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١ مقدمـــة

 مقدمة
 تحديات جديدة فهل من حلول بديلة؟

 :النظم السياسية والقانون الدستوري

سياسية في العالم المعاصر أهمية آبرى،         نظم ال ه أن لدراسة ال سلم ب من الم
ا يقرب من مائتي دولة                        سوفيتي م اد ال د تفكك االتح يوم بع ه ال الم ب ك ألن الع وذل

ستقلة لكل منها نظامها السياسي وقانونها ال          ولم يحدث أن وصل عدد      ,دستوريم
 .الدول في العالم إلى هذا الرقم في أي عصر من العصور السابقة

وإذا آانت دراسة القانون الدستوري هي دراسة للنظام السياسي من الزاوية   
ى         صار عل ى أن االقت رون عل تاب المعاص رون والك ع المفك د أجم ية فق القانون

ياً  د آاف م يع تورية ل صوص الدس ة الن سياسيدراس نظام ال ة ال ك ألن .  لدراس وذل
وعلى ذلك فقد تطورت    . الجانب القانوني ليس سوى أحد جوانب النظام السياسي        

دراسة هذه المادة خالل األربعين سنة األخيرة من دراسة للقانون الدستوري إلى             
 .دراسة للنظم السياسية والقانون الدستوري

 االجتماعية المتعلقة بمجال     مجموعة القواعد    هو  Institutionإن أي نظام     
ى قواعد قانونية آما تشتمل على عادات اجتماعية                 شتمل عل واعد ت ذه الق ا، وه . م

ادات   ذه الع ية وه ك النصوص القانون يط من تل إن أي نظام هو خل ك ف ى ذل وعل
نظم بصفة عامة، ولكنه يصطبغ بأهمية خاصة              . االجتماعية  ى ال ذا عل وينطبق ه

 .في مجال النظم السياسية

ة في شكل نصوص قانونية                     ر المدون واعد غي ى أن الق رجع إل ك ي وسبب ذل
داً    رة ج سياسية آثي نظم ال ال ال ي مج بق   . ف تورية ال تط صوص الدس ا أن الن آم

ام الذين يضعون أو يساهمون في وضع نصوص الدستور                د ألن الحك شكل جام ب
تحلل منها أو الخروج عليها               يهم في أغلب األحيان ال سهل عل ن هناك ولذلك فإ. ي

يع الدول وهي اختالف النظام السياسي المطبق من الناحية                 ة في جم ظاهرة عام
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توبة          ية عن النصوص الدستورية المك وتختلف الهوة بين النصوص وبين      . العمل
دول      يق باختالف ال د في بعض الدول صفته آقانون       . التطب ى إن الدستور يفق حت

رنامج، بينما يحتفظ ال             ى مجرد الب ته إل زل قيم دستور بصفته القانونية إلى حد     وتن
ر أو صغير في دول أخرى         اء بين نوعين من الدساتير    . آبي ز الفقه د مي ذا فق : ول

تور   م الدس نوع اس ذا ال ن ه تور م ى الدس ق عل ون وأطل يمة القان ا ق اتير له  –دس
ون   اتير لها قيمة البرنامج وأطلق على الدستور  Constitution - Loiالقان  ودس

 .Constitution - programme البرنامج –الدستور من هذا النوع اسم 

يجة هامة وهي أن التشابه في النصوص الدستورية                  ك نت ى ذل رتب عل د ت وق
فكثير من دول أمريكا الالتينية     . ال يؤدي إلى تشابه النظم األساسية المطبقة عمالً       

نة    صادر س تحدة ال واليات الم تور ال ن دس اتيرها ع ت دس ك ١٧٨٧نقل ع ذل ، وم
ية   فاالخ ريكا الجنوب م دول أم تحدة ونظ واليات الم ي ال نظام ف ين ال ر ب تالف آبي
نظام األمريكي نظام ديم     . وسطى وال  رئاسي متوازن ومن ثم فهو نظام       ةقراطيفال

م تقم ثورة أو يحدث انقالب في الواليات المتحدة منذ وضع دستورها      ستقر إذ ل م
ام بطريقة سلمية          ١٧٨٧سنة    ر الحك تم تغيي ا ي ينما تعتبر أغلب نظم دول    ب. ، وإنم

ر ديمقراطية لذا تهزها االنقالبات العسكرية         تاتورية غي ًا دآ ية نظم ريكا الالتين أم
ين الحين واآلخر      ومن ناحية أخرى فقد نقلت آثير من دول العالم الثالث ومن           . ب

نة    صادر س سي ال تور الفرن ن الدس اتيرها ع نها مصر دس روف ١٩٥٨بي  والمع
ورية الخ تور الجمه ي دول    بدس سائدة ف سياسية ال نظم ال إن ال ك ف ع ذل سة، وم ام

تالف      سبب اخ سي ب سياسي الفرن نظام ال ن ال ًا ع تلف تمام ذه تخ ثالث ه الم ال الع
نظام       ن ال دول ع ذه ال ي ه تقدم ف ة ال ي ودرج صادي واالجتماع نظام االقت ال

 .االجتماعي واالقتصادي ودرجة التقدم الموجود في فرنسا

ه ال     ى أن دم إل ا تق ص مم ا إال      نخل ة م سياسي لدول نظام ال سير ال ن تف  يمك
سائدة    د ال دمها والعقائ ة تق صادي واالجتماعي ودرج ا االقت ى نظامه رجوع إل بال

شعبها   ية ل يد الثقاف يم والتقال يها والق صوص   . ف ى الن رجوع إل رد ال ي مج وال يكف
ة لفهم طبيعة النظام       إن القانون الدستوري يقتصر على دراسة     . الدستورية المدون
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م في دولة ما،              ا نظم طريقة الحك دة والتي ت ق الجام لنصوص التي تحويها الوثائ
ا تعالج آيفية سير المؤسسات                       ك إنه د من ذل ى أبع سياسية إل نظم ال ذهب ال نما ت بي

 .الدستورية في الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحيطة بها

ى سؤال               سياسية تجيب عل نظم ال ادة ال م الشعوب   آيف    :وإذا آانت م    ؟ تحك
ام هو           ناك سؤال ه ا على النحو الذي يحكم به؟        :فال زال ه م شعب م اذا يحك  لم

