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 الدميقراطية
  

 أوال: تعريف الديمقراطية

بر السياسية التي تعتيمكن تعريف الديمقراطية بأنها "طريقة تنظيم السلطة 

مشروعة عندما تقر بتفوق السيادة الشعبية، وعندما ترمي إلى التعزيز الفعلي للسيادة، 

ولكن تنسيقها الفعلي يرتكز دوما في معظمه، على تفويض السلطة إلى طاقم متخصص 

 .1من خالل انتخابات دورية وتنافسية من غير إقصاء فاضح لبعض القطاعات"

ي نظام قائم على مجموعة من المقومات واآلليات، تمكن إن الديمقراطية ه

الشعب من حيازة السلطة، والمشاركة والتأثير فيها، ويهدف إلى خدمة المصلحة العامة 

 للشعب، وينضبط لقيم الحرية والمساواة والقانون.

 

 ثانيا: األسس النظرية للديمقراطية

 والفكرية، وهي:تستند الديمقراطية على مجموعة من األسس الفلسفية 

 

 نظرية سيادة األمة    -0

 مفهوم سيادة األمة -أ

تعني سيادة األمة أن األمة هي صاحبة السيادة، والمتمتعة بالسلطة اآلمرة. 

فالسيادة تعود إلى األمة ككيان مجرد غير ملموس، متميز عن العناصر المكونة لها، 

شخص  قسيم. إن السيادة ال تعود إلىوال تقبل التجزئة، لذلك فسيادتها واحدة ال تقبل الت

واحد، ملك أو حاكم، وال إلى الشعب، وإنما تعود إلى األمة كشخص معنوي متميز عن 

 .2األفراد

إن األمة ال تتجسد في مجموع األفراد الذين يعيشون في الحاضر، بل تضم 

 األفراد الذين عاشوا في الماضي، والذين سيعيشون في المستقبل.
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مفهوم، ال يمكن لألمة أن تعبر عن نفسها بنفسها، بل يقتضي التعبير وتبعا لهذا ال

عن إرادتها اعتماد النيابة بشكل "يسمح بإسناد إرادة النائب عن األمة أو ممثلها إلى 

. إن سيادة األمة ال يمكن تجسيدها إال عبر ممثلين أكفاء قادرين على 3األمة نفسها"

 التعبير عنها.

ة سندها النظري في أفكار "إيمانويل جوزيف سييس" وتجد نظرية سيادة األم

(Emmanuel joseph sieyes) (1471-1131 التي دافع عنها، في كتابه "ما )

هي الطبقة الثالثة؟"؛ حيث أكد أن الطبقة الثالثة التي تشكل أغلبية المواطنين هي األمة، 

وهي ليست في خدمة الملك، وال في خدمة هللا، وتتكون من عناصر اجتماعية متنوعة 

رج ، تضع نفسها خاومتميزة عن النبالء واإلكليروس، وطبقة النبالء، بسبب كسلها

األمة. يقول سييس في هذا الصدد: "الطبقة الثالثة لوحدها تشكل األمة، وكل من ليس 

من الطبقة الثالثة ال يمكن أن ينظر لنفسه باعتباره يشكل جزءا من األمة. ما هي الطبقة 

ئيا انظاما بد -في نظره-الثالثة؟ إنها كل شيء". وما دامت الديمقراطية الخام )المباشرة( 

فظا، فإن السيادة تمارس عن طريق إنابة السلطة؛ إذ يفوض المواطنون القيام باألمور 

السياسية لألكثر تأهيال منهم. يقول هذا المفكر: "إن الشعب ال يمكن أن يكون لديه 

صوت آخر غير صوت ممثليه. إنه ال يستطيع الكالم، وال يستطيع التصرف إال 

شؤون العامة تحت رقابة األمة، باعتبار هذه األخيرة بواسطتهم". ويمارس الممثلون ال

مصدر القانون الوضعي وسيدته، وصاحبة السيادة، فالحكام ال يمارسون إال السلطة 

التي أسندت إليهم. وفي حالة اإلساءة للحريات، فإن األمة تعزل الحكام، وتحرر دستورا 

 .7جديدا

يادة األمة، في إطار السعي إن هذه األفكار، الذي دافع من خاللها سييس عن س

إلى القضاء على النبالء والحد من سلطتهم في فرنسا، ستجد تعبيرها القانوني في 

مجموعة من النصوص؛ حيث نص الفصل الثالث من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن 

كل سيادة يكمن في األمة، وال يمكن ألية هيئة أو  على ما يلي: "إن مبدأ 1411لسنة 
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 3. كما نص دستور 5يمارس أية سلطة غير مستمدة من األمة صراحة"أي فرد أن 

على أن "السيادة واحدة ال تتجزأ... وهي ملك لألمة، وليس ألي فريق  1411شتنبر 

 .1من الشعب وال ألي فرد أن يدعيها لنفسه... وإن األمة هي وحدها منبع السلطات"

 

 نتائج سيادة األمة -ب

 نتائج أساسية، هي:تؤدي سيادة األمة إلى ثالث 

 

 اعتبار االقتراع وظيفة -

إن الشخص المكلف بالتعبير عن إرادة األمة ال يمارس حقا، بل يقوم بوظيفة. 

وما دامت األمة كيانا مجردا ال يمكن له التعبير بنفسه عن إرادته، فإن االنتخاب يعتبر 

م لتبرير جميع وظيفة عمومية تمارس باسم األمة، وليس حقا. وقد اعتمد هذا المفهو

القيود المفروضة على حق االقتراع في الدول األوروبية منذ القرن الثامن عشر إلى 

 غاية نهاية القرن التاسع عشر.

 

 عدم ضرورية االقتراع لجميع المواطنين -

ما دام االقتراع وظيفة، وليس حقا، فإن التعبير عن إرادة األمة غير مفتوح 

قط من المجتمع التعبير عن هذه اإلرادة، فليس ملزما للجميع؛ إذ يمكن لفئة معينة ف

مشاركة جميع المواطنين الراشدين، واالنتخاب العام والشامل ليس ضروريا. لذلك، 

فتضييق حق االقتراع، وحصره في فئات اجتماعية تتوفر فيها شروط محددة، ال 

فئات على اليتناقض مع سيادة األمة. فقصر االقتراع مثال على دافعي الضرائب، أو 

المثقفة، يتوافق مع سيادة األمة. كما يمكن فرض االقتراع على جميع المواطنين بشكل 

إجباري، ما دام ليس حقا؛ مثلما نجد في بلجيكا، التي تتبنى نظرية سيادة األمة، حيث 

 يفرض "عقاب" على من يمتنع عن التصويت.
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 ضرورة النظام النيابي -

نظام النيابي للتعبير عن إرادة األمة؛ إذ السيادة ال تقتضي سيادة األمة اعتماد ال

يمكن ترجمتها إال عن طريق النيابة. ووفق هذه النظرية، فإن المنتخب يمثل األمة في 

مجموعها، وهو مستقل استقاللية مطلقة تجاه ناخبيه؛ ألنه ال يمثلهم، لذلك ال يمكن إقالته 

لة تو الشعبي، وإقالة الممثلين، مستحيمن طرف ناخبيه خالل واليته االنتخابية. فالفي

 وغير ممكنة.

