
 
 مالحظــات أوليـة حــول

 مفهــوم الحــزب الـديمقراطـي
 الدكتور عمي خميفة الكواري        

من أن نقوم " ة داخل األحزاب في البالد العربيةالديمقراطي"ال بد لنا في سياق مناقشة        
. مقارنةة بييةرم مةن األحةزاب السياسةةية" مفهةوم الحةزب الةديمقراطي"بمحاولةة مشةكر ة لطةبط 

ومةن المفيةد أن كة كي  ةلم المحاولةة فةي بدايةةة النقةاا السةنوي المالةث دشةر لمشةروع دراسةةات 
جل الكوصل إلى فهةم مشةكرك أفطةل الديمقراطية في البندان العربية وربما قبنه، وللك من ا

لمفهةوم الحةزب الةديمقراطي حكةى يةكم ن النقةاا مةن طةبط للةك المفهةوم ومةن مةم النظةر فةي 
مدى وجود الديمقراطية داخل األحزاب في البالد العربية من ددمةه وفةق معيةار موطةودي 
يسةةةةادد أيطةةةةا دنةةةةى كحةةةةري الشةةةةروط الةةةةالزم كوفر ةةةةا فةةةةي أي حةةةةزب حكةةةةى ي كسةةةةب صةةةةفة 

 .ية  لمالديمقراط
مةةارة        ومةةن أجةةل المسةةا مة فةةي للةةك فةةانني سةةول ٌأحةةاول مةةن أجةةل اسةةكهالل المناقشةةة وا 

 : الكساؤالت وكحفيز الحوار، طرح المالحظات األولية الكالية
يم ننةةا القةةول بةة ن صةةفة الديمقراطيةةة ال يم ةةن ا كسةةابها بمجةةرد :  صــفة الديمقراطيــة -1

نما  نة فهنةاك دولةة . اك شةروط موطةودية ال كسةابهاإطافة النفظ والكشدق بالشعارات، وا 
و نةةاك دولةةة ديمقراطيةةة، و نةةاك حةةزب و نةةاك حةةزب ديمقراطةةي، و نةةاك انكخابةةات و نةةاك 
انكخابةةةات ديمقراطيةةةة، و نةةةاك دسةةةكور و نةةةاك دسةةةكور ديمقراطةةةي، وال بةةةد لنةةةا مةةةن فحةةة  

 . المطمون والك  د من المنهج قبل أن نطنق صفة الديمقراطية أو نحجبها
وابكةةةدأ يم ننةةةا القةةةول إن صةةةفة الديمقراطيةةةة ي كسةةةبها : صـــفة الديمقراطيـــةاكتســـاب  -2

. الحةةةزب ممنمةةةا ك كسةةةبها الدولةةةة دنةةةدما يةةةكم كطبيةةةق نظةةةام ح ةةةم ديمقراطةةةي فةةةي أي منهمةةةا
ونظام الح م الديمقراطي نظام محةدد المعةالم يكطنةب وجةود منظومةة  امنةة ومك امنةة مة  

طبط دمنية كحديد الخيارات واكخال بعطها البعض ككطمن، مبادئ ومؤسسات وآليات ك
القةةةرارات العامةةةة وكةةةداول السةةةنطة دوريةةةا، وكؤ ةةةد دنةةةى حةةةق وواجةةةب المنةةةزمين بكنفيةةةل كنةةةك 

 . القرارات في المشار ة السياسية الفعالة في دمنية اكخال ا



الحةزب  ةو أقةرب المنظمةات الطوديةة وليةر الح وميةة : القرابة بين الحـزب والدولـة -3
. ي الدولةة الديمقراطيةة أمةا إنةه ح ومةة الدولةة أو ح ومةة الظةل فيهةاإلى الدولة والحزب فة

فهةةةةو وسةةةةينة الوصةةةةول إلةةةةى السةةةةنطة وأداة كةةةةداولها سةةةةنميا أو بةةةةالعنل و ةةةةو الح ومةةةةة أو 
ومهمةةا اخكنفةةت مسةةميات العصةةبية الكةةةي كجمةة  أدطةةاا الحةةزب الواحةةد مةةةن . المعارطةةة

د وجمادةةات المةةواطنين، أفةراد وجمادةةات، واكسةة  أو طةةاق شةةمول دطةةويكها مخكنةةل أفةةرا
لةللك فةان ممارسةة الديمقراطيةة داخةل . فان األحزاب جميعها كسعى لنوصول إلى السنطة

الحزب وأكساع نطاق دطويكه وشةمولها المةواطنين دون كميةز لسةبب العةرق أو الةدين أو 
المةةل ب، إطةةافة إلةةى نظركةةه ليةةر اىقصةةا ية إلةةى ليةةرم مةةن األحةةزاب أيطةةا  ةةي ا بةةةر 