اذ  م شعب من الشعوب بطريقة ديمقراطية بينما يحكم شعب             لم يقة خر بطر آا يحك
ة ع       دم اإلجاب تاتورية؟ وتق ع  هذا السؤال مادة العلوم السياسية أو علم االجتما        ندآ

ة ع            ثها عن إجاب سياسي وفي بح سؤال تتعرض العلوم السياسية وعلم         نال ذا ال  ه
سية    رافية والنف رافية والجغ وامل الديموج ر الع ة أث سياسي لدراس تماع ال االج

 .واالجتماعية والتكنولوجية على النظم السياسية وعلى طريقة سير الحكم

 :هدف هذه الدراسة
ده  ي أن نم ارئ العرب دي الق ين ي ف ب ذا المؤل ع ه ن وراء وض دف م نه

الم       بالرآا ي الع سياسية ف نظم ال توري وال ون الدس س القان م أس ية لفه ز األساس ئ
تراآي            الم االش ي ونظم الع الم الليبرال ين نظم الع روق ب م الف رز أه المعاصر ونب

 .ونظم العالم الثالث

م     ن أه ر م ي، تعتب الم العرب ي دول الع سياسية ف نظم ال ية ال وال شك أن تنم
واجه األجيال الحاضرة          ام التي ت فبغير تنمية النظم السياسية تذهب     . والمقبلةالمه

ية في مجاالت التعليم والصناعة والزراعة             ودات التنم وغيرها هباًء  ... آل مجه
 .منثورًا

ية    سات الحكوم ية المؤس ر تنم سياسي بغي نظام ال ية ال يلة لتنم وجد وس وال ت
ر    راقية تعت دول ال ي ال تقدمة ف نظم الم ك أن ال دول؛ ذل ي ال ية ف ر الحكوم ف وغي

يدة ومشروعة في وجود أشخاص ومؤسسات داخل            ناك مصلحة أآ أن ه سلم ب وت
 .المجتمع ال تخضع لسيطرة الدولة أو لنفوذ الحكام

س إن       ى العك ل عل تمع، ب د المج سة ض دًا مؤس ون أب ن تك م ول ة ل والجامع
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الجامعة هي مكان للتفكير والتأمل والبحث في أوضاع المجتمع من أجل مصلحة            
ة مؤسسة بعيدة عن سيطرة أجهزة الحكام حتى          ويجب أ  . المجتمع  ن تظل الجامع

 .تفيد المجتمع، بل وتفيد الحكام أنفسهم

نظم السياسية إحدى المواد األساسية في        ون الدستوري وال ادة القان ر م وتعتب
ون، ول     نها فضًال عن ذلك تثير تفكير ال        دراسة القان  ليصبح مواطنًا واعيًا    رسادك

ده وخار         ا يجري داخل بل ول للمشاآل               بم د في وضع الحل يما بع ساهم ف ا، ولي جه
 .التي تثور وتحتاج إلى مواجهة

ستقر في ذهن الطبقة المثقفة هو أن أي مشكلة ليس            ا يمكن أن ي إن أسوأ م
ا إال حل واحد       د من تهيئة أذهان       فال . له  لممارسة النقد ثم تنمية ملكة      الدارسينب

فكل ثقافة حتى لو آانت     . ا المجتمع العثور على حلول بديلة للمشاآل التي يواجهه      
ية في المجتمع، ثم                     ساؤالت حول األوضاع الحال ر ت رية تثي محافظة هي أداة فك

 .هي وسيلة تمكن من تصور أوضاع مختلفة ونظم مغايرة للنظام القائم

ية وبغير هذه الرغبة في التغير الواعي المستنير المستند           ذه الديناميك ر ه بغي
رفة يتجمد       م ومع ى عل فلكي تعيش الحضارة يجب أن .  الفكر وتتهدد الحضارة عل

ي التكرار وعلى التسليم باألفكار المتوارثة             بة عل ن اليوم الذي   إ. يكون للفكر الغل
ة عل        يه اآلل شعارات الجميلة هو                ىتنتصر ف ام بعض ال تجمد الفكر أم  الفكر أو ي

ضارة   ذه الح ة ه ة نهاي سيا   . بداي نظم ال توري وال ون الدس ة القان ي ودراس سية ه
 .إحدى أدوات تنمية الفكر، وبالتالي حماية الحضارة

 :منهج الدراسة
نا ي     :قل شهده ف ذي ي م آال م الحك ي نظ ددًا ف بل تع ن ق شهد م م ي الم ل  إن الع

ا   تورها ونظامه نها دس ل م ة لك ي دول ن مائت ر م يوم أآث وجد ال صرنا إذ ي ع
سياسي رض بع         . ال نما يتع ة بي دوء ودع ي ه سير ف نظم ي ذه ال ض ه ضها وبع

 .لالنقالبات والثورات والحروب األهلية

اء سؤاًال هاماً                  ر الفقه ًا يثي تجدد دائم سع والم ذا المجال المت هل يمكن  : في ه
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سيق المعلومات في مجال النظم السياسية من أجل                   ى مجرد تن ناء نظرية أو حت ب
 الخروج بنتائج من الدراسة؟

رون ع   تاب المعاص يب الك س نيج ذا ال ذر،   ه شوب بالح اب الم  ؤال باإليج
ال            م نغ تدال ول زمنا باالع ك إذا الت رية وذل ناء نظ ن ب ن الممك ه م رون أن  إذ ي
ية      روف بالدوجمات ق المع نطق المطل ين والم ذهب اليق سك بم ي التم  ف

Le dogmatisme  ي تفاصيل ول ف ي الدخ ية أخرى ف ن ناح رق م م نغ  وإذا ل
ذهب ا      ذلك الم شير ب ا ي ية آم وانب العمل راجماتية   الج روف بالب ي المع  لعمل

Le pragmatisme. 