 نظرية سيادة الشعب -9

 مفهوم سيادة الشعب    -أ

ترتبط نظرية سيادة الشعب "بجان جاك روسو" الذي اعتبر العقد االجتماعي 

بمثابة العقد الذي يضمن بموجبه األفراد حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها في حالة 

ادة ال تملكها األمة، بل يملكها الشعب بمجموع أفراده، وكل مواطن الطبيعة، لذلك، فالسي

 يملك جزءا من السيادة. والشعب، حسب روسو، يتميز بأربعة مميزات:

األشخاص المكونون للشعب ولدوا أحرارا، لذلك ليس هناك أي مجال للحديث  -

 عن امتيازات مرتبطة بالوالدة أو النشأة؛

ويتمتع كل واحد منهم بجزء من السيادة، وهذه إن أفراد الشعب متساوون،  -

األخيرة مقسمة بصورة متساوية على جميع أفراد الشعب. يقول روسو في هذا اإلطار: 

مواطن، فكل مواطن في الدولة ال يتمتع إال  11.111"لنفترض أن الدولة تتركب من 

 بواحد من عشرة آالف جزء من السلطة السيدة"؛

مجردة، بل هي ملموسة وموجودة في الواقع المعيش مكونات الشعب ليست  -

 الحالي، وليس في الماضي، وال في المستقبل؛
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إن الشعب يتكون من مجموعة من المواطنين، يتوفرون على مستوى أخالقي  -

وسياسي مرتفع، فالتحول من حالة الطبيعة إلى حالة الدولة ينمي األفكار السياسية 

 .4للشعب ومبادئه األخالقية

د وجدت هذه النظرية طريقها إلى التطبيق القانوني في الدستور الفرنسي ل وق

، الذي نص، في المادتين السابعة والخامسة والعشرين، على السيادة 1413يونيو  27

الذي نص، في مادته الثانية، على أن: "الشعب  1415الشعبية، وكذلك في دستور سنة 

حق االقتراع، انتشرت هذه النظرية في الفرنسي بمجموعه هو السيد". وبعد اتساع 

 .1مختلف الدول الديمقراطية

 

 نتائج سيادة الشعب -ب

 تتمثل النتائج السياسية المترتبة عن سيادة الشعب في ست نتائج أساسية:

 مساهمة المواطنين في الحكم -

باعتبار المواطنين أطرافا في العقد االجتماعي، ولكل فرد جزء من السيادة، فإن 

 م يعد تعبيرا عن إرادتهم، ويقتضي ضرورة مساهمتهم فيه.الحك

 االقتراع العام -

االقتراع العام هو النتيجة األساسية لمفهوم السيادة الشعبية، فكل مواطن يملك 

جزءا من السيادة، ويملك الحرية الكاملة في ممارسته. لذلك، فالسيادة الشعبية تتناقض 

بارات مرتبطة بالوالدة أو الثروة أو المكانة مع تقييد االقتراع استنادا إلى اعت

 االجتماعية. فاالقتراع إذا يجب أن يكون بالضرورة اقتراعا عاما.

 االقتراع حق -

إن التعبير عن السيادة يعد حقا شخصيا لكل فرد في المجتمع، والفرد حر في 

ه ن يمارسممارسته؛ لذلك، ال مجال للحديث عن االقتراع اإلجباري؛ إذ يمكن للمواطن أ

 أو يمتنع عن ذلك.
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 القانون تعبير عن اإلرادة الجماعية -

إن القانون هو تعبير عن اإلرادة الجماعية المكونة من مجموع اإلرادات 

 الخاصة.

 الوكالة إلزامية -

 يتميز توكيل المواطنين لموكليهم السياسيين بثالث صفات:

ن األشخاص، إذ هي تستند إلى شخص محدد أو مجموعة موكالة شخصية: 

وليس إلى كيان مجرد. فالعالقة بين الناخب والمنتخب تربط طرفين معروفين 

 ومحددين، وموجودين في الواقع.

إذا كان ضروريا تعيين المنتخبين، فإن هذا التفويض محدد  وكالة مضبوطة:

ومرتبط بالمواطنين، وال يمكن الخروج عنه. فمضمون العالقة بين الناخبين والمنتخبين 

دد بشكل مسبق؛ إذ المنتخبون مطالبون بالقيام بمجموعة من المهام المحددة، وال مح

يمكن لهم السعي إلى تحقيق إرادتهم الخاصة. إنهم فقط ممثلون ملزمون بما يحدده 

 المنتخبون.

إذ إنه بإمكان الموكل فسخ العالقة القانونية التي تجمعه  وكالة قابلة للفسخ:

عدم االلتزام بإرادة الموكل؛ بحيث يمكن للناخبين سحب  بالوكيل، والسيما في حالة

 ، فهم مسؤولون سياسيا أمام ناخبيهم.9الثقة من منتخبيهم

 نمط الحكم -

إن األخذ بالسيادة الشعبية يؤثر في تنظيم السلطة، إذ يجب أن تعود السلطة 

لذي يمكن االتشريعية إلى الجمعية الشعبية، وتراقب السلطة التنفيذية من طرف الشعب، 

 .10له إقالتها في أي وقت

 سيادة األمة والسيادة الشعبية: من التعارض إلى التقارب -3

إن االختالف بين سيادة األمة وسيادة الشعب، في الوقت الحاضر، لم يعد إال 

اختالفا نظريا؛ إذ حاولت أغلب الدساتير الحديثة التوفيق بين النوعين من السيادة، 
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"االقتراع حق"؛ حق شامل وعام، باستثناء حاالت قليلة. فعلى سبيل وأخذت جلها بفكرة 

، في مادته الثالثة، على أن "السيادة الوطنية 1151المثال، ينص الدستور الفرنسي لسنة 

ملك للشعب، ويمارسها بواسطة ممثليه وعن طريق االستفتاء...". فهذا الفصل يجعل 

 .11معنى التعارض بين سيادة األمة وسيادة الشعب دون

أما في المغرب، فإن الدستور المغربي ينص، في فصله الثاني، على أن السيادة 

 لألمة، تعبر عنها بواسطة االستفتاء، وعن طريق االقتراع.

