 
زوػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػا أر ػػػػػػػػػػيد ، دور ال ػػػػػػػػػػوب وايحػػػػػػػػػػزاب فػػػػػػػػػػا الثػػػػػػػػػػورات العربيػػػػػػػػػػة ،  (51)

2112،Aljazeera . net .www 
 .56-55، صايحزاب السياسية، ميدر سبؽ ذورظد. ب  يس أحمد منيور،  (52)
أسامة اليزالا ، ايحزاب السياسية فا العػالـ الثالػث،  ػالـ المعرفػة، الوويػت ،  (53)

ووػذلؾ أنظػػر محمػػد فػايز اسػػعد، ق ػػايا   ػػـ  .  18 -188، ص ص 1987
 .92ص،  1،1983السياسة العاـ، دار الط يعة ل طبا ة والن ر، بيروت ، ط

 . 192أسامة اليزالا ، ميدر سبؽ ذورظ ، ص (54)
 بػػػػد ايلػػػػ  ب  زيػػػػز وأ ػػػػروف ،المعار ػػػػة والسػػػػ طة فػػػػا الػػػػوطف العربػػػػا ،أزمػػػػة  (55)

ع، وػػػػػػػانوف الثػػػػػػػانا 1و1د1، بيػػػػػػػروت ،ـ1المعار ػػػػػػػة السياسػػػػػػػية العربيػػػػػػػة ، ط
 1117ص2111

 .261، قطر، ص1د. يوسؼ محمد  بيداف ، مبادئ   ـ السياسة ، ط (56)
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 ادلصادر
بػد ال ػادر  بػد الباسػط ، العالقػة الوظي يػة بػيف التن ػ ة السياسػية والتربيػة احمد   -1

 ،(4الجتما يػػة ، الوويػػت ، العػػدد )مػػف منظػػور التنميػػة ال ػػام ة ، مج ػػة الع ػػـو 
1979 . 

د.احمػػد  ػػريؼ بسػػيونا ، الديم راطيػػة والحريػػات العامػػة ، المعهػػد الػػدولا ل ػػانوف  -2
 .  2115دي بوؿ ،الح وؽ ، جامعة  ح وؽ اانساف ، و ية

أحمػػد منسػػا ،التحػػوؿ الػػديم راطا فػػا دوؿ الميػػرب، مروػػز الدراسػػات السياسػػية  -3
 . 2004 وااستراتيجية، ال ا رة ،

أبػػػف منظور)أبػػػػو ال  ػػػؿ جمػػػػاؿ الػػػديف محمػػػػد(، لسػػػاف العػػػػرب، المج ػػػػد ايوؿ ،  -4
 بيروت، )د،ت( .

 .2115المعجـ الوسيط ، الطبعة الرابعة ، موتبة ال روؽ الدولية ، -5
فػا العػالـ الثالػث ، الوويػت: المج ػس  أسػامة اليزالػا حػرب ، ايحػزاب السياسػية -6

 واآلداب، س س ة  الـ المعرفة. الوطنا  ل ث افة وال نوف
بر ػػاف غ يػػوف، الديم راطيػػة العربيػػة جػػذور ايزمػػة وأفػػاؽ النمػػو فػػا حػػوؿ ال يػػار  -7

 .2،2111،ـ.د.و.ع، بيروت، ط الديم راطا دراسة ن دية
منيػػػػور ، ايحػػػػػزاب السياسػػػػػية والتحػػػػوؿ الػػػػػديم راطا ، دراسػػػػػة  د.ب  ػػػػيس احمػػػػػد -8

 .2114موتبة مدبولا ، ال ا رة ،  تطبي ية     اليمف وبال أ رب ،
دراسػػة  )ميػػر: د.ثنػػاء فػػؤاد  بػػد اج ،اايػػالح السياسػػا......... برات  ربيػػة -9