ارسة الديمقراطية داخةل الدولةة دنةدما يصةل للةك الحةزب إلةى سةدة الح ةم الطمانات لنمم
والحةةةةةزب الةةةةةلي ال يؤسةةةةةس دنةةةةةى مبةةةةةدأ المسةةةةةاواة بةةةةةين المةةةةةواطنين أو ال يمةةةةةارس . فيهةةةةةا

الديمقراطية داخنه وفي دالقاكةه ببقيةة األحةزاب قبةل الوصةول إلةى الح ةم، يصةعب أن لةم 
يصةل إلةى الح ةم فيهةا سةنميا أو دةن يسكحيل دنيةه ممارسةة الديمقراطيةة فةي الدولةة الكةي 

 .طريق العنل
 
وبالرلم مةن وجا ةة المالحظةة المالمةة المشةار إليهةا : تأثير ديمقراطية الدولة عمى الحزب -4

أدالم وانطالقها من القول الم مور فاقد الشيا ال يعطيه، فان ممارسة الديمقراطية داخل 
مةن حيةث المبةدأ أو كسةعى إلةى  أحزاب دولة ليةر ديمقراطيةة كسةنطية كمنة  قيةام األحةزاب

الهيمنةةة دنيهةةا أو إلحاقهةةا بةةالحزب الحةةا م المعنةةن أو المسةةككر فةةي حالةةة وجةةود دةةا الت 
حا مةةة من يةةة أو جمهوريةةة، يممةةل مانعةةًا يقةةل دون إم انيةةة نمةةو أحةةزاب ديمقراطيةةة داخةةل 

 فمن ناحية كميل األحزاب السرية إلى االدكماد دنةى دصةبية. نظام ح م لير ديمقراطي
كمق فيها وك كمنها، وكجعةل مةن نفسةها طنيعةة اسةكراكيجية كعمةل لنوصةول إلةى الح ةم دةن 

ومةةةن ناحيةةةة مانيةةةة كفقةةةد األحةةةزاب . طريةةةق العنةةةل بعةةةد أن كعةةةلر دنيهةةةا الوصةةةول السةةةنمي
المنحقة والمحكواة من السنطة صدقيكها،  ما كواجه األحزاب الكةي كحةاول االسةكقالل دةن 

اًل لعمنهةا وكةدخال فةي شة ونها وربمةا الةكخن  منهةا بحجةج السنطة القا مةة محاربةة وكعطةي
 . منفقة وأسباب وا ية

ولعةةل مةةا يسةةمى بةة حزاب العةةالم المالةةث يشةةير إلةةى إشةة الية ممارسةةة : أحــزاب اللــالم الثالــ  -5
الديمقراطية داخل أحزاب بةرزت واكسةعت فةي ليةاب الديمقراطيةة داخةل الدولةة الكةي نشة ت 



حةةزاب وأ مهةةا  ةةي حر ةةات الكحةةرر الةةوطني الكةةي كبةةوأت سةةدة ف ةةة مةةن كنةةك األ وأول. فيهةةا
األحةزاب الكةي ٌأنشة ت بعةد قيةام  وثانيهـا. الح م بعد االسكقالل واحك رت السنطة بعةد للةك

أحةةزاب قامةةت دنةةى أسةةاس  وثالثهــا. انقالبةةات دسةة رية طةةد بنةةى سياسةةية كقنيديةةة جامةةدة
كحمةةةل داخنهةةةا فةةةي  ميةةةر مةةةن  زدامةةةات دينيةةةة أو طا فيةةةة أو قبنيةةةة أو مناطقيةةةة أو امنيةةةة،

و ةل  ةلم الف ةات مةن . األحوال بلور االنفصةال وكقةوم دنةى اىقصةاا مةن حيةث العطةوية
األحةةزاب نشةة ت فةةي ظةةرول ليةةاب الديمقراطيةةة فةةي الدولةةة الكةةي بةةرزت فيهةةا، وقةةد  انةةت 
نشةةة كها كعبةةةر دةةةن حاجةةةات وطنيةةةة أو اجكماديةةةة أو ف ويةةةة، ولةةةللك حصةةةنت دنةةةى إجمةةةاع 

ا األحاديةةةةة البسةةةةيطة طةةةةمن مجكمعهةةةةا، ممةةةةل االسةةةةكقالل أو مقاومةةةةة نسةةةةبي دنةةةةى أ ةةةةدافه
االسةةكبداد أو اىقصةةاا أو اى مةةال الةةلي يكعةةرض لةةه الشةةعب  نةةه أو جمادةةة أو ف ةةة مةةن 