ك أن الرغبة في التوصل إلى نظريات مطلقة وقواعد جازمة، وهو منهج              ذل
، سيؤدي إلى عزل النظم السياسية عن المحيط Le dogmatismeمذهب اليقين 

 .االقتصادي واالجتماعي والثقافي والتكنولوجي

 Le يوصي به المذهب العملي ومن ناحية أخرى فإن المنهج التحليلي الذي 
pragmatisme          ينطوي على العيب العكسي، فالدراسة العملية البحتة تؤدي إلى 

ين           ستمر ب نافس الم وع للت رد موض بارها مج سياسية باعت نظم ال ى ال ر إل النظ
ذا التنافس يبلور القوى االقتصادية وغير االقتصادية في المجتمع            . الجماعات وه

ذهب الع  ي الم ذلك ينته ريات    وب ى النظ سياسي وإل ر ال ى الفك ر إل ى النظ ي إل مل
القانونية باعتبارها ال تعدو أن تكون أسلحة تستخدم في هذه الصراعات السياسية            

 .واالجتماعية

 .إن المنهج الذي سنتبعه هو التوسط بين هذين المذهبين المتطرفين

تال      صادية والخ نظم االقت ر ال عة لتأثي سياسية خاض نظم ال ك أن ال ال ش ف ف
تلفة      دول المخ تقدمة وال دول الم ين ال ضات ب يات وللتناق ذه  . األيديولوج ن ه ولك

ول دون  ع ال تح ي الواق ضات ف ة التناق تعلقة بالدول ة م رية عام ع نظ وض
 .مكان الفرد في النظم السياسيةوالمؤسسات و
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 :٢١  الـتحديات وتحوالت مع مطلع القرن
شهد    نظم ت سياسية تحديات وتحوالت منذ تفكك      ال  االتحاد السوفيتي وهيمنة     ال

و    ي ه نموذج الغرب ل ال ي يجع ام عالم اول فرض نظ الم تح ى الع دة عل وة واح ق
ى العالم         يد وهو المسيطر عل وتثير هذه التحوالت والتحديات مجموعة من  . الوح

ى الصعيد               ي وعل صعيد الداخل ى ال ى صراعات عل ؤدي إل ا ت ا أنه ساؤالت آم الت
 .الدولي

م الموضوعات التي تح        ى ضوء التحوالت في مجال            وأه ى بحث عل تاج إل
 : هى النظم السياسية والقانون الدستوري

 .أثر العولمة على النظم السياسية وعلى سيادة الدول -

ية   - ن الناح ولمة م ر الع شرآات أث ادة دور ال صادية وزي تعددة االقت م
 .الجنسية على الديمقراطية، وأداء االقتصاد الوطني في الدول الصغيرة

 .ولمة على الثقافة والتعليم والهوية الوطنيةأثر الع -

صناعية    - دول ال ن ال ل م ى دور آ تحدة وعل م الم ى األم ولمة عل ر الع أث
 .الكبرى والدول المتخلفة في المجتمع الدولي

ر الطريق  ضوء ويني يلقي ال ثها س ذه الموضوعات وبح ي ه تأمل ف ... إن ال
 .د هو واجب مراآز البحث العلمي وهذا االجتها

 



٧ مقدمـــة

  النظريات المعاصرة في النظم السياسيةأهم
 :النظريات وفائدتها

ناول في هذا القسم األسس العامة التي أمكن استخالصها من دراسة النظم            نت
رتيب الظواهر  يجة لت ة نت شييد نظريات عام يها ت ناء عل ي أمكن ب سياسية والت ال

 .السياسية واآتساب قوانين عامة تحكمها

ذه النظريات هي من صنع        ذلك أن النهضة العلمية في .  الفكر األوربي  إن ه
تقاد بأن العالم قابل للفهم إذا خضع للمالحظة                  ى االع العصر الحديث تأسست عل

صة ادة المخل ه   . الج م فإن ن ث ولة، وم ريقة معق نظم بط الم م ك إال ألن الع ا ذل وم
ة ين عام وم بقوان شاف . محك ي اآت اء ه ة العلم ياغة ومهم ين وص ذه القوان ه

 .مةنظريات عا

  وما هو دورها؟ ؟فما هي النظرية
رية سر   :النظ ة تف يغة عام اد ص رات وإيج ين متغي ط ب ة رب ي محاول  ه

ية     ية أو االجتماع ر الطبيع ن الظواه وعة م حة    . مجم ن ص تحقق م ان ال وإذا آ
وم الطبيعية يعتمد على التجارب السابقة وعلى تواترها                النظريات في مجال العل

ان إجراء تجارب جدي       ى إمك ه في مجال العلوم     وعل بت صحة النظرية، فإن دة تث
راء     ريق إج ن ط رية ع ن صحة النظ تحقق م ستحيل ال صعب أو ي ية ي االجتماع
ى           تماد عل م باالع حة رأيه يد ص ي تأآ ريات ف عو النظ ي واض تجارب ويكتف ال
وعة       ن مجم ي، وم ع الجغراف ن الواق تاريخ وم ن ال ثلة م الماضي وضرب األم

 .مع لهذا الغرضاإلحصاءات والبيانات التي تج

وللنظريات السياسية دور هام فهي تكون مرجعاًَ أساسيًا يمكننا أن نعود إليه             
ريات    ية للنظ يفة األساس ذه الوظ وض، وه طراب والغم ل واالض سير الخل لتف
سياسية تجعلها مظهرًا من مظاهر الحضارة إذا نحن تبينا تعريف              االجتماعية وال

ا        رو للحضارة أنه م ضد       « فري اح دائ ذلك أن الظواهر االجتماعية    » الخوف  آف
يانًا محاطة بغموض ال يقل عن غموض الظواهر الطبيعية               سياسية تكون أح . وال
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سنا شعورًا بالقلق والخوف من الغد، ولذلك فإن                ذا الغموض في أنف رك ه د يت وق
بدد الغموض وتقدم لنا مرجعًا ومعيارًا يمكننا           ندما ت دوء ع نا اله يد ل النظريات تع

 . عليه للتنبؤ بما سيكون عليه المستقبلاالعتماد

سير   د تف ند ح ا ع ية إذا وقف دوره سياسية واالجتماع ر أن النظريات ال غي
ا تفسيريًا واستاتيكيًا وسلبيًا في                   ان دوره نها لك ربط بي رات وال ين المتغي ة ب العالق

شعوب      م وال ياة األم سياسية واالجتماعية يمكن أن تكون بناءة          . ح إن النظريات ال
ي يطرة  ومف ن س سان م ر اإلن نة ولتحري نها لعالج أوضاع معي ستفاد م ندما ي دة ع