، السياسػية، مروػز دراسػات الوحػدة العربيػة ، بيػروت حالة( المج ة العربيػة ل ع ػوـ
 .2116، 12العدد
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د. ويػػػػػػدا  ػػػػػػدلا ،المجتمػػػػػػل المػػػػػػدنا العربػػػػػػا والتحػػػػػػوؿ الػػػػػػديم راطا ، مج ػػػػػػة  -11
، ، ال ػا رة وااستراتيجية بجريدة اي راـ الديم راطية ، مروز الدراسات السياسية

 .2111،  ريؼ  4العدد
د.ج ػػاؿ  مػػار، الم هػػـو ال ػػتراوا لإليػػالح السياسػػا، فػػا نػػدوة الديم راطيػػة  -11

، 2115يػيؼ 22-21العربا، جامعة ال ػا رة ياسا فا الوطفواايالح الس
ال ػػػا رة ، و يػػػة  المروػػػز العػػػالما لدراسػػػات وأبحػػػاث الوتػػػاب اي  ػػػر، جامعػػػة

 والع ـو السياسية . القتياد
، ، الـ الوتػب ل طبا ػة د.لطي ة إبرا يـ   ر، الديم راطية بيف الح ي ة والو ـ -12

 .2116ال ا رة، 
، التطػور السياسػا والتحػوؿ الػديم راطا ، الحػراؾ  د. بد الي ار ر اد ال يػبا -13

دارة اليراع ،   .2116، 2ال ا رة ، ط السياسا واب
د. ياـ الدبس ، النظـ السياسية ، الوتػاب ايوؿ ، أسػس التنظػيـ السياسػا ،  -14

 .2111،ايردف ، ، دار الث افة ل ن ر والتوزيل
رار والتيييػػػر، ال ػػػعؼ والسػػػتم س.ف.أيزن ػػػتات ، تناق ػػػات الديم راطيػػػة أوج -15

 .2112اي راـ ،  بوير، مؤسسة  ترجمة مها
د. نعمػػػاف ال طيػػػب،ايحزاب السياسػػػية ودور ػػػا فػػػا أنظمػػػة الحوػػػـ المعايػػػرة ،  -16

 .1983ال ا رة ،  دار الث افة ل ن ر والتوزيل ،
دينػػدار  ػػ يؽ الدوسػػوا، التعدديػػة الحزبيػػة فػػا ال وػػر ااسػػالما الحػػديث، دار  -17

 . 2119، 1الزماف ل طبا ة والنش، ط
د. امر حسف فياض، د.   ا  باس مراد ، مد ؿ ال  ال ور السياسػا ال ػديـ  -18

 والوسيط ، من ورات جامعة  اف يونس ، بف غازي.
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د. يػػال  جػػواد الوػػاظـ ، د.  ػػا غالػػب العػػانا، اينظمػػة السياسػػية ، مطبعػػة  -19
 .1991دار الحومة ، بيداد ،

مطػابل التع ػػيـ  لـ الثالػث،د. طػارؽ   ػا الها ػما، ايحػػزاب السياسػية فػا العػػا -21
 .  199العالا، جامعة بيداد ، .

، من أة 2ط د. بد الينا بسيونا  بد اج ،النظـ السياسية وال انوف الدستوري، -21
 .1997إسوندرية،  المعارؼ،

د.  عباف الطا ر ايسود ،   ـ الجتماع السياسا، الدار الميرية ال بنانية ،  -22
 .1999ال ا رة ، 

الحسػػػف ،  ػػػـ الجتمػػػاع السياسػػػا ، من ػػػورات وزارة التع ػػػيـ د. أحسػػػاف محمػػػد  -23
 بيداد. العالا والبحث الع ما، جامعة

 بد الحسيف سػعد ، موريس دوفرجي  ، ايحزاب السياسية ، تعريب   ا م  د و  -24
 .1981، ، بيروت، دار النهار3ط

 د. طارؽ   ا الم هدانا ،ايحزاب السياسية ،  روة الطبل والن ػر اي  يػة ، -25
1968. 