 

 أشكال الديمقراطية ثالثا:

أفرزت الممارسة السياسية عدة أشكال من الديمقراطية، وسنقتصر في هذا 

 المبحث على أهمها.

 

 ية المباشرةالديمقراط -0

تتجسد الديمقراطية المباشرة في النظام الذي يسمح للمواطنين بمباشرة المهام 

المتصلة بالحكم بطريقة مباشرة. فالسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بناء على 

 هذا يتوالها المواطنون، إلى درجة ينتفي فيها التمييز بين الحاكم والمحكومين.

مباشرة الشكل األول للديمقراطية، عرفته بعض المجتمعات وتعد الديمقراطية ال

الدول اليونانية؛ إذ كان الشعب، بالمفهوم اليوناني، يمارس مهام -القديمة، والسيما المدن

الحكم بطريقة مباشرة، ففي أثينا، كان المواطنون الذكور األحرار يجتمعون في الساحة 

مواطن  511يا الهامة، وينتقون العامة، بشكل دوري، للتقرير في مختلف القضا

بالقرعة ليكونوا مجلسا يتولى إدارة الشؤون العامة، إلى غاية انعقاد االجتماع التالي في 

 السنة الموالية.

وإذا كان العدد القليل من السكان، والمفهوم الضيق الذي أعطي للشعب، قد ساعدا 

وفرة في المجتمعات المتميزة بعلى إقامة مثل هذا النظام المباشر، فإنه يستحيل تطبيقه 



9 

 

السكان؛ إذ يستحيل جمع الشعب المكون من ماليين من المواطنين في لحظة واحدة، 

والتشاور في القرارات الهامة. لذلك، لم يعد هذا الشكل في الوقت الحاضر إال نموذجا 

، (Claris)تاريخيا، وال يطبق إال في ثالث مقاطعات سويسرية، هي كالريس 

؛ فهذه المقاطعات الجبلية تعرف (Appenzell)وأبنزيل  (Introwald)وأنترويل 

اجتماع السكان كل سنة من أجل التصويت على الميزانية، والقوانين، وتعيين القضاة، 

، وعدد 12وانتخاب مندوبي المقاطعة في مجلس الدول )أحد مجلسي الجمعية االتحادية(

 العام التالي. من الموظفين لتولي تسيير شؤون المقاطعة خالل

 

 الديمقراطية نصف المباشرة -9

تقوم الديمقراطية نصف المباشرة على مبدأ مساهمة الشعب، بطريقة مباشرة، 

في التقرير في بعض القضايا والقرارات الهامة، إلى جانب وجود مؤسسات نيابية. فهذا 

تأسس النيابية، يالنظام، الذي يعد نظاما وسطا بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية 

على رجوع السلطة الحاكمة إلى الشعب؛ إلشراكه مباشرة في التقرير في بعض القضايا 

الهامة، وعلى إتاحة الفرصة للشعب القتراح نصوص أو قرارات على السلطة 

 السياسية.

وتتحقق الديمقراطية نصف المباشرة بوجود مؤسسات نيابية دائمة تتولى ممارسة 

ح للشعب بالمساهمة، وقد أخذت بهذا الشكل الديمقراطي سويسرا منذ السيادة، مع السما

، وانتشر في العديد من الدول األخرى. وتترجم الديمقراطية 1147دستورها لسنة 

 نصف المباشرة من خالل عدة تقنيات.

 

 المبادرة الشعبية    -أ

يسمح أسلوب المبادرة الشعبية باتخاذ المبادرة من طرف الشعب القتراح 

عديالت على الدستور والقوانين، وهذه المبادرة، يمكن أن تتخذ شكل نص مصاغ ت
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صياغة دقيقة، أو فكرة مبدئية، وتقوم السلطة السياسية بإخراج المبادرة في شكلها 

 القانوني الالزم، وفق اإلجراءات التي يحددها الدستور.

ام دستورها لع وتعد فرنسا من الدول األولى التي أخذت بهذا األسلوب؛ وذلك في

، وتأخذ به العديد من األنظمة في الوقت الحاضر؛ كسويسرا، وبعض الواليات 1413

، على 121في الواليات المتحدة األمريكية. ففي سويسرا، ينص الدستور، في المادة 

أن مراجعة الدستور الفيدرالي يمكن أن تكون عن طريق المبادرة الشعبية، وذلك من 

مواطن سويسري لهم حق التصويت، يمكن  111.111ف خالل طلب موقع من طر

 .13لهم من خالله اقتراح مادة دستورية جديدة، أو تعديلها، أو إلغاؤها

 االعتراض الشعبي    -ب

يتمثل أسلوب االعتراض الشعبي في وجود إمكانية دستورية تتيح لعدد من 

التشريعية، أو  المواطنين االعتراض، خالل مدة محددة، على قانون أصدرته السلطة

قرار اتخذته السلطة التنفيذية؛ وذلك برفع عريضة إلى السلطة المختصة، التي تعرض 

األمر على االستفتاء الشعبي لمعرفة رأي الشعب في هذا االعتراض، فإذا صوتت 

 األغلبية لصالح االعتراض يتم إلغاء القانون بصفة نهائية.

الشعبي نجد سويسرا وإيطاليا.  ومن بين الدول التي تأخذ بتقنية االعتراض

فالدستور السويسري يتيح للشعب االعتراض على القوانين والقرارات االتحادية التي 

ليس لها طابع مالي، وعلى المعاهدات الدولية غير المحدودة المدة أو الموقعة لمدة تزيد 

ألف مواطن أو ثماني  31عن خمس عشرة سنة، ويشترط توقيع عريضة من طرف 

عات، خالل تسعين يوما من نشر القوانين، قبل عرضها على االستفتاء الشعبي. مقاط

ناخب  511.111، ل 45، في مادته 1174دجنبر  24ويسمح الدستور اإليطالي ل 

أو خمسة مجالس جهوية بالمطالبة باستشارة استفتائية حول قانون صادق عليه 

 .14البرلمان
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 االستفتاء -ج

لطة الحاكمة إلى الشعب ألخذ رأيه في قضية معينة، أو يعني االستفتاء لجوء الس

للحصول على موافقته على قرار اتخذته، أو تعتزم اتخاذه. ويمكن التمييز بين عدة 

 أنواع من االستفتاء، أبرزها:

 