فكما أن اآتشاف قانون الجاذبية األرضية أمكن استغالله        . قوى ظل رازحًا تحتها   
سياسية    ريات ال تغالل النظ ضًا اس ن أي رات يمك صواريخ، والطائ راع ال واخت

ى    صية عل يوم مستع ى ال دت حت شاآل ب ى م تغلب عل ية لل ثل واالجتماع ل م  الح
 .إلخ... الحرب والجوع وتزايد عدد السكان في المجتمعات المتخلفة 

شاآل المجتمع في المستقبل            ى م تغلب عل إن استخدام النظريات من أجل ال
سياسي، فالمذهب السياسي يرسم طريق المستقبل                هو دور ومضمون المذهب ال

ين ا          ط ب و رب ي، فه ي الماض دثت ف ع ح يات ووقائ ى معط تمدًا عل ي مع لماض
ستقبل، ومن ناحية أخرى فإن المذهب السياسي يحدد أهدافًا ويقترح وسائل                والم

ذه األهداف          ى ه ر المذهب ضروريًا لكل عمل سياسي       . محددة للوصول إل ويعتب
 .واع وإال أصبح العمل مغامرة أو فتنة أو قفزة عشوائية في الظالم

رين طيلة القرن الماضي                 ام شغل المفك ثور سؤال ه نا ي هل الفكر  : هوووه
سياسي أم أن الواقع االجتماعي واالقتصادي أي                   ى العمل ال سيطر عل ذي ي هو ال
ذي يكون الفكر ويطبعه ويحدده؟ وهذا هو جوهر الخالف                     ادي هو ال ع الم الواق

يجل   ين ه ي(ب ارآس  ) المثال يذه م ادي(وتلم ذا     ). الم ول ه دل ح تد الج د اح لق
شات والمالحظات و           تاج المناق ان ن يقة وسط بين       الموضوع وآ تأمالت أن الحق ال

ين المتطرفين      ذين الموقف ى المجتمع         . ه سان وعل ى اإلن ر عل ادي يؤث ع الم . فالواق
 .ولكن الفكر من ناحية أخرى يمكن أن يغير من الواقع المادي ويحرآه



٩ مقدمـــة

 :موضوعات وخطة البحث
من النظريات التي يسلم بها الفكر السياسي المعاصر أن القانون الدستوري              

ثة التي                     « : هو  ة الحدي سلطة والحرية في إطار الدول ين ال ايش سلمي ب ة تع إقام
 .»تكون األمة قاعدتها االجتماعية 

ثة تعترف بوجود                      ة الحدي ه أن الدول سلم ب ك أصبح من الم ى ذل سًا عل وتأسي
نهما       ى ع ولما آانت السلطة   .  سلطة الحكام وحرية المحكومين      :عنصرين ال غن

سد  ة مف سلطة المطلق سدة وال ةمف تون . ة مطلق ورد أآ ول الل ا يق زم  . آم د ل ه ق فإن
ا منعاً             سلطة من خالله وين مؤسسات تمارس ال لترآيز السلطة في يد شخص      تك

 .وتحقيقاًُ لمبدأ الفصل بين السلطات. واحد أو هيئة واحدة

ار أساسية وقواعد عامة في آل النظم السياسية                ذا أمكن استخالص أفك وهك
 . الفرد- المؤسسات -دولة ال: تدور حول موضوعات ثالثة

ون الدستوري والمؤسسات هي األسلوب                   ة هي إطار القان وإذا آانت الدول
ة           ي للدول اس القانون ي األس ة ه ريات العام إن الح تمع ف يم المج تطور لتنظ الم

 .الحديثة
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 الباب األول

 ــةــدولــال
 

ة الدارجة عدة معان           ة في اللغ ففي معنى أول، وهو أوسع     : الصطالح الدول
ة الدولة مجموعة منظمة قاعدتها االجتماعية األمة، وهذا هو               ي آلم ي، تعن المعان

ول   ندما نق صود ع ى المق يا    إ :المعن سا وروس تحدة وفرن واليات الم صر وال ن م
ة دول ى الث,االتحادي ة    والمعن ام بالمقابل ه الحك راد ب ك وي ن ذل يق م ي أض ان

ذ          سياسي، وه ين داخل المجتمع ال ن إا هو المعنى المقصود عندما نقول        للمحكوم
سيطر أو       ة ت ة عاجزة عن حل مشاآل المجتمع، أما المعنى الثالث            إالدول ن الدول

و      ة وه سلطات العام ن ال زء م ى ج ة إل ة الدول يه آلم شير ف يقًا فت ر ض و أآث وه
سلطة    ة للسلطة المحلية أي المحافظات والمدن والقرى، وهذ      ال زية بالمقابل ا المرآ

ى المقصود عندما نقول        ن السلطات المحلية عليها تنفيذ الخطة العامة      إ :هو المعن
 .للدولة

يم محدد يسوده نظام                 رتبط بإقل شري م ناها الواسع هي تجمع ب ة بمع والدول
شتر  وجه لمصلحته الم ي م ة اجتماعي وسياسي وقانون ى المحافظ سهر عل آة، ت

ن   بة م نظام ومعاق ن فرض ال نها م درات تمك زودة بق لطة م تجمع س ذا ال ى ه عل
 .يهدده بالقوة

تمع         ندما تج بق ع ة ينط ة أن اصطالح الدول ريف للدول ذا التع ن ه ين م يب
 :العناصر األربعة التالية

  .تجمع بشري -١

 . إقليم يرتبط به التجمع البشري -٢

 .سلطة توجه المجتمع -٣

 .جتماعي واقتصادي وسياسي وقانوني يتمسك التجمع بتحقيقهنظام ا -٤
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نعرض اآلراء     ر س ذه العناص ن ه صر م ل عن رح آ ى ش بل أن نتول وق
نها تغناء ع ة أو االس راف بالدول تلفة حول االعت ة . المخ شرح عناصر الدول م ن ث

ك إلى عالقة الدولة بالقانون وأخيرًا           د ذل تقل بع ة ونن ك بخصائص الدول بع ذل ونت
 .شكال الدولةنعرض أل