 ما إنهةا كعكمةد فةي العةادة دنةى قيةادات كاريخيةة أو زدامةات اجكماديةة ودينيةة دون . ف اكه
 يةةةا كنةةةك األ ةةةدال األحاديةةةة البسةةةيطة ودنةةةدما ككحقةةةق جز . إن كمةةةارس الديمقراطيةةةة داخنهةةةا

وككييةةر مشةة الت المجكمةة  يصةةعب حصةةول كنةةك األحةةزاب دنةةى مةةا  انةةت كصةةل إليةةه مةةن 
ولةةةللك ككحةةةول بالكةةةالي إلةةةى أحةةةزاب أفةةةراد وزدامةةةات، يةةةكقن  الةةةوالا الطةةةودي لهةةةا . إجمةةةاع

 وكعكمةةد دنةةى الينبةةة إلا  انةةت حا مةةة، وي مةةر االنشةةقاق فيهةةا  نمةةا اخكنفةةت آراا الزدامةةات
 . وكوجهاكهم أو كعارطت مصالح المنكسبين إليها إلا  انت خارج الح م

لا  انةت الةبالد العربيةة  ةي جةزا مةن العةالم المالةث : غياب الديمقراطية حتمي أم انتقالي -6 وا 
فهل ظا رة لياب الديمقراطية داخل أحزاب البالد العربيةة بشة ل دةام  يم ةن كفسةير ا فةي 

؟ و ل ظا رة ما سمي بة حزاب العةالم المالةث  ةي ظةا رة طوا ظا رة أحزاب العالم المالث
انكقاليةةة يم ةةن كجاوز ةةا إلةةى بنةةاا أحةةزاب ديمقراطيةةة؟ مةةا  ةةي الخبةةرات الكاريخيةةة فةةي دول 
العةةةالم المالةةةث و يةةةل نجحةةةت بعطةةةها فةةةي بنةةةاا أحةةةزاب ديمقراطيةةةة؟  أم أن ظةةةا رة ليةةةاب 

يةاب الديمقراطيةة فةي الدولةة الديمقراطية في أحزاب البالد العربية  ةي جةزا مةن اسةكمرار ل
ومن ناحية أخرى ليابهةا فةي المجكمة  الةلي ال كنعقةد فةي العةادة، الزدامةة فيةه . من ناحية

إال لصةةاحب لنبةةة ومةةةروة أو م انةةة اجكماديةةةة أو مقةةام دينةةةي، والةةلي ال كعةةةدو فيةةه النةةةب 
 .أحزاب اليوم أن ك ون امكداًد لكش يالت ورامية من قبنية أو طا فية أو أمنية

م  الفارق  – ما سبقت اىشارة فان اقرب مؤسسة إلى مؤسسة الحزب  :لدولة الديمقراطيةا -7
والحد األدنى ال كساب الدولة المعاصرة صفة الديمقراطية يكممل في وجود .  ي الدولة –

 :المبادئ والمؤسسات واآلليات الكالية



اق  سيادة أن ال ي ون في الدولة الديمقراطية من حيث الن  ودنى ارض الو 1 -7
 .لفةرد أو لقنة من الناس دنةى      الشعب

السياسةةةية والقانونيةةةة دنةةةى . األخةةةل بمبةةةدأ المواطنةةةة المكسةةةاوية فةةةي الحقةةةوق والواجبةةةات 7-2
 .األقل

والدسةةةكور الةةةديمقراطي  ةةةو كعاقةةةد مجكمعةةةي . الكوافةةةق دنةةةى شةةةردية دسةةةكور ديمقراطةةةي 7-3
ولللك فالدسةكور الةديمقراطي ال بةد . اقرب إليهما ومكجدد وليس منحة أو م رمة أو ما  

قةةرارم بحريةةة مةةن قبةةل جمعيةةة ك سيسةةية، منكخبةةة، سةةواا كةةم  أن ي ةةون دقةةد كةةكم مناقشةةكه وا 
 مةةا البةةد لندسةةكور الةةديمقراطي أن  يرك ةةز دنةةى . درطةةه دنةةى اسةةكفكاا شةةعبي أو لةةم يةةكم

الشةةةعب : أولهـــا. أر ةةةان دامةةةة مشةةةكر ة مةةةن حيةةةث الةةةن  والكطبيةةةق دنةةةى ارض الواقةةة 
دةةدم الجمةة  : ثالثهــا. سةةيطرة أح ةةام القةةانون والمسةةاواة أمامةةه: ثانيهــا. ر السةةنطاتمصةةد

