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دور الننط التنظيني احلزبي يف عنلية التحول الدميقراطي
د .سردار قادر محى الدين /قسم السياسة  /كلية القانوف كالسياسة /جامعة السليمانية 3102/3102

مقدمة

ظهرت األحزاب السياسية يف القرف الثامن عشر بعد أف دخلت أفواجان مػن ثثلػا الشػعىل إجمل ا لػت العشػرنعا مػن
خبلؿ اإلنعخابات الربملانية لعلك املؤسسة ،لكنه يف حينه مل نكن هناؾ تيارات كأحزاب سياسية تسعى لعسػ ا عمػق قيميػان
كإمنػػا هػػدفها تعماػػة اومػػاه للاػػوز باإلنعخابػػات كلػػيت تػػياان تخػػر ،أم ع ػ أف تكػػونن الكع ػ السياسػػية داخ ػ السػػل ة
العشرنعية سمقت تكونن األحزاب السياسية ،إال أنه بعدها ظهرت أحزابان كتيارات أخرل للمشاركة يف اإلنعخابػات كتوسػيق
الدائرة اإلنعخابية اليت كانت منحصرة يف فاات معينة من الشعىل .كهذا ندؿ أف األحػزاب نشػ ت يف بادئػة أمرهػا يف سػمي
اللعمة الدميقراطية تكمن يف املشاركة كاإلنعخابات ،كمل تكػن لؤلحػزاب السياسػية من ػان تنظيميػان باسػعمرار إلدخػاؿ أكػرب عػدد
ثكػن مػػن األفػراد إجمل ا ػػزب ،بػ كػػاف عملػه مػػو ا كبالػػذات يف كقػت اإلنعخابػػات كبعػدها تنعهػػا كظياعػه إجمل حػ الػػدكرة
اودندة إلنعخاب السل ة العشرنعية.
كفقان هلذا سمقت الدميقراطية نش ة األحزاب السياسية ،كمل تكن سائدان ب ف هناؾ كسيلة سعكوف كسي ان ب السػل ة

كاوماه  ،كمث تعحموؿ ماهية العمثي من أعضاء يف اهلياة العشرنعية إجمل أحزاب سياسية اليت حتػدد مرتػح للنػاس كتعمػ
علػػى تعماػػعهم يف سػػمي الاػػوز .كمل تكػػن األحػزاب السياسػػية مػػادة خامػػة ككسػػيلة رئيسػػية ةورنػػة للمشػػاركة السياسػػية ،إال أف
الظاهرة السياسية قد تس ت كت ورت بظهػور أحػزاب إتػياكية كتػيوعية كفيمػا بعػد النازنػة الػيت جعلػت لؤلحػزاب السياسػية
تنظيمػان مسػػعمران كميليشػػيات تػػدافق عنهػػا ،كتناتػ يف سػػمي تسي ػ ا عمػػق قيميػان كتنػػدنولوجيان ،كمل تكػػن هػػدفها قيػػاـ عمػػق

سياسػػا نسػػود فيػػه الدميقراطيػػة كممادئهػػا ،ب ػ كانػػت الدميقراطيػػة كاإلنعخابػػات كسػػيلة مػػن كسػػا النضػػاؿ يف عمليػػة تسي ػ
للمجعمػػق .كأكؿ مػػن أبػػدع يف الػػنم العنظيمػػا لؤلح ػزاب هػػا العيػػارات اإلت ػياكية الػػيت قامػػت بعكػػونن الشػػعىل كالقسػػم،
ككانت هدفها توسيق اإلقياع العاـ كتربية ا عمق باليبية السياسية الناجحة .كمن مث بعدها الشػيوعيوف الػذنن أبػدعوا ايليػة
كنم تنظيما للحزب كتس ا كافة االت ا عمق كتعمعق بالسرنة كاملهنية ،كلكن النازنة أبدعت امليليشيا كػنم تنظيمػا
للدفاع عن ا زب كقهر اآلخرنن كدحػرهم كقلػىل السػل ة كتكػونن عمػق جدنػد الػذم نسػود فيهػا ممػادمء الااتسػعية .إال
أف النم اللجاين ها ظهرت دكف خلاية تندنولوجية ككانت منسجمة متامان مق الدميقراطية.
ككانػػت األح ػزاب السياسػػية هػػا الااع ػ الرئيسػػا كاميػػورم يف العمليػػة الدميقراطيػػة كح ػ اآلف ،فػػبل كجػػود هلػػا دكف

األحػزاب ،ال ميكػػن إ ػػاح عمليػة العحػػوؿ الػػدميقراطا دكف قيػاف األحػزاب بوظياعهػػا السػليمة ،كهػػذا مػػا ناعقػر إليػػه األحػزاب
يف الملػػداف الناميػػة ،جتيػػم عػ مػػن الععددنػػة السياسػػية رمػزان للعشػػرذـ الػػوطا كالدنكعاتورنػػة كاملراكحػػة كاإلبععػػاد عػػن الوطنيػػة
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مقارنػػة بػػالعمركز لػػو الػػذات الػػذم تػػرا األحػزاب أعضػػاءها عليػػه .فالعجػػارب السياسػػية ألمعػػت بػ ف الػػنم اللجػػاين للعنظػػيم
ا ػػزو هػػو الػػذم سػػينجح بالدميقراطيػػة كترسػػيا قيمهػػا يف ا عمػػق كمتركػػز الن ػػاس حػػوؿ الػػوطن كالق ػػيم العليػػا دكف العمػػيس
بآندنولوجية معينة حياؿ اآلخرنن.
أهداف البحث

نسعى الماحم يف كعابعه للموتوع بياف األهداؼ الآلتية:
 .0ةاكلة للع رؽ إجمل أف األص يف الظاهرة السياسية هو الكع السياسية اليت ظهرت يف الربملاف بعد اإلنعخابات
اليت جرت يف سمي حتدند من ميث الشعىل ،أم أف تكونن األحزاب تلى بعد ظور الكع الربملانية.
 .3ةاكلة للععرؼ على األمناط األربعة للعنظيم ا زو ،كما هو األقرب للعملية الدميقراطية.
 .2بياف العبلقة اليت تسود ب األمناط العنظيمية مق عملية العحوؿ الدميقراطا.
 .2الععػػرؼ علػػى اوػػزء األصػػي لػػدل األحػزاب السياسػػية كئحػػدل أركػػاف الرئيسػػية للعيػػارات السياسػػية كهػػا العنظػػيم،
ككيف سيؤلر هذا الركن الرئيسا على عملية العحوؿ الدميقراطا.
مشكلة البحث
تكمػػن مشػػكلة المحػػم يف دكر الػػنم اللجػػاين يف ترسػػيا ممػػادمء الدميقراطيػػة كاإل ػػاح بعمليػػة العحػػوؿ الػػدميقراطا
كتنمية ا عمق من خبلله كعدـ العشػرذـ الػداخلا بػ فرقػاء السياسػة .كهػ هػذا الػنم مػن العنظػيم ا ػزو هػو األقػرب إجمل
الدميقراطيػة أـ ال كمػػا دكر األمنػاط األخػػرل يف املضػمار كهػ تلػػك ا عمعػات الػػيت تسػود يف األمنػػاط الثبللػة الشػػعمة ايليػػة
كامليليشيا مل تنح يف عملية العحوؿ الدميقراطا كما ت ل ذلك النم على الصعيد الوطا كا عمعا كعلػى ا يػاة السياسػية
يف المبلد كهػ األمنػاط الثبللػة الػيت ذكرناهػا متثػ عائقػان بالاعػ علػى طرنػا ترسػيا ممػادمء الدميقراطيػة كمػا دكر األحػزاب
السياسية يف عملية العحوؿ كه بامكػاف األحػزاب الػيت تعمػ األمنػاط الثبللػة مػن الصػعىل هليهػا عنهػا ككيػف هػا صػورة
ا ياة السياسية يف ظ ك كاحد منه
فرضية البحث

تكم ػػن فرت ػػية المح ػػم يف :ب ػػالرزم م ػػن إف لؤلحػ ػزاب السياس ػػية دكر ة ػػورم يف عملي ػػة العح ػػوؿ ال ػػدميقراطا ،إال أف

النم العنظيمػا ا ػزو اللجػاين هػو الػذم نػؤدم إجمل ترسػيا ممػادمء الدميقراطيػة كالع ػونر بػا عمق ،كتععػذر عمليػة العحػوؿ
الدميقراطا لدل األمناط الثبللة؛ الشعمة كايلية كامليليشيا.
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منهجية البحث

لقد اععمدنا عند كعمعنا للموتوع إجمل منهج ألن املعني بالعنواف كمها املنهج الوصػاا العػار ا كاملػنهج العحليلػا
لمياف العبلقة ب السمىل كالنعيجة كالوصوؿ إجمل نعائج عملية من املمكن تعميمها.

هيكل البحث

لقػػد قسػػمنا المحػػم الػػذم بعن ػواف دكر الػػنم العنظيمػػا ا ػػزو يف عمليػػة العحػػوؿ الػػدميقراطا  ،إجمل مقدمػػة كلبللػػة
مماحم ،فاا املمحػم األكؿ تع رقنػا إجمل العبلقػة املعكاملػة بػ الدميقراطيػة كا ػزب السياسػا ،كيف املمحػم الثػاين أتػرنا إجمل
األمنػػاط العنظيميػػة ا زبيػػة األربع ػػة كخصائصػػها ،كيف املمحػػم األخ ػ حاكلنػػا ت ػػرح دكر ال ػػنم اللجػػاين يف عمليػػة العح ػػوؿ
الدميقراطا على األصعدة الثبلث كها الوطا كا عمعا كا ياة السياسية ،كمن مث هناؾ خامتة كقائمة باملراجق.
المبحث األول
العالقة التكاملية بين الديمقراطية والحزب السياسي

أوالً :عملية التحول الديمقراطي

 .1ماهية الديمقراطية المستقرة

مل نكػػن تعرنػػف الدميقراطيػػة بػ مر هػ  ،كمػػا أنػػه مل نػػزعم أحػػد بػػاف هلػػا تعرنػػف كاحػػد ال زػ  ،كلكػػن الػػذم هػػو مػػن
األمػػور املعاقػػة حوهلػػا ،هػػو أنػػا مػػنهج للحكػػم كليسػػت تندنولوجيػػة لػػه ،ألف ا كػػم البػػد كأف لػػو منهػػا كحت ػ ةلهػػا – أم
اآلندنولوجيػة -القػيم الػيت تعاػا عليهػا ا عمػق كتكػوف قا ػان مشػػيكان النعهػاج ا يػاة مػن خبلهلػا ،ك سػد فيمػا بعػد يف عمليػػة
إسػعاعاء تػػعمية يف كليقػػة دسػػعورنة كطنيػػة معاػػا عليهػػا مػػن قمػ أزلميػػة مػواطا الكيػػاف السياسػػا .كإذا كانػػت الدميقراطيػػة مػػن
زانعها حكم الشعىل بالشعىل للشعىل ،فعلك تعا ب ف الشعىل هو املرجق األكؿ كاألخ للظاهرة السياسػية كنظػاـ ا كػم
يف المبلد ،إال أنػا ال تقعصػر علػى تػك نظػاـ ا كػم فقػ  ،كإمنػا تععػدل ن ػاؽ املؤسسػات الدسػعورنة كتػدخ مماتػرة يف
صػلىل العبلقػػات بػ األفػراد كاوماعات...كقمػ أف تكػػوف تػػكبلن لنظػػاـ ا كػػم ،هػػا سػػيد لقػػيم إنسػػانية ،كمنػ للعػػي ،
كالقواعػػد الدسػػعورنة الوتػػعية ،الػػيت تعربعنهػػا ،هػػا ػػرد بنيػػة فوقيػػة ،ال مع ػ هلػػا ،إال بقػػدر مػػا تعمسػػك اوماعػػة باملمػػادمء
كالقيم اليت تكرسها هذ القواعػد  )0(.كعػبلكة علػى ذلػك أنػا تشػ إجمل طرنقػة أك أسػلوب ا يػاة يف ا عمػق .نععقػد كػ
فػػرد مػػن خبللػػه أف لدنػػه حرنػػة املشػػاركة يف القػػيم الػػيت نقرهػػا هػػذا ا عمػػق...فها الارصػػة املعاحػػة ألعضػػاء ا عمػػق للمشػػاركة
جترنة يف القرارات اليت متت ك االت حياهتم...كما انا ثابة نسا سياسػا قػائم علػى ممػدأ ثارسػة للحكػم ،مػن خػبلؿ
موافقة اميكوم كتقملهم له ( )3كهذا جوهر الشرعية اليت تكمن يف إرادة تعمية كاليت تنعكت يف النظاـ السياسا.
( )0د .عصاـ سليماف ،مدخ إجمل علم السياسة ،ط( ،0ب كت ،الدار اوامعية لل ماعة كالنشر ،)0891 ،ص303ك.301
( )3د .ةمد علا ةمد ،أصوؿ اإلجعماع السياسا ( ،األسكندرنة ،دار املعرفة اوامعية ،) 0892 ،ص358ك.311
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إف جػػوهر الدميقراطيػػة الػػذم نقػػوـ عليػػه ا كػػم الرتػػيد ،نكمػػن يف؛ مػػن الػػذم نكػػم كيف سػػمي مصػػلحة مػػن ميػػارس
صػػبلحياته فوفقػان لعلػػك النظػػرة البػػد كأف نكػػم األفضػ كباخعيػػار أزلميػػة املػواطن أناسػػهم ،الػػذم نكػػم بػػا هم كميػػارس
صبلحيات قد أع ا له كفقان ملمادمء قانونية ،ألف املواطن نرندكف ا رنة ،كمحانػة مصػا هم العامػة ،كأف يػق مػا نػدث
يف ا عمػػق كنمػ  ،البػػد كأف ن ػرب بػػئرادهتم العامػػة اإلنسػػانية ،فالقػػانوف هنػػا لػػيت إال أحػػد مبلمػػح كجػػودهم القػػائم ،ب ػ هػػو
قاعدة ملا جيىل أف نوجد ( .)0كالكياف السياسا يف النظاـ الدميقراطا البد كأف نقيم على لوابت عمعيػة مشػيكة ،كمل لػو
عمق يف العػارنا دكف لوابػت ،ألنػه نعػا خػركجهم مػن العػارنا كانعػداـ تخصػيعهم املعنونػة الػيت تمػ عليهػا ا ضػارة كالقػيم
املشػػيكة ،كمػػا أف عمػػق اػػذ ا الػػة ك نػػه مل نولػػد بعػػد ،ألف ا عمػػق ا أك األمػػة ا ليسػػت حالػػة بيولوجيػػة قابلػػة للعشػػكي ،

ػػد ميكػػن معػػه ،أف اػػيع لوابػػت مث نزرعهػػا يف عق ػ ككجدانػػه ،ب ػ الثوابػػت تكػػوف كتصػػمح قػػيم لمنػػاء كاقػػق مع ػػور تنمػػوم
حضارم تقػوم مػن خبلهلػا الشخصػية املعنونػة ،كال تػزرع تلػك الثوابػت مػن خػارج كيانػه ،فاألمػة هػا الػيت هعػار الثوابػت(.)3
كتنمػػق مػػن الثوابػػت مسػ لة الػػوالء الػػيت مػػن الظػواهر اميورنػػة اإلجعماعيػػة كالسياسػػية يف ا عمػػق ،ألف الػػوالء جيعػ مػػن امل ػواطن
خادمان كفيان لقضيعه ،فبلبد من كجود من نشاركه هػذ ايدمػة ،كلكػن نبلحػ مػن جهػة أخػرل أنػه طاملػا تعجػه القضػية إجمل

توحيد ك ق العدند من القائم خبدمعها يف عم كاحد ،فانا دائمان ما تمدك لعاقد الوالء ،على أف هلػا اسػعقبلهلا ،كصػاعها
البلتخصػػية أك ا ػػاكزة ياتػػه اياصػػة ( ،)2ب ػ جيمعهػػا هػػدؼ كقضػػية مشػػيكة مػػق اآلخ ػرنن كنععمػػدكف علػػى أناسػػهم كال
نلج كف إجمل خارج بوتقعهم إال إذا كرسو يدمة قضيعهم الوطنية ألنه ميت بشخصيعهم املعنونة.
إف ا عمعات اليت تكونت قم تكونن الدكلة ،ها الػيت كصػلت إجمل مرحلػة العقػدـ كبنػاء كيػاف حضػارم مزدهػر ،ألف
السػػل ة ليسػػت إدارة للم ػوارد ،ب ػ هػػا إدارة كإت ػراؼ لكػ الظ ػواهر يف ا عمػػق كافػػة ،كأنػػا ثابػػة الظػػاهرة اميورنػػة لعحسػ
املص اإلنساين من خبلهلا ،فكلمػا كانػت جيػدة كػاف ا عمػق جتػاؿ أفضػ  .ألف السػل ة هػا كسػيلة لعحقيػا الصػا العػاـ
الذم ميث يف القيمة العليا للجماعة ،كمن أمهها قيمة العدالة كاملساكاة كا رنػة...كأف قواعػد كجػود السػل ة كةػاكر ارتكازهػا

تكمػ ػػن يف قاعػ ػػدة :ا كمػ ػػة كاملعرفػ ػػة ،القانونيػ ػػة ( الشػ ػػرعية ) ،املشػ ػػركعية ( الرت ػ ػػا كالقمػ ػػوؿ ) ،القػ ػػوة كالقػ ػػدرة ،املش ػ ػػاركة،
العوازف ( )2كتعد هذ القواعد مػن أهػم املسػامهات الاكرنػة املشػيكة حػوؿ السػل ة كالظػاهرة السياسػية السػليمة الػيت تنسػجم
مػػق الدميقراطيػػة .فهػػذ القػػيم مػػن زانػػات الدكلػػة الدميقراطيػػة إلسػػعاد املػػوطن  .فمػػثبلن أف العدالػػة هػػا لػػة منعظمػػة مػػن
العبلقات ب عدد من ممدعا القيم ،كتؤلف عندئذ منظومة القيم اليت نعيؼ اا ك امرمء لس كها قػيم تصػونا قواعػد

( )0د .ركني ػ ػػه دكالت ػ ػػارن  ،دراس ػ ػػات ح ػ ػػوؿ النظرن ػ ػػة الدميقراطي ػ ػػة ،ت :د .ح ػ ػػاف اوم ػ ػػا  ،ط ( ،0دمش ػ ػػا ،دار ط ػ ػػبلس،) 0895 ،
ص211ك.210
( )3د .رفيا حميىل ،املقدس كا رنة ،ط ( ،0القاهرة ،دار الشركؽ ،) 0889 ،ص01ك01ك.08
( )2جوزانا ركنت ،فلساة الوالء ،ت :أمحد األنصارم ،ط ( ،0القاهرة ،ا لت األعلى للثقافة ،) 3113 ،ص21ك.53
( )2د .عم ػ ػ ػ ػػداملع ا ةم ػ ػ ػ ػػد عس ػ ػ ػ ػػاؼ ،مقدم ػ ػ ػ ػػة إجمل عل ػ ػ ػ ػػم السياس ػ ػ ػ ػػة ،ط ( ،3عم ػ ػ ػ ػػاف ،دار ػ ػ ػ ػػدالكم للنش ػ ػ ػ ػػر كالعوزن ػ ػ ػ ػػق،) 0891 ،
ص011ك001ك.038
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عامػػة ،كتػػذكد عنهػػا ،عنػػد اإلقعضػػاء ،قػػوة اوماعػػة...كأنا ليسػػت قيمػػة أخبلقيػػة فق ػ  ،بقػػدر مػػا هػػا قيمػػة سياسػػية .ألف
العدالة ها عدالة الكياف السياسا على ا عمق (.)0
أماا رنة فها الوجه اآلخر لدل كث من الماحث للدميقراطية ،فها اللمنة األساسػية هلػا ،كبػدكنا تاػرغ مػن ةعواهػا،
كال ميكن تعرناها دكف ا رنة ،ألنا تش ب ف هناؾ أكثر من رأم يف ا عمػق ،ككػ سػيد لناسػه كنظػى خبصوصػيعه ،كتػنظم
هذ الظاهرة يف الئحة قانونية يف سمي الكػ  ،ألف تػماف ا رنػات العامػة كثارسػة ا قػوؽ السياسػية هػا تعميػا ووانػىل
دميقراطية كافة...كاف ك قيد نارض يف ذلك نعد حاجزان كانعقاصان من الدميقراطيػة ا قػة...ألنا تعػا بالدرجػة األكجمل كتػق
السل ة العليا يف ند الشعىل .كبدكف أف نعمعق أفراد الشعىل با رنة الشخصػية كحرنػة ا ػدنم كاإلجعمػاع ال ننشػ للشػعىل