عب : فاألول يتعلق باستفتاء الشاالستفتاء الموضوعي واالستفتاء الشخصي -

دستوري أو عادي، ويكون فيه رأي الشعب منصبا على قضية هامة أو مشروع قانون 

على موقفه من الموضوع المطروح، بغض النظر عن موقفه من السلطة. أما الثاني 

فيتعلق باستفتاء الشعب على قرار اتخذته السلطة الحاكمة أو تعتزم اتخاذه، ويرتبط 

الب إلى الغرأي الشعب في هذا القرار بموقفه من السلطة السياسية؛ لذلك، يتحول في 

فرصة للتعبير عن التأييد الشعبي للسلطة الحاكمة، ويوظف هذا النوع في الكثير من 

الحاالت لتعزيز مكانة الرئيس أو موقفه من البرلمان؛ كتوظيفه من طرف الجنرال 

"دوغول" في فرنسا لهذا الغرض، ومن طرف رئيس روسيا "بوريس إيلتسين" كأداة 

 .15البرلماندستورية لتعزيز موقفه تجاه 

 

: فاألول يكون أمر إجرائه متوقفا االستفتاء االختياري واالستفتاء اإلجباري -

أمر  1145على إرادة السلطة، فعلى سبيل المثال، طرحت الحكومة البريطانية سنة 

دخول بريطانيا إلى السوق األوروبية المشتركة على االستفتاء. أما االستفتاء اإلجباري 

إلى  ءفيكون محددا بالدستور الذي يلزم المؤسسات السياسية في حاالت محددة باللجو

االستفتاء الشعبي، سواء تعلق األمر بتعديل الدستور أو بوضع قانون عادي هام. مثال، 

على ما يلي: "ال يكون أي تنازل  1151من الدستور الفرنسي لسنة  53تنص المادة 

عن إقليم، أو مبادلته، أو ضمه، صحيحا ما لم يوافق السكان المعنيون على ذلك". كما 

ورة عرض مشروع تعديل الدستور على االستفتاء قصد على ضر 11تنص المادة 
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ـ  123الموافقة عليه. وتنص المادة   1147ماي  21من الدستور الفيدرالي السويسري ل

. 16على أن كل تعديل للدستور الفيدرالي يجب أن يطرح، بشكل إلزامي، على االستفتاء

، على 147ي فصله ويأخذ الدستور المغربي بنفس الشكل من االستفتاء؛ حيث ينص، ف

ما يلي: "تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب 

 قصد االستفتاء. تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها باالستفتاء".

 

 مراقبة المنتخب  -د

إلى جانب التقنيات السابقة، تطورت في الممارسة السياسية للدول الغربية بعض 

تيح للشعب التدخل مباشرة في الحياة السياسية، والمشاركة في اتخاذ التقنيات األخرى، ت

القرارات. ومن بين هذه التقنيات نشير إلى تقنية مراقبة المنتخب أو سحب الثقة من 

المنتخب من طرف الناخبين، أو إسقاطه، والتي تسمح بطلب عدد معين من الناخبين 

تداب منتخب معين. وإن الطلب يحمل إجراء انتخاب جديد، من أجل تأكيد أو إلغاء ان

 اعتراض المواطنين على العضو المنتخب، ويؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة.

تتعلق هذه التقنية بأحد تطبيقات الوكالة اآلمرة أو اإللزامية التي طبقت في االتحاد 

السوفياتي سابقا، وتطبق في بعض الواليات في الواليات المتحدة األمريكية 

(Recall) فعلى سبيل المثال، تولى حاكم والية كاليفورنيا أرنولد شوارزنجر .

(Arnold SCHWARZENEGGER)  أكتوبر  4السلطة في الوالية، بتاريخ

، التي استخدمت ضد الحاكم السابق بطلب من (Recall)، بعد مسطرة 2113

 .14ناخب 1.311.111

 

 الديمقراطية التمثيلية -3

التمثيلية في النظام الذي يقوم على ممارسة شؤون الحكم من  تتجسد الديمقراطية

طرف ممثلين عن الشعب، مختارين، في األنظمة الديمقراطية الحديثة، عن طريق 
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انتخابات عامة وشاملة ودورية. فهذا الشكل من الديمقراطية يجسد مشاركة الشعب في 

يقة مباشرة لتشريعية، بطرالمؤسسات السياسية من خالل انتخابه للسلطتين التنفيذية وا

أو غير مباشرة. وتأخذ أغلب األنظمة السياسية الحديثة بالديمقراطية التمثيلية أو النيابية، 

 .11مطعمة ببعض تقنيات الديمقراطية نصف المباشرة

 
 اهلوامش: 

 نفس املرجع، نفس الصفحة. -1
 .252، ص. 1891عمر عبد الفتاح، الوجيز يف القانون الدستوري، مركز الدراسات والبحوث والنشر، تونس،  -2
، 2001شاتليه فرنسوا وآخرون، معجم املؤلفات السياسية، ترمجة حممد عرب صاصيال، جمد، بريوت، الطبعة الثانية،  -2

 .511-505ص ص. 
 .151ر السالم، الرباط، الطبعة الثانية، ص. مدين حممد، القانون الدستوري، مكتبة دا -4
 .19صاصيال حممد عرب، نفس املرجع، ص.  -5
 .255-254عمر عبد الفتاح، نفس املرجع، ص ص.  -راجع: -5

 .151مدين حممد، نفس املرجع، ص.  -              
-ZARKA Jean Claude, Ibid., pp. 71-72. 

-JACQUE Jean Paul , Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Dalloz, Paris 2012, 

p. 23. 

 .251-250عمر عبد الفتاح، نفس املرجع، ص ص.  -1
 .18صاصيال حممد عرب، نفس املرجع، ص.  -راجع:  -9

- ZARKA Jean Claude, Ibid., p. 73. 

 .252-251عمر عبد الفتاح، نفس املرجع، ص ص.  -راجع: -8
 .152مدين حممد، نفس املرجع، ص.  -              

- ZARKA Jean Claude, Ibid., p. 74. 

10- JACQUE Jean Paul, Ibid., p. 21. 

 .255عمر عبد الفتاح، نفس املرجع، ص.  -11
 .210عمر عبد الفتاح، نفس املرجع، ص.  -راجع: -12

 .91صاصيال حممد عرب، نفس املرجع، ص.  -             
 .211عمر عبد الفتاح، نفس املرجع، ص.  -راجع: -12

 .95صاصيال حممد عرب، نفس املرجع، ص.  -             
 - ZARKA Jean Claud, p. 76. 

 .94صاصيال حممد عرب، نفس املرجع، ص.  -راجع:  -14 
- ZARKA Jean Claude, Idem. 

 .92صاصيال حممد عرب، نفس املرجع، ص.  -راجع: -15
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 .294دي تانسي ستيفن، نفس املرجع، ص.  -             
16- ZARKA Jean Claude, Ibid., p. 77. 

17- Ibid., p. 76. 

- JACQUE Jean Paul, Ibid., p. 22. 