طمان ممارسة الحريات : رابلها. بين السنطات المالث في يد شخ  أو مؤسسة واحدة
 .   كداول السنطة وفق آلية انكخابات دورية حرة ونزيهة: خامسها. العامة
لمؤسسةةات واآلليةةات  ةةي طةةوابط رسةةمية وقانونيةةة وجةةديٌر بالك  يةةد أن كنةةك المبةةادئ وا        

دنةةى الممارسةةة الديمقراطيةةة، ككوقةةل أ ميكهةةا وفادنيكهةةا دنةةى حقيقةةة كطبيقهةةا دنةةى أرض 
يكطنةةةةب اسةةةةكقرار العمةةةةل بنظةةةةام الح ةةةةم .. ومةةةةن ناحيةةةةة أخةةةةرى.  ةةةةلا مةةةةن ناحيةةةةة..الواقةةةة  

، بام انيةةة الةةديمقراطي وجةةود قنادةةات لةةدى الكيةةارات والقةةوى الفادنةةة إلةةى جانةةب المةةواطن
وال بد لكنك القنادات وللك اىيمان مةن النمةو، وان  يكرسةخا . كطبيقه وأيمانا ب  مية للك

 ةلا حكةى كصةبح الممارسةة الديمقراطيةة خنةق . في النفوس إلى جانب النصو  كةدريجياً 
حميةد والديمقراطيةة قيمةة اجكماديةةة يطةبطها ودةي اجكمةةادي ومجكمة  مةدني فادةةل ورأي 

طي  جميعهةةةا أن كركقةةةي بالممارسةةةة الديمقراطيةةةة دبةةةر دمنيةةةة الكحةةةول دةةةام مسةةةكنير، كسةةةك
الةةديمقراطي الطوينةةة والشةةاقة، مةةن الشةة ل إلةةى المطةةمون الةةلي ي ةةرس أسةةنوب الشةةفافية 
والصدقية ويعّود جمي  أطرال العمنية الديمقراطية دنى كداول الرأي بك ني واخل مصالح 

القرارات وكحديد الخيارات العامةة مةن اآلخرين بانصال، قبل النجوا إلى الكصويت دنى 
 .قبل المفوطين بللك

ــديمقراطي  -8 وفةةي طةةوا الكشةةابه بةةين مقومةةات وطةةوابط نظةةام الح ةةم فةةي الدولةةة : الحــزب ال
يم ننةةةةا القةةةةول أن المبةةةةادئ   -مةةةة  وجةةةةود  فةةةةوارق  –والطةةةةوابط الحا مةةةةة ىدارة األحةةةةزاب 



الحةةةزب حكةةةى ي كسةةةب صةةةفة  والمؤسسةةةات واآلليةةةات الكةةةي ينةةةزم وجةةةود حةةةد أدنةةةى منهةةةا فةةةي
 :الديمقراطية يم ن إجمالها فيما يني

أن ال ي ون في الحزب سيادة دنى أدطاام، مةن قبةل زدةيم أو دا نةة أو صةاحب   8-1
 .صفة دينية أو طا فية أو قبنية لها حق أو درل مابت ي رس موقعها في القيادة

ومصةةدر  أن ك ةةون العطةةوية بطةةوابطها الديمقراطيةةة  ةةي وحةةد ا منةةاط الواجبةةات  8-2
 .الحقوق الحزبية

مفكوحةةة لجميةة  المةةواطنين  –مةةن حيةةث المبةةدأ  –أن ك ةةون العطةةوية فةةي الحةةزب   8-3
دون إقصةةةةاا أو كميةةةةز مةةةةن حيةةةةث العةةةةرق والةةةةدين والمةةةةل ب، وان ي ةةةةون ا كسةةةةاب 

 . ل ل من ا كسب صفة المواطن في الدولة -من حيث المبدأ -العطوية مكاحاً 
دى األحةزاب الدينيةة والطا فيةة واالمنيةة والمناطقيةةة و ةلا المبةدأ قةد يميةر إشة الية لة      

لةةةللك فهةةةلم اىشةةة الية ال بةةةد مةةةن مقاربكهةةةا حكةةةى يم ةةةن ل حةةةزاب أن . والطبقيةةةة
ككةداول السةةنطة سةةنميا، دنةةدما ي ةةون انكقالهةةا  ةةو انكقةةااًل مةةن الشةةبيه إلةةى الشةةبيه، 

قةيض إلةى النقةيض دنةدما ي ةون  ةدل حيث يكعلر انكقةال السةنطة سةنميا مةن الن
 . أحد األحزاب  و إقصاا الحزب األخر وليس كداول السنطة معه سنميا