هذا ا ا ( .)3كا رنة ها القيمة األساسية يف ا عمعات الدميقراطية أكثر مػن قيمػة املسػاكاة الػيت تعػد مػن الركػائز األساسػية
كاميورنػػة هلػػا ،فالدميقراطيػػة هػػا ا كػػم العػوافقا بػ العناقضػػات ،ألنػػا ملياػػة بالعناقضػػات ،كاألخ ػػر أنػػا هػػا الػػيت قػػد تولػػد
نقيضػػهال لػػذلك ،مػػن الضػػركرم جػػدان إعػػادة حتليػ ثارسػػات الدميقراطيػػة للحػػؤكؿ دكف كقػػوع يف هػػذا اي ػػرل ...كباإلسػػعناد
إجمل تارنا طون  ،فها قيد اإلنشاء بشك معواص  ...ح ذهىل المعض ا منهم ركسوا ب نػه ال نوجػد إطبلقػان دميقراطيػة
حقيقية (.)2
بالرزم من أف الدميقراطية مسوزة بالظػاهرة السياسػية كا كػم أكثػر مػن ز مهػا ،إال أنػا ال تقػم إال علػى بنيػة كأرتػية
اجعماعي ػػة مناس ػػمة كمهي ػ ة ،ألن ػػا يف العنعيج ػػة ه ػػا ظ ػػاهرة اجعماعي ػػة كبع ػػدان هل ػػا ،ك نعمي ػػز ا عم ػػق ال ػػدميقراطا بليون ػػة بنيع ػػه
اإلجعماعي ػ ػػة ،كعن ػ ػػدما تك ػ ػػوف الش ػ ػػركط معس ػ ػػاكنة ،نم ػ ػػدؿ األت ػ ػػخاص أم ػ ػػاكنهم بش ػ ػػك دائ ػ ػػم ،كتص ػ ػػمح أم ػ ػػاكنهم قابل ػ ػػة
للعمادؿ...فلم تعد العمعية كالسي رة أمران كاقعػان ضػق لػه ،بقػدر مػا مهػا مقمولعػاف ألنمػا تسػمحاف لكػ فػرد منهمػا بالوصػوؿ
إجمل أم كت ػ ػػق اجعم ػ ػػاعا...كأف انعق ػ ػػاؿ ا عم ػ ػػق العقلي ػ ػػدم إجمل ا عم ػ ػػق ا ػ ػػدنم ،ن ػ ػػيجم بعحونػ ػ ػ عمي ػ ػػا لعنظ ػ ػػيم المني ػ ػػة
االجعماعيػػة ( .)2كهػػذا ال تعػػا بػ ف ا كومػػات الدميقراطيػػة ليسػػت عنياػػة أك قاسػػية يف فػيات معينػػة مػػن اهليػػاج الشػػدند أك
األخ ػػار الكػػربل؛ لكػػن أزمػػات كهػػذ تكػػوف نػػادرة كقص ػ ة األمػػد...كالناس ال ننظػػركف إجمل حكػػامهم ك سػػاة ب ػ كحمػػاة
كرعاة...كالسػػل ة تمقػػى هائلػػة كحارسػػة ت خػػذ علػػى عاتقهػػا كحػػدها ت ػ م احعياجػػاهتم كاالت ػراؼ عل ػػى مص ػػائرهم...فهم

( )0رمي ػ ػػوف ب ػ ػػوالف ،األخ ػ ػػبلؽ كالسياس ػ ػػة ،ت :د .ع ػ ػػادؿ العػ ػ ػوا ،ط ( ،3دمش ػ ػػا ،دار ط ػ ػػبلس للدراس ػ ػػات كالي ػ ػػة كالنش ػ ػػر،) 0883 ،
ص201ك203ك.201
( ) 3د .حػاف علػواف محػادم الػػدليما ،الػنظم السياسػػية يف أكركبػػا السربيػة كالوالنػػات املعحػدة األمرنكيػػة ،ط ( ،0عمػاف ،دار كائػ لل ماعػػة
كالنشر ،) 3110 ،ص.11
( )2إنرنك كيسبلسا ،الدميقراطية كاملساكاة ،ت :جهيدة الكند ،ط ( ،0ب كت ،معهد الدراسات اإلسياتيجية ،) 3111 ،ص.02
( )2املرجق ناسه ،ص20ك.23
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نرنػػدكف أف ندقػػادكا ،كنرزمػػوف يف المقػػاء أح ػراران ( )0يف تف كاحػػد ،كلكػػن العشػػكيك يف الس ػػل ة سػػيمقى أم ػرا دئوب ػان مادامػػت
السياسة قائمة ،كخاصة يف ا عمعات الدميقراطية اليت تعيد لقة املواطن كامهم بشك دكرم.
كم ػػن خصائص ػػها اووهرن ػػة ه ػػا؛ م ػػذهىل فلس ػػاا كظه ػػرت يف بادئ ػػة أمره ػػا ةارب ػػة للحك ػػم االس ػػعمدادم يف أكركب ػػا،
كتمدنله بنظاـ نسود فيه ا رنة كالسػيادة الشػعمية كانعكسػت فيمػا بعػد يف دكلػة املؤسسػات ،كمػا ت سسػت علػى ممػدأ ا رنػة
كممػػدأ املسػػاكاة ،كذات طػػابق سياسػػا كلػػيت اقعصػػادم كربػ الدميقراطيػػة باكػػرة ا رنػػة السياسػػية كا رنػػة الاردنػػة ،جيعػ مػػن
الدميقراطي ػػة ثاب ػػة عقي ػػدة سياس ػػية ،كم ػػن خصائص ػػها أنضػ ػان أن ػػا تع ل ػػىل الععددن ػػة السياس ػػية ال ػػيت تك ػػرس حك ػػم الش ػػعىل
كسػػيادته ،كهػػا حكػػم األزلميػػة مػػق اح ػياـ رأم كحقػػوؽ األقليػػة أك املعارتػػة ،كمػػا أن ػػا تع ل ػػىل األخػػذ ب ػػاالقياع العػػاـ ال

اإلقياع املقيد( .)3كمن أسسها اليت هعل إجمل حد ما مق خصائصها ،منها؛ اإلدراؾ كاإلسعقبللية للمػواطن  ،كاليكيػز علػى
املص ػػا العام ػػة ،كاملس ػػاكاة ،كا ا ػػاظ عل ػػى خصوص ػػية األط ػ ػراؼ م ػػن خ ػػبلؿ حرن ػػة الععم ػ ػ كتك ػػونن اوماع ػػات كإط ػػبلؽ
االنعخابػات الدكرنػػة ،الػػوعا السياسػػا مػن قمػ املػواطن للدميقراطيػػة ،كزانعهػػا حتقيػا ا قػػوؽ كا رنػػة للنػػاس( .)2كال بػػد كأف
تكػػوف املنافسػػة مكاولػػة لك ػ القػػول السياسػػية الػػيت حتػػيـ قواعػػد اللعمػػة الدميقراطيػػة ،كأف حػػا العصػػونت مكاػػوؿ للجميػػق
بصػػرؼ النظػػر عػػن العػػرؽ أك الن ػػوع أك الػػدنن ،باإلتػػافة إجمل اح ػياـ ا ق ػػوؽ املدنيػػة ،ككج ػػود تع ػػدد ملراكػػز ص ػػنق الق ػرار ػػا
نعضػػمن مػػن مسػػاءلة كمسػػؤكليات معوازنػػة ،كعلػػى كافػػة القػػول السياسػػية القمػػوؿ لقواعػػد اللعمػػة الدميقراطيػػة بسػػض النظػػة عػػن
نعائجها كإال حتولت إجمل دميقراطية ز مسعقرة ،ألف املصدر الوحيد للشرعية هػو أصػوات النػاخم كمعيػاران هلػا ،كإال حتولػت
إجمل دميقراطية امونة أك دميقراطية ببل دميقراطي (.)2
 .2التحول الديمقراطي

أصػػمحت ظػػاهرة عمليػػة العحػػوؿ الػػدميقراطا موتػػق جػػدؿ الاكػػرم كالسياسػػا كاالقعصػػادم كاالجعمػػاعا ك...ا

ب الارقاء السياسي  ،كال نوجد تعرنف تام هلا ،إال انػا عمػارة عػن موعػة مػن املراحػ  ،الػيت تعػاد النظػر مػن خبلهلػا يف
خارطػة القػػوة علػػى مسػػعول النظػػاـ السياسػػا ،كالػػيت تمػػدأ بسػقوط النظػػاـ االسػػعمدادم القػػدد كتسػ تػػدرجييان بنظػػاـ دميقراطػػا
نس ػػود فيػػه ممػػدأ ا رنػػة ك كالععددنػػة السياس ػػية كاملؤسسػػاتية كسػػيادة اإلرادة العامػػة .كهػػذا العح ػػوؿ نكمػػن احػػه يف مػػدل
اس ػػعجابة األط ػ ػراؼ بآلي ػػات العح ػػوؿ ،ألف العملي ػػة تعج ػػاكز ح ػػدكد ا ق ػػوؽ كا رن ػػات اوماعي ػػة إجمل إص ػػبلحات سياس ػػية
كانعكاسها يف عملية صناعة القرار ،كما ننظر إجمل العملية ب نا البد كأف تكوف معواصلة كلكنها ز مضمونة.
( ) 0موعة من املؤلا  ،العشكيك يف السل ة ،سلسلة ماػاهيم الليربتارنػة كركادهػا (  ،) 0ط ( ،0عمػاف ،رنػاض الػرنت للكعػىل كالنشػر،
 ،) 3119ص53ك.52
( ) 3د .ةمد رفعت عمدالوهاب ،ممادمء النظم السياسية ( ،ب كت ،منشورات ا ليب ا قوقية ،) 3113 ،ص.081 -092
( )2د .ةمد علا ةمد ،أصوؿ اإلجعماع السياسا ،مرجق سابا ،ص.319 -312
( )2د .خلي حس  ،قضانا دكلية معاصرة ،ط ( ،0ب كت ،دار املنه اللمناين ،) 3111 ،ص221ك.220
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من خصائص عملية العحوؿ الدميقراطا أنا تسود فيها الارقاء السياسي على اودؿ السياسا فيما بينهػا كػا حتػ
كػ فاػػة مكػػاف الصػػدارة كالػػعحكم بزمػػاـ األمػػور كتػػرؾ بصػػمعها السياسػػية علػػى املعػػادالت ا عمعيػػة يف هػػذة املرحلػػة ،كالقػػوؿ
ب نػػا مرحلػػة زػ مضػػمونة تػ مػػن خػػبلؿ هػػذا اوػػدؿ السياسػػا الػػذم نن لػػا بػ الارقػػاء ب نػػا يف بعػػض األحيػػاف نعحػػوؿ
اوػػدؿ السياسػػا إجمل ح ػراؾ سياسػػا عنيػػف ب ػ الااػػات السياسػػية .كمػػن مث تسػػود قضػػية اهلونػػة موتػػق جػػدؿ ككاػػاح ب ػ
الارقػػاء ،ألف اهلونػػة يف كث ػ مػػن األحيػػاف يف تلػػك الاػػية اإلنعقاليػػة تصػػمح عػػامبلن رئيسػػيان إلب ػػاؿ العمليػػة كعػػدـ احػػا لػػو
الدميقراطي ػػة املس ػػعقرة ،جػ ػراء طسي ػػاف فا ػػة سياس ػػية أك عنص ػػر م ػػا عل ػػى زم ػػاـ األم ػػور كالعملي ػػة السياس ػػية كهتم ػػي اآلخػ ػرنن
كإخراجهم لو مص زػ معػركؼ ،لػذا تلجػ املهمشػوف جػراء تلػك السياسػات إجمل طػرؽ زػ مرتػية يف النظػاـ الػدميقراطا
للدفاع عن ناسها .فخ عبلج سم اهلونة الوطنية هػو اال حتسػىل أك تنسػىل إجمل أم فاػة معينػة دكف ز هػا ،بػ تشػخص
ب نا كطنية مشيكة تعرب عن الشخصية املعنونة للشعىل معها قيم كطنية تاملة مشيكة اليت نكوف الدسعور عليها.
كم ػػن رك ػػائز عملي ػػة العح ػػوؿ؛ حرن ػػةالععم كتك ػػونن اوماع ػػات ،الععددن ػػة السياس ػػية ،الثقاف ػػة الدميقراطي ػػة كاألحػ ػزاب
السياسية اليت تعداف من إحدل املكونات األساسية لعملية العحوؿ ،الدسعور ،تنظيم كحتدنػد إطػار مؤسسػا قػانوين للحيػاة
السياسػػية ،كإجػراء اإلنعخابػػات ،كاملشػػاركة السياسػػية ،كإزالػػة تلػػار العسػػل الػػذم كػػاف سػػائدان يف النظػػاـ اإلسػػعمدادم القػػدد،
كإع ػػاء ا رنػػة العامػػة ملكونػػات ا عمػػق املػػدين ملسػػانرة عملهػػم يف سػػمي العحػػوؿ السػػليم للعمليػػة كبلػػوغ مرحلػػة الدميقراطيػػة
املسعقرة .كا كمة يف تلك الركائز للعملية تكمن يف أمرنن أساسي  ،أال كمها؛ الععرؼ علػى اهلػدؼ مػن الدميقراطيػة كتلػك
املرحلػػة ا ساسػػة ا ا ػػة ،كمػػن مث أف تكػػوف كسػػائ حتقيػػا هػػذا اهلػػدؼ كاتػػحة أمػػاـ الارقػػاء ،ألف الدميقراطيػػة تسػػعهدؼ
حتقيػػا السػػيادة الشػػعمية ...كأف كسػػائ حتقيػػا الدميقراطيػػة ال تقعصػػر علػػى ػػرد تقرنػػر ممػػدأ السػػيادة الشػػعمية كإنشػػاء برملػػاف
منعخىل مماترة بواس ة الشعىل كإمنا ال بد انضان من رقابة الػرأم العػاـ علػى أعمػاؿ ا كػاـ ،فهػذ الرقابػة هػا الايصػ بػ
ا كم الػدميقراطا كا كػم الػدنكعاتورم ،بػ إف هػذ الرقابػة هػا الػيت عػ إتػياؾ الشػعىل يف إدارة تػؤكف الدكلػة إتػياكان
فعليان (.)0
كإف عملية اإلصبلح السياسا ليست ب مر ه كإمنا تع لىل الوسائ كالوقت كاوهد كالعقلية معػان ،كسػعجد ناسػها
أمػ ػػاـ عوائػ ػػا نعلاػ ػػة ،مػ ػػن بينهػ ػػا :السػ ػػلوؾ السياسػ ػػا ناسػ ػػه .فسالم ػ ػان مػ ػػا نلقػ ػػا الوس ػ ػ السياسػ ػػا مسػ ػػؤكلية عجػ ػػز علػ ػػى

اإلدارة...كتعف امكانية اسعنهاض املوظا أفسػهم يف العمليػة االصػبلحية كاالسػعاادة مػن افكػارهم ك ػربعهم اياصػة...
ب ػ ػ نياكح ػػوف يف خض ػػم كه ػػم ا دال ػػة كأدكاهت ػػا أكث ػػر م ػػا تك ػػوف اععم ػػادهم عل ػػى عنص ػػر العنمي ػػة المش ػ ػرنة...زياب امل ػػدة
الزمنية...كتعف االسعثمار يف ا اؿ لاكػرم ايػاص بػاالدارة العامػة ...كمػن مث أف معظػم االصػبلحات قػد ا تنايػذها مػن
دكف تاك بعما با اكمية...فقد كاف مػن املاػيض إرسػاء االصػبلح علػى العماصػ بػ ميػادنن ا اكميػة ،زػ أف الػذم

( )0د .ةمد علا ةمد ،أصوؿ اإلجعماع السياسا ،مرجق سابا ،ص.312
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حص ػ ػ كػ ػػاف خػ ػػبلؼ ذلػ ػػك بػ ػػدلي مػ ػػنح ك ػ ػ مػ ػػن املسػ ػػعون السياسػ ػػا كاالدارم كعلػ ػػة مػ ػػن الصػ ػػبلحيات متػ ػػارس ثارسػ ػػة
حصرنة (.)0
مل تنحصػػر عمليػػة العح ػػوؿ الػػدميقراطا يف من ػ مع ػ الػػذم البػػد عل ػػى اآلخ ػرنن أف ننػػعهج ػرا  ،ب ػ هنػػاؾ أمنػػاط
مععددة ،ر ا ال تنسجم ربة بعينها مق األخرل .كهذا العنوع دنلي على أف ايصوصية تعد إحدل ركػائز الدميقراطيػة ،فػبل
عمػق جتسػماف .كلكػن هنػاؾ منػاذج ر ػا عامليػة إجمل حػد

ت ما النهج الدميقراطا إال كال بد أف تؤخػذ الظػاهرة السياسػية لكػ
بعيد أسعخدمت يف عملية العحوؿ الدميقراطية ،منها(:)3
أ -العحػػوؿ الػػدميقراطا نعيجػػة لػػورات اجعماعيػػة إمػػا كػػدكاع إقعصػػادنة كالػػذم حػػدلت يف اململكػػة املعحػػدة كالوالنػػات
املعحدة ،ككانت نعاج حتالف طمقيت الربجوازنة كالدنيا تد ا كاـ ،كإما بدكاع سياسية اليت ت زالمان مق رزمػة يف الػعخلص
مػػن ا كػػاـ كلكػػن عػػرب تسي ػ قواعػػد اللعمػػة السياسػػية كالدسػػعورنة كهػػذا مل نكػػن ثكن ػان إال بػػزكاؿ املسػػعمد كإسػػقاط نظامػػه
الدموم ،كما حدث يف ركما ككوسعارنكا  0829كبوليايا  0853كجورجيا كأككرانيا ككوردسعاف العراؽ .0880
ب -العح ػػوؿ ال ػػدميقراطا حت ػػت س ػػل ة االحػػعبلؿ أك بالعع ػػاكف مع ػػه ،كه ػػذا ال ػػنم النعوق ػػف عل ػػى إرادة ال ػػدكؿ اميعل ػػة
كحػػدها ب ػ نعم ػ اػػىل مػػا بعػػد االسػػعقبلؿ قػػيم الدميقراطيػػة كاجراءاهتػػا ،إال أف النخمػػة السياسػػية لػػيت بامكانػػا أف تعجػػاكز
بصمات الدكلة اميعلة ،ألف العملية رم باترافها كحتت رعانعها ،كما حدلت يف العجربة العراقية.
ج -العحػػوؿ الػػدميقراطا يف ظ ػ امػػة دميقراطيػػة كالػػذم ن ػ بعػػد سػػقوط املظػػاـ اإلسػػعمدادم القػػدد سياسػػيان كوفػػاة

ا ػػاكم املسػػعمد اك جػراء هزميػػة عسػػكرنة ،تاقػػد مؤسسػػة ا كػػم تػػرعيعها ،فعحػ النخمػػة مكانػػا كتضػػق قيػػودان دسػػعورنة علػػى
ثارسعها ،كمػا حػدلت يف العجربػة الربازنليػة عػاـ  0812كاإلسػمانية عػاـ  0811كتػانواف عػاـ  0891كا ػر  ،0898كتعػد
ا الة اإلسمانية مثاالن قونان يف هذا اؿ كاسعسرقت عملية العحوؿ الدميقراطا أكثر من ست سنوات.
د -العحػػوؿ الػػدميقراطا مػػن خػػبلؿ االناعػػاح السياسػػا العكعيكػػا الػػذم نػػؤدم إجمل م الػػىل دميقراطيػػة .هػػذا الػػنم مػػن
العحوؿ ن لا مػن قمػ النخمػة ا اكمػة ثابػة ةاكلػة لعمدنػد فػية بقاءهػا يف السػل ة كزنػادة العمركػز لشػرعيعها السياسػية .إال
أنه ال ننجح إال بعوف تركط معينة ،مػن بينهػا كجػود معارتػة قونػة الػيت متثػ كافػة تػرائح ا عمػق .كمػا حػدلت العجربػة يف
اإلحتاد السوفييت ككورنا اونوبية عاـ  0891كجنوب أفرنقيا يف عاـ .0881
ق-كأخ ػ ان عمليػػة العحػػوؿ الػػدميقراطا مػػن خػػبلؿ انسػػحاب النخمػػة املسػػعمدة مػػن ا يػػاة السياسػػية بعػػد ارتاػػاع تكلاػػة
القمق ،كاف نجها السياسا نعد كونه عدد الاائدة كالنعيجػة كمل نػؤد إجمل كاقػق تنمػوم يف الػمبلد كإجمل خلػا حالػة مػن الػنم
العااعلا ب أبناء ا عمق ،كالعجربة اليونانية عاـ  0812كالربتساؿ  0812كب ك  0811كاألرجنع عاـ .0893
ك -باإلتػػافة إجمل عمليػػة العحػػوؿ الػػدميقراطا الػػيت تػ مػػن خػػبلؿ عامػ خػػارجا .إال أف العجربػػة مل ػػدم بئجيابيػػات
حا ة ،ألنا مل حت

صداقية ك ثابة عمليػة فػرض منػ معػ مػن ا كػم كتظهػر الدميقراطيػة مػن خبلهلػا كآندنولوجيػة أكثػر