 .95، ص. صاصيال حممد عرب، نفس املرجع -راجع:  -19
 .98معتصم حممد، نفس املرجع السابق، ص.  -              

- JACQUE Jean Paul, Ibid., p.25.  
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 األحزاب السياسية
  

 تعريف الحزب السياسيأوال: 

 WEINER( و"وينر" )LAPALOMBARA Jesephالكاتبان "البالمبارا" )حدد 

Mayron والنمو السياسي" أربعة، وهي:(، في كتابهما "األحزاب السياسية 

تنظيم دائم؛ أي تنظيم يعد أمله في الحياة السياسية أعلى من أمل قادته في  -1

 وقت ما؛

تنظيم محلي وطيد، وبشكل جيد ودائم ظاهريا، ويقيم صالت منتظمة  -2

 ومتنوعة مع المستوى القومي؛

 لطة وممارستها،إرادة واعية للقادة القوميين والمحليين للتنظيم، ألخذ الس -3

 لوحدهم أو مع الغير، وليس فقط التأثير على السلطة؛

االهتمام بالبحث عن دعم شعبي  لجمع األنصار والمؤيدين من خالل  -7

 .1االنتخابات أو بأية طريقة أخرى"

إن هذه الشروط تسمح بالتمييز بين التنظيمات الحزبية الحديثة، التي ظهرت في 

والتنظيمات التي سبقتها؛ فالحديثة تتميز بالتنظيم أواخر القرن التاسع عشر، 

واالستمرارية في تأطير المواطنين على المستوى المحلي والوطني، كما تتيح تمييز 

األخرى التي ال تسعى إلى الوصول إلى السلطة،  األحزاب السياسية عن باقي التنظيمات

تمع مختلف شرائح المجبالرغم من مشاركتها في الحياة السياسية، والتي ال تستقطب 

 .2كالجماعات الضاغطة

 تصنيف األحزاب السياسية ثانيا:
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ل مفكر. من طرف ك تختلف تصنيفات األحزاب السياسية حسب المعايير المتبناة

ويعد المفكر الفرنسي "ألكسيس دي توكفيل" من المفكرين األوائل في هذا اإلطار؛ 

تمع بين األحزاب الصغيرة التي "تفتن" المجفانطالقا من الحياة السياسية األمريكية، ميز 

بمكائدها، واألحزاب الكبيرة التي "تقلبه" بأفكارها، وذهب إلى التأكيد على أن اللعبة 

السياسية في أمريكا تسمح بظهور أحزاب كبرى، بينما ال تسمح اللعبة السياسية الفرنسية 

 .3إال بظهور أحزاب صغرى

 

 التصنيف البنيوي -0

التصنيف البنيوي على البنية الداخلية لألحزاب السياسية، للتمييز بينها. يعتمد 

ويعد موريس دوفرجيه، في كتابه "األحزاب السياسية"، من المبدعين األوائل لهذا 

 التصنيف؛ إذ ميز بين نوعين: أحزاب األطر، وأحزاب الجماهير.

 

 أحزاب األطر -أ

رالية والمحافظة في أوربا، وفي ظهرت بنية أحزاب األطر داخل األحزاب الليب

أحزاب الواليات المتحدة األمريكية خالل القرن التاسع عشر. ويميز موريس دوفرجيه 

 بين أحزاب األطر التقليدية وأحزاب األطر الحديثة.

 

 أحزاب األطر التقليدية -

تركز على استقطاب الوجهاء المتوفرين على مكانة اجتماعية مهمة بفضل 

المعنوي أو ثروتهم، التي تمكنهم من تغطية نفقات الحمالت االنتخابية. وتتميز نفوذهم 

 بثالث خصائص، وهي:
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 ضعف الجهد المبذول من أجل استقطاب األعضاء:

لكون هذه األحزاب ال تركز على الكم، فإنها ال تبذل جهودا كبيرة لزيادة عدد 

مع نفوذا أو تأثيرا في المجت منتسبيها؛ إذ تسعى إلى استقطاب الوجهاء الذين يملكون

يمكنهم من الحصول على أصوات تضمن لهم الفوز بالمقاعد االنتخابية، فتوجهها 

ينصب على األعيان؛ أي على "األفراد الذين يمتلكون شهرة ما على المستوى الوطني 

أو المحلي، وعالقات عديدة مع فئات متنوعة من السكان، تمكنهم من التأثير على سلوك 

 .7ر"الغي

شك في أن قيم اكتساب المكانة االجتماعية تختلف من مكان إلى آخر، ومن  وال

زمن إلى آخر. ففي المجتمعات الغربية قبل الثورة الصناعية كان األطباء والمحامون 

وكتاب العدل والكهان في المناطق الدينية، والمعلمون في مناطق أخرى، يشكلون فئات 

انة هذه الفئات في المجتمعات الصناعية فاسحة المجال مؤثرة ونافذة. وقد تراجعت مك

 .5أمام نفوذ فئات جديدة؛ كقادة المشاريع، وكبار الموظفين واألطر العليا، واألثرياء

 

 ضعف التنظيم:

تتميز أحزاب األطر الكالسيكية بضعف درجة التنظيم، وذلك لسببين على األقل؛ 

تدعي وجود إدارة حزبية ضرورية للقيام أولهما أن العدد القليل من المنتسبين ال يس

باستقطاب األعضاء، وثانيهما يتمثل في أن الثقافة السياسية لألعيان، المتميزة بالفردانية 

وعدم االستعداد لتحمل االنضباط الحزبي، تدفع إلى عدم تبني االنضباط الصارم، لكون 

 .1قة لزيادة التأثيرالوجهاء يعتبرون النشاط السياسي نوعا من إشباع الغرور، وطري

 



18 

 

 األطر: -ضعف سيطرة قيادة الحزب على المنتسبين

تتميز أحزاب األطر بنوع من استقاللية األعيان عن القيادة الحزبية؛ إذ يتمتع 

البرلماني بالحرية أثناء التصويت والمناقشة في البرلمان للتعبير عن وجهة نظره، كما 

 دائرته االنتخابية، ويعمل "بصفته السيديتمتع بسلطة مهمة داخل الحزب على مستوى 

. لكن هذا ال يعني أن األعيان داخل هذه األحزاب 4الحقيقي للمستويات األدنى للحزب"

يتمتعون بسلطات مطلقة، بل إن سلطتهم تعرف حدودا كثيرة في المجتمعات 

أخذ و الديمقراطية؛ بفعل تبني هذه األحزاب للمبادئ الديمقراطية القائمة على االنتخاب

 .1آراء المعارضة بعين االعتبار، وعلى التصويت 

إن هذه األحزاب تتطابق مع بنية الدولة الليبرالية، خالل القرن التاسع عشر، 

المرتكزة أساسا على الوجهاء. لذلك، فقد ركزت األحزاب الليبرالية على الوجهاء 

ق مع ن. كما تتطابالبورجوازيين، واهتمت األحزاب المحافظة باستقطاب األرستقراطيي

 نظام االنتخاب الضيق، حيث الناخب كان يمنح ثقته للنخبة التقليدية.