 :وبذا تكون خطة بحث هذا الباب األول

 .الحوار حول وجود الدولة:  الفصل األول

 .عناصر الدولة:  الفصل الثاني

 .خصائص الدولة:  الفصل الثالث

 .عالقة الدولة بالقانون: الفصل الرابع

 .أشكال الدولة:  الفصل الخامس
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 الفصل األول
 الحوار حول وجود الدولة

 مة إلى اختفاء الدولة أم إضعافهادي العولوهل تؤ

 :األهـداف

 ؟ ملموسة أم تنتمي إلى عالم الفكرتحديد هل الدولة حقيقة -١

 هل الدولة المعاصرة هي خاتمة المطاف؟ -٢

 .أثر العولمة على وجود الدولة -٣

 :العناصر 

 هل الدولة حقيقة أم وهم؟ .١

 هل من األفضل االعتراف بوجود الدولة؟ .٢

 .لفكر على مر العصورموقف ا .٣

 .قابل عبارة لويس الرابع عشر الدولة هي أنايتأسيس الدولة  .٤

 .عدم اآتمال أسس الدولة في دول العالم الثالث .٥

 .سبب نجاح فكرة الدولة، تفسيرها لكثير مما يحيط بنا .٦

 .موقف الفكر المارآسي من الدولة .٧

 .الدولة في النظم المارآسية الشمولية .٨

 . الدولة وربما اختفائهاأثر العولمة على ضعف .٩

تفاء    ا أم االآ راف به ضل االعت ن األف ل م م؟ وه ية أم وه ة حقيق ل الدول ه
 بتقسيم المجتمعات إلى حكام ومحكومين؟

غير . فهي ليست ظاهرة قابلة للمالحظة    . لم ير أحد في يوم من األيام الدولة       
رد             ية لكل ف ياة اليوم تها في الح ستطيع أن ينكر أهمي دًا ال ي بل وأآثر من . أن أح
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ذا نحن ننسب إليها وهي آائن افتراضي آل الصفات التي ننسبها إلى اإلنسان،          ه
.  فنصفها بأنها آريمة أو شحيحة، ذآية أو غبية، قاسية أو طيبة، رقيقة أو متطفلة             

ذا نوجه ناحيتها مشاعر ال تتجه عادة إال نحو إنسان مثل     يجة له الثقة فيها أو : ونت
نها،      وفي آل هذا تختلط مشاعر    . اب بها أو احتقارها وآرهها    اإلعجأو  الخوف م

ى االعتقاد في أن مصيرنا                     ة بمشاعر الحاجة إل وة وسلطة الدول اه ق رام تج االحت
بًا للصدف        يس نه إن آال منا يشعر بأنه                 . الغامض ل ة ف ن الدول نا نعل و آ وحتى ل
 .مرتبط بها أيًا آانت ظروفه

ر ع          ة ال نعث ى ظواهر تسمح بالقول بأن   ونحن إذا فحصنا عن قرب الدول ل
ة      يقة واقع ة حق رفق، واإلقليم، وقواعد قانونية إذا            . الدول ام، والم رى الحك نحن ن ف

ضاء          ال الق يها رج تدخل ف ة ي د محاآم وبات بع نا عق ت علي ناها وقع ن خالف نح
يس  ضًا على الخرائط الجغرافية نقطًا تضع حدودًا، ونقابل             . والبول رى أي ونحن ن

ند خروجنا من هذه ا      لحدود رجال الجمارك، وعندما نتخطى هذه الحدود نشعر        ع
نا لم نعد في وطننا      غير أن آل عنصر    . هذا الشعور هو مؤشر يقربنا من الدولة      . أن

 .من هذه العناصر منفردًا أو مضافًا إلى العناصر األخرى ال يكون الدولة

شعب، وليست مجموعة القواعد القانونية               ة ليست األرض، وليست ال فالدول
ك آله، ووجودها ال ينتمي إلى طائفة الظواهر                  ا و ذل ة شيء يعل زمة، إن الدول لمل

ة للمالحظة    إن الدولة تنتمي إلى مملكة العقل، أنها فكرة بكل ما تحمل هذه            . القابل
 .ولهذا فإن الدولة ال وجود لها إال على صعيد الفكر. الكلمة من معان

سلطة مجردة عن  ة وتأسيس ال رة الدول م تظهر فك ة ل ام دفع أشخاص الحك
ربية        دول الغ ان الحاآم هو آل شيء في            . واحدة في ال ففي العصور الوسطى آ

يها سلطة مطلقة        وحتى نهاية القرن السابع عشر آان الملك       . الجماعة يمارس عل
ة  و الدول سه ه ر نف رابع    ,يعتب ويس ال ى ل سوبة إل شهيرة المن بارة ال شف الع  وتك

عن الفكر والواقع السائد في ذلك  » L'Etat c'ést Moiالدولة هي أنا  « عشر 
دم الجماعة السياسية وتشعب حاجاتها استشعر أفرادها ضرورة           . العصر  ومع تق

قيام سلطة لها طابع الدوام واالستقرار، سلطة تكون بمنأى عن الهزات والتقلبات            
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والمشاحنات وتأخذ بيدها أمور الجماعة وتديرها وفقًا لمقتضيات الصالح العام ال           
ذين يمارسونها، ومنذ ذلك الحين قام الفصل بين السلطة                   ام ال ًا لمصلحة الحك وفق
ذين يمارسونها، ولم تعد هذه السلطة                     راد ال رد أو األف سياسية في الجماعة والف ال
ضاء      ا أع ية يخضع له لطة قانون ن س وة، ولك ى الق ستند إل ية ت لطة فعل رد س مج

 . الحريةالجماعة بدافع الرغبة في إقامة النظام وحماية

تحول لم يكتمل حتى عصرنا الحاضر في دول العالم الثالث،          ذا ال ر أن ه غي
ة مع آل النتائج التي تترتب                        رة الدول ى فك بة عل زال شخصية الحاآم غال إذ ال ت

ويعتبر المتخصصون في دراسة النظم السياسية في العالم        . على شخصية السلطة  
ة هو أحد األس                  رة الدول تمال ووضوح فك ثالث أن عدم اآ باب الرئيسية لتخلف   ال