()0بيار كاالـ ،تاعّت الدميقراطية من أج لورة يف ا اكمية ،ت :توقا الدكنها ،ط ( ،0ب كت ،دار الااراو ،) 3112 ،ص.90-19
( )3د .خلي حس  ،قضانا دكلية معاصرة ،مرجق سابا ،ص.222 -223
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من أف تكوف نجان للحكم .عبلكة على ذلك أنا تنحصر أكثر يف قػرارات كسػلوؾ إدارم فػوقا سػرنق ،بػدالن مػن أف تكػوف
نج كقيم كمن للعي كا كم معان كاألخذ جتسماف خصوصية ا عمعات اليت تعرض عليها الدنقراطيػة .كهػذا مػا نػدث مػق
كث من الدكؿ النامية.
هذ العملية ا ساسة كاملص نة بالنسمة للشعوب النامية سم قضيع ةورنع أال كمها توزنق الثركة كالسػل ة كعػدـ
احعكارها من قم تخص أك فاػة بعينهػا ،كمل تملػر ذركهتػا يف زالميػة الػدكؿ الناميػة ،بػ تراكحػت يف مكانػا كزادت املشػاك
عمقهػػا كتارعػػت ،كمل نػػؤت قيػػاس ػػاح الدميقراطيػػة بشػػاء نػػذكر ألف أبعػػاد قيػػاس النجػػاح هعصػػر يف ػػال ألنػ أال كمهػػا:
الش ػػرعية السياس ػػية كالوص ػػوؿ إجمل دميقراطي ػػة مس ػػعقرة ،كم ػػن مث العنمي ػػة االجعماعي ػػة كاإلقعص ػػادنة .إال أف العنمي ػػة يف ا ػػاؿ
اإلقعصػػادم ليسػػت اميػػور األكحػػد يف عمليػػة العحػػوؿ كقياسػػها ،كإذا كانػػت كػػذلك فئنػػا تعػػا تعزنػػز العقبلنيػػة االقعصػػادنة
كمم ػادمء الس ػػوؽ .فالسياس ػػة س ػػوؽ ن ػ ةله ػػا االقعص ػػاد ،جتي ػػم ت ػػؤدم م ػػا تس ػػمى بق ػوان االقعص ػػاد ،ب ػػدالن م ػػن اإلرادة
السياسية الشعمية ،إجمل حتدنػد هصػيص املػوارد كتقػدد الاوائػد يف ا عػق ،فاػا هػذ ا الػة تناصػ ا عمػق املػدين كالػدميقراطا
ع ػػن الس ػػل ة كال تعلق ػػى إال يف اإلنعخاب ػػات ال ػػيت ػػرل دكران كأف النخم ػػة ا اكم ػػة ه ػػا املس ػػي رة كاملعحكم ػػة يف املع ػػادالت
ا عمعيػػة كهلػػا أجنػػدة خاصػػة هعلػػف عمػػا أعلنعهػػا يف ا مػػبلت اإلنعخابيػػة كال ترجػػق إجمل الشػػعىل لشػػرعنعها مػػن جدنػػد (.)0
كم ػػا أف هن ػػاؾ املؤتػ ػرات الكياي ػػة لقي ػػاس الوت ػػق ال ػػدميقراطا يف المل ػػداف النامي ػػة كخاص ػػة يف ال ػػوطن الع ػػرو عل ػػى ص ػػعيد
اإلصػػبلح السياسػػا كاإلقعصػػادم كاإلجعمػػاعا كالثقػػايف كا عمػػق املػػدين( ،)إال أف العجػػز الػػدميقراطا ػػد اآلف أصػػمح مػػن

( )0تيمولا ميعسش  ،الدميقراطية كالدكلة يف العامل العرو ،ت :بش ِ
السماعا ،ط ( ،0القاهرة ،اهلياة املصرنة العامة للكعاب،) 3115 ،
ص.28
( ) من املؤترات الكياية لقياس الوتق الدميقراطا يف الوطن العرو:
أكالن :مؤتػرات اإلصػػبلح السياسػػا :الدسػػعور الػػدميقراطا ،املؤسسػ ات العشػرنعية ،اهلياػػات القضػػائية ،األحػزاب السياسػػية ،منظمػػات ا عمػػق
املدين ،الصحافة كاإلعبلـ ،ا قوؽ كا رنات العامػة ،الشػاافية ،الرقابػة كامياسػمة كاملسػاءلة ،العػزامن بػ الليرباليػة االقعصػادنة كالليرباليػة
السياسية ،العزامن ب العدالة كالليربالية السياسية ،املساكاة كاملشاركة السياسية ،مؤترات ترتيد السل ة ،فعالية النظاـ السياسا.
لانيان :املؤترات االقعصادنة :مؤترات أداء اإلقعصادات العربية ( النمو االقعصادم ما زاؿ تابعان للنا كال قت ،ارتااع معدالت العضػخم،
املن ق ػػة العربي ػػة أكث ػػر من ػػاطا الع ػػامل ل ػػيت تع ػػاين الم ال ػػة ) ،مؤت ػػرات اإلن ػػدماج يف االقعص ػػاد الع ػػاملا ( ا ص ػػة العربي ػػة م ػػن ت ػػدفقات
االسعثمارات المارزة يف العامل ،العبلقات العجارنة ب العرب كالعامل ،السياحة ب العرب كالعامل ).
لالثان :مؤترات قياس األكتاع االجعماعية :مؤتر العهمػي االجعمػاعا ،مؤتػر اإلسػعقرار االجعمػاعا ،مؤتػر نوعيػة ا يػاة ،مؤتػر أكتػاع
الااات اإلجعماعية ،مؤتر متك املرأة العربية ).
رابعػان :مؤتػرات قيػػاس ا الػػة الثقافيػػة :مؤتػػر العجػػانت الثقػػايف ،مؤتػػر عقبلنيػػة الثقافػػة ،مؤتػػر متاسػػك الثقافػػة القوميػػة ،مؤتػػر حالػػة عمػػق
املعرفة ،مؤتر حالة أداء اإلعبلـ.
خامسان :مؤتر ا عمق املدين :مؤتر املؤسسية ( القدرة على العكيف ،االسعقبلؿ ،الععقد ،العجانت ) ،املؤتػر القػانوين كالسياسػا ،املؤتػر
الثقايف ،املؤتر االقعصادم كاالجعماعا.
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نصيىل تلك الدكؿ اليت حاكلت اكز مرحلة العحوؿ ،كمػن األسػماب الػيت أدت إجمل دميومػة العجػر كاملراكحػة كانعػداـ العقػدـ
يف مسػػار العح ػػوؿ الػػدميقراطا مػػثبلن يف الػػوطن العػػرو :الػػنا  ،ص ػراعات املن قػػة ،العػػدخبلت ايارجيػػة ،القضػػانا العار يػػة
كالسياسية كا عمعية اليت مل حتسم كمل تعاجل يف تلك ا عمعات بعد(.)0
ثانياً :دور الحزب السياسي في عملية التحول الديمقراطي

مل تنحصػػر ظػػاهرة تاسػ نشػ ة األحػزاب السياسػػية يف نظرنػػة كاحػػدة دكف األخػػرل أك رأم معاػػا عليػػه ،ألف أسػػماب
النش ػ ة هعلػػف مػػن عمػػق إجمل تخػػر ،تمع ػان لع ػػور السياسػػا كظركفػػه اإلجعماعيػػة كاإلقعصػػادنة كالسياسػػية ،إال أف مػػق تعػػدد

النظرنات حوؿ املوتوع ،أال أنا اتاقت على أمر كاحد كهو أف األحزاب السياسية تولد من رحم األمة ،كليست مػن فػم
ا كم ،كما أنا تعػد ظػاهرة إنسػانية كهػا نعػاج الع ػور المشػرم كتعصػف باإلسػعمرارنة ،كانػا تعمػ ان للرقػا ا ضػارم كالع ػور
ا عمعػػا كالعجس ػػيد الس ػػلما لع ػػداكؿ الس ػػل ة( ،)3كه ػػذا العمػػانن أدل إجمل إجي ػػاد إت ػػكالية يف كت ػػق تعرن ػػف ع ػػاـ هل ػػا أك يف
تصػػنياها إجمل موعػػات نعلاػػة .كلكػػن بػػالرزم مػػن ك ػ هػػذ االخعبلف ػػات ف ػػاف كافػػة األح ػزاب السياسػػية تلعق ػػا يف كونػػا
اعات منظمة حتاكؿ السي رة على القوة (.)2

كلقػػد سػػمقت النش ػ ة الداخليػػة نش ػ ة ايارجيػػة ،أم ع ػ أف االنعخابػػات العش ػرنعية هػػا ا كانػػت المنيػػة الرئيسػػية
لؤلحزاب السياسية ،اليت كونت من داخ اهلياة العشرنعية ،إال أف الوتق قد تس يف م لق القرف العشرنن كمػا نػذهىل إليػه
مػورنت دكفرجيػػه ،فحػ سػػنة  0811كانػػت زالميػػة األحػزاب السياسػػية ذكات نشػ ة برملانية...كمنػػذ بدانػػة القػػرف أصػػمحت
النش ػ ػ ة ايارجي ػػة ه ػػا القاع ػػدة كالنش ػ ػ ة الربملاني ػػة ارت ػػدت م ػػن ذل ػػك ط ػػابق االس ػػعثناء...كها مرحل ػػة إق ػ ػرار االق ػ ػياع الع ػػاـ
تدرجييان...كاإلحاطػ ػػة العدرجييػ ػػة بكعلػ ػػة النػ ػػاخم اوػ ػػدد ،كذلػ ػػك باإلنعقػ ػػاؿ مػ ػػن نظػ ػػاـ اإلق ػ ػياع الاػ ػػردم إجمل نظػ ػػاـ اإلق ػ ػياع
اوم ػػاعا ( .)2كمل تظه ػػر األحػ ػزاب يف بدان ػػة نشػ ػ هتا إال يف س ػػمي املش ػػاركة يف ص ػػناعة القػ ػرار كالع ػػداكؿ الس ػػلما للس ػػل ة
السياسية كتقونة العملية اإلنعخابية كحتس الوتق السائد كت ونر  ،فكاف اهلدؼ من ذلك هػو العنػاكب يف ا كػم كخاصػة
اهلياػػة العش ػرنعية منػػه ،فهػػا الػػيت تقػػوـ بعمثي ػ امل ػواطن يف الربملانات...كأصػػمحت األح ػزاب هػػا الػػيت مػػن نكػػم كليسػػت

أنظر بالعاصي  :موعة من الماحث  ،مؤترات قياس الدميقراطية يف الملدف العربية ،ط ( ،0ب كت ،مركز دراسات الوحدة العربية3118 ،
) ،ص.51-52
( )0موعة من الماحث  ،تاس العجز الدميقراطا يف الوطن العرو ،ط ( ،0ب كت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،) 3100 ،ص.251
( )النظرنة الارنسية كاألمرنكية
( ) 3د .صماح مص اى املصرم ،النظاـ ا زو :املاهية املقومات الااعلية دراسات ت صيلية مقارنة ،مرجق سابا ،ص.10 -20
( )2د .نظاـ بركات كتخركف ،ممادمء علم السياسة ،ط ( ،5الرناض ،مكعمة العميكاف ،) 3112 ،ص.332
( ) 2م ػػورنت دكفرجي ػػه ،األحػ ػزاب السياس ػػية ،ت :عل ػػا مقل ػػد ك عمداميس ػػن س ػػعد ( ،بػ ػ كت ،ت ػػركة األمػ ػ لل ماع ػػة كالنش ػػر،) 3100 ،
ص09ك.08
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األتخاص ،كقيادة األحزاب ها الػيت متثػ ال مقػة ا اكمػة كالدعامػة األساسػية لػه ( ،)0كهػذا نعػا أف األحػزاب قػد نشػ ت
بشك رئيسا لع ونر العملية اإلنعخابية ،كأف ا ملة اإلنعخابيػة هػا الػيت سػمقت قيػاـ األحػزاب حػ م لػق القػرف العشػرنن
كلػيت إال .كخػ تػػاهد علػى هػػذا أف النظرنػة الدميقراطيػػة الكبلسػيكية تاػػرض كجػود عبلقػػة مماتػرة بػ ا كومػة كالشػػعىل
كلكػػن الدميقراطيػػة العمثيليػػة ا دنثػػة أكجػػدت كسػػي ان ب ػ الشػػعىل كا كومػػة كهػػو ا لػػت ،كمل نػػدخ يف حسػػماف أم مػػن

النظ ػرنع إمك ػػاف ت ػػور ال ػػنظم ا زبيػػة...كجع ا ػػزب السياس ػػا أداة نس ػػععملها الش ػػعىل للععم ػ ع ػػن أماني ػػه...كنرما إجمل
حتقيا كزف أكرب هلذ األماين كن م تنايذها من طرنا العم املشيؾ الذم نعيحه هلا جهاز ا زب (.)3
كليت من السرنىل أنضان رب تماف ا رنات كا قوؽ العامة كثارسة ا قوؽ السياسية عند ا دنم عن الدميقراطيػة
بظاهرة تعدد األحػزاب .كأف كػ قيػد ناػرض يف ذلػك نعػد حػاجزان أمػاـ حرنػة تشػكي األحػزاب كثارسػة نشػاطاهتا ،بػ نعػد
انعقاص ػان مػػن الدميقراطيػػة ا قػػة( ،)2فػػبل دميقراطيػػة دكف كجػػود أح ػزاب سياسػػية تعنػػافت فيمػػا بينهػػا علػػى السػػل ة كتشػػرعن
العملي ػػة اإلنعخابي ػػة النزنه ػػة ،كم ػػا ت ػػؤدم ب ػػالمبلد ل ػػو الس ػػبلـ ا عمع ػػا كالعنمي ػػة .ألف املػ ػواطن ه ػػم ال ػػذنن نر ػػوف املس ػػار
السياسا كمن له حا ا كػم مػن خػبلؿ مشػاركعهم يف ا يػاة السياسػية كاإلدالء بصػوهتم ملػن نسػمونه األفضػ  ،بػالرزم مػن

أف عمليػػة املشػػاركة السياسػػية عمليػػة معقػػدة كهلػػا مسػػعونات نعلاػػة تعمػػانن مػػن نسػػا سياسػػا إجمل نسػػا سياسػػا تخػػر ،كلكػػن
حجػػم العصػػونت لكيػػاف سياسػػا معػ نعػػد ثابػػة مػػدل لقػػة املػواطن لػػه كتقػػدنرهم لػػه للقيػػاـ جتكػػم الػػمبلد ،كهػػذ املشػػاركة
تعجػػاكز األحػزاب السياسػػية كتنضػػم إليهػػا ا ركػػات اإلجعماعيػػة ،الػػيت اهػػذت دكران مػػؤلرا يف ا يػػاة السياسػػية الدميقراطيػػة ،إجمل

حػػد حلػػت ة ػ األحػزاب السياسػػية يف بعػػض الملػػداف املعقدمػػة الدميقراطيػػة كاألكثػػر ت ػ ل ان علػػى اومػػاه مقارنػػة بػػاألحزاب
السياسية(.)2
إف األح ػزاب السياسػػية يف عمليػػة العحػػوؿ الػػدميقراطا تقػػوـ بالػػدكر الرئيسػػا ،كأف العمليػػة تععمػػد علػػى مكانػػة كدكر
كتوجيػه األحػزاب للمعػادالت ا عمعيػة لػػو ترسػيا الدميرقاطيػة أك إجهاتػها ،فاملسػؤكلية قيقيػػة تقػق علػى عاتقهػا أكثػر مػػا
تقػق علػى ز هػا ،ألف املواطنػوف نقومػػوف باملشػاركة مػن خبلهلػا أك نصػػوهتا لصػا ها ،حػ ا كػم ميػػارس مػن قملهػا .كمػا أنػػا
تع ػػد كاح ػػدل قن ػوات العنش ػػاة اإلجعماعي ػػة كالسياس ػػية يف ا عم ػػق يف س ػػمي الع ػ ل يف ال ػرأم الع ػػاـ كتك ػػونن الثقاف ػػة كاليبي ػػة
السياسػػية كاإلنػػدماج اإلجعمػػاعا خصوص ػان يف الػػدكؿ الدميقراطيػػة( .)5كعػػبلكة علػػى ذلػػك أف األح ػزاب السياسػػية يف عمليػػة
العح ػػوؿ تع ػػد ب ػػالركن األساس ػػا كتمػ ػ عل ػػى مواقاه ػػا كمنظوره ػػا السياس ػػا أزلمي ػػة املع ػػادالت ا عمعي ػػة كالوطني ػػة كالدس ػػعور

( )0د .إ اعي علا سعد ،دراسات يف العلوـ السياسية ،ط ( ،0األسكندرنة ،دار املعرفة اوامعية ،) 3113 ،ص.220
( )3د .ب ػػرس ب ػػرس زػػا ك د .ةمػػود خػ م عيسػػى ،املػػدخ يف علػػم السياسػػة ،ط ( ،01القػػاهرة ،مكعمػػة األ لػػو املصػرنة،) 0889 ،
ص.212
( )2د .حاف علواف محادم الدليما ،النظم السياسية يف أكركبا السربية كالوالنات املعحدة األمرنكية ،مرجق سابا ،ص.11
( )2د .إ اعيػ ػ ػ ػ عل ػ ػ ػػا س ػ ػ ػػعد ،عومل ػ ػ ػػة الدميقراطي ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ا عم ػ ػ ػػق كالسياس ػ ػ ػػة ،ط ( ،0األس ػ ػ ػػكندرنة ،دار املعرف ػ ػ ػػة اوامعي ػ ػ ػػة،) 3110 ،
ص390ك.230
( )5د .إبراهيم أبراش ،علم اإلجعماع السياسا ،ط ( ،0عماف ،دار الشركؽ للنشر كالعوزنق ،) 0889 ،ص323ك.311
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كاإلنعخابات كا ياة السياسية كتشجيق الظاهرة السياسية لو العمك كليت العشػرذـ ،كالعكػت صػحيح ،عػ إذا مل تقػم
األح ػزاب سػػؤكليعها ػػا املرحلػػة الػػيت تعػػد مػػن أكثػػر املراح ػ حساسػػية يف حيػػاة ا عمػػق ،تصػػمح عقمػػة يف طرنػػا العحػػوؿ
الدميقراطا.
يف حػ أف الععددنػػة ا زبيػػة كدكرهػػا اإلجيػػاو يف عمليػػة العحػػوؿ الدميقراطيػػة الػػيت نعمثػ دكرهػػا يف أداة الػرأم العػػاـ يف
الععمػ عػػن نعلػػف ا اهاتػه كتنشػػي ا يػػاة السياسػػية يف الدكلػػة كالعصػػدم لئلسػػعمداد ا كػػوما كخلػػا الن ػواب كالسياسػػي
القػػادرنن كحتدنػػد مسػػؤكلية السياسػػة العامػػة ،كلكػػن باملقاب ػ أصػػمحت األح ػزاب يف الػػدكؿ الناميػػة عػػاجزة عػػن القيػػاـ بعلػػك
املسؤكلية ك اكز املرحلة اإلنعقالية لو دميقراطية راسػخة ،بػ أصػمحت عقمػة يف طرنػا العحػوؿ كرمػزان للعشػرذـ الػوطا كالارقػة

كالضعف كالعزنػف للػرأم العػاـ كعػدـ اإلسػعقرار الػوزارم كتاضػي مصػا ها اياصػة علػى القوميػة كاقحػاـ املػؤلرات السياسػية
يف عم اإلدارة( .)0ب أصمحت مرحلة العحػوؿ الدميقراطيػة مرحلػة يف زانػة الصػعوبة كا ساسػية كتصػاية حسػابات كةاكلػة
إلقصاء اآلخرنن كعدـ الرتا بنعائج اإلنعخابات كإرجاع املعادالت ا عمعية إجمل نق ػة صػار كاملراكحػة يف مكانػا دكف تقػدـ
نػػذكر ،فمػػدالن مػػا نكػػوف اإلنعخػػاب إدارة كتناػػيت لؤلزمػػات ،عػ األحػزاب السياسػػية اإلنعخابػػات ذاهتػػا أزمػػة ،كهػػذا نقػػيض

متامان مق ماهية الدميقراطية كعملية العحوؿ الدميقراطا ،كننقلىل األصػ رأسػان علػى عقػىل ،ألف األحػزاب نشػ ت يف بػدانعها
لعنمية العملية الدميقراطية كليست إال.
مل حتسػػىل الدميقراطيػػة علػػى فاػػة بعينهػػا دكف اآلخػرنن أك حرمػػانم منهػػا ،رزػػم أف كػػوف الااػػة حتظػػى ب زلميػػة الشػػعمية،
ألنػػا التقػػيت باألزلميػػة الحعكػػار السػػل ة كإقصػػاء اآلخ ػرنن ،فالدميقراطيػػة هػػا النظػػاـ الػػذم تعػػيؼ األكثرنػػة فيػػه جتقػػوؽ
األقليات ،إذ تسلم ب ف أكثرنة اليوـ قد تعحوؿ إجمل أقليػة زػدان ،كهضػق كػم القػانوف مػن تػ نه أف ميثػ مصػا نعلاػة عػن
مصا ها لكنه ال مينعها من ثارسة حقوقها األساسية .اف الذهنية الدميقراطية تقوـ علػى هػذا الػوعا باإلرتمػاط املعمػادؿ بػ
الوحدة كالعنوع ( .)3فبل بػد علػى ا ػزب السياسػا أف نكػوف دميقراطيػان قمػ كبعػد كصػوله إجمل السػل ة كأف نقمػ لوجػود زػ
م ػػن األح ػزاب كت ػػم فك ػػر كمنهج ػػه كبرنا ػػه يف ت ػػوء املص ػػلحة كال ػرأم الع ػػاـ كتاكي ػػك منظومع ػػه العص ػػمية بس ػػمىل علني ػػة
السياسة كانعداـ سػرنة العنظػيم كأال نلجػ إجمل العنػف للوصػوؿ إجمل لسػل ة ،ألف عمليػة العحػوؿ تع لػىل ذلػك الػنهج( .)2ألف
املعيػػار ا قيقػػا لوجػػود الدميقراطيػػة يف عمػػق مػػا ،لػػيت كجػػود موعػػة مػػن األفكػػار املهمػػة كاملمػػادمء الدميقراطيػػة يف دسػػعور