وقد استطاعت البنية الداخلية ألحزاب األطر الصمود أمام التطورات 

 . 1الديمقراطية، باستثناء بعض التحوالت القليلة 

 

 أحزاب األطر الحديثة -

 ا ما يلي:وهي أحزاب تطورت في القرن العشرين، ومن أبرزه

 

: التي عرفت تطورا كبيرا بسبب نظام االنتخابات أحزاب األطر األمريكية

األولية، التي تجري النتخاب مرشحي األحزاب الذين سيخوضون غمار االنتخابات. 

 فهذا النظام كسر سيطرة الوجهاء على الترشيح لالنتخابات في األحزاب األمريكية.
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: الذي ابتكر نوعا جديدا من 1124و 1121الحزب العمالي البريطاني بين 

أحزاب األطر؛ حيث أصبح تعيين المرشحين في االنتخابات من اختصاص لجان داخل 

الحزب، تتألف من ممثلي النقابات والتعاونيات والجمعيات الفكرية التي أصبحت تعمل 

في المجال السياسي. فهذه اللجان هي التي تقوم بتعيين المرشحين، وتشرف على 

 مالت االنتخابية. وقد تراجعت بذلك سلطة الوجهاء في الترشيح.الح

وتأثرت العديد من األحزاب األوروبية بالنموذج العمالي البريطاني؛ كاألحزاب 

، وبعض األحزاب 1171االشتراكية في الدول اإلسكندينافية، وبلجيكا قبل سنة 

 .11 1131و 1111الديمقراطية المسيحية النمساوية والبلجيكية بين 

 

 أحزاب الجماهير -ب

ظهرت بنية األحزاب الجماهيرية مع األحزاب االشتراكية في أواخر القرن 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ويشكل الحزب االشتراكي األلماني نموذجا في هذا 

، وتبنى الماركسية، عرف تطورا الفتا 1145الصدد؛ فهذا الحزب، الذي تأسس سنة 

 .11مكنه من الوصول إلى مليون منتسب في بداية القرن العشرينبفضل رؤسائه، 

وتم تبني هذه البنية الحزبية من طرف باقي األحزاب االشتراكية واألحزاب 

الشيوعية واألحزاب الفاشية، وبعض األحزاب المحافظة والليبرالية التي سعت إلى 

من أحزاب العالم تجاوز بنية حزب األطر واالنفتاح على الجماهير، ومن طرف عدد 

 . ويمكن اإلشارة في هذا اإلطار إلى ثالثة نماذج.12الثالث

 

 األحزاب االشتراكية -
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تبنت أغلب األحزاب االشتراكية بنية األحزاب الجماهيرية، بما فيها الحزب 

 ، وقد تحكم في تبني هذه البنية سببان رئيسيان:1124العمالي البريطاني منذ سنة 

حيث ركزت األحزاب االشتراكية على االستقالل المالي، فحرمت  الدافع المالي:

على نفسها الحصول على أموال من المؤسسات الخاصة، أو الخواص الميسورين. 

ومن أجل مواجهة نفقات الحمالت االنتخابية، والعملية االنتخابية سلكت األحزاب 

دائم، يساهمون برسوم االشتراكية آلية تجنيد أكبر عدد ممكن من الجماهير، على نحو 

 منتظمة، سنوية أو شهرية، لصالح الحزب.

إن التركيز على الكم، واالنفتاح على دافع التنشئة السياسية للجماهير: 

الجماهير، يسمحان لهذه األحزاب بنشر إيديولوجيتها وثقافتها السياسية بين صفوف 

 .+ 17ية لهذا الغرضالطبقة العاملة، ولذلك تلجأ إلى تنظيم محاضرات ولقاءات سياس

إن األحزاب االشتراكية تعبر عن تطور الديمقراطية، وانتقالها من ديمقراطية 

 .15طبقة محدودة إلى ديمقراطية قائمة على المشاركة الواسعة للشعب

 

 األحزاب الشيوعية -

 -في الغالب-نشأت األحزاب الشيوعية في الدول الغربية عن طريق انشقاقها 

االشتراكية، لذلك تبنت البنية الجماهيرية، لكن تتميز عن األحزاب عن األحزاب 

 االشتراكية بمجموعة من الخصائص، أهمها:

 العنصر القاعدي:

بالرغم من اشتراكها مع األحزاب االشتراكية في تعبئة أكبر عدد ممكن من 

 ىالجماهير، إال أن األحزاب الشيوعية تختلف عنها في تنظيم الجماهير على المستو

المحلي؛ إذ ال تقوم بتجميع الجماهير محليا حسب إقامتهم، بل حسب مركز العمل، 
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لذلك، يقوم تنظيمها المحلي على خاليا المؤسسة؛ كخلية المصنع، وخلية المحل، وخلية 

المدرسة، عوض اللجان والفروع المحلية. كما تقوم على إقامة خاليا محلية؛ كالخاليا 

معزولين. وتضمن هذه الخاليا وظائف مزدوجة؛ فهي تؤدي الريفية، وخاليا العمال ال

وظيفة االتصال بين األعضاء المنتمين إليها، وتلقي تعليمات الحزب، وتبادل اآلراء 

بينهم بشكل يومي من جهة. ومن جهة أخرى، تعمل على مناقشة العمل داخل المؤسسة 

 والدفاع عن مطالب األعضاء.

 قلة عدد أعضاء الخلية:

حزاب الشيوعية، من جهة أخرى، بقلة عدد أعضاء الخاليا، إذ ال تضم، تتميز األ

في الغالب، إال بضع عشرات من المنتسبين، وهو ما يسمح بقوة التضامن والتجانس 

 بين أعضاء كل خلية.

وتتميز األحزاب الشيوعية، على غرار األحزاب االشتراكية، بتأطيرها 

 .11نتسبين يؤمنون بنفس نمط التفكير اإليديولوجي الصلب، بشكل يجعل جميع الم

 األحزاب الفاشية -

تطورت األحزاب الفاشية بين الحربين العالميتين، وكان الحزب الفاشي اإليطالي 

أول حزب فاشي تأسس في أوروبا، ثم تبنى الحزب القومي االشتراكي األلماني نفس 

 التنظيم، وتبعته أحزاب أخرى.