فةةةي دالقةةةاكهم الداخنيةةةة إلةةةى شةةةردية دسةةةكورية مكجةةةددة  بالحةةةز  أدطةةةااأن يحةةةك م  8-4
يكوافقون دنيها ابكدأ، في طوا ارك از ا دنى األر ان الكةي سةبق اىشةارة إلةى أنهةا 

أن : أوال: يمقراطيةةةة، و ةةةلم يم ةةةن كنخيصةةةها فةةةي الكةةةاليك سةةةب الدسةةةكور صةةةفة الد
ي ون أدطةاا الحةزب  ةم مصةدر السةنطة فةي الحةزب وال وصةاية لفةرد أو قنةة مةن 

ولوا حةةه  بسةةيطرة نظةةم الحةةز : ثانيــا. أدطةةاا الحةةزب أو ليةةر م دنةةى قةةرار الحةةزب
. والمسةةاواة أمامهةةا بةةين أدطةةاا الحةةزب فةةي طةةوا قةةانون األحةةزاب ودسةةكور الدولةةة

ددم الجم  بين السنطة الكنفيلية في الحزب والسنطة الكشريعية الكي يمن هةا : ثالثا
مؤكمرم العام المنكخب انكخابةا دوريةا حةرًا ونزيهةًا ،  ةلا إلةى جانةب وجةود شة ل مةن 
أش ال المح مة الحزبية الدسةكورية المسةكقنة يعةود لهةا الفصةل فةي الشة ون الحزبيةة 

ل النجةةوا إلةةى القطةةاا فةةي الدولةةة وربمةةا بةةين أدطةةاا الحةةزب وأطيافةةه الداخنيةةة قبةة
ك ون صفة المح مة الحزبية الدسكورية ممل صفة  ي ة الكح يم الكي كنزم أدطةاا 
الحةةةزب بقرار ةةةا إلا اكخةةةلت اىجةةةرااات القانونيةةةة والكنظيميةةةة السةةةنيمة لكشةةة يل كنةةةك 

طةةةمان حريةةةة الكعبيةةةر فةةةي الحةةةزب وأكاحةةةت : رابلـــا  . المح مةةةة وطةةةمان اسةةةكقاللها



لنمو الكيارات واألطيال داخل الحزب وأخةل ا أشة ال معكةرل بهةا داخنيةا، الفرصة 
من اجل نمةو األحةزاب وبنولهةا مسةكوى ال كنةة المةؤمرة دنةدما كسةمح بالكعةدد داخةل 

كةةداول السةةنطة فةةي : خامســا  . الوحةةدة، وكقطةةي دنةةى أسةةباب، الكفكةةت واالنشةةقاقات
قبول : سادسا  . ة إلى القمةالحزب وفق آلية انكخابات دورية حرة ونزيهة من القادد

الحةةزب لوجةةود ليةةرم مةةن األحةةزاب وطةةبط ف ةةرم ومنهجةةه وبرنامجةةه فةةي طةةوا حةةق 
الةةرأي والمصةةنحة األخةةرى فةةي الكمميةةل دون إقصةةاا أو احكةةواا بالكر يةةب أو الكييةةب 
واىن ةةةار، بمةةةا فةةةي للةةةك حةةةق الكنةةةافس لنوصةةةول إلةةةى السةةةنطة وكةةةداولها سةةةنميًا بةةةين 

 . حق األحزاب األخرى في الوجود والكعبير األحزاب، وواجب الدفاع دن
وجةديٌر بالك  يةةد فةي حالةةة الحةزب أيطةةا أن كنةك المبةةادئ والمؤسسةات واآلليةةات  ةةي           

طوابط رسمية وقانونية من اجل الممارسة الديمقراطية ككوقةل أ ميكهةا دنةى كطبيقهةا دنةى 
 .ارض الواق   ما كم ك  يد للك في حالة الدولة أدالم

يرًا بالةةل ر والك  يةةد أيطةةا أن الممارسةةة الديمقراطيةةة فةةي األحةةزاب  مةةا  ةةي فةةي وجةةد  
الةةدول مسةة لة نسةةبية  نةةاك حةةد أدنةةى مةةن المبةةادئ والمؤسسةةات واآلليةةات يجةةب وجود ةةا فةةي 
الممارسة حكى ككصل بالديمقراطية ، وبعةد الك  ةد مةن وجةود  ةلا الحةد األدنةى يبقةى الفةرق 

سةةةات الديمقراطيةةةة فةةةي الحةةةزب وفةةةي الدولةةةة مةةةن حيةةةث درجةةةة وارد وأحيانةةةًا  بيةةةرا بةةةين الممار 
 . النطج واالسكقرار ونودية الديمقراطية وفر  االركقاا بها