هػػذا ا عمػػق ،كإمنػػا هػػو ثارسػػة النػػاس الاعليػػة هلػػذ األفكػػار كاملمػػادمء كا قػػوؽ ،فالدميقراطيػػة يف النهانػػة ثارسػػة...كالوعا
السياسا عند املواطن هو الضماف األكيد (.)2
( ) 0د .ةمد نصر مهنا ،علم السياسة ( ،القاهرة ،دار زرنىل لل ماعة كالنشر كالعوزنق ،) 0881 ،ص.208 -203
( ) 3تالف تورنن ،ما ها الدميقراطية حكم األكثرنة أك تمانات األقلية ،ط ( ،3ب كت ،دار الساقا ،) 3110 ،ص.35
( )2موعػػة مػػن المػػاحث  ،الدميقراطي ػة داخ ػ األح ػزاب يف الملػػداف العربيػػة ،ط ( ،0ب ػ كت ،مركػػز دراسػػات الوحػػدة العربيػػة،) 3112 ،
ص09ك.30
( ) 2د .إماـ عمدالاعاح إماـ ،الدميقراطية كالوعا السياسا ( ،القاهرة ،نضة مصر لل ماعة كالنشر كالعوزنق ،) 3111 ،ص.12
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فػػاألحزاب السياسػػية يف عمليػػة العحػػوؿ الػػدميقراطا تمقػػى اميػػور الرئيسػػا كاملػػؤلر يف ا يػػاة السياسػػية كخارطعهػػا ،كال
حت ةلها كحدة عمعية أخرل كها اليت حتػدد مصػ املسػار الػدميقراطا يف الػمبلد ،ألنػا إمػا أف تكػوف يف السػل ة فعسػمى
القول الر يػة يف ا يػاة السياسػية ،ألف ا كػم البػد مػن توجيهػه مػن قمػ حػزب معػ – أم حعميػة ا كػم مػن قمػ حػزب
على األزلىل ا ألنه صاحىل رؤنػة منهجيػة كاتػحة ،كإمػا أف تكػوف يف املعارتػة الػيت تسػمى بػالقول البلر يػة ،كهػا قػول
فعليػػة تمع ػان لكونػػا تنش ػ نش ػ ة كاقعيػػة ،أم مل تنش ػ بقػػانوف مسػػما ،كإمنػػا جػػاءت إف ػرازان لواقػػق عمعاهتػػا ،كلكنهػػا يف نانػػة
امل ػاؼ تػنظم أعماهلػػا بالقػانوف كعليهػػا اإللعػزاـ بػػه( .)0إذف فػ م دكر ميثلػػه ا ػزب السياسػػا يف عمليػة العحػػوؿ أك حػ فيمػػا
بعػػد ،فسػػيكوف دكران نو ةورنػان أساسػػيان كنقػػق عليػػه املسػػؤكلية ،كأف إدارة األدكار يف سػػمي الوصػػوؿ إجمل دميقراطيػػة تنافسػػية البػػد

كأف تسعس اك توظف يف سمي ترسيا السػيادة الشػعمية كإرادهتػا العامػة ،كتلػك األدكار ةػددة يف :األحػزاب كآلػة إنعخابيػة،
كحلمات للجدؿ ،ك دكات للعكيدف االجعماعا( .)3كأال تعجاكز أفعاهلا اإلطار السلما كأف تلعزـ بالدسعور.
المبحث الثاني
األنماط التنظيمية لدى األحزاب السياسية
أوالُ :أبعاد تحديد النمط التنظيمي الحزبي

 .1الواقع اإلجتماعي

زالمان ما تنش األحزاب السياسية علػى أرتػية اجعماعيػة كحتمػ مهومػان كطموحػان معينػة لشػرنة معينػة يف ا عمػق ،الػيت
ثابػػة املػػد االسػياتيجا السياسػػا كالقيمػػا هلػػا ،فػػبل تنشػ األح ػزاب خارجهػػا ،ألنػػا تمقػػى معلقػػة علػػى ناسػػها دكف أرتػػية،
ككيػػف ك ػػاف الواق ػػق االجعم ػػاعا للش ػػرنة فعليه ػػا تق ػػوـ األح ػزاب السياس ػػية كحتم ػ قض ػػيعها كتك ػػافح يف س ػػميلها .كيف نان ػػة
امل ػػاؼ تص ػمح هػػذ األسػػماب كاألرتػػية االجعماعيػػة مػػن إحػػدل دكاعػػا ت سيسػػها كحتدنػػد أهػػدافها ككسػػائلها كح ػ من ػ
تنظيمها.
 .2اآليديولوجية

هذا ما سنمحثه فيما بعد يف موتوع أنواع النم العنظيما ا ػزو ،فسالمػان مػا إذا كانػت األحػزاب نسػارنة فانػا تعمػ
الػػنم العنظيمػػا للحػػزب علػػى ط ػراز ايلي ػة أك القسػػم أك امليليشػػيا ،كسػػممها كاتػػح جػػدان ،ألنػػا تمحػػم كتنات ػ يف سػػمي
( )0د .عػػادؿ لابػػت ،الػػنظم السياسػػية دراسػػة للنمػػاذج الرئيسػػية ا دنثػػة كنظػػم ا كػػم يف الملػػداف العربيػػة ( ،األسػػكندرنة ،مكعػػىل خ ػوارزـ،
 ،) 3113ص.029
كانظػػر أنضػان :د .عمػػدالسا بسػػيوين ،الػػنظم السياسػػية دراسػػة لنظرنػػة الدكلػػة كا كومػػة كا قػػوؽ كا رنػػات العامػػة يف الاكػػر اإلسػػبلما كالاكػػر
األكركو ،ط ( ،2األسكندرنة ،منش ة املعارؼ باألسكندرنة ،) 3113 ،ص .233
( )3فيليػىل بػػرك ،علػم اإلجعمػػاع السياسػا ،ت :د .ةمػػد عػرب صاصػػيبل ،ط ( ،0بػ كت ،املؤسسػػة اوامعيػة للدراسػػات كالنشػر كالعوزنػػق،
 ،) 0889ص.291 -215
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إعػػادة تنظػػيم ا عمػػق كصػػيازعه قيمي ػان علػػى تنػػدنولوجيعها كمن بلقاهتػػا الاكرنػػة كتس ػ ك ػ مػػا هػػو قػػائم يف ا عمػػق إجمل تخػػر
مصوزة قيميان كمؤسسيان ن لقاهتا الاكرنة.
 .3الديمقراطية والتحول اإليجابي في السلطة
مل تظهر األحػزاب السياسػية يف نشػ هتا األكجمل أحزابػان قائمػان يف ذاهتػا كبكامػ مواصػااهتا العنظيميػة ،فكانػت يف بدانػة
أمرهػػا اعػػات تػػنظم يف سػػمي املشػػاركة يف اإلنعخابػػات كالػػيت كانػػت تعػػرب عػػن الص ػراع الػػدائر بػ القػػول السياسػػية ،كلكنػػه
كػ ػػاف ننقصػ ػػها العنظػ ػػيم كاإلسػ ػػعمرارنة يف العم ػ ػ السياسػ ػػا ،أم كانػ ػػت عمػ ػػق كتعػ ػػرب عػ ػػن من لقهػ ػػا السياسػ ػػا يف أكقػ ػػات
االنعخابات ال ز ها ،كانا اقينت بالعحوالت ا اصلة يف النظاـ السياسػا نعيجػة اععمػاد االقػياع العػاـ( ،)0الػذم أدل إجمل
نش ة األحزاب كالعم على دميومعها كاسععدادها للدكرات االنعخابية القادمػة كتعماػة اومػاه يف سػميلها .أم أف األحػزاب
السياسية مل تكن لدنها النم العنظيما ا زو يف بادئة أمرها ز اللجاف كيف كقت مع كاملقيف باالنعخابات.
هػػذا مػػا تعمنػػا املدرسػػة الارنسػػية كيف طليععهػػا مػػورنت دكفرجيػػه ،إذ قسػػم أسػػماب نشػ ة األحػزاب السياسػػية إجمل ذات

النشػ ة الداخليػة كايارجيػػة .أمػػا بالنسػػمة لؤلسػػماب الداخليػػة منهػػا :قيػػاـ اعػػات داخػ الربملػػاف كتكػػونن أك ظهػػور اللجػػاف
اإلنعخابية كمػن مث حػدكث اتصػاؿ كتااعػ دائػم بػ هػذ اوماعػات كاللجػاف .كلكػن األحػزاب الػيت ذات النشػ ة ايارجيػة
ها اليت نش ت كتكونت خارج إطار اهلياة العشرنعية كتعحدل ا كم القائم كتكافح يف سمي تس كإزالعه ،كما أنػا تعسػم
باملركزنة كالعنظيم ا زو كتسعس الظاهرة اإلنعخابية لعحقيا أزراتها كليت إال(.)3
 .4التنمية
يف ا عمعػػات الػػيت تشػػهد تنميػػة مسػػعدامة ،كهػػذ العنميػػة تػػؤلر كتػػنعكت يف حيػػاة املػواطن كمعيشػػعهم ،كتػػنقلهم إجمل
مرحلػػة الرفاهيػػة كسػػيادة ال مقػػة الوسػ ى ،فانػػا تػػؤدم إجمل إتػػعاؼ مهػػر النػػاس حػػوؿ حػػزب كاحػػد تنػػدنولوجيان كتنظيميػان،
كمػػا تكػػوف ظػػاهرة اإلنعمػػاء ا ػػزو تػػعياان كزػ ممالي ػان ،ب ػ نعنػػاقلوف مػػن حػػزب إجمل تخػػر ،ألف األح ػزاب السياسػػية مل تمػػا
مرجعان قيميان كسياسيان هلم كخرجوا أنضػاد مػن بػوتقعهم اآلندنولوجيػة إجمل بوتقػة كطنيػة الػيت تسػود فيهػا املواطنػة كعػدـ العمحػور
يف تندنولوجيػ ػػة بعينهػ ػػا .يف هػ ػػذا األلنػ ػػاء تعم ػ ػ األح ػ ػزاب السياسػ ػػية الػ ػػنم اللج ػ ػػاين يف سػ ػػمي تعما ػ ػػة امل ػ ػواطن للاػ ػػوز يف
اإلنعخابات كتنظيم الرأم العاـ كتوجيه.
هػػذا املنظػػور العنمػػوم لنش ػ ة األح ػزاب السياسػػية معجسػػدة يف النظرنػػة العنمونػػة العابعػػة للمدرسػػة األم كيػػة ،فعلقػػا

الضوء على دكر العصنيق الذم أدل إجمل منو املدف الذم من خبللػه ظهػرت العنظيمػات السياسػية ،كهػذا املنػاخ املناسػىل مػق
كجػػود مراكػػز صػػناعية ذاهتػػا اتيحيػػت لل ػػاة إجمل القيػػادة ،كمػػن مث أف العصػػنيق أدل إجمل ت ػػور يف كس ػائ النق ػ كاإلتصػػاؿ
( )0د .عصاـ سليماف ،مدخ إجمل علم السياسة ،مرجق سابا ،ص.321
( )3د .صماح مص اى املصرم ،النظاـ ا زو املاهية املقومات الااعلية دراسات ت صيلية مقارنة ،مرجق سابا ،ص.22 -20
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كالععليم ،كتلك املظاهر أدت إجمل تزاند عدد األفراد الذنن نرندكف العػال علػى القػرارات السياسػية أك بنػاء تنظيمػات جدنػدة
بسية الوصوؿ إجمل السل ة (.)0
 .5الدولة القانونية
زالم ػ ػان م ػػا س ػػد الق ػػيم ا عمعي ػػة يف الدس ػػعور ،كب ػػه تنعه ػػا تقرنم ػ ػان معظ ػػم ايبلف ػػات القيمي ػػة كالاكرن ػػة كمن لق ػػات
تندنولوجيػػة ،كهػػذا العارنػػر يف سػػمي عػػدـ احعمػػاء امل ػواطن مػػق اخػػعبلؼ أفكػػارهم بتيدنولوجيػػة معينػػة كالعمػػيس اػػا حيػػاؿ
اآلخرنن ،فيكوف الععام مق بعضهم المعض كفقان ملمػدأ املواطنػة الػيت تعسػاكل فيهػا يعػان ،ألف الدسػعور قػد تػمن حقػوقهم

كحرناهتم كما ألا على عاتا ك منهم كاجمات معينة عليهم اإللعػزاـ اػا .يف هػذا املضػمار تعمػ األحػزاب السياسػية الػنم
العنظيمػػا اللجػػاين الػػيت هلػػو مػػن ك ػ هػػذ املظػػاهر كال تعػػود بػػا عمق للخلػػف كال ن ػياكح يف مكانػػه ،ب ػ نزن ػ ا ػواجز ب ػ
املػ ػواطن كع ػػدـ متيس ػػهم جت ػػزب تن ػػدنولوجا ،بػ ػ نس ػػاندكف األحػ ػزاب م ػػن من ل ػػا مش ػػارنعها العنمون ػػة كايدمي ػػة كليس ػػت
اآلندنولوجية.
 .6كاريزما
يف األح ػزاب الػػيت تقودهػػا تخصػػية كارنزميػػة كنعػػرؼ ا ػػزب اػػا ،فسالم ػان مػػا تعم ػ إحػػدل األن ػواع الثبللػػة مػػن الػػنم

العنظيما ا زو :ايلية أك الشعمة أك امليليشيا ،كتنات يف سمي بقاء القائػد معجمهػران النػاس حولػه ،كتلجػ تلػك األحػزاب
إجمل ب كقراطيػػة نشػ ة ،كتعمػ باالسػػعمرار كزػ مرتم ػػة نشػػاطها وسػػم اإلنعخابػػات فحسػػىل ،ب ػ حتػػاكؿ إدخػػاؿ اومػػاه
كبقائهم يف دائرة ا زب على الدكاـ ،سيكوف هنا اإلنعخاب كسيلة كليت زانة.
 .7عالقة الضمانات للتخلي عن نمط إلى آخر

إف عملية هلا األحزاب السياسية عن من ها العنظيمػا لػيت بػ مر هػ  ،ألنػه ميػت بالشخصػية املعنونػة للحػزب ،إال
إذا كجدت تمانات لعدـ املساس بشخصيعها املعنونة ،كهذ اودلية قد عاوػت يف الػنظم الدميقراطيػة ،فلػم ػد األحػزاب
بعدها ا اجػة امللحػة للعمسػك بعلػك األمنػاط الػيت تضػر باملسػار الػدميقراطا كمػن مث قػد كجػدت تػمانات دسػعورنة كتليػات
مقنعة لعخليها عن األمناط الثبللة :ايليػة كالقسػم كامليليشػيا ،كتمنػت اللجػاف ،كهػذا جػراء معاوػة األنظمػة الدميقراطيػة ألزمػة
اإلنػػدماج كالشػػرعية كاملشػػاركة( .)3كهػػذ الضػػمانات تكمػػن يف :األخػػذ بنظػػاـ اإلسػػعاعاء الشػػعيب الػػذم اػػف مػػن الص ػراع
ا ػػزو ،ألف الشػػعىل هػػو لػػذم سػػيدجمل بصػػوته بسػػض النظػػر عػػن ا ػػزب ا ػػاكم ،كمػػا نػػد مػػن اسػػعمداد الربملانػػات بالسػػل ة،
( )0املرجق ناسه ،ص .53 -25
( )3انظ ػػر للعاص ػػي  :د .ص ػػادؽ األس ػػود ،عل ػػم اإلجعم ػػاع السياس ػػا أسس ػػه كأبع ػػاد  ،ط ( ،0بس ػػداد ،م ػػابق جامع ػػة بس ػػداد،) 0881 ،
ص.291 -211
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أم سيكوف العم علػى اومػاه خػارج العنظػيم كتعماػعهم لئلنعخابػات .كالضػماف الثػاين هػو تقييػد سػل ة إسػقاط ا كومػة
كأف ترد عدة قيود علػى سػحىل الثقػة يف كػ األنظمػة ،كهػذا يف سػمي بقػاء الاػائز يف السػل ة يف مدتػه القانونيػة الػيت أع ػى
املواطنوف لقعهم به .كالضمانة الثالثة ها إصػبلح النظػاـ اإلنعخاا،كلػذم نكمػن يف سػرنة العصػونت كالرقابػة القضػائية علػى
يق املراح اإلنعخابية كإخضاع األحزاب لرقابة ةاندة ،كذلك على تصرفاهتا كسلوكها كعلى مصادر متونلها(.)0
.8

النظام اإلنتخابي

إف النظاـ اإلنعخاو نرسم طميعة األحزاب كمن ه العنظيما ،لذا يف بعػض الػدكؿ عنػدما نكػوف ا ػدنم حػوؿ النظػاـ
اإلنعخػػاو أك العصػػونت ،تلجػ األط ػراؼ السياسػػية إجمل اإلسػػعاعاء الشػػعيب ،كونػػه نرسػػم املسػػار الػػدميقراطا كطميعػػة األحػزاب
السياسػػية كاألمػػر مرجػػوع إليػػه كهػػو الػػذم نسػػم األمػػر بػ الارقػػاء السياسػػية( .)3كإذا كػػاف النظػػاـ متثيلػػا نسػػيب فسػػيؤدم إجمل
تعػػدد األح ػزاب كاسػػعقبلهلا ،كتعمسػػك ك ػ كاحػػد منهػػا خبصوصػػيعها القيميػػة كالسياسػػية كمينػػق النظػػاـ زكاؿ الععددنػػة ا زبيػػة
القيميػػة ،كسػػيكوف يف نانػػة امل ػػاؼ العمليػػة اإلنعخابيػػة مػػن خػػبلؿ القائمػػة ا زبيػػة املسلقػػة أك تػػمه ماعوحػػة .كأمػػا إذا كػػاف
النظػػاـ اإلنعخ ػػاو باألزلميػػة س ػػععم األح ػزاب السياس ػػية القائمػػة املاعوح ػػة أك الاردنػػة كه ػػرج ركنػػدان ركن ػػدان عػػن خصوص ػػيعها
القيميػػة إجمل دائػػرة أكسػػق مػػن الػػنم اآلكؿ كالععام ػ مػػق امل ػواطن كفق ػان مل ػدأ املواطنػػة كليسػػت ايصوصػػية القيميػػة أك خلايػػة
تندنولوجيػػة( .)2فاػػا النظػػاـ األكؿ النسػػيب العمثيلػػا الػػذم نعناسػػىل مػػق خصوصػػية األحػزاب القيميػػة كتكوننهػػا اإلجعمػػاعا،
تعم ػ األح ػزاب النم ػ اإللن ػ كإف مل لبلل ػان ،كمهػػا ايليػػة كالقسػػم كتمقػػى عليهػػا .كلكػػن ا ػػاؿ يف النظػػاـ السياسػػا تعم ػ
األحػزاب السياسػػية الػػنم اللجػػاين الػػذم ناقػػد فيػػه ايصوصػػية القيميػػة كاإلجعماعيػػة ماهيعهػػا ،بػ الععامػ سػػيكوف مو يػان
كفردنان كليت من منظور تندنولوجا.
ثانياً :األنماط التنظيمية الحزبية

 .1اللجان ( اللجنة )