وليػػد  ػػدوري ، الديم راطيػػة وايحػػزاب فػػا الب ػػداف العربيػػة ،المواقػػؼ والم ػػاوؼ  -26
، مروػػػػز دراسػػػػات الوحػػػػدة العربيػػػػة ، بيػػػػروت،  المتبادلػػػػة ، )مجمو ػػػػة مػػػػؤل يف(

 .2111ت ريف الثانا 
د. نظػػاـ بروػػات ايحػػزاب العربيػػة ودور ػػا فػػا التحػػوؿ الػػديم راطا، فػػا وتػػاب  -27

التسعينات ،أ ماؿ الندوة الع ميػة   العربا  الؿالتحوؿ الديم راطا فا العالـ  
، من ػورات 1999-12-1الػ 11-31التا   دت بجامعة اؿ البيت ل  ترة مف

 .2111،بيروت، جامعة اؿ البيت
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  ػػا   ي ػػة الوػػواري ،مالحظػػات أوليػػة حػػوؿ م هػػـو الحػػزب الػػديم راطا ، فػػا  -28
دراسػػػػػات  فػػػػػا الب ػػػػػداف العربيػػػػػة ، م ػػػػػروع ايحػػػػػزاب وتػػػػػاب الديم راطيػػػػػة دا ػػػػػؿ

 العربية ، بيروت. الديم راطية فا الب داف العربية ، مروز دراسات الوحدة
، 1 الد الحسف ،إ والية الديم راطية والبديؿ ااسالما فا الوطف العربػا ، ط -29

 .1988والدراسات ،  ماف ، دار الج يؿ ل ن ر
 .1999نعماف أحمد ال طيب ، الوجيز فا النظـ السياسية ، ال ا رة ، د. -31
ومػػػػاؿ المنػػػػوفا ، التن ػػػػ ة السياسػػػػية ل ط ػػػػؿ فػػػػا ميػػػػر والوويػػػػت ، مج ػػػػة  د. -31

 .1988، 91السياسة الدولية ، ال ا رة ، العدد 
محمد حسنيف  يوؿ ،  ريؼ الي ب ، قيػة بدايػة ونهايػة أنػور السػادات، ط  -32

 ت( ، بال . -، ) د6
روت، ، بيػ1ثناء فؤاد  بد اج ، آليات التييير الديم راطا فا الوطف العربا،ط -33

 .1997ـ.د.و.ع ،
محمػػد فػػايز اسػػعد، ق ػػايا   ػػـ السياسػػة العػػاـ ، دار الط يعػػة ل طبا ػػة والن ػػر،  -34

 .1983، 1بيروت ، ط
 بػػػػد ايلػػػػ  ب  زيػػػػز وأ ػػػػروف ،المعار ػػػػة والسػػػػ طة فػػػػا الػػػػوطف العربػػػػا ،أزمػػػػة  -35

ع، وػػػػػػػانوف الثػػػػػػػانا 1و1د1، بيػػػػػػػروت ،ـ1المعار ػػػػػػػة السياسػػػػػػػية العربيػػػػػػػة ، ط
2111. 

المييري، الديم راطية واايالح السياسا: مراجعة  امة  د. محمد زا ا ب ير -36
الديم راطيػػػػة واايػػػػالح السياسػػػػا فػػػػا الػػػػوطف العربػػػػا ،  لادبيػػػػات، فػػػػا نػػػػدوة

لدراسػػػػػات وأبحػػػػػاث   ، المروػػػػػز العػػػػػالما2115يػػػػػيؼ 22-21جامعػػػػػة ال ػػػػػا رة
 الوتاب اي  ر، جامعة ال ا رة ، و ية القتياد والع ـو السياسية .
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ـ ،أثػر الػدور ال ػارجا   ػ  اايػالح السياسػا فػا الػوطف يسرب أحمػد إبػرا ي -37
(، رسػػالة ماجسػػتير 2114_2111الحالػػة العراقيػػة ) العربػػا مػػل التطبيػػؽ   ػػ 
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