 .نظمها السياسية

رة محضة آل هذا القبول؟ إن فكرة الدولة                ة وهي فك اذا تلقى الدول ولكن لم
سلطة          شاط ال ود ون بلور وج ي ت ر الت يع المظاه نع لجم سير مق اد تف بلت إليج ق

سياسية  ات أمر وطاعة               . ال رار عالق ى إق ذلك ينتهي األمر إل أمر من جانب     . وب
ام، وطا  ي الحك ة ه ي المحكوم   عطائف رى ه ة أخ ب طائف ن جان ل . نوة م ويظ

سؤال مطروحًا ع أن  :ال ة م رة الدول رة المجردة وهي فك ى الفك اذا اللجوء إل  لم
يها ا                  ؤدي إل تائج التي ت ع يمكن أن تكفي الستخالص الن لفكرة، دون حاجة   الوقائ

  .واقع يمكن أن يغني عن االفتراضاتن الإأي . إلى الفكرة

ة ع   ضل إجاب ل أف ة     هنلع رة الدول رع فك سان اخت ي أن اإلن سؤال ه ذا ال
تخلص من الخضوع وإطاعة إنسان آخر          هذه اإلجابة البسيطة تستتبع التسليم     . لي

رة  تائج خطي بول ف. بن ضوع     فق أة الخ ن وط ف م ة يخف رة الدول ذي  لك سلطة ال ل
يه يوم       سان إل وهذا التخفيف ناتج من النقل أو التحول       . ًا ويحس بثقله  ييضطر اإلن

سان إلى طاعة الدولة    ة إ من طاع    ن الدولة آفكرة تضفي نبًال وسموًا على       إأي  . ن
وًال للتمي        رًا معق دم تبري ا تق ز بين الحكام والمحكومين معتمدًا على يالخضوع ألنه

 .أساس آخر غير أساس القوة
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سل    ذا التسل ضون ه ة ويرف ذه اإلجاب ى ه يون عل رض الواقع ن . يعت ه م ألن
وياء      وجد أق ية ي  وضعفاء، رجال يأمرون وآخرون يطيعون، وآل    الناحية الواقع

دخل في مجال األدب والكالم المنمق               ك ي دا ذل ا ع ويرد المدافعون عن الدولة    . م
ذا الموضوع تكشف أنه رغم إن الدولة تنتمي إلى عالم                    أن النظرة الفاحصة له ب
ية موضوعية                      ر أول ة تعتب ع الملموسة إال أن الدول الم الوقائ ى ع يس إل ار ول األفك

Une donnée objective        ام مجموعة من سنا أم دنا أنف رناها وج  إذا نحن أنك
ا  نا أن نفهمه ستحيل علي ة ي ع الملموس يس  . الوقائ ل البول رم رج ندما تحت ت ع فأن

واعد المرور، من المهم أن تفهم أن خضوعك ألوامره هو                   باع ق زمك بات ذي يل ال
دو أن             ذي ال يع ثلها، ال لشخصه هو ال سلطة التي يم يكون أداة إلنفاذ  خضوع لل

شارع                 نظام في ال تتباب ال ى اس سعى إل ة، التي ت وبالمثل فأنت عندما   . إرادة الدول
نقود لموظف الخزينة ثقة فيه، وإنما                     ع ال ة، فأنت ال تدف شتري سندات من الدول ت

ره أبدًا وهو الدولة               م ت ذي ل ائن ال ة في الك وأنت عندما تنتقد وزيرًا أو عضوًا      . ثق
و   شعب يح س ال ي مجل ب     ف ذا الجان يًا، ه ر وظيف صيًا وآخ بًا شخ تقاد جان ي االن

الوظيفي هو الجانب األهم ألن الوزير أو النائب ال يملك السلطة وإنما مالك هذه                
 .السلطة هو الدولة

نهار آ          ة ي رة الدول ر فك نا     إذن بغي ا حول ر مم ذا يمكن القول    . ثي ن الدولة  إ :ول
بات معينة يستلزمها التكوين السي        ستجيب لمتطل اسي للمجتمع في فترة معينة من      ت

وه      رات تطوره ونم ة تختلف طبيعة الطاعة التي تفرضها الدولة           . فت صفة عام وب
يعة الطاعة التي يطلبها الحاآم             ين عن طب ى المواطن وتظل الدولة باقية رغم    . عل

ام ات نظرهم . ذهاب الحك ع اختالف وجه راد م ين األف ًا ب ة تقارب وتضمن الدول
ى أحزاب      سامهم إل ة تضفي عظمة على الحياة السياسية،      . وانق إن الدول رًا ف وأخي

 .يرتفع بها عن مستوى الصغائر والمصالح الفردية الضئيلة

ذا         ام وب خاص الحك ن أش سلطة ع صل ال ي ف ة ف رة الدول اهمت فك د س ولق
 ويترتب على هذا نتائج هامة      ,أصبحت دراسة السلطة هي دراسة للنظم السياسية      

ساءلة ا ن م ن الممك ل م ام  تجع راقبة الحك ائل م ين وس ضمن للمحكوم ام، وت لحك
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صائ  ك        وإق ن الدولة في آثير من الحاالت ال تعدو        إحقًا  . هم  إذا استدعى األمر ذل
أن تكون أداة يستخدمها الحكام لتحقيق مصالحهم وآمالهم وأطماعهم وهذا ما حدا            
عهم  ان وض خاص آ سيرها أش يها وي سيطر عل ة ي ن أن الدول ارآس أن يعل بم

تها        الطبي وا في خدم اجم مارآس الدولة التي تقود إلى مبهمة          . عي أن يكون ذا ه ول
وتؤدي إلى نتائج خطيرة ومتناقضة مع أسباب وجودها، ذلك أن الدولة اخترعت            
سلطة من ضعف البشر غير أنها تصل في النهاية إلى تبرير خضوع       لتخليص ال

سان  سان لإلن تمعات     . اإلن إن المج ة، ف ارآس للدول داء م م ع سية،  ورغ  المارآ
 وبالمثل فإن   –وتأآد وجود الدولة بعد سقوط المارآسية       . ازدادت فيها قوة الدولة   