لقد سما كأف اترنا إجمل أف اإلنعخابات لت اهلياػة العشػرنعية يف الملػداف األكركبيػة هػا الػيت أدت إجمل تكػونن الكعػ
السياس ػػية داخله ػػا ،كلك ػػن اللج ػػاف ك ػػنم تنظيم ػػا للعي ػػارات السياس ػػية س ػػما األمن ػػاط األخ ػػرل ،أم ع ػ أف اإلنعخاب ػػات
سػػمقت تكػػونن العيػػارات السياسػػية ،كأف الثانيػػة سػػمقت األمنػػاط العنظيميػػة األربعػػة ،كمػػن بينهػػا أف الػػنم العنظيمػػا اللجػػاين
سػػما األخػػرل .ككانػػت تلػػك اللجػػاف يف بدانػػة أمرهػػا كسػػيلة أك ظػػاهرة لعنظػػيم النػػاخم يف اإلنعخابػػات كتعماػػة اومػػاه يف
( )0د .ةمد نصر مهنا ،علم لسياسة ،مرجق سابا ،ص208ك.231
( ) 3تنػػدرك رننولػػدز كاآلخػػركف ،أن ػواع الػػنظم اإلنعخابيػػة دراسػػة حتليليػػة مقارنػػة ،ت :كرسػػعنا خوتػػابا بعػػو ،ط ( ،0أربيػ  ،مؤسسػػة موكرنػػاين
للمحوث كالنشر ،) 3111 ،ص.095 -090
( ) 2د .منذر الشاكم ،اإلقياع السياسا ( ،بسداد ،منشورات العدالة ،) 3110 ،ص.019 -013
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سػػمي الاػػوز يف اإلنعخابػػات ،أم أف اللجػػاف تكونػػت حينهػػا يف سػػمي ترس ػػيا اللعمػػة الدميقراطيػػة كاقينػػت بػػا كم النيػػاو
الز هػا .إجمل حػد أف الع ػػور يف ػاؿ العمليػة اإلنعخابيػػة هػا الػيت أدت إجمل تكػػونن أمنػاط أخػرل ،كحػ العيػارات كاألحػزاب
السياسػػية تكونػػت جػراء العقػػدـ يف العمليػػة اإلنعخابيػػة .كلقػػد ظلػػت قاعػػدة كقيػػادة األحػزاب حكػران علػػى أعضػػاء اومعيػػات
النيابيػػة الػػيت تكونػػت داخ ػ ا لػػت العشػرنعا .كلكػػن الع نيػػد ا ػػزو صػػار نع ل ػىل عػػددان أكسػػق مػػن املشػػارك  ،األمػػر الػػذم
اقعضػػى تسي ػ ان تػػدرجييان يف تنظػػيم األح ػزاب إذا بػػدأت تعكػػوف تنظيمػػات مركزنػػة دائمػػة الجعػػذاب األص ػوات ك ػػق العربعػػات
كتقػ ػػدد ال ػ ػربامج كتنصػ ػػيىل القيػ ػػادات ا زبيػ ػػة .لقػ ػػد صػ ػػار ا ػ ػػزب إذف منظمػ ػػة كاسػ ػػعة أتػ ػػمه اػ ػػرـ قمعػ ػػه الن ػ ػواب كقاعدتػ ػػه
اومػ ػػاه ( .)0أم أف الػ ػػنم اللجػ ػػاين مػ ػػن إخ ػ ػياع العيػ ػػارات السياسػ ػػية الليرباليػ ػػة ،كتكونػ ػػت يف سػ ػػمي تعزنػ ػػز املشػ ػػاركة يف
اإلنعخابات كالاوز قاعد اهلياة العشرنعية.
مل تك ػػن العض ػػونة يف ال ػػنم اللج ػػاين ماعوح ػان ،كال تض ػػم إال ع ػػددان ص ػػس ان م ػػن األعض ػػاء ،كم ػػن دكف أف تس ػػعى إجمل
تكالرهم ،كال توجد كظياة العجنيد لدل تلك األحػزاب الػيت تعمػ هػذا الػنم العنظيمػا ،فهػا ال تقػوـ بػام دعانػة لناسػها
لكا توسق قوة جػذاا ،كمػا هلػو متامػان مػن كظياػة العنشػاة السياسػية أك تربيػة تندنولوجيػة لؤلعضػاء ،كال تسػعى إجمل تسػ أك

إعادة صػيازة ا عمػق تنػدنولوجيان ككفقػان ملن لقاهتػا الاكرنػة ،كأنػه لػيت هلػا منعسػموف بػاملع الصػحيح ألف موععهػا مسلقػة.
كال ندخ فيها من نشاء كال ميكن اإلنضماـ إليها إال باالخعيار الضما اك بػالععي الصػرنح .كبػالرزم مػن قلػة عػددها فػاف
اللجنػػة قػػد تعمعػػق مػػق ذلػػك بسػػل ة قونػػة .كقوهتػػا ال تركػػز بالاع ػ علػػى كميػػة أعضػػاءها ب ػ علػػى صػػااهتم .كتشػػك اللجنػػة

ميعان للوجهاء املنعخم بسمىل ناوذهم (.)3
ال توزع اللجنة نشاطها يف مكاف مع  ،كال تعقيد به ،كأنا تعصرؼ يف ن اؽ جسرايف كاسق ،كإجمل حػد العناسػىل مػق
النظاـ اإلنعخاو ،فئذا كػاف الػمبلد دائػرة إنعخابيػة كاحػدة ،فيكػوف ن ػاؽ عملهػا مركزنػة كهلػا دائػرة كاحػدة مركزنػة للػمبلد ،كإذا
كانػػت الػػدكائر منقسػػمة أك مععػػددة ،فيكػػوف هلػػا إدارة مركزنػػة لانػػىل وػػاف فرعيػػة كفنيػػة لك ػ دائػػرة .كالعػػامل علػػى تلػػك
اللجاف ن توف عن طرؽ اليتيح أك الععي .
كاللجػػاف تعمعػػق بسػػل ة كم ػ ة متث ػ ال مقػػة الثرنػػة كالمػػارزة كالشخصػػيات امل ػػؤلرة يف الػػمبلد ،معه ػػا مصػػا كليسػػت
تندنولوجيػػة ،كمل تعخػػرج أعضػػاء تلػػك اللجػػاف مػػن الػػرحم اآلنػػدنولوجا للحػػزب ،ب ػ جػػاءكا باخعيػػارهم الشخصػػا كمػػا هلػػم

ا رنة الكاملة هاجرهتا .ككانػت صػاة األعضػاء أهػم تػ نان مػن عػددهم ،فمسػمىل إنعػداـ كظياػة العجنيػد لػدنها ،إنػا تسػعى
إجمل اجعػػذاب تخصػػيات ذات ناػػوذ مػػن الناحيػػة املاليػػة كا عمعيػػة كمػػن أصػػحاب السػػمعة كالناػػوذ املعنػػوم ،فسالم ػان مػػا تقػػق
عػػىلء ناقػػة الدعانػػة علػػى تلػػك الشخصػػيات املعمكنػػة مالي ػان .ككػػاف العنظػػيم الػػداخلا يف هػػذ اللجػػاف تػػعياان ،ألف عػػدد

( )0د .كماؿ املنويف ،أصوؿ النظم السياسية املقارنة ،ط ( ،0الكونت ،تركة الربيعاف للنشر كالعوزنق ،) 0891 ،ص.091
( )3مورنت دكفرجيه ،األحزاب السياسية ،ت :علا مقلد ك عمداميسن سعد ( ،ب كت ،تركة األم لل ماعة كالنشر ،) 3100 ،ص.29
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أعضػػاءها قليػ  ،فمػػا مػػن حاجػػة إجمل بنػػاء ةكػػم صػػارـ .ككانػػت هػػذ اللجػػاف تعمعػػق باسػػعقبلؿ كمػ  ،فلػػيت لؤلجهػػزة املركزنػػة
كم سل اف على العناصر اميلية (.)0
هناؾ لبللة أنواع من اللجاف داخػ األحػزاب الػيت تعمػ الػنم اللجػاين ،كهػا :اللجػاف املماتػرة الػيت تكمػن ماهيعهػا
يف موعػػة مػػن النػػاس المػػارزنن كاملعمكن ػ كاخع ػ كا بسػػمىل كاػػاءاهتم ،كنعلػػوف مكانػػة مػػؤلرة يف إدارة اللجػػاف مػػن الناحيػػة
اإلدارنة كاملالية .كلكن اللجاف ز املماترة الػيت تعػد النػوع الثػاين داخػ ا ػزب ،كأف كػ عضػو فيهػا لػه صػاة الوجاهػة لػيت
بسمىل تخصػه كإمنػا بػالعاونض الواتػح الػذم أع ػا لػه .كالنػوع األخػ هػا اللجػاف الانيػة الػيت تعمػ علػى املعرفػة كاإلدارة
للمناسػػمات السياسػػية كاإلنعخابػػات ،كال تععػػدل مهامهػػا ذلػػك ،إال أنػػا تشػػارؾ مػػن الناحيػػة الانيػػة يف عمليػػة صػػناعة القػرار
اليت تعخذ داخ ا ػزب .كأنػه بػالرزم مػن الع ػور الػدميقراطا فػاف اللجنػة حتعػ دائمػان مكانػان مهمػان جػدان كأصػيبلن يف اليكيػىل
ا زب السياسا اليميا(.)3
يف ال ػ ػػنم العنظيم ػ ػػا اللج ػ ػػاين ننع ػ ػػدـ الش ػ ػػعور بال مقي ػ ػػة كال توج ػ ػػد طوائ ػ ػػف طمقي ػ ػػة ،كم ػ ػػا أن ػ ػػا ال تعس ػ ػػم بالص ػ ػػاة
اآلندنولوجيػػة ال للحػػزب كال للشخصػػيات املنعميػػة هلػػا ،ب ػ جيمػػق ا ػػزب تخصػػيات ذكات تراء نعلاػػة كأكتػػاع إجعماعيػػة
معماننة .عبلكة على ذلك فاف ا زب ال ميلك تنظيمػان سياسػيان صػارمان كحرنصػان علػى تكػالر أعضػاءها ،بػ عملػه ننحصػر يف
اإلنعخابػػات كنشػػاطات وانػػا زالم ػان مػػا تكػػوف مو يػػة كذات صػػاة ز ػ دائميػػة .كهػػذا اإلنعػػداـ للعنظػػيم كالععماػػة الدائمػػة
للجمهػػور ال نعػػا ب ػ ف األح ػزاب ز ػ الاػػائزة يف اإلنعخابػػات ال تقػػوـ ب ػ م نشػػاط سياسػػا ح ػ موعػػد الػػدكرة اإلنعخابيػػة
املقملػػة ،بػ تعػػد جػػزءان مػػن النظػػاـ السياسػػا كتقػػوـ بوظياعهػػا كحػػزب معػػارض الػػيت تعمثػ يف املراقمػػة كالنقػػد كتقػػدد مشػػارنق
كتعماة الرأم العاـ ك...ا .
 .2القسم او الشعبة
تعد الشعمة كنم تنظيما حزو من إخياع اإلتياكي  ،كهذا النوع من النم جاء بعد ظهور النم اللجػاين مػن
العيػػارات السياس ػػية ال ػػيت دخل ػػت ا لػػت العش ػرنع أم ظه ػػر ال ػػنم بع ػػد أف اس ػػعقرت اللعم ػػة الدميقراطي ػػة يف تل ػػك المل ػػداف
األكركبية كتارؾ املواطن يف اخعيار ثثليهم يف ا لت العشرنعا.
ككاف هدؼ اإلتياكي يف اخياع الشعمة كنم للعنظيم هو إجياد بنياف سياسا جدند ألحزاب اومػاه  ،كالعمػ
بشػػك دائػػم ،كتوسػػيق دائػػرة املشػػاركة مػػن النخمػػة كاملػػؤلرنن يف ا عمػػق إجمل النػػاس يعػان كتقػػدد أكػػرب تسػػهيبلت للعػػاـ كعػػدـ
كتػػق تػػركط للمشػػاركة كالعصػػونت بسػػمىل املكانػػة اإلجعماعيػػة أك الثػػركة ،أم عػ توسػػيق اإلق ػياع العػػاـ كػػا تشػػم يػػق
امل ػواطن يف ا عمػػق .كأدل هػػذا إجمل أف نضػػم العنظػػيم ا ػػزو أكػػرب عػػدد ثكػػن مػػن املنعسػػم  ،فمػػدالن مػػن أف نضػػم ا ػػزب
( )0مورنت دكفرجيه ،مدخ إجمل علم السياسة ،ت :د .اؿ األتاسا ك د .ساما الدركو ،ط ( ،0ب كت ،املركز الثقايف العرو3118 ،
) ،ص.021
( )3د .طارؽ اهلامشا ،األحزاب السياسية،
( ) 09
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بضعة تالؼ من األعضاء يف أكثر تقدنر ،أصمح نضػم ماػات األلػوؼ بػ مبلنػ  .كأذف هػذا بيبيػة اومػاه الشػعمية تربيػة
سياسػػية كانػػت ةركمػػة منهػػا ،كأتػػاح اخعيػػار املرتػػح اخعيػػاران أقػػرب إجمل الدميقراطيػػة :فمػػدالن مػػن أف نػػعم اخعيػػار املرتػػح يف
حلقػػة تػػيقة هػػا ونػػة صػػس ة ،أصػػمح نػػعم يف مػؤمترات ةليػػة أك كطنيػػة تضػػم لػػة املنعسػػم أك ثثلػػيهم...كأف هنػػاؾ تراب ػان
كليقان ب هذا المنياف لؤلحزاب كب ت ور أساسها اإلجعماعا...كأدت إجمل توسيق الدميقراطية كابداعان فيها كالػيت أصػمحت
تناعح وميق السكاف تقرنمان (.)0
من حيػم العػدد فػئف للشػعمة عػددان أكػرب مػن املنعسػم كاملنعمػ للحػزب ،الػذنن لقػوا تربيػة سياسػية كنعػدكف أعضػاء
للحزب كما نقوموف هػاـ حزبيػة معنوعػة ،كنناتػ دكمػان يف سػمي تكػالر عػدد أكػرب مػن األفػراد كإدخػاهلم إجمل العنظػيم ،كأف

العنظػػيم خبػػبلؼ اللجنػػة نعم ػ بانعظػػاـ كاسػػعمرار كلػػيت مرتم ان وسػػم اإلنعخابػػات فق ػ  ،ب ػ تكمػػن ماهيػػة من ػ الشػػعمة يف
دميومػػة العنظػػيم كتربيػػة أفػراد كمضػػاعاة عػػددهم كتنميػػة مبلكاهتػػا ،كهػػا هتػػعم بالكيايػػة إال أف الكميػػة هتمهػػا قمػ كػ تػػاء،
كنمقػى بػػاب العنظػػيم كاإلنعمػػاء إليػػه ماعوحػان كالعكػػت صػحيح أف الشػعمة هػػا ناسػػها تعجػػه لػػو الشػػعىل كلػػيت النخمػػة فقػ
كما أترنا سابقان يف من اللجاف من العنظيم.
كأنا أكثر مركزنة من اللجاف ،كلكن األصػالة العميقػة يف الشػعمة ترتكػز علػى تركيمهػا ال علػى اتصػاهلا بمقيػة الشػعىل،
كهنػػاؾ تػػدكنر األعمػػاؿ كالنشػػاطات علػػى األقسػػاـ أك الشػػعىل ،كن ػػاؽ عملهػػا اصػػسر مػػن اللجػػاف ،ألف العوزنػػق جػػاء مػػن
خبلؿ العناسىل اهليك العنظيما مػق دميوزرافيػا ا عمػق ،كتعػرب عػن اومػاه  ،إال أف دائػرة عملهػا أكػرب مػن دائػرة ايليػة كال

تقسػػم علػػى أسػػاس العم ػ أك املهنػػة كال ميكػػن تصػػس ها إجمل كحػػدات صػػس ة كايليػػة ،كمػػا أنػػا ظهػػرت يف أج ػواء دميقراطيػػة
منشػػاة مسػػمقان ،لػػذا مل تلجػ األحػزاب اإلتػياكية حػ تكوننهػػا لػػنم الشػػعمة يف العمػ العنظػػيم ا ػػزو إجمل العمػ السػػرم،
ألنػػا مل تكػػن ةظػػورة كمل تكػػن ةركمػػة سياسػػيان ،كلكػػن تػػاء الوحيػػد الػػذم كػػاف ناصػػها عػػن العيػػارات الليرباليػػة هػػا عػػدـ
مساندة المورجوازنة الرأ الية كاملصارنف هلا أك متونلها يف ا مبلت اإلنعخابية ،لػذا وػ ت إجمل الشػعىل ،كهػؤالء الػذنن كػانوا
ننعموف إليها زالمان ما ندفعوف إتياؾ تػهرنة لدميومػة العنظػيم كالعمػ السياسػا للحػزب ،كالععماػة املسػعمرة للػرأم العػاـ حػ
كاف مل نكن مو ان لئلنعخابات.
ظهػػرت الشػػعمة كػػنم للعنظػػيم ا ػػزو مػػن قمػ العيػػارات اإلتػياكية يف سػػمي صػػيازة ا عمػػق بآندنولوجيػػة إتػياكية،
كقيػػاـ عمػػق تخػػر علػػف قيميػان عػػن ا ػػا الػػذم نسػػود الليرباليػػة كالمورجوازنػػة الرأ اليػػة الػػيت تنحصػػر قيمهػػا يف امػػة معينػػة
كاملسي رة علػى منافػذ ا يػاة ا عمػق حسػىل زعمهػم .كهػذ ا الػة املنشػودة لػدنها تسػعلزـ تربيػة سياسػية كتندنولوجيػة تػاملة
كتنظ ػػيم سياس ػػا دائ ػػم كالنض ػػاؿ يف ك ػ املي ػػادنن يف س ػػمي حتقي ػػا ذل ػػك اهلػػدؼ .فاملش ػػاركة يف اإلنعخاب ػػات كخوت ػػها تع ػػد
كوسيلة من الوسائ املعاحة لملوغ اهلدؼ كتكونن عمػق جدنػد قيميػان علػى من لقػات فكرنػة تندنولوجيػة إتػياكية ،أم أف
النضاؿ السياسا ال عم باإلنعخابات ب هناؾ زانة ا ى منها كها صيازة ا عمق قيميان.

( )0مورنت دكفرجيه ،مدخ إجمل علم السياسة ،مرجق سابا ،ص.020
( ) 21
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 .3الخلية

تلػك الوحػػدة األساسػػية الػػيت تقػػاـ عليهػا الػػنم العنظيمػػا للحػػزب كنسػ عليهػا عملػػه السياسػػا كجيسػػدها يف النظػػاـ
الػػداخلا للحػػزب .كايليػػة هػػا تقسػػيم أعضػػاء ا ػػزب إلػػذم نمػػدأ بوحػػدات صػػس ة يف إطػػار جسػرايف صػػس كةػػدكد كمعػ ،
الػػذم ال نععػػدل حػػا يف املدننػػة أك مكػػاف عمػ  ،كزالمػان مػػاتكوف ايليػػة ذات ػػة مهنيػػة ،كمػػا تعسػػم بالدقػػة العاليػػة كاملعانػػة
الػػيت ال ميكػػن لسػ اخياقػػه بسػػهولة ،ب ػ حتػػاكؿ الكيانػػات السياسػػية اخياقهػػا مػػن خػػبلؿ زرع كتربيػػة أفرادهػػا داخ ػ اهليك ػ
العنظيما للحزب املقاب ناسه ،كمل تعم ايليات ا زبية بشك معلن ب تكوف السرنة كاملركزنة من عها بامعياز(.)0
كأف هنػػاؾ صػػاعاف رئيسػػيعاف للخبلنػػا مهػػا قاعػػدة العجمػػق كعػػدد األعضػػاء ،كمػػا أنػػا تسػػعند إععمػػادان علػػى الناحيػػة

املهنية ،كتضم املنضم إجمل ا زب كاملوجودنن يف مكاف مع ميارسوف أعمػاهلم ،كهػذاف النوعػاف نػدداف نوعػاف مػن ايليػة
ا زبيػػة ،فر ػػا كاحػػدة منهػػا تكػػوف خليػػة مسػػاعدة كايليػػات املهنيػػة مث ػ الرناتػػيوف كاملعلمػػوف كالعجػػار كا رفيػػوف كاألطمػػاء
ك...ا كالهتػػعم بػػاألمور السياسػػية ،كأخػػرل خليػػة أصػػلية للحػػزب الػػيت ال تعسػػم باملهنيػػة ب ػ ت ػ مػػن خػػبلؿ نيػػد ا ػػزب
كأعضػائه املعمارسػ العنظيميػ هلػػم .كخبلنػا ا ػػزب تنعشػػر يف كػ بقعػة جسرافيػػة للملػػد إف أمكػػن :املػدف القرنػػة املزرعػػة حػ
خبلن ػػا أحي ػػاء أك الش ػوارع أك خبلن ػػا بنان ػػات يف امل ػػدف ذات الوح ػػدات الس ػػكنية الك ػػربل ،لك ػػن ايبلن ػػا اميلي ػػة تمق ػػى خلي ػػة
مسػػاعدة ،ألف ايليػػة ا قيقيػػة هػػا خليػػة املشػػركع الػػيت مػػق أعضػػاء ا ػػزب يف مكػػاف العم ػ بالػػذات كمػػن جهػػة لانيػػة،
كبالنظر إجمل عدد املنعسم تكوف ايلية أكثر صسران من الشعمة كأف ال نملر املاة أبدان(.)3

إف النم العنظيما ايليوم من إبداع العيارات الاكرنة اليت تسعى إجمل إعادة صيازة ا عمػق كفقػان ملنهجهػا الاكػرم،
كأنا إخياع تيوعا الذم كاف نسعى إجمل قياـ دنكعاتورنة بركليعارنا ،كظهرت ايلية كنم للعم العنظيما ا زو اميظػور،
ككانت ؼ بدانة نش هتا تنات ا ركات الشػيوعية تػد الربجوازنػة الرأ اليػة الػيت تعمثػ بالنسػمة إلػيهم يف النقابػات كاملعامػ
كالشػػركات ،ككانػػت منػ ايبلنػػا أفضػ تلػػة للحػػرب تػػدها ،كمػػا أنػػا كػػة فػػرؽ بينهػػا كبػ ا ركػػات اإلتػياكية الػػيت تكونػػت
قملهػػا ،كونػػا بػػدلت المنيػػة العنظيميػػة للعم ػ مػػن القسػػم إجمل ايليػػة ألنػػا تػػعمكن مػػن ػػق أعضػػاء جػػدد علػػى أسػػاس مكػػاف
العم كبشك سرم كليت يف إطار ةلا ندد املسكن كما ناعلها من الشعمة كاللجاف لدل األحزاب السياسية(.)2
كأخػ ان نظػػى الػػنم ايليػػوم بقػػدرة تندنولوجيػػة عاليػػة الػػيت تنػػوم صػػيازة ا عمػػق مػػن جدنػػد كتسػ إجمل عمػػق ممػػا