نية الجماهيرية المركزة على الكم؛ حيث تسعى وتقوم األحزاب الفاشية على الب

إلى تعبئة أكبر عدد ممكن من المنتسبين، لكن تعبئتها متميزة عن األحزاب االشتراكية 

 والشيوعية بمجموعة من المميزات، منها:

ة ؛ إذ تقوم األحزاب الفاشيإضافة تقنيات عسكرية إلى جانب التأطير السياسي

التنظيم، وهي مجموعات صغيرة جدا )عشرة  على الميلشيات كعنصر أساسي في
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رجال(، تنتمي إلى نفس الشارع، أو إلى نفس المنطقة، مما يسهل تجميعها، وتخضع 

المجموعات الصغيرة لتراتب هرمي. ويتبع أعضاء الميلشيات تمارين مثل التي يخضع 

ير في سلها الجنود؛ فيتعلمون ارتداء اللباس العسكري، وإلقاء التحية العسكرية، وال

المسيرات، واستعمال السالح، والقتال، وكيفية تخريب اجتماع، أو التصدي لمخربين 

أعداء، وكيفية شن هجوم على مركز حزب آخر أو نقابة، وكيفية ممارسة العنف على 

 األعداء، وخوض حرب الشوارع.

ية : إن تدريب المنتسبين على التقنيات العسكرالسعي للوصول إلى السلطة بالقوة

دفه الوصول إلى السلطة، واالستيالء عليها بالقوة. لكن األحزاب الفاشية، في ه

 .14الديمقراطيات الغربية، مزجت بين الوسائل العنيفة والتقنيات االنتخابية 

فبعد هزيمة النازية في ألمانيا، والفاشية في إيطاليا وإسبانيا واألرجنتين، أصبحت 

من تبني بعض أفكارها من قبل اليمين  أفكارها المتطرفة غير عصرية، بالرغم

المتطرف. ويمكن اعتبار نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا، والنظام الصربي 

في يوغوسالفيا السابقة، آخر أشكال الفاشية المعاصرة المتبنية إليديولوجية عنصرية، 

 . 11والمعتمدة على أجهزة القمع والتعذيب

 

   ( Jean CHARLOT ) تصنيف جان شارلو  -9

اعتمادا على إستراتيجية األحزاب واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وإغناء 

األحزاب السياسية إلى ثالثة أنواع،  شارلو لتصنيف موريس دوفرجيه، يصنف جان

 هي:

  أحزاب األعيان -
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وهي أحزاب تروم استقطاب الفئة االجتماعية المتفوقة اجتماعيا بحكم ثروتها، 

الجتماعي، وتركز على نوعية األشخاص عوض عدد األعضاء؛ أشخاص أو موقعها ا

 يكونون قادرين على تحقيق الفوز في االنتخابات.

  Partis des militants أحزاب المناضلين    -

وتركز على االنفتاح على الجماهير، واستقطاب أكبر عدد ممكن من األشخاص، 

 وإيديولوجيتها. فالعضوية تقوم على االقتناع عوضالذين يقتنعون بأفكارها السياسية 

المكانة االجتماعية والثروة. ونظرا لكثرة عدد أعضائها، فإنها تتميز بتنظيم قوي، 

وبانضباط سياسي، ويمكن اعتبار أحزاب "الطبقات الوسطى" وأحزاب "البورجوازية 

 الصغيرة" أحزاب مناضلين.

  Partis d’electeurs   أحزاب الناخبين -

 تتميز أحزاب الناخبين بمجموعة من الخصائص، منها ما يلي:

 التوجه نحو الهيئة الناخبة، لكسب أصواتها والفوز باالنتخابات؛ -

االشتغال بشكل كبير خالل الحمالت االنتخابية، فهي أحزاب موسمية بشكل  -

 أساسي؛

 ضعف التنظيم الداخلي واالنضباط الحزبي؛ -

 .11أجل الجمهورية" في فرنسا من أحزاب الناخبينويعتبر حزب "التجمع من 

 

 النظم الحزبية ثالثا:

يؤثر عدد األحزاب السياسية، وطبيعة التحالفات القائمة بينها، في سير 

المؤسسات السياسية داخل النظام السياسي. ويتم عادة التمييز بين أربعة نماذج من 
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د األحزاب، ونظام الحزب المسيطر، النظم الحزبية: نظام الثنائية الحزبية، ونظام تعد

 ونظام الحزب الوحيد.

 

 نظام الثنائية الحزبية -0

يتميز نظام الثنائية الحزبية بوجود حزبين، يتنافسان للحصول على األغلبية 

المطلقة للمقاعد، وبقدرة أحدهما على الفوز باألغلبية المطلقة التي تمكنه من الحكم 

نائية الحزبية، التي ترسخت فيها بفعل تطورات طويلة بمفرده. وتعد بريطانيا مهد الث

ومعقدة. وقد عرفت، خالل القرن التاسع عشر، تنافسا بين الويكز )الليبراليين( والتوريز 

؛ حيث عرفت صعود حزب العمال كقوة ثالثة أدت 1117)المحافظين( إلى غاية سنة 

قا من هذا التاريخ، . وانطال21 1135و 1117إلى تكوين حكومات ائتالفية ما بين 

؛ حيث 2111سيقتصر التنافس بين حزب المحافظين وحزب العمال إلى غاية سنة 

شهدت الحياة السياسية البريطانية صعود حزب األحرار، وأصبح الحزبان عاجزين 

عن تكوين الحكومة دون اللجوء إلى "التحالف" مع الحزب اآلخر. فحزب المحافضين 

الستعانة بحزب الديمقراطيين األحرار لتشكيل الحكومة، ، مثال إلى ا2111لجأ، سنة 

سنة. وتبعا لذلك، يمكن القول إن الثنائية الحزبية  15وهي أول حكومة ائتالفية منذ 

 البريطانية أصبحت ضعيفة.

وتعرف الواليات المتحدة كذلك تنافسا بين تشكيلتين سياسيتين كبيرتين هما: 

ولكن يتميز هذا النظام بعدم االنضباط  الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي،

 .21الحزبي داخل الكونغرس

وتعرف بعض األنظمة السياسية ثنائية متميزة عن الثنائية الحزبية، هي الثنائية 

القطبية التي تتألف من قطبين، كل قطب مشكل من تحالف مجموعة من األحزاب، 

 حزبيين، مثلما عرفت سيطرة قطبين -في هذه الحالة-حيث تعرف الحياة السياسية 
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بين قطب  ،1111، وفي يونيو 1141فرنسا في االنتخابات التشريعية في مارس 

، من خالل 1112و 1111اليمين وقطب اليسار. ومثلما عرفت ألمانيا االتحادية، بين 

تحالف االشتراكيين الديمقراطيين واألحرار، وتحالف المسيحيين الديمقراطيين إلى 

رار من التحالف الذي كان يربطه باالشتراكيين الديمقراطيين غاية خروج حزب األح

 .22 1112سنة 

وإذا كان نظام الثنائية الحزبية يؤدي إلى هيمنة حزب واحد على األغلبية 

البرلمانية والحكومة، وعلى العمل التشريعي، وتحويل البرلمان إلى غرفة تسجيل، فإنه 

ه ه تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين، وضمانيقدم مجموعة من المزايا؛ فإضافة إلى تعبير

الستمرار عالقة مباشرة بين النواب والناخبين، وتحقيقه لتقديم خيارات واضحة أمام 

الناخبين، فإنه يسمح كذلك بتحقيق االستقرار الحكومي، وتحقيق تناوب واضح وسلس 

 على السلطة.