د    ى تهدي دمها إل ؤد تق م ي صناعية ل ربية ال تمعات الغ ةالمج رة الدول سعى .  فك وت
تمعات  تعددة  المج صالح م يق م دول لتحق ودها آ يد وج ى تأآ تقالل إل ثة االس حدي

 .لداخليعلى الصعيد الدولي وعلى الصعيد ا

ة في المرحلة الحالية من مراحل التطور ذات وجود ال يمكن إنكاره               . فالدول
ة      ى األم ة عل ة القائم ود الدول ول وج ساؤالت ح ر ت ولمة تثي رة الع ر أن ظاه غي

Nation-Etat       ي اه الليبرال شير االتج ريد وي ا ي زول آم ة وت ي الدول ل تختف  ه
نها                 ا تبقى ولك ولمة أم أنه عاجزة عن التخطيط والرعاية     الجامح في مدرسة الع

 أم ال هذا وال ذاك؟. االجتماعية آما يعتقد آخرون

 



١٨ النظم السياسية في العالم المعاصر

  الفصل األولةصالخ

 

ة تنتمي إلى عالم الفكر وال يمكن لمسها بالحواس الخمس ولكنها تفسر        الدول
نا  دور حول ا ي رًا مم سان   . آثي شعور بخضوع اإلن بء ال ن ع ف م ا تخف ا أنه آم

يام بعمل ام بالق ر الحك ى ألوام ين إل ر والنواهي والقوان سبة األوام ريد، ون ية التج
 .آائن معنوي هو الدولة

ت     سية آان نظم المارآ ي ال ة ف ة، فالدول سي للدول ر المارآ داء الفك م ع ورغ
 .أقوى ما تكون في هذه النظم

ومها السائد في القرن العشرين ولكنها ربما ترسم                 ة بمفه دد الدول ولمة ته الع
ة دور الدول تلفة ل اء  صورة مخ ولمة ضرورة إلغ نادين بالع الة الم رى غ نما ي  بي

 .الدولة لصالح الشرآات العابرة للقارات

 

 

 أسئلة على الفصل األول

 

ة       :س تمرار الدول باب اس ة وأس ود الدول ناقش وج ي ت اور الت يع المح الج جم ع
ية ثم أثر               دول النام سية وال دول المارآ رالية وال دول الليب ة في ال ودور الدول

 .على وجود الدولة ودورهاالعولمة 
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 الفصل الثاني

 العناصر المكونة للدولة

 :األهـداف
نظام  سلطة وال ة وال يم واألم د عناصرها وهي اإلقل ة وتحدي ريف بالدول التع

 .االجتماعي

 :العناصر
 .التعريف .١

 .األمة التجمع البشري .٢

 .اإلقليم .٣

 .السلطة وخصائصها وأساسها .٤

 .النظام االجتماعي .٥

ا سبق أن عرفناها، هي تجمع بشر             ة، آم ي مرتبط بإقليم محدد يسوده     الدول
ى         سهر عل شترآة، وت صلحتها الم وجه لم ي م ي وقانون ي وسياس ام اجتماع نظ
نظام          رض ال ن ف نها م درات تمك زودة بق لطة م تجمع س ذا ال ى ه ة عل المحافظ

 .ومعاقبة من يهدده بالقوة

 :فالعناصر الالزمة لتكوين دولة هي

 .تجمع بشري -١

 .إقليم يرتبط به التجمع البشري -٢

 .وجه المجتمعسلطة ت -٣

 .نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي وقانوني يتمسك المجتمع بتحقيقه -٤
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 المبحث األول

 ةــــاألم :التجمع البشري

 :تعريف األمــة
ة   ة          :يقصد باألم ربطهم صالت مادي تحدون ت م م شعرون أنه راد ي  تجمع أف

 .وروحية، تجعلهم يحسون باختالفهم وتمايزهم عن الجماعات الوطنية األخرى

وأمام تعقد العوامل التي تتكون تحت تأثيرها األمم ظهرت عدة نظريات في            
م                وامل التي تكون األم تعلق بالع رن التاسع عشر ت ولعل أهم هذه النظريات  . الق

سية  رية الفرن ية والنظ رية األلمان نما  . النظ رية موضوعية بي ى نظ ر األول وتعتب
 .يمكن وصف النظرية الثانية بأنها نظرية شخصية

ية تت وعية بالحتم ية الموض رية األلمان   Le déterminismeسم النظ
ه في الظروف المتشابهة تؤدي نفس                    ا سبب وأن ة له ي أن آل واقع ية تعن والحتم

وعلى ذلك ففي رأي النظرية األلمانية تعتبر األمة هي         . األسباب إلى نتائج واحدة   
ناتج الضروري لعناصر موضوعية هي          ة، وال     : ال رافيا، واللغ دين، وأيضًا  الجغ

 .وبصفة خاصة الجنس

ة    صية اإلرادي صبغة الشخ صطبغ بال سية فت رية الفرن ا النظ  Leأم
volontarisme  ,       تدخل في آل حكم أو حدث وأن ي أن اإلرادة ت ة تعن واإلرادي

تمل  ر مك ًا وغي ر معلق ل األم ود اإلرادة يجع دم وج رية . ع إن النظ ك ف ى ذل وعل
د           ساللة وال رى أن عناصر ال سية ت  ال تكفي لتكوين Éthniquesم والجنس  الفرن

ط           ة رواب راد األم ين أف وم ب ر أن تق ذه العناص ن ه ضًال ع ين ف ه يتع ة، وأن أم
ياة المشترآة               رغبة في الح تاريخ المشترك وال شترآة وال وقد عبر  . المصلحة الم

 . »األمة هي عقلية « موريس هوريو عن هذه النظرية بعبارته األخاذة 

 )٢( وحتى نهاية الرايخ الثالث    )١(نية منذ غليوم الثاني   ازدهرت النظرية األلما    

 
 .  امبراطور مؤسس الرايخ الثانى وحتى نهاية الرايخ الثالث     :غليوم الثانى) ١(
من   (  آخرها رايخ هتلر   ،يخ را ٣ وقد عرفت ألمانيا  ،" امبراطور  " آلمة ألمانية تعنى  : رايخ ) ٢(