علػػى من لقاتػػه الاكرنػػة ،كذات صػػيازة معينػػة نعناسػػىل مػػق نظرنعهػػا كال ننػػوم اميافظػػة علػػى الوتػػق القػػائم فيػػه كمث ت ػػونر
تدنرجييا كمن خبلؿ النضاؿ السلما ،ب نسعى إجمل تس بك الوسائ املعاحة ،حػ كإف كانػت الوسػيلة إسػعخداـ العنػف
أك الثػػورة .كتلػػك األحػزاب الػػيت تعمػ منػ ايليػػة مػػن العنظػػيم ،أنػػا تنظػػر إجمل اإلنعخابػػات كوسػػيلة لملػػوغ اإلنعصػػار ك نصػػمح

( )0د .طارؽ اهلامشا ،األحزاب السياسية،
( )3م ػػورنت دكفرجي ػػه ،األحػ ػزاب السياس ػػية ،ت :عل ػػا مقل ػػد ك عمداميس ػػن س ػػعد ( ،بػ ػ كت ،ت ػػركة األمػ ػ لل ماع ػػة كالنش ػػر،) 3100 ،
ص.50 -21
( )2مورنت دكفرجيه ،مدخ إجمل علم السياسة ،ت :د .اؿ األتاسا ك د .ساما الدركو ،ط ( ،0ب كت ،املركز الثقايف العرو3118 ،
) ،ص.023
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هذا اوهاز – العنظيم ايليوم – أداة عمػ كدعانػة كسػي رة كعنػد اللػزكـ أداة عمػ ةظػور تكػوف اإلنعخابػات كاملناقشػات
الربملانية بالنسمة إليه كسيلة عم من موعة كسائ كب كسيلة عم لانونة (.)0
 .4الميليشيا
ظهػرت منػ امليليشػيا لػدل األحػزاب السياسػية للعنظػيم كقػوة إتػافية كردع كدحػر حيػاؿ مػن ننػافت ا ػزب أك ننػػوم
إسػػائعه .كنععػػرب ظهػػور الػػنم املػػذكور مػػن إبػػداع العقليػػة الااتسػػعية بعػػد ا ػػرب العامليػػة األكجمل ،كلكػػن الػػنم الميكنػػه أف
نسػػعقيم دكف منػ تخػػر ،إم هنػػاؾ إزدكاجيػػة الػػنم يف األحػزاب كالعيػػارات السياسػػية الػػيت تعمػ امليليشػػيا ،فػػبل ميكػػن كجػػود
من امليليشيا دكف تم من ايلية للعنظيم ،ألف امليليشيا هو النم املساعد ،كايلية ها اميػور العنظيمػا الرئيسػا ،إجمل حػد
أف امليليشػػيا تسػػوغ بصػػيازة ايليػػة ،إال أنػػه نععػػرب الػػذراع العسػػكرم لػػه كهػػو السػػبلح اإلحعيػػاطا لػػزمن ال تسػػع يق ايليػػة أف
تقوـ ب كثر من كظياعها املقررة هلا لدحر منافت ا زب.
إخػػيع النػػازنوف من ػ امليليشػػيا ،بعػػد أف كػػانوا نسػ كف سػػابقان علػػى منػ ايليػػة ،كلكػػن امليليشػػيا ثابػػة القػػوة اإلتػػافية
للحػػزب ك كباععمػػار الوسػػيلة املاضػػلة لعحقيػػا اهلػػدؼ املنشػػود لػػدنهم لانػػىل الػػنم األساسػػا كهػػو ايليػػة .فامليليشػػيا نععػػرب
المنياف املنقوؿ نقبلن دقيقان عن بنياف اوي ناسػر اف الااتسػعية تنظػيم تػمه عسػكرم ،كأف ا ػزب ال تقعصػر مهمعػه علػى
العػػدخ يف اإلنعخابػػات كا ل ػػت النيػػاو ،كإمن ػػا متعػػد إجمل هرن ػػىل اجعماعػػات ايص ػػوـ ،كتػػدم مكات ػػىل األح ػزاب األخ ػػرل

كمنشآهتا ،كترب أعضاءها كالقياـ عارؾ يف الشوارع (.)3
لقد و ت األحزاب النازنػة كافػة الوسػائ الػيت تقراػا مػن ا كػم كالسػي رة عليػه ،ككانػت الااتسػعية هػا عقيػدهتا يف
املقػػاـ األكؿ ،كتسػػعى دكم ػان لعسي ػ ا عمػػق كحتونلػػه إجمل عمػػق تخػػر ز ػ الػػذم هػػو قػػائم يف حينػػه كال حتػػاف علػػى منظومعػػه
القيمي ػػة أك ال ت ػػؤمن بعسي ػ ت ػػدرجييان ،ب ػ تلج ػ إجمل العن ػػف كالث ػػورة ،كم ػػن مث ص ػػيازعه م ػػن جدن ػػد كفق ػان ملن لقاهت ػػا الاكرن ػػة.
امليليشيا هو من تنظيما مسعمر ،تسعى إجمل تكالر أعضائه على الدكاـ ،كباععمار ايلػ بػ من ػ مػن العنظػيم  -ايبلنػا
تعضػػمن الععماػػة املدنيػػة كامليليشػػيا تعضػػمن الععما ػة العسػػكرنة  -هنػػاؾ أعضػػاء عػػاملوف الػػذنن نقومػػوف ب عمػػاؿ ذات خ ػػورة
كأمهيػػة تععلػػا با مانػػة ،كتعػػوزع هػػذ العناصػػر كفقػان للػػنم ايليػػوم كلكػػن بصػػيازة عسػػكرنة ،أم عػ أف عناصػػر امليليشػػيا

تقسػػم علػػى كحػػدات صػػس ة هرميػػة يف تركيمهػػا ،كتػػيا بعقيػػدة سياسػػية تندنولوجيػػة فاتسػػعية ،كتلػػك ايبلنػػا الصػػس ة تػياكح
ب أربعة إجمل إل عشر عضوان ،كلكنها ال تسمى ايليػة ألف ماهيعهػا هعلػف مػق خليػة حزبيػة الػيت تعمػ يف ػاؿ السياسػا
للحػػزب ،ب ػ تسػػمى الاصػػيلة ،كاجعمػػاع لػػبلث إجمل سػػت فصػػائ نشػػك الشػػعمة ،كأربػػق تػػعىل تكػػوف ِ
الس ػرنة ،كاجعمػػاع
سرنع نشك فوجان كاجعماع لبللة إجمل سمسػة أفػواج نشػك فيلقػان كهكػذا دكاليػك .كهػم ال نقومػوف بالنشػاط السياسػا بػ
كظياعهم تكمن يف ا اؿ العسكرم كمحانة ا زب كمصا ه يف أكقات حرجة أك م لوبة ،كليسوا دائمان مسػعنارنن ،كلكػنهم

( )0مورنت دكفرجيه ،األحزاب السياسية ،املرجق السابا ،ص.55
( )3مورنت دكفرجيه ،مدخ إجمل علم السياسة ،املرجق السابا ،ص.023
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ملزموف باالجعماع كالعػدرنىل بشػك مسػعمر .باإلافػة إجمل قػوة إحعياطيػة لانػىل القػوة الشػابة الصػاعقة ،كهػؤالء تعجػاكز سػن
ايامسػػة كالثبلل ػ مػػن العمػػر كنش ػػسلوف كظػػائف معينػػة فيػػه أك تك ػػوف هػػذ الوظػػائف أق ػ خ ػػورة مقارنػػة ب ػػال تق ػػوـ ا ػػا
الوحدات األساسية من الصنف األكؿ(.)0
اما موقػف األحػزاب الػيت تعمػ منػ امليليشػيا مػن الدميقراطيػة ،فانػا ال حتعقػر أبػدان االنعخابػات كالربملانػات يف مرحلػة

االسػػعيبلء علػػى ا كم...كلكػػن هػػذا مل نكػػن إال كجػػه مػػن أكجػػه عملهػػا كمل نكػػن أمهػػه .فقػػد اسػػععمبل األسػػاليىل االنعخابيػػة
كالربملانية خصيصان هلدمها ،كليت ليعصرفا تمن إطارنهما ،ككذلك تاع أحزاب ذات من ايبلنا (.)3
المبحث الثالث
دور النمط التنظيمي الحزبي اللجاني في عملية التحول الديمقراطي
أوالً :على الصعيد الوطني

 .1الهوية الوطنية

تس ػػود يف المل ػػداف ال ػػيت تش ػػهد عملي ػػة العح ػػوؿ ال ػػدميقراطا أزم ػػة اهلون ػػة ا تعص ػػارع فيم ػػا بينه ػػا العي ػػارات كاألحػ ػزاب
السياسػػية ،جتيػػم ك ػ تػػدعا املرجعيػػة الوطنيػػة ،كحتػػاكؿ إنعكػػاس تخصػػيعها السياسػػية كالقيميػػة فيهػػا ،كأف قضػػية اإلنعمػػاء
للدكلة أك الوطن ،ت بعد إنعمػاءات أخػرل كالدننيػة كالعرقيػة كاآلندنولوجيػة ،كاوهػات الػيت تكونػت علػى تلػك اإلععمػارات
أك اإلنعمػػاءات الارعيػػة أك العحعيػػة تعسػػذل تلػػك النزعػػة كتػػركج نزعػػة العمركػػز حػػوؿ هونػػة أخػػرل ز ػ الػػوطن ،كنػػادران م ػا نث ػ
الشعور بنحن كس اء عاـ كمشيؾ للك  ،جتيم تعنافت الوالءات العحعية دكف الدكلة مق الوالء للدكلة ناسها.
إف العيػػارات الػػيت تمنػػت منػ ايليػػة أك الشػػعمة أك امليليشػػيا تسػػعى دكمػان إجمل تكػػونن هونػػة كطنيػػة كتخصػػية معنونػػة هلػػا
كليس ػػت للمجعم ػػق ،أك تس ػػعى إجمل أف تهع ػػرؼ اهلون ػػة الوطني ػػة اهيعه ػػا ،ككفق ػان ملن لقاهت ػػا الاكرن ػػة ،ل ػػذلك تعص ػػارع العي ػػارات
السياسية يف سمي حسم اهلونة الوطنيػة لصػا ها .فهػؤالء الػذنن نعمنػوف األمنػاط الثبللػة هلػم بعػد تنػدنولوجا كمنظػور فكػرم
معػ ػ  ،كنس ػػعوف إجمل تربي ػػة ا عم ػػق عل ػػى من ه ػػم العقي ػػدم اي ػػاص .يف ه ػػذا األلن ػػاء ت ػػربز صػ ػراع الق ػػيم كال ع ػػن يف القواع ػػد
القانونيػػة ،ألف الػػذم نسػػي ر علػػى ا كػػم ،نكػػوف القاعػػدة القانونيػػة كحػ الوقائيػػة منهػػا لناسػػه .كلكػػن الػػنم اللجػػاين لػػو
من تلك الظاهرة كالعصارع على اهلونة الوطنية ،ألف اهلونة مػن منظورهػا تركػت لؤلمػة ،هػا صػاحمة تخصػيعها املعنونػة كهػا
اليت حتدد ماهية هونعها ،كال تيؾ قضػية اهلونػة للعيػارت السياسػية ،بػالرزم مػن أنػا تسػاهم يف ترسػيخها .كاللجػاف ال تسػعى
إجمل تربيػػة النػػاس علػػى هونػػة ككالء خػػاص دكف الػػوطن ،كمل تػػي نشػػاطاهتا علػػى اآلندنولوجيػػة .ع ػ أف الػػنم اللجػػاين هػػو
الذم نعزز كنساند يف تكونن اهلونة الوطنية املشيكة ككحدهتا دكف أمناط تنظيمية أخرل.

( )0د .طارؽ اهلامشا ،األحزاب السياسية ،املرجق السابا ،ص
( )3مورنت دكفرجيه ،األحزاب السياسية ،املرجق السابا ،ص51ك.59
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 .2الثقافة الشاملة أو الوطنية

إف عمليػػة العحػػوؿ الػػدميقراطا تع لػػىل العمركػػز حػػوؿ لقافػػة كطنيػػة تػػاملة ،كهػػذا مػػن األمػػور المدنهيػػة املهمػػة الػػيت ال
تػػنجح الدميقراطيػػة دكنػػا .فاألمنػػاط الثبللػػة ال تػػركج للثقافػػة الشػػاملة كالوطنيػػة ،مقارنػػة بيكجيهػػا كمتركزهػػا حػػوؿ لقافػػة فرعيػػة
كا سدة يف كيانا الذاتية كمن مث تعميمها على ا عمق ،إال أف الثقافة الػيت تعمناهػا اللجػاف هػا الػيت تكػوف تػدرجييان كتااعليػان
ب األطراؼ يف رحم ا عمق ح هرج يف نانة امل اؼ لقافة مشيكة كطنية عامة ،تنعكت فيها صورة اوميق.
 .3التحكم للدستور
مل نكن جع الدسعور مرجعان مشيكان ب العيارات السياسية مق تما األطػراؼ أمنػاط تندنولوجيػة تنظيميػة يف عملهػا
السياسػػية ب ػ مر ه ػ  ،ألف اوميػػق نػػدعا ب نػػه املرجػػق القيمػػا للػػمبلد ،كتسػػود حالػػة مػػن اإلحعمػػاؿ لعس ػ الدسػػعور ك ػ مػػرة
حينمػػا نص ػ تيػػار إجمل السػػل ة دكف اآلخػػر ،كنػػاكؿ صػػيازة الدسػػعور مػػن جدنػػد حسػػىل من لقاتػػه الاكرنػػة .كهػػذ ا الػػة
بدنهيػة ألف العيػارات الػيت تعمػ األمنػاط الثبللػة :الشػعمة ،ايليػة ،امليليشػيا قػد قػرر قمػ أف تصػ إجمل سػدة ا كػم مػن خػبلؿ
رؤنعهػػا العقدنػػة للسػػل ة كونػػا املرجػػق األساسػػا للهونػػة الوطنيػػة كمػػذهمان سياسػػيان كحيػػدان للسػػل ة السياسػػية كمنظومػػة قيميػػة
للمجعمػق ،كلكػن ا الػة يف الػنم اللجػاين هعلػف ،كػوف األحػزاب ال حتمػ رؤنػة تندنولوجيػة فانػا ال حتمػ مػذهمان سياسػيان
نعلاػان للسػػل ة كال نػػدث تصػػارع القػػيم كاملرجػػق للمجعمػػق ،بػ القاعػػدة القانونيػػة الػػيت متثػ السػػيادة الشػػعمية هػػا الػػيت تػػدنر
العبلقة ب اوميق كمرجعان ِ
كمنظمان كحيدان للحقوؽ كا رنات كالواجمات .فالسيادة الشعمية ها مصدر الشرعية الدميقراطيػة
كليسػػت اآلندنولوجيػػة للعيػػارت السياسػػية الػػيت تعصػػارع فيمػػا بينهػػا كتاكػػك الشػػرعية ،ألف الشػػرعية الدميقراطيػػة املوحػػدة هػػا
أكالن كقمػ كػ تػاء مععقػػد ،أم إميػػاف زالميػة أعضػػاء ا عمػػق إميانػان حقيقيػان بػ ف السػػل ة جيػػىل أف متػارس ب رنقػػة معينػػة كإال

فق ػػدت م ػػربر طاععها...كه ػػذا امل ػػربر نكم ػػن يف اخعي ػػار اميك ػػوم أك الن ػػاخم للحك ػػاـ كأف تس ػػعمد الس ػػل ة ت ػػرعيعها م ػػن
الشعىل كالعكت صحيح فعكن حكومة ز ترعية ( ،)0كهذا املمدأ جسػد يف الدسػعور الػذم نػعحكم باملعػادالت ا عمعيػة
كافة.
 .4التنشئة السياسية

يف األمنػػاط الثبللػػة ذات المعػػد اآلنػػدنولوجا :الشػػعمة ،ايليػػة ،امليليشػػيا ،تسػػود حالػػة مػػن العنشػػاة اياصػػة بالعيػػارات
السياسػية كتسػػعى إلجيػاد حالػػة مػػن العمركػز لػػو الػػذات الااػوم ،كعػػدـ خلػ كينونعهػا السياسػػية كالاكرنػػة مػق اآلخػرنن ،بػ
تناتػ يف سػػمي إدخػػاؿ اآلخػرنن إجمل بوتقعهػػا العقيدنػػة ،كاعضػػاء تلػػك األحػزاب نعلقػػوف تربيػػة سياسػػية كتندنولوجيػػة خاصػػة
كمسعمرة كجعلهم معميزنن مقارنة باآلخرنن كنملوف منظومة قيمية نعلاة ،فعلػك العيػارات ممنيػة علػى منظومػة تندنولوجيػة
خاصػػة كهػػا األنػػا كاآلخػػر ،كلػػيت تنػػدنولوجيعنا لػػن ،أك بػػاألحرل من لػػا فكػػرم كطػػا ،كالنعيجػػة هنػػا تكػػن صػػارنة ،ألف
( )0د .منذر الشاكم ،اإلقياع السياسا ( ،بسداد ،منشورات العدالة ،) 3110 ،ص.32
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املعادلػػة ممنيػػة يف األص ػ علػػى األنػػا أك اآلخػػر املعصػػارع إجمل النهانػػة ( .)0كلكػػن يف األح ػزاب الػػيت تعم ػ الػػنم اللجػػاين ال
توجػػد عمليػػة تنشػػاة خاصػػة كفرعيػػة دكف تنشػػاة كطنيػػة ،بػ حتػػاكؿ اوميػػق جعػ الوطنيػػة كالعمركػػز حوهلػػا اميػػور األساسػػا يف
خ ااػػا السياسػػا ،كال تقػػوـ العيػػارت السياسػػية بوظياػػة العنشػػاة السياسػػية لعكػػونن األفػراد قيميػان بػ تقػػوـ فقػ بػػدكر توجيػػه
األف ػراد ػػا سػػيقوـ بػػه يف اإلنعخابػػات أك حتػػاكؿ تعماػػة ال ػرأم العػػاـ ػػا السػػل ة كاإلسػػععداد للجولػػة القادمػػة لئلنعخابػػات.
كالعيارات السياسية اليت تقق خارج النم اللجاين ليست هلا القدر الكايف يف عملية تنشػاعها سياسػية بػالوالء الكػايف للدكلػة
مقارنػػة بيبيػػة أعضػػاءها علػػى الػػوالء هلػػا ،أم أف الػػوالء للكيانػػات األخػػرل دكف الدكلػػة أقػػول بكثػ مػػن كالء األفػراد للدكلػػة،
كهذا جراء تنشاعهم السياسية على ذلك(.)3
 .5إدارة التنوع

ال ميكػػن إدارة العنػػوع يف ا عمعػػات املععػػددة بعنمػػا األمنػػاط الثبللػػة :الشػػعمة ،ايليػػة ،امليليشػػيا ،ألنػػا تػػرو أعضػػاءها
على العمركز لو الذات ،كهو األص كاملرجق لكػ املعػادالت ا عمعيػة ،كهػم أنػانيوف بالاعػ مػن ناحيػة العنشػاة السياسػية،
كأف مسعقم ا عمق نوجد عندهم كالسعادة هم ماعاحها .فبل كجود لعلػك العيػارات دكف تخصػيات كارنزميػة الػيت تػعحكم
باالسياتيجية كاملسار السياسا كح الشخصية املعنونػة للحػزب ،جتيػم تعػرؼ كثػ مػن العيػارات السياسػية باسػم رئيسػها،
كموته سيكوف ثابة أزمة مص كهونة للعيار السياسا .فبل ميكن إدارة العنوع يف ا عمق من خػبلؿ تيػارات تندنولوجيػة الػيت
تعص ػػارع عل ػػى هون ػػة ا عم ػػق كمس ػػعقمله ،كه ػػذ العي ػػارات زالم ػان م ػػا هل ػػا ح ػ طق ػػوس معين ػػة كح ػػرـ خ ػػاص ي اا ػػا كس ػػلوكها
اآلنػػدنولوجا كالعضػػييا عليػػه ،عػ مػػن ميكػػن أف نػػعكلم ككػػم ميكػػن أف نقػػاؿ عػػن مػػاذا ميكػػن ا ػػدنم كب نػػة مناسػػمة...كأف
كقانة اي اب إجمل أساليىل داخلية ي ػاب مع ػى مكرسػة مانعػه مػن خ ابػات أخػرل ،فمػدالن مػن العااعػ هنػاؾ خ ػاب
كقائا كسيادة اودؿ السياسا ،كال تنحصر يف مكاف مع  ،ب ذلك اودؿ يف سمي إلمػات مػن هػو نظػى بشػرعية قيػادة

ا عمػػق ،ميحػػو يػػق امليػػادنن كاملناسػػمات ( .)2لػػذا تعمحػػور الصػراع علػػى مػػن لػػه حػػا اإلدارة ،فػػئدارة العنػػوع تعحػػوؿ إجمل تنػػوع
اإلدارة الذم نؤدم يف نانة امل اؼ إجمل العشرذـ الداخلا كتاكيك ا عمق إجمل أكثر من كاحد.
 .6اإلستراتيجية الوطنية