ــة  -9 ــين الحــزب والدول ــارا ب وبةةالرلم مةةن كشةةابه مقومةةات وطةةوابط نظةةام : التشــابم مــف الف
ي، الح ةم الةديمقراطي فةي الدولةةة مة  المقومةات والطةةوابط الحا مةة ىدارة الحةزب الةةديمقراط

أن دالقةةة الحةةزب : أولهــا: فةة ن  نةةاك فةةوارق فةةي حةةدود سةةنطة  ةةل منهمةةا مةةن دةةدة أوجةةه
. ب دطا ه دالقة طودية اخكيارية، بينما دالقة المواطن بالدولة  ي دالقة ورامية دطوية

ــ أن الدولةةة كحك ةةر العنةةل وكفةةرض أرادكهةةا دنةةى مواطنيهةةا وفقةةا لنقةةانون فةةي الدولةةة : اثانيه
لحةةزب ال يحك ةةةر العنةةل وال يجةةةوز لةةةه النجةةوا إليةةه لكنفيةةل القةةانون دنةةى الديمقراطيةةة، بينمةةا ا

نمةةا يخطةة  الحةةزب وأدطةةاام دنةةى قةةدم المسةةاواة لقةةوانين الدولةةة دامةةة وقةةانون  أدطةةاام وا 
أن الحةزب جةزا مةن  ةل فةي الدولةة ويم ةن أن كنمةو دطةويكه أو : ثالثها. األحزاب خاصة

 ككقن  
أمةةا الدولةةة فةةان حجةةم مواطنيهةةا ا مةةر مباكةةا . رنامجةةهحسةةب قنادةةة المةةواطنين بكوجهاكةةه وبب

ولةةيس أمةةامهم إال إصةةالح الدولةةةة حكةةى كصةةنح أحةةوالهم العامةةةة والخاصةةة، بع ةةس العالقةةةة 



الطودية في الحزب اللي يجد العطو منةه بةدًا إلا لةم ككحقةق مةن خاللةه طموحاكةه وكرادةى 
 ي اقصا ية لسيادة لير ةا مةن الدولة بح م امكال ها لنسيادة دنى إقنيمها : رابلا. مصالحه

أما الحزب في دالقكه باألحزاب األخرى، فهو جةزا مةن  ةل وال يجةةوز . الدول دنى إقنيمها
نما يكنافس معها فهي شري ة معةه دنةى قةدم  لةه إقصاا وجهات النظر والمصالح األخرى وا 

 يخطةةةة  الحةةةةزب لقةةةةانون األحةةةةزاب فةةةةي الدولةةةةة وكشةةةةرل أجهةةةةزة الدولةةةةة: خامســــا. المسةةةةاواة
داركةةةةه وأموالةةةةه ونشةةةةاطاكه وفقةةةةا لنقةةةةانون ومةةةةن  نةةةةا فةةةةان قةةةةانون . المخكصةةةةة دنةةةةى الحةةةةزب وا 

األحةةةزاب فةةةي الدولةةةة و يفيةةةة اىشةةةرال دنةةةى كطبيقةةةه يم ةةةن أن ي ةةةون لو كةةة مير إيجةةةابي أو 
أمةا الدولةة فانهةا لات سةيادة كجةام الخةارج، . سنبي دنى ممارسة الديمقراطية داخل األحزاب

لةةدولي بعةةد إلةةى حةةد المكابعةةة واىشةةرال اىداري دنةةى كطبيقهةةا ولةةم يصةةل كةةدخل المجكمةة  ا
وبالكةةةةالي فةةةان الممارسةةةة الديمقراطيةةةةة . لنمواميةةةق واالكفاقيةةةات الدوليةةةة الكةةةةي صةةةادقت دنيهةةةا

داخنهةةا ككوقةةل دنةةى دوامةةل داخنيةةة بالدرجةةة األولةةى، أمةةا األحةةزاب فةةان مةةدى كةةدخل الدولةةة 
 .الديمقراطي القانوني في ش ونها أ مر ك ميرًا دنى أداا ا

وفةةي خكةام  ةلم المالحظةةات األوليةة حةول مفهةةوم : أزمـة اححــزاب اـي الــدول الديمقراطيـة – 11
الحزب الديمقراطي اللي ننشد وجودم ونسعى إلى الكعرل دنةى شةروط للةك ، يجةب أن 
ال كييةةةب دةةةن بالنةةةا أزمةةةة األحةةةزاب فةةةي الدولةةةة الديمقراطيةةةة أيطةةةًا ، وال النقةةةد اىيجةةةابي 