١٩٤٥ -١٩٣٣ .(  
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شاء       ية     « وآانت وراء إن راطورية األلمان     ١٩١٨ -١٨٨٨الرايخ الثانى (» اإلمب
ثالث   رايخ ال ي    ). ١٩٤٥ - ١٩٣٣ال يا وه ارج ألمان رين خ ناها بعض المفك وتب

شرية  ناس الب ين األج درج ب ود ت نادي بوج نس اآلري . ت وجد الج ة ي ي القم ف
ونة     ا ناس المل وجد األج سلم ت فل ال ي أس الص، وف نس اآلري  . لخ رى أن الج وت

الخالص الذي لم يختلط بغيره منذ عصور ما قبل التاريخ هو الجنس األلماني أي          
ية    ة األلمان ية لم يعد ينادي بها أحد خارج ألمانيا أو               . األم ر أن النظرية األلمان غي

ا    ى داخله ذلك أصبحت النظرية الفرنسية       . حت عن األمة هي السائدة، وهي في      وب
 :صورتها المعاصرة تأخذ في االعتبار عدة عوامل

األحداث التاريخية التي تمر باألمة مثل الحروب والكوارث، وسنوات         : أوًال
رخاء والنجاح واالنتصار   فروح األمة تتكون من الذآريات المشترآة ذآريات . ال

 .األلم وذآريات السعادة

يًا صالح  : ثان دة الم ن     وح تج م ي تن صادية الت صالح االقت ها الم ى رأس وعل
 .التعايش على أرض واحدة

راً    ثًا وأخي روح        :ثال وحدة الفكر وال د ال يكون الجميع منتمين       .  اإلحساس ب ق
 .إلى عقيدة واحدة، ولكنهم يشعرون شعورًا واحدًا إزاء األحداث

 :الجنس واللغة والدين
ان اتحاد الجنس واللغة والدين متوافر        ًا في آثير من األمم إال أنه ليس        وإذا آ

ة        ة السويسرية ليست متحدة الجنس وال اللغة        . شرطًا ضروريًا لوجود األم فاألم
سم    ي وق سم إيطال سي وق سم فرن سام ق ة أق ن ثالث سرا م تكون سوي دين إذ ت وال ال

ي ة   . ألمان سية والفالماندي تان الفرن ا لغ ية له ة البلجيك تحدة  . واألم واليات الم وال
يط من أ     ديها الرغبة المشترآة في                 خل ذه األجناس آانت ل تلفة ولكن ه جناس مخ

 .العيش على األرض الجديدة فكونت األمة األمريكية

ك ال ينكر أحد أهمية وحدة اللغة في تكوين األمة الحديثة ألن وحدة           ومع ذل
وًا من التعاطف ال يخلقه في                 ق ج ثقافة تخل بعها من وحدة ال ا يت ا وم ة وآدابه اللغ
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 .لحديث عامل آخرالعصر ا

دين فتختلف أهميته في العصور القديمة عن أهميته في العصر             ا عامل ال أم
 آان عامل الدين في العصور القديمة هو العامل األول في تكوين            حيث , الحديث
ة ائدة . األم د أصبحت س ية ق تقدات الدين إن حرية المع ي العصر الحديث ف ا ف أم

ش              راد ال ين أف يدة ب م من وحدة العق ذا ضعف أثر الدين باعتباره عامًال        . عبوأه ل
وين األمة     غير أن عامل الدين هو أآثر العوامل تأثيرًا في تكوين . من عوامل تك

ية       صبغة قوم صطبغة ب دأت م صهيونية وإن ب رآة ال ا أن الح يهود، آم دة ال وح
 .سياسية فإنها استغلت الدين اليهودي واصطبغت بصبغة دينية فيما بعد

ن الم ر م رى آثي دين اإلسالمي سوف وي سلمين أن ال ربيين والم رين الغ فك
 .يكون له دور آبير في المجال السياسي في المستقبل القريب

 :أهمية تعداد السكان
شرية تضم رجاًال ونساء             بل آل شيء مجموعة ب ة هي، ق من مختلف الدول

ار  ال، ومراهق  : األعم ن، وشيوخ، وهؤالء يتجمعون في أسرة، ثم       ون، وبالغ وأطف
م في محافظة           في ق    نة، ث م في مدي ومن هنا يبدو أن الدولة ليست مجتمعًا       . رية، ث

 .أوليًا وإنما وحدة أعلى

هذه الوحدة األعلى تشمل األسر ثم القرى ثم المدن، غير أن الدولة نفسها ال              
ذه    ين ه ات ب ى عالق نطوي عل دة دول، وت ضم ع نها ت ى م دة أعل ى وح ي إل تنتم

 .ات داخل الدولةالدول على نفس درجة قوة العالق

ة بأنها ظاهرة آتل بشرية وهي بذلك تختلف               ز الدول ومن ناحية أخرى تتمي
دن التي عرفتها الحضارات القديمة مثل الحضارة اليونانية فأثينا لم يتعد           عن الم

 ألفًا،  ٤٠ولم يكن يتمتع فيها بصفة المواطن إال        . عدد سكانها نصف مليون نسمة     
يد ال وعب ساء وأطف ي ن يون. والباق كانها بالمل تعداد س يوم ف ة ال ا الدول دة . أم ووح

دول            ية ال سبة ألغلب صادقة بالن وحدة ال يون هي ال ر أن الصين والواليات  . المل غي
يون  ة مل دادها بالمائ يا يجري تع ند وروس تحدة واله ية . الم دول األورب داد ال وتع
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 .الكبيرة تجرى بالعشرة ماليين

يون أي ال     تعدى المل ات ال ت ناك تجمع كان  وه دد س زيد ع ىها عي كان ل  س
تكوين الدولة          ة ل ية الالزم شروط القانون يها آل ال ر ف نة، وتتواف ورغم توافر . مدي

ة في هذه التجمعات فإن        ية للدول ها ال تتمتع بالثقل السياسي، أي الخصائص القانون
 .ن قلة عدد السكان تؤثر في الوزن السياسي للدولةإ

 :    La dialectique Nation-Etatجدلية األمة والدولة 

 :األمة أسبق من الدولة
ة أسبق من               ا إذا آانت األم ساؤل عم رن العشرين الت ل الق ى أوائ ر حت م يث ل

ة          ة أسبق من األم ة، أم الدول آان في حكم اإلجماع أن األمة تنشأ