يف ظػ تمػػا األمنػػاط الثبللػػة :الشػػعمة ،ايليػػة ،امليليشػػيا ،ال توجػد إسػياتيجية كطنيػػة ،بػ تسػػود يف الظػػاهرة السياسػػية
املعشػػرذمة ،إسػياتيجيات معنوعػػة كإجمل حػػد بعيػػد معناقضػػة ،ألف تلػػك اإلسػياتيجيات مل تنمػػق مػػن كاقػػق ا عمػػق كمل تكػػن مػػن
( )0جوراف لربورف ،تندنولوجية السل ة كسل ة اآلندنولوجيا ،ط ( ،0ب كت ،دار الوحدة لل ماعة كالنشر ،) 0893 ،ص.0893
( ) 3أنظػػر للعاصػػي  :د .علػػا الػػدنن هػػبلؿ ك د .نياػ مسػػعد ،الػػنظم السياسػػية العربيػػة قضػػانا االسػػعمرار كالعسيػ  ،ط ( ،3بػ كت ،مركػػز
دراسات الوحدة العربية ،) 3113 ،ص035ك.031
( )2جوراف لربورف ،تندنولوجية السل ة كسل ة اآلندنولوجيا ،املرجق السابا ،ص002ك.005
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من لقاها مهوـ كطموح الناس ،ب توجد إسياتيجيات من من لقات تندنولوجيات معصارعة ،فك منهػا تسػعى إجمل ترسػيا
أهدافها اآلندنولوجية ،لذا ر ا من املسعحي أف توتق إسياتيجية توافقية بػ مععػدد اآلنػدنولوجيات ،ألف الععامػ يف كاقػق
اآلنػػدنولوجيات هػػا الص ػراع كدحػػر املقاب ػ كأنػػا الك ػ  ،فػػبل تػػزعم أم كاحػػدة منهػػا العنحػػا لآلخػػر أك الوصػػوؿ إجمل إتاػػاؽ
مشيؾ .إال أف االسياتيجية لدل النم اللجاين هعلف ،كسممها هو عدـ تعام األطراؼ على اساس تندنولوجا.
 .7التنمية المستدامة
مػػن املؤكػػد أف العيػػارات السياسػػية كػ كاحػػدة منهػػا تعػػرب عػػن جػػزء مهػػم مػػن ا عمػػق كتعػػرب عػػن مصػػا ها اإلقعصػػادنة
كاإلجعماعية ،كيف بعػض األحيػاف عػن هونعهػا القيميػة كالسياسػية ،حػ تصػمح العيػارات السياسػية منػربان ككسػيلة للصػراع بػ
الارقاء ،كتليات تدخ يف الصراع حوؿ األهداؼ ا عمعية ،ألف ا اؿ ا يوم اإلسياتيجا لعلك الارقاء ليت ا عمػق كػ ،
ب ك كاحدة منها نعحرؾ على أرتية معينة مػن ا عمػق ،ك أف النسػا السياسػا الػذم تعمػ داخلػه العيػارات السياسػية ال
نقملػػه معظػػم اعضػػاء ا عمػػق بوصػػاه ال نعػػرب عػػن هونعػػه كال نظػػى بشػػرعية .علػػى هػػذا الواقػػق املاكػػك لػػن تصػػمح األح ػزاب
السياسػػية إحػػدل األدكات أك القنػوات الرئيسػػية اميورنػػة للعنميػػة املسػػعدامة ،ألف تلػػك األحػزاب الػػيت تعمػ األمنػػاط الثبللػػة مل
تعجاكز املشكبلت العونصة املؤلرة على العنمية ،كها :املشػاركة السياسػية ،كمسػ لة الشػرعية ،كالعنشػاة السياسػية ( .)0كهػذ
األزمات تعرق العنمية السياسػية ،كأف األطػراؼ يف املقػاـ األكؿ تركيزهػا سػيكوف ػان علػى الصػراع السياسػا كاآلنػدنولوجا،

الذم سػيؤلر سػلمان علػى عمليػة العنميػة املسػعدامة ،كأف ا عمػق سػيععرض للمراكحػة أكثػر مػن مػرة .كزالمػان مػا سػيكوف الوتػق
نعلا ػان يف حال ػػة تم ػػا الارق ػػاء لل ػػنم اللج ػػاين ،ألف في ػػه اليكي ػػز نك ػػوف عل ػػى املش ػػارنق لكس ػػىل لق ػػة الن ػػاس كل ػػيت مش ػػارنق
تندنولوجية ،كتسود حالة من املنافسة ب األطراؼ كليت الصراع .كالارؽ ب األمرنن تاسق.
ثانياً :على الصعيد المجتمعي

 .1تطوير المجتمع

إف األمناط الثبللة ز اللجاف زالمان ما ال تؤدم با عمق لو العقدـ كالع ور كالدميقراطيػة ،ألف الدميقراطيػة تمػ علػى
ت ػػونر الػػذات تػػدرجييان كهػػا قػػيم قمػ أف تكػػوف سػػل ة كإدارة ،فاألمنػػاط الثبللػػة ال تسػػعى إجمل الع ػػونر بػػا عمق بقػػدر مػػا هػػا
السػعا لعسػ  ،كاػػذا سػعكوف عمليػػة الع ػػور معناقضػان مػق الدميقراطيػػة ،ألف الدميقراطيػػة تسػػعى لع ػونر ا عمػػق كاميافظػػة علػػى
الوت ػػق الػ ػراهن كم ػػن مث ت ػػونر بالع ػػدرنج ك حػ ػ ال تػ ػياكح يف مكان ػػه كأف نك ػػوف الوت ػػق املعسػ ػ مس ػػععابان ل ػػدل األطػ ػراؼ
ك سامهعهم.

( )0د .ةمد علا ةمد ،أصوؿ اإلجعماع السياسا ،مرجق سابا ،ص.220 -238
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 .2قبول اآلخر

تعمػ األمنػػاط الثبللػػة علػػى ممػػدأ تنػػدنولوجا كهػػو األنػػا أك اآلخػػر ،فػػبل تااع ػ بينهمػػا ز ػ الص ػراع ،كهػػو مػػن األمػػور
المدنهية الرئيسية لذلك املن ا ،فمدالن من العااع نوجد تسي  ،فئذا أصمح األنا اآلخػر فقػد تسػ  ،كهػذ العمليػة لػن تػعم إال
مػػن خػػبلؿ تربيػػة كتنشػػاة تندنولوجيػػة ،ألف الواقػػق حسػػىل املنظػور املػػذكور علػػى تكػػونن الػػذات كا عمػػق كالظػػاهرة السياسػػية
على هذا النحو .فاليبية اآلندنولوجية تقوـ علػى ممػدأ أنانيػة املاهيػة كالعكػونن ،كال مكػاف لآلخػرنن لػدنها زػ اإلنصػهار يف
الموتقة اآلندنولوجية ،لذلك إف مس لة قموؿ اآلخر تنعدـ من اساسها.
 .3التجانس

إف الواقػػق الػػذم بػػا علػػى الص ػراع ،لػػن نص ػ إجمل العجػػانت بسػػهولة ،ألف معادلػػة العجػػانت يف كاقػػق ملػػاء بالص ػراع
اآلنػدنولوجا الػذم ناػػوؽ الصػراع السياسػػا يف ا عمعػات املععػػددة تكػن صػارنة ،فػػبل ػاؿ للعاػػاهم ،ألف العاػاهم حػ كإف
كجػػد سػػيكوف ثابػػة هدنػػة بػ الارقػػاء .فالعجػػانت زالمػان مػػا نمػ علػػى أرتػػية إجعماعيػػة قيميػػة مشػػيكة قمػ أف نصػػمح حالػػة
سياسية تنعكت يف ا كومة .فاألمناط الثبللة خببلؼ الػنم اللجػاين تسػعى إجمل تكػونن تػرنة ثيػزة ك عمػق مصػسر معمػانز
مػػق اآلخ ػرنن داخ ػ ا عمػػق ذاتػػه ،فر ػػا قمػ ظهػػور الص ػراع اآلنػػدنولوجى كػػاف ا عمػػق معجانسػان فيمػػا بينػػه ،كلكػػن بعػػد قػػد
تشرذـ كتشرخ قيميان .كليت من السرنىل أف تكوف السل ة من إحدل أطراؼ النزاع.
 .4الحكم لألفضل

لقد اسلانا من القوؿ أف جوهر الدميقراطية ها :أف الذم نكم؛ من هو كباسم مػن نكػم ك ػن كمػن أجػ مػن

ميارس السل ة كلكن ا قيقػة هػا أف الػذم أنشػاء مػن أجػ حتقيػا مصػلحة اوميػق ،علػى اوميػق أف نشػاركوا فيػه .فػئذا
كانت السل ة متارس من أج اوميق ،فعلى اوميػق أف ميارسػها ( ،)0فر ػا تنعػدـ حػاالت الػيت سػي رت حػزب تنػدنولوجا
على السل ة أف فسحت االن لآلخرنن ،ألف الك يف كاقق تندنولوجا نععرب ناسه ماضػبلن .كلكػن يف الػنم اللجػاين الػيت
تنعدـ ال ائاية كالعحزب اآلندنولوجا ،بامكاف الناس أف ننعخػوا األفضػ مػن بػ اوميػق ملػدة معينػة مث نعيػدكف يف تقػيمهم
له يف الدكرة القادة لئلنعخابات .أم ع أف األفض يف النم اللجاين مؤقت كلكن يف األمنػاط الثبللػة األخػرل فاألفضػ
ندكـ كليت مععلقان باإلنعخابات ،ب هو كارنزما اآلندنولوجية.
 .5اإلقتراع العام

إف مػػن أهػػم األدكار الػػيت تقػػوـ اػػا األح ػزاب السياسػػية الػػيت تعم ػ الػػنم اللجػػاين ،هػػا اإلسػػععداد لئلنعخابػػات حػ
تاوز فيها ،كمػن خبلهلػا سػعكوف تركيزهػا علػى أفػراد معينػ يف سػمي إنصػاهلم إجمل السػل ة ،لػذا تنحصػر كظياعهػا يف إنعقػاء
( )0د .عصاـ سليماف ،علم السياسة ،مرجق سابا ،ص.303
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مرتػػحا ا ػزب كمػػن مث مسػػاندته كمتونلػػه كالدعانػػة لػػه ألنػػاء ا مػػبلت اإلنعخابيػػة ( ،)0كيف الػػدكؿ الػػيت تعمػ الػػنم اللجػػاين
ح الدعانة للمرتح تقػوـ اػا تػركة معينػة معخصصػة يف ػاؿ الدعانػة كلكػن علػى تػ م العمونػ ال زػ  .فهػذ األحػزاب
تسػػمى أح ػزاب ك ػوادر ج ػراء عػػدـ إنعهاجهػػا لؤلمنػػاط الثبللػػة الػػيت تمعػػدها عػػن ا يػػاة الدميقراطيػػة ا قيقيػػة ،كلكػػن زالم ػان مػػا
تس ػػمى األح ػزاب ال ػػيت تعم ػ ال ػػنم العنظيم ػػا ز ػ اللج ػػاف باوماه ن ػػة كزالميعه ػػا ذات خلاي ػػة نس ػػارنة تندنولوجي ػػة ،كم ػػن
خصػػائص كثي ػزات تلػػك العيػػارات كاألح ػزاب السياسػػية اإلععمػػاد يف العثقيػػف الػػدائما كيف اإلععمػػاد علػػى اإلتػػيكات يف
متون ا زب كنعج عن هذا كجود تنظػيم ب كقراطػا دائػم كمركزنػة يف إدارة تشػكيبلت األحػزاب اوماه نػة  .لػذا فػاألحزاب
الػػيت تمنػػت الػػنم اللجػػاين تكمػػن ماهيعهػػا يف اإلق ػياع العػػاـ ،إال أف األمنػػاط الثبللػػة األخػػرل فػػعكمن ماهيعهػػا يف مشػػركع
تندنولوجا كتنظر إجمل اإلقياع العاـ إال كوسيلة من كسائ املعاحة هلا للصوؿ إجمل سدة ا كم كليت إال.
ثالثاً :على صعيد الحياة السياسية

 .1التكامل وتوزيع األدوار

نعكػػوف ا يػػاة السياسػػية مػػن اوهػػة الر يػػة الػػيت تعمثػ يف ا كومػػة ،كا كومػػة زالمػان مػػا نقودهػػا حػػزب سياسػػا ،كأنػػا
أنش ت على قاعدة قانونية مسمقة ،كهػو اوهػة الػيت تقػق عليهػا مسػؤكلية إدارة ا عمػق ،كهػا الػيت البػد كأف حتظػى بالشػرعية
كتعمث فيها السيادة الشعمية .كاوهة ز الر ية يف ا يػاة السياسػية هػا تلػك الوحػدات الػيت تقػق خػارج ا كومػة كمل تنشػ
بقاع ػػدة قانوني ػػة مس ػػمقة ،بػ ػ ه ػػا م ػػن اإلفػ ػرازات املس ػػعمرة للمجعم ػػق ،كم ػػا أن ػػا ال تنحص ػػر فقػ ػ يف العي ػػارات كاألحػ ػزاب
السياسية .فاا ا عمعات الدميقراطية لػيت هنػاؾ حػاكم كةكػوـ لؤلبػد ،بػ نوجػد تػداكؿ للسػل ة السياسػية كليسػت ملكػان
أك زنيمػة ألحػػد ،فالػػذم نظػػى باألزلميػػة مػػن املمكػػن أف تصػمح أقليػػة فيمػػا بعػػد ،إال أف كلعامهػػا تعكػػامبلف النظػػاـ السياسػػا
للمبلد .هذا الواقق نسود فق يف النم اللجاين ،كلكن األمناط الثبللة بنيت على ز ذلك.
 .2وظيفة الحزب
إف م ػػن أه ػػم األدكار ال ػػيت تق ػػوـ ا ػػا األح ػزاب السياس ػػية ه ػػا :العجني ػػد السياس ػػا عل ػػى مس ػػعونات الثبلل ػػة كالقي ػػادة
السياسػػية القوميػػة كالوظػػائف ا كوميػػة كمػػن مث الوظياػػة ا زبيػػة ،العنشػػاة السياسػػية الػػيت تػراكح يف ػػال النػ أال كمهػػا دعػػم
الثقافة السائدة كخلا لقافة جدندة ،املشاركة السياسػية ،العكامػ القػوما ،ميػق املصػا  ،صػنق السياسػة ،إتػااء الشػرعية
جتيم نشك ا زب أداة أك مصدران هامان لشرعية النظاـ السياسا كأكثر مركنة كفاعلية من الاػاعل اآلخػرنن يف ا عمػق يف

كسػػىل العانيػػد الشػػعيب( .)3فاألمنػػاط الثبللػػة تسػػعى للقيػػاـ بك ػ هػػذ األدكار ،ألف ماهيػػة الػػنم العنظيمػػا كاآلنػػدنولوجا
للح ػػزب مك ػػوف ل ػػذلك ،إال أف األحػ ػزاب ال ػػيت تعمػ ػ ال ػػنم اللج ػػاين تنحص ػػر كظياعه ػػا يف املظ ػػاهر ال ػػيت ت ػػؤدم إجمل الععما ػػة
( )0د .صماح مص اى املصرم ،النظاـ ا زو ،مرجق سابا ،ص.310 -320
( )3د .كماؿ املنويف ،أصوؿ النظم السياسية املقارنة ،مرجق سابا ،ص.313 -081
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اوماه ن ػػة كالا ػػوز يف اإلنعخاب ػػات كع ػػدـ إع ػػادة اليتي ػػىل اآلن ػػدنولوجا كالقيم ػػا للمجعم ػػق ،بػ ػ كظياعه ػػا أف تص ػػمح تل ػػك
األح ػزاب أداة كليسػػت مرجعيػػة يف مس ػ لة املشػػاركة كصػػنق السياسػػة كمصػػدران لشػػرعية النظػػاـ السياسػػا ،كيف نانػػة امل ػػاؼ
سعساعد هذ الوظائف ز اآلندنولوجية يف ترسيا العملية الدميقراطية.
 .3المسؤولية

تنحصػػر املسػػؤكلية يف األمنػػاط الثبللػػة الػػيت تعمػ اآلندنولوجيػػة كخلايػػة فكرنػػة ملشػػركعها السياسػػا ،يف إ ػػاح املشػػركع
الػػذم نن لػػا مػػن رؤنعهػػا اآلندنولوجيػػة ،كهلػػا مسػػؤكلية كاملػػة أمػػاـ الشػػرنة القيميػػة الػػيت تنعمػػا إليهػػا كتناتػ يف سػػمي إ ػػاح
مشػػركعها ،كليس ػت يف إ ػػاح املشػػركع علػػى الصػػعيد املؤسسػػا فق ػ كتنميػػة ا عمػػق ،كلكػػن املس ػػؤكلية يف الػػنم اللجػػاين
تنحصػػر بعػػد إنعخػػاب املرتػػح مػػن قمػ املػواطن علػػى تػػماف ػػاح املؤسسسػػة كاميافظػػة علػػى اسػػعمرارنعها ...ألف اميافظػػة
على كظيايػة املؤسسسػة تػؤدم إجمل تػماف ػاح اميػي االجعمػاعا لئلنسػاف يف املؤسسسػة كتنميػة الع ػور يف ا عمػق كعػدـ
املراكحة يف مكانا ،كهذ السؤكلية ذات أكلونػة قيػادة املؤسسسػة .كهػذ املسػؤكلية مرتم ػة بعنظػيم قػانوين كمؤسسػا كليسػت
بآندنولوجية معينة كمشركع قيما لااػة مػا ،كال ضػق لل عػن إال أمػاـ القضػاء كالقػانوف ،كلكػن املسػؤكلية يف األمنػاط الثبللػة
أكثر ارتماطان بالااػة كمشػركعها السياسػا كاآلنػدنولوجا مقارنػة باملؤسسػات كالقػانوف( .)0فاملسػؤكلية يف الػنم اللجػاين تقػق
على طرؼ أك بعض من األطراؼ كاملة من خبلؿ تما نظاـ األزلمية يف العصونت ،كلدكرة إنعخابيػة كاحػدة مث نػعم دنػد
من جدند أك ال .كلكن املسؤكلية ها ملكان ل رؼ كاحد يف األمناط الثبللة األخرل كما أف ا كم حسىل زعمهم هلم.
 .4اإلستقرار الوزاري
يف األمنػػاط الثبللػػة ال تنحصػػر الصػراع علػػى السػػل ة يف ا مػػبلت اإلنعخابيػػة ،بػ نػػدكـ إجمل مػػا بعػػد ا ملػػة ،إجمل حػػد
ع تلك األمناط من اإلنعخابات إال كوسيلة تسعى من خبلهلا السػي رة علػى مقاليػد ا كػم كليسػت إال ،كزالمػان مػا تعمػ
النظػػاـ العصػػونت النسػػيب لئلنعخابػػات ،كالػػيت تػػؤدم إجمل تشػػكي حكومػػات إئعبلفيػػة الػػيت سػػعكوف مص ػ ها عػػدـ اإلسػػعقرار
كاإلنعخابػػات املمكػػرة كالعمركػػز لػػو الػػذات ،ألف الاػػوز كايسػػارة الػػيت مػػن األمػػور المدنهيػػة يف النظػػاـ الػػدميقراطا الػػذم نعمػ
النم اللجاين كونػه ال كجػود لسالػىل كال ياسػر لؤلبػد بػ مػن املمكػن أف نكػوف خاسػر دكرة هػو فػائز يف الػدكرة املسػعقملة.
كلكن اياسرلدل األمناط الثبللة ثابة خسػارة إجمل فاػة قيميػة تندنولوجيػة الػيت ال تعحمػ بسػهولة .فاإلسػعقرار الػوزارم زالمػان
ما نسود يف النم اللجاين كيف األمناط األخرل يف أزمة كعدـ اسعقرار دؤكب.