وفةةي . سةةياق الةةددوة إلةةى إصةةالح األحةةزاب السياسةةية فةةي الةةدول الديمقراطيةةةوالبنةةاا فةةي 
 :  لا الصدد  ناك نودين من النقد

النقد الكاريخي اللي يقول بقانون االولجارشية الحديدي في األحةزاب، ممنمةا  ةو  11-1
و ةلا النةوع مةن . موجود في الدولة أيطا، وبالكةالي اسةكحالة قيةام حةزب ديمقراطةي

ه ممةل النقةد الةلي شة ك فةي قيةام ديمقراطيةة سياسةية قبةل قيةام ديمقراطيةة النقد ممنة
و و نقد وارد وصحيح إلى حد  بير و في مجمنه مفيد من . اقكصادية واجكمادية

حيةث سةةعيه إلةةى الكنبيةه إلةةى خطةةورة السةيطرة دنةةى األحةةزاب مةن قبةةل قياداكهةةا بةةل 
مارسةةةة الديمقراطيةةةة فةةةي بيروقراطيكهةةةا، و ةةةللك الك  يةةةد دنةةةى طةةةرورة االركقةةةاا بالم

حيةةةث يشةةةير  ةةةلا النقةةةد إلةةةى أن الممارسةةةة . الدولةةةة وداخةةةل األحةةةزاب وفيمةةةا بينهةةةا
الديمقراطيةةةة دنةةةى ارض الواقةةة  كحكةةةاج إلةةةى كةةةوفير مصةةةادر المشةةةار ة فةةةي اكخةةةال 
القةةةرارات وكحديةةةد الخيةةةارات العامةةةة، إلةةةى جانةةةب الحةةةق السياسةةةي والقةةةانوني الةةةلي 

. القةةةةرارات والخيةةةةارات العامةةةةة فةةةةي اكخال ةةةةايةةةةن  دنةةةةى مشةةةةار ة المنةةةةزمين بكنةةةةك 



يجابية  لا النقد ك ون في الكنبيه إلى طةرورة كةوفير شةروط المشةار ة السياسةية  وا 
الفعالة دنى مسكوى الدولة ومسكوى األحزاب وطةبط دمنيةة اكخةال القةرار بمبةادئ 

 وحكى يكم للةك فةان الديمقراطيةة السياسةية والةن  القةانوني. الديمقراطية ومنهجها
دنى الحق فيها و للك الديمقراطية النسبية داخل األحزاب، كبقى مدخال طةروريًا 

 .لكنمية الديمقراطية واالركقاا بها، فما ال يدرك  نه ال يكرك جنه
النقةةد المعاصةةر الموجةةه إلةةى ظةةا رة كزايةةد وقةةوع أحةةزاب الةةدول الديمقراطيةةة فةةي  11-2 

مهنةي االنكخابةات وصةنادة  أيدي بيروقراطية األحزاب الكي أصةبحت كعكمةد دنةى
و ةللك يوجةه النقةد إلةى األحةزاب . الرأي العام من خالل كوظيل العالقةات العامةة

مبراطوريةةات المةةال واألدةةالم فةةي يةةبسةةبب كزايةةد دور الشةةر ات المكعد ة الجنسةةية وا 
 ةةلا إطةةافة إلةةى كزايةةد العوامةةل الخارجيةةة وكةةدخل . ددمهةةا والكةة مير دنةةى كوجهاكهةةا

األمةةةر الةةةلي أدى إلةةةى ابكعةةةاد . فةةةي الحيةةةاة السياسةةةية الوطنيةةةةالةةةدول لات النفةةةول 
األحزاب السياسية بش ل دام، دن االدكماد دنى أدطاا ا وصةرل نظر ةا دةن 

والةةى جانةةب . طةةرورة كوسةةي  دطةةويكها واالركقةةاا بالممارسةةة الديمقراطيةةة داخنهةةا
زاب للةةك كزايةةد أيطةةا فةةي الةةدول الديمقراطيةةة دةةدد وكةة مير، ونمةةا دور مةةا يسةةمى أحةة

الكي كرك ز ددوكها إلةى كةولي السةنطة دنةى  Electoralist partiesاالنكخابات 
جالبية شخصةيات كسةكقطبها، أو بةرامج مصةنودة بعنايةة ومهنيةة إدالميةة ل سةب 
األصةةةوات، إلةةةى جانةةةب أحةةةزاب انكخابةةةات أخةةةرى ينطبةةةق دنيهةةةا الكعبيةةةر الشةةةعبي 

حةةةزاب فةةةي اليةةةرب وقةةةد أدى كحةةةول اكجةةةام األ.  Catchall" بكةةةاع  نةةةه"المصةةةري 
كاريخيا من أحزاب النخبةة إلةى أحةزاب الجمةا ير إلةى أحةزاب الفرصةة إلةى أحةزاب 