 نظام تعدد األحزاب -9

لنظام السياسي عددا  كبيرا نسبيا من األحزاب ويتجسد هذا النظام عندما يعرف ا

السياسية، وال يستطيع أي حزب منها تشكيل الحكومة لوحده، يلجأ إلى الدخول في 

 تحالفات مع أحزاب أخرى لتحقيق ذلك.

إن هذه التحالفات الهشة، والظرفية في الغالب، قد تكون تحالفات انتخابية تتبلور 

ن؛ يما في الدول التي تتبنى النظام االنتخابي في دوريتيفي فترة إجراء االنتخابات، والس

إذ تلجأ األحزاب إلى التحالف في الدور الثاني. كما قد تكون تحالفات حكومية، تنعقد 

 عند تشكيل الحكومة، نظرا الستحالة تكوين الحكومة من طرف حزب واحد.

 ويميز جيوفاني سارتوري بين نوعين من نظام تعدد األحزاب: 
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ويتألف من خمسة أو ستة أحزاب، ويتميز  نظام حزبي تعددي "متطرف": -أ

بوجود أحزاب معارضة للنظام، وبعدم توحد المعارضة؛ حيث ال تستطيع هذه األخيرة 

أن تجمع نفسها في قطب واحد. وتعد فرنسا، في عهد الجمهوريتين الثالثة والرابعة، 

 نموذجا لنظام التعدد المتطرف. 

 

يقع بين الثنائية الحزبية والتعددية المتطرفة، معتدل": ونظام حزبي " -ب

ويشتمل على عدد من األحزاب، يتراوح بين ثالثة وخمسة أحزاب، وقد ساد هذا النظام 

 . 23في ألمانيا وبلجيكا وهولندا خالل فترات مختلفة

وإذا كان نظام تعدد األحزاب يسمح بالتنافس بين عدد كبير من األحزاب 

نه تسجل عليه مجموعة من العيوب والمآخذ؛ فتعدد البرامج الحزبية يؤدي السياسية، فإ

إلى تشتت الخيارات أمام الناخبين، كما أن هشاشة التحالفات وتغيرها ال يساعدان على 

االستقرار الحكومي، إضافة إلى أن استحالة تكوين الحكومة، من طرف حزب واحد، 

 ايدات السياسية.يجعل األحزاب تركن إلى الديماغوجية والمز

 

 نظام الحزب المسيطر -3

هو النظام المتميز بسيطرة حزب واحد على األغلبية البرلمانية والحكومة لفترة 

طويلة. ورغم وجود تعددية حزبية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يشهد هذا النظام 

 تناوبا متباعدا. 

 ويتميز نظام  الحزب المهيمن بالخصائص التالية:

حزب واحد على الحياة السياسية لفترة طويلة، بالرغم من وجود أحزاب  سيطرة -

 منافسة؛
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حصول حزب واحد على نسبة كبيرة من األصوات تمكنه من تكوين الحكومة  -

وحده، مقابل فشل األحزاب األخرى في الحصول على نسبة من األصوات التي تمكنها 

 من تقديم بديل؛

منته ومكانته، وعندها تنتفي صفة "الحزب يمكن للحزب المسيطر أن يفقد هي -

 المسيطر" في المشهد السياسي المعني. 

ويعد الحزب االشتراكي الديمقراطي في السويد خير مثال في هذا الصدد؛ إذ 

؛ 1141إلى سنة  1132تولى السلطة، بدون انقطاع، لمدة أربع وأربعين سنة، من 

ى األغلبية المطلقة، واستعاد السلطة تاريخ تمكن األحزاب البورجوازية من الحصول عل

 .27 1112مرة أخرى سنة 

نفس الظاهرة؛ فالدنمارك مثال  -بدرجة أقل-وتشهد باقي الدول اإلسكندنافية 

عرفت هيمنة الحزب االجتماعي الديمقراطي على األغلبية لمدة تزيد عن خمس عشرة 

 .25 1111و 1175سنة ما بين 

الحرب العالمية الثانية، سيطرة الحزب الليبرالي كما تعرف اليابان، منذ نهاية 

 .21الديمقراطي على أغلبية مقاعد البرلمان، لفترات طويلة

وبالرغم من أن نظام الحزب المسيطر ال يتناقض مع الديمقراطية؛ لكون الهيمنة 

الحزبية تستند على صناديق االقتراع، إال أنه تسجل عليه مجموعة من العيوب، من 

 بينها:

يطرة حزب واحد يمكن أن تؤدي إلى احتكاره للدولة، واحتكاره للحكومة س -

 ؛24والبرلمان واإلدارة

يؤدي إلى حرمان األحزاب السياسية األخرى من إمكانية المشاركة في السلطة،  -

 واستمرارها لفترة طويلة في المعارضة؛
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 جابياته؛ن إييؤدي إلى تغييب التناوب لفترة طويلة، وحرمان الحياة السياسية م -

يدفع أحزاب المعارضة، التي تفشل في منافسة الحزب المسيطر، إلى تبني  -

 الديماغوجية والتطرف في المواقف السياسية.

 

 نظام الحزب الوحيد -4

هو النظام الذي يسود في الدولة التي ال تتوفر إال على حزب واحد، وتحظر فيها 

عل الوحيد في الحياة الحزبية والسياسية؛ التعددية الحزبية، حيث يعد هذا الحزب الفا

فهو المسيطر على أجهزة الحكم والمؤطر للشعب، وهو نظام التنافسي اكتسب شعبية 

 .1114كبيرة بعد نجاح الثورة البلشفية عام 

وقد ساد هذا النظام الحزبي في الدول االشتراكية، وفي ألمانيا في عهد الحزب 

في الدولة، و -زب الفاشي التي عرفت نموذج الحزبالنازي، وفي إيطاليا على عهد الح

عدد كبير من نظم العالم الثالث، قبل دخولها عهد التعددية الحزبية، والتي اتخذت 

كوبا وسوريا وكوريا الشعبية  الحزب الوحيد أداة لتحقيق الوحدة الوطنية. وتعرف

 الديمقراطية )الشمالية( نظام الحزب الوحيد في الوقت الحاضر.
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