( )0نوربرت ِهرماف ،اإلدارة بالعوافا ايي الواص ب السل ة كالعمعية ،ت :د .هاين صا  ،ط ( ،0الرناض ،مكعمة العميكاف،) 3112 ،
ص.012 -010
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 .5فسحة للمجتمع المدني واألفراد

يف األمنػػاط الثبللػػة هنػػاؾ خبلنػػا رئيسػػية يف ا ػػزب مػػق كجػػود خبلنػػا مسػػاعدة هلػػا ،كهػػذ ايبلنػػا تعكػػوف علػػى أسػػاس
العخصص كاملهن ،كاهلدؼ منهما إعادة تكونن ا عمق حزبيػان كعلػى من لقاتػه اآلندنولوجيػة .فػا عمق املػدين كاألفػراد تػياكح
مكانمػػا يف إح ػػدل ايليعي ػػنن ،ألف األمػػر نكم ػػن يف حت ػػزب ا عمػػق ،كا عم ػػق امل ػػدين نعػػد م ػػن خ ػػبلؿ كحداتػػه م ػػن ايبلن ػػا
املسػػاعدة كواجهػػة عم ػ مهػػا للحػػزب ،أم أنػػه تػػابق ػػزب معػ كال نظػػى باسػػعقبللية ككػػرة أعماهلػػا سػػعكوف مػػن نصػيىل
ا ػزب ،كلػػيت كوسػػي بػ ا عمػػق كالسػػل ة إلنصػاؿ قضػػانا  ،بػ كسػيلة للعمػ ا ػػزو املهػا كإنصػػاؿ القضػػانا إجمل ا ػػزب
كليست للسل ة.
إف ه ػػدؼ ا ػػزب يف ال ػػنم اللج ػػاين ه ػػو إدارة اإلنعخاب ػػات كتعما ػػة الػ ػرأم الع ػػاـ للعص ػػونىل ملرت ػػحيه كمث الا ػػوز ا ػػا
كالوصػػوؿ إجمل سػػدة ا كػػم لػػدكرة انعخابيػػة كاحػػدة كمػػن مث نمػػدأ العقيػػيم مػػن جدنػػد( )0كال ميلػػك علػػى األزلػػىل منظمػػات يف
ا عمق املدين كا مق أفرادان جدد له ،كال تسعى هلا ،فاملنظمات يف ا عمق كيف النم اللجاين ليست تابعػة إجمل فاػة مػا أك
كاجهة زب مع  ،ألنا ز مسموح هلا يف ا عمعات الدميقراطية القياـ اذ األعماؿ قانونان.
 .6اإلدارة الحزبية
مل تعجػاكز األحػزاب اليسػارنة كالػػيت تعمػ األمنػػاط الثبللػػة تنظيمهػا الصػػارـ يف العمػ  ،كاملقصػػود اهيػة العنظػػيم ا ػػزو
هػا :حالػػة مػػن الضػػم الػيت تسػػود تشػػكيبلت ا ػػزب املخعلاػة مػػن أتػػخاص كهياػػات ،كعلػى مقػػدار قػػوة العنظػػيم كالضػػم
نعوقػػف ػػاح ا ػػزب يف حياتػػه السياسػػية ( )3كبالػػذات يف األمنػػاط الثبللػػة .ك كلمػػا ت ػػور ا ػػزب ا ػػدنم لػػو تػػك مػػن
العنظػػيم أكثػػر قػػوة كمتاسػػكان ،كلمػػا ازداد اإلق ػرار باال ػػا لػػو اسػػعمداؿ الزعمػػاء العرتػػي بػػآخرنن ةيف ...ك ػػا أف ممػػدأ
تقسيم العم نارض ناسه أكثر فػ كثر ،فػاف االخعصاصػات تنقسػم هػا األخػرل كتعجػزأ ،كنعشػك هكػذا ،كبشػك دقيػا
للسان ػػة ،نظ ػػاـ مكع ػػيب تع ػػوزع في ػػه الوظ ػػائف حس ػػىل تسلس ػ ػ إدارم من ػػعظم ...هك ػػذا إذف ،تض ػػيا ت ػػدرجييان دائ ػػرة الرقاب ػػة
الدميقراطيػػة لعجػػد ناسػػها أخػ ار قػػد السػػرت يف ا ػػد األدب الػػذم ال نععػػد بػػه .كأف عػػدد الوظػػائف املػ خوذة مػػن اومعيػػات
اإلنعخابية كاميولة إجمل الت اإلدارة نعضاعف باسعمرار يف ك األحزاب اإلتياكية .كنرتاق اذ ال رنقػة بنػاء قػادر جمػار،

ذك بنية معقدة اليكيىل ( ،)2لذا إف اللجوء إجمل الم كقراطية سػيكوف بػدنهيان .إال أف األمػر يف األحػزاب ذات الػنم اللجػاين
ال نع لىل لذلكن جراء عدـ تعقيها إدارنان كأنا تعم بشك مو ا فق لععماة اوماه  ،كمػن مث بعػدها تنحصػر كظياعهػا
يف تصرنف األعماؿ.
( ) 0د .عمدالرتػا حسػ ال عػاف ،المعػد اإلجعمػاعا لؤلحػزاب السياسػية دراسػة يف علػم االجعمػاع السياسػا ،ط ( ،0بسػداد ،دار الشػػؤكف
للثقافة العامة ،) 0881 ،ص.312 -012
( ) 3د .ةمد كاظم املشهداين ،النظم السياسية ( ،املوص  ،م ابق دار ا كمة لل ماعة كالنشر ،) 0880 ،ص.305
( )2ركبرتو ميشاؿ ،األحزاب السياسية دراسة سوسيولوجية ،ت :من نلػوؼ ،ط ( ، 0بػ كت ،دار أبعػاد لل ماعػة كالنشػر كالعوزنػق ،د.س
) ،ص21ك.20
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 .7ذهنية التغيير

إف األمناط الثبللة الشعمة ايلية امليليشيا تؤدم إجمل تس ا عمق قيميان ،كهذ ليست مػن صػميم الدميقراطيػة ،بػ هػا
تندنولوجيا الثورنة اليت تعيا عملية العحوؿ الػدميوقراطا أك إسػعحالعها ،ألنػا تسػعى إجمل ةػو الواقػق كتسيػ كالعمػ يف ناػت
الوقػت علػػى ةػو الدميقراطيػػة يف الواقػق كقيػػاـ عمػق جدنػػد علػػى أنقػاض ا عمػػق القػدد تنػػدنولوجيان .فػاملنظور الثػػورم علػػف

متامان عن املنظػور الػدميقراطا ،ألف املنظػور الػدميقراطا نعمػ الواقعيػة كتليػة دكرنػة كتناكبيػة للسػل ة ،كلكػن الثػورة تعمػ املثاليػة
كالعنف كالصراع كمن مث احعكار السل ة كإقصاء اآلخرنن(.)0
خاتمة
أوالً :التمركز السياسي حول الذات نقيض للديمقراطية

مل تكػػن قيػػاـ الكعػ السياسػػية داخػ الربملػػاف إال ليسػػيا ممػػادمء الدميقراطيػػة كاملنافسػػة علػػى السػػل ة ،فكانػػت المنيػػة
األساسػػية هلػػا قػػد كونػػت داخ ػ السػػل ة العش ػرنعية ،إال أف الوتػػق قػػد تس ػ يف م لػػق القػػرف العش ػرنن ،إذ أصػػمحت النش ػ ة
ايارجية ( خارج برملاف ) ها القاعدة ،كأدت يف نانة امل اؼ إجمل إقرار اإلقياع العػاـ تػدرجييان ك ػاكز نظػاـ اإلقػياع الاػردم
كاإلطاحػػة بكعلػػة النػػاخم  .كمل تظهػػر األح ػزاب يف بدانػػة نش ػ هتا إال يف سػػمي املشػػاركة يف صػػناعة الق ػرار كالعػػداكؿ السػػلما
للسل ة السياسية كتقونة العملية اإلنعخابية كحتس الوتق السائد كت ونر  ،فكاف اهلدؼ من ذلك هػو العنػاكب يف ا كػم
كخاصػػة اهلياػػة العش ػرنعية منػػه ،فهػػا الػػيت تقػػوـ بعمثي ػ امل ػواطن يف الربملانات...كأصػػمحت األح ػزاب هػػا الػػيت مػػن نكػػم
كليسػػت األتػػخاص ،كقيػػادة األح ػزاب هػػا الػػيت متثػ ال مقػػة ا اكمػػة كالدعامػػة األساسػػية لػػه .كهػػذا نعػػا أف األح ػزاب قػػد
نشػ ت بشػػك رئيسػا لع ػػونر العمليػة اإلنعخابيػػة ،كأف ا ملػة اإلنعخابيػػة هػػا الػيت سػػمقت قيػاـ األحػزاب حػ م لػػق القػػرف
العشرنن كليت إال.
ككػػاف يف بدانػػة نشػ هتا تمنػػت الػػنم اللجػػاين يف العمػ العنظيمػػا ا ػػزو ككػػاف نعم ػ يف موسػػم اإلنعخابػػات ال زػ
لععماة الرأم العاـ حوؿ ا زب للاوز باإلنعخابات ،كاهلدؼ منه ت ونر ا عمػق لػو األفضػ كا اػاظ علػى املظػاهر اإلجيابيػة
له ،إال أف بعد أف ظهرت األحػزاب اإلتػياكية كالشػيوعية يف القػرف العاسػق عشػر تسػ ت النظػرة مػن قمػ العيػارات السياسػية
للعنظػػيم كدميومعهػػا كأنض ػان كجهػػة نظرهػػا إجمل ا عمػػق ذاتػػه ،تمنػػت كأبػػدعت األح ػزاب اليسػػارنة من ػ الشػػعمة كايليػػة كبشػػك
مسعمر ككانت تسػعى إلدخػاؿ كتربيػة أكػرب قػدر ثكػن مػن األفػراد كجعلهػم أعضػاء يف ا ػزب ،كمػا أف نظرهتػا للمجعمػق مل
تكن كمث العيارات الليربالية ،بػ كانػت حتػاكؿ تسػ ا عمػق مػن أصػوهلا كإنعػاج عمػق جدنػد كفقػان ملن لقاهتػا اآلندنولوجيػة،
كامليليشيا كنم للعنظػيم ظهػر بعػد ظهػرت الاكػرة الااتسػعية كتمنيهػا للقػوة العسػكرنة للػدفاع عػن ناسػها كاإلطاحػة ب عػداء
ا زب.

( ) 0موعػػة مػػن المػػاحث  ،الدميقراطيػػة كاألح ػزاب يف الملػػداف العربيػػة املواقػػف كاملخػػاكؼ املعمادلػػة ،ط ( ،3ب ػ كت ،مركػػز دراسػػات الوح ػدة
العربية ،) 3110 ،ص.11 -10
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مل تكػػن األمنػػاط الثبللػػة معينػان كسػػندان للدميقراطيػػة ،بػ الدميقراطيػػة مػػن كجهػػة نظرهػػا إف هػػا إال كسػػيلة لملػػوغ السػػل ة
كمػػن مث العخلػػا عنهػػا ،كأف الػػنم اللجػػاين هػػو األقػػرب للدميقراطيػػة كهػػو الضػػماف إل ػػاح عمليػػة العحػػوؿ الػػدميقراطا ،كهػػو
الذم نعسم فيه الصورة ا قيقيػة علػى حػد كمػ اهلونػة الوطنيػة كالقػيم املشػيكة كالعػداكؿ السػلما للسػل ة كاملشػاركة ا قيقيػة
للمواطن يف عملية صناعة القرار ،كتمقى األحزاب السياسػية اميػور الرئيسػا اإلجيػاو لعلػك العحػوؿ ،كأف العمركػز السياسػا
حوؿ الذات نقيض للدميقراطية.
ثانياً :اإلستنتاجات

من خبلؿ كعابعه للموتوع توص الماحم إجمل بعض النعائج؛ منها كالعا :

 .1على األحزاب أف تعا ب ف هلا دكران ةورنان يف عملية العحوؿ الدميقراطا ،كجيىل أف تكوف يف املسعول امل لوب.

 .2إف النم اللجػاين يف العمػ العنظيمػا لؤلحػزاب السياسػية هػا األقػرب لعمليػة العحػوؿ الػدميقراطا ،كأف األمنػاط
الثبللة األخرل إجمل حد كم مناقضان للدميقراطية كأنا تعمركز كتعميس حوؿ الذات أكثر من أف تكوف هلا بعد عمعا.
ثالثاً :التوصيات

 .1تما النم اللجاين من قم األحزاب السياسية كالعخلا عن األمناط الثبللة األخرل ،اليت تعيا الدميقراطية.

 .2تما نظاـ األزلمية أك املخعل لئلنعخابات ،ألنا زالمان ما تعجاكز العقمات أماـ عمليػة العحػوؿ الػدميقراطا ،كمػا
تكػوف نزعػة كهونػة كطنيػة لؤلفػراد كمتركػزهم لوهػا ،بػػدؿ متركػزهم حػوؿ خصوصػيات طائايػة كطمقيػة الػيت تػؤدم بػػا عمق يف
نانة امل اؼ إجمل العشرذـ.
قائمة المراجع
 .0تالف تورنن ،ما ها الدميقراطية حكم األكثرنة أك تمانات األقلية ،ط ( ،3ب كت ،دار الساقا.) 3110 ،
 .3تنػػدرك رننولػػدز كاآلخػػركف ،أن ػواع الػػنظم اإلنعخابيػػة دراسػػة حتليليػػة مقارنػػة ،ت :كرسػػعنا خوتػػابا بعػػو ،ط ( ،0أربي ػ ،
مؤسسة موكرناين للمحوث كالنشر.) 3111 ،
 .2إنرنػ ػػك كيسبلسػ ػػا ،الدميقراطيػ ػػة كاملسػ ػػاكاة ،ت :جهيػ ػػدة الكنػ ػػد ،ط ( ،0ب ػ ػ كت ،معهػ ػػد الدراسػ ػػات اإلس ػ ػياتيجية،
.) 3111
 .2بي ػػار ك ػػاالـ ،تاعّ ػػت الدميقراطي ػػة م ػػن أجػ ػ ل ػػورة يف ا اكمي ػػة ،ت :ت ػػوقا ال ػػدكنها ،ط ( ،0بػ ػ كت ،دار الا ػػاراو،
.) 3112
 .5تيمػػولا ميعسش ػ  ،الدميقراطيػػة كالدكلػػة يف العػػامل الع ػرو ،ت :بش ػ ِ
السػػماعا ،ط ( ،0القػػاهرة ،اهلياػػة املص ػرنة العامػػة
للكعاب.) 3115 ،
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جوراف لربورف ،تندنولوجية السل ة كسل ة اآلندنولوجيا ،ط ( ،0ب كت ،دار الوحدة لل ماعة كالنشر.) 0893 ،
جوزانا ركنت ،فلساة الوالء ،ت :أمحد األنصارم ،ط ( ،0القاهرة ،ا لت األعلى للثقافة.) 3113 ،
د .إبراهيم أبراش ،علم اإلجعماع السياسا ،ط ( ،0عماف ،دار الشركؽ للنشر كالعوزنق.) 0889 ،
د .إ اعي علا سعد ،دراسات يف العلوـ السياسية ،ط ( ،0األسكندرنة ،دار املعرفة اوامعية.) 3113 ،

 .01د .إ اعي علا سعد ،عوملة الدميقراطية ب ا عمق كالسياسة ،ط (،0األسكندرنة،دار املعرفة اوامعية.) 3110،
 .00د .إماـ عمدالاعاح إماـ ،الدميقراطية كالوعا السياسا (،القاهرة،نضة مصر لل ماعة كالنشر كالعوزنق.) 3111 ،
 .03د .ب ػػرس ب ػػرس ز ػػا ك د .ةم ػػود خػ ػ م عيس ػػى ،امل ػػدخ يف عل ػػم السياس ػػة ،ط ( ،01الق ػػاهرة ،مكعم ػػة األ ل ػػو
املصرنة.) 0889 ،
 .02د .حاف علواف محادم الدليما ،النظم السياسية يف أكركبا السربية كالوالنات املعحػدة األمرنكيػة ،ط ( ،0عمػاف ،دار
كائ لل ماعة كالنشر.) 3110 ،
 .02د .خلي حس  ،قضانا دكلية معاصرة ،ط ( ،0ب كت ،دار املنه اللمناين.) 3111 ،
 .05د .رفيا حميىل ،املقدس كا رنة ،ط ( ،0القاهرة ،دار الشركؽ.) 0889 ،
 .01د .ركني ػػه دكالت ػػارن  ،دراس ػػات ح ػػوؿ النظرن ػػة الدميقراطي ػػة ،ت :د .ح ػػاف اوم ػػا  ،ط ( ،0دمش ػػا ،دار ط ػػبلس،
.) 0895
 .01د .صادؽ األسود ،علم اإلجعماع السياسا أسسه كأبعاد  ،ط ( ،0بسداد ،م ابق جامعة بسداد.) 0881 ،
 .09د .صماح مص اى املصرم ،النظاـ ا زو املاهية املقومات الااعلية دراسات ت صيلية مقارنة.
 .08د .طارؽ اهلامشا ،األحزاب السياسية،
 .31د .عػػادؿ لابػػت ،الػػنظم السياسػػية دراسػػة للنمػػاذج الرئيسػػية ا دنثػػة كنظػػم ا كػػم يف الملػػداف العربيػػة ( ،األسػػكندرنة،
مكعىل خوارزـ.) 3113 ،
 .30د .عمدالرت ػػا حس ػ ال ع ػػاف ،المع ػػد اإلجعم ػػاعا لؤلح ػزاب السياس ػػية دراس ػػة يف عل ػػم االجعم ػػاع السياس ػػا ،ط( ،0
بسداد ،دار الشؤكف للثقافة العامة.) 0881 ،
 .33د .عمػػدالسا بسػػيوين ،الػػنظم السياسػػية دراسػػة لنظرنػػة الدكلػػة كا كومػػة كا قػػوؽ كا رنػػات العامػػة يف الاكػػر اإلسػػبلما
كالاكر األكركو ،ط ( ،2األسكندرنة ،منش ة املعارؼ باألسكندرنة.) 3113 ،
 .32د .عمداملع ا ةمد عساؼ ،مقدمة إجمل علم السياسة ،ط ( ،3عماف ،دار دالكم للنشر كالعوزنق.) 0891 ،
 .32د .عصاـ سليماف ،مدخ إجمل علم السياسة ( ،د.ـ ،د.ف ،د.ت ).
 .35د .علػػا الػػدنن هػػبلؿ ك د .نياػ مسػػعد ،الػػنظم السياسػػية العربيػػة قضػػانا االسػػعمرار كالعسي ػ  ،ط ( ،3ب ػ كت ،مركػػز
دراسات الوحدة العربية.) 3113 ،
 .31د .كماؿ املنويف ،أصوؿ النظم السياسية املقارنة ،ط ( ،0الكونت ،تركة الربيعاف للنشر كالعوزنق.) 0891 ،
 .31د .ةمد رفعت عمدالوهاب ،ممادمء النظم السياسية ( ،ب كت ،منشورات ا ليب ا قوقية.) 3113 ،
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 .39د .ةمد علا ةمد ،أصوؿ اإلجعماع السياسا ( ،األسكندرنة ،دار املعرفة اوامعية.) 0892 ،
 .38د .ةمد كاظم املشهداين ،النظم السياسية ( ،املوص  ،م ابق دار ا كمة لل ماعة كالنشر.) 0880 ،
 .21د .ةمد نصر مهنا ،علم السياسة ( ،القاهرة ،دار زرنىل لل ماعة كالنشر كالعوزنق.) 0881 ،
 .20د .منذر الشاكم ،اإلقياع السياسا ( ،بسداد ،منشورات العدالة.) 3110 ،
 .23د .نظاـ بركات كتخركف ،ممادمء علم السياسة ،ط ( ،5الرناض ،مكعمة العميكاف.) 3112 ،
 .22ركبرتو ميشاؿ ،األحزاب السياسية دراسة سوسيولوجية ،ت :من نلوؼ ،ط ( ،0ب كت ،دار أبعاد لل ماعة كالنشػر
كالعوزنق ،د.س ).
 .22رمي ػػوف ب ػػوالف ،األخ ػػبلؽ كالسياس ػػة ،ت :د .ع ػػادؿ الع ػوا ،ط ( ،3دمش ػػا ،دار ط ػػبلس للدراس ػػات كالي ػػة كالنش ػػر،
.) 0883
 .25فيليػػىل بػػرك ،علػػم اإلجعمػػاع السياسػػا ،ت :د .ةمػػد عػػرب صاصػػيبل ،ط ( ،0بػ كت ،املؤسسػػة اوامعيػػة للدراسػػات
كالنشر كالعوزنق.) 0889 ،
 .21موعة من الماحث  ،الدميقراطية داخػ األحػزاب يف الملػداف العربيػة ،ط ( ،0بػ كت ،مركػز دراسػات الوحػدة العربيػة،
.) 3112
 .21موعػػة مػػن المػػاحث  ،الدميقراطيػػة كاألح ػزاب يف الملػػداف العربيػػة املواقػػف كاملخػػاكؼ املعمادلػػة ،ط ( ،3ب ػ كت ،مركػػز
دراسات الوحدة العربية.) 3110 ،
 .29موعػػة مػػن المػػاحث  ،تاس ػ العجػػز الػػدميقراطا يف الػػوطن العػػرو ،ط ( ،0ب ػ كت ،مركػػز دراسػػات الوحػػدة العربيػػة،
.) 3100
 .28موعػػة مػػن المػػاحث  ،مؤتػرات قيػػاس الدميقراطيػػة يف الملػػدف العربيػػة ،ط ( ،0بػ كت ،مركػػز دراسػػات الوحػػدة العربيػػة،
.) 3118
 .21موعة من املػؤلا  ،العشػكيك يف السػل ة ،سلسػلة ماػاهيم الليربتارنػة كركادهػا (  ،) 0ط ( ،0عمػاف ،رنػاض الػرنت
للكعىل كالنشر.) 3119 ،
 .20مػػورنت دكفرجيػػه ،األحػزاب السياسػػية ،ت :علػػا مقلػػد ك عمداميسػػن سػػعد ( ،بػ كت ،تػػركة األمػ لل ماعػػة كالنشػػر،
.) 3100
 .23م ػػورنت دكفرجي ػػه ،م ػػدخ إجمل علػػم السياس ػػة ،ت :د .ػػاؿ األتاس ػػا ك د .س ػػاما ال ػػدركو ،ط ( ،0ب ػ كت ،املرك ػػز
الثقايف العرو.) 3118 ،
 .22نػػوربرت ِهرمػػاف ،اإلدارة بػػالعوافا ايػػي الواص ػ ب ػ السػػل ة كالعمعيػػة ،ت :د .هػػاين صػػا  ،ط ( ،0الرنػػاض ،مكعمػػة
العميكاف.) 3112 ،
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