، إلةى كنةاق  دطةوية األحةزاب السياسةية وكراجة  دور األحةزاب االنكخابات أخيةرا
مةةن حيةةث إدمةةاج المةةواطنين فةةي الحيةةاة السياسةةية  مةةا قةةل حرصةةها دنةةى االركقةةاا 

ك المةةةواطنين لمزيةةةدًا مةةةن مصةةةادر المشةةةار ة بالممارسةةةة الديمقراطيةةةة وزيةةةادة امةةةكال
 .السياسية الفعالة

ومةة  صةةحة  ةةلا النقةةد نسةةيبا وخطوركةةه دنةةى الديمقراطيةةة نفسةةها إال أن  نةةاك إجمةةاع     
دنةةةى مر زيةةةة دور األحةةةزاب فةةةي نظةةةم الح ةةةم الديمقراطيةةةة نكيجةةةة لعةةةدم وجةةةود بةةةديل لهةةةا 

وكفعيةةةةةل دور ةةةةةم السياسةةةةةي  كعب ةةةةةة المةةةةةواطنين( أ: يسةةةةةكطي  أن يةةةةةؤدي الوظةةةةةا ل الكاليةةةةةة
دمةةةاجه كحةةةري المصةةةالح المشةةةكر ة والكوفيةةةق بينهةةةا وجمةةة  ( ب. فةةةي الحيةةةاة السياسةةةية موا 



الكعرل دنى السياسات العامةة وبنوركهةا فةي برنةامج سياسةي قابةل ( جة. الموطنين حولها
داركها( د. لنكنفيل من وبالرلم . كجنيد القادة السياسيين وكنمية قدراكهم دنى ح م الدولة وا 

بروز ددد من كنظيمات المجكم  المدني المنافسة ل حزاب فةي القيةام بةبعض وظا فهةا، 
إال أن األحةةةزاب كبقةةةى وحةةةد ا المؤ نةةةة لنوصةةةول إلةةةى السةةةنطة وكةةةداولها دون لير ةةةا مةةةن 

وسكبقى الحاجةة إليهةا قا مةة والةددوة إلةى إصةالحها وك  ينهةا . المنظمات لير الح ومية
 . نظم الح م الديمقراطية ددوة جادة ومس ولة وفي محنهالنقيام بدور ا المر زي في 

ومةةةن أ ةةةم كنةةةك المةةةةؤ الت الكةةةي كجعةةةل األحةةةزاب السياسةةةةية قةةةادرة دنةةةى االركقةةةةاا       
بالديمقراطية  و اكساع دطوية األحزاب وادكماد ا دنى أدطاا ا، وكزايد قدركها دنى 

 ولةةةةيس مجةةةةرد السةةةةعي إدمةةةةاج المةةةةواطنين أفةةةةرادًا وجمادةةةةات فةةةةي الحيةةةةاة السياسةةةةية فعةةةةالً 
 لا إلةى جانةب كعزيةز مسة وليكها الوطنيةة وردايكهةا لنمصةالح . لنحصول دنى أصواكهم 

العامةةة فطةةاًل دةةن دمنهةةا الةةدؤوب مةةن أجةةل إرسةةاا الممارسةةة الديمقراطيةةة داخنهةةا وفيمةةا 
 .بينها وداخل الدولة واالركقاا بها أيطاً 

الكي كنشد الديمقراطية إلى وجةود وفي للك ككساوى حاجة الدول الديمقراطية والدول  
ومةةا النقةةد الموجةةه إلةةى األحةةزاب فةةي الةةدول الديمقراطيةةة . أحةةزاب وطنيةةة ديمقراطيةةة فيهةةا

كاريخيا وحديما إال ددوة من اجل إصالحها دنةى قادةدة الديمقراطيةة واالركقةاا بهةا حكةى 
 ةةم، حكةةى يكحقةةق مزيةةدًا مةةن الممارسةةة الديمقراطيةةة داخنهةةا مةةن حيةةث النةةوع إلةةى جانةةب ال

يكم دبةور الديمقراطيةة بسةالم مةن حقبكهةا السياسةية الرا نةة الكةي كينةب دنيهةا اىجرا يةة، 
إلةةى حقبةةة يمكنةةك فيهةةا المواطنةةون أفةةراد وجمادةةات مصةةادر المشةةار ة فةةي دمنيةةة كحديةةد 
الخيارات واكخال القرارات من قبل المنزمين بكطبيقهةا، ويبةرز دور ةم فةي كحديةد مطةمون 

 . جانب طبط منهجها الديمقراطية إلى
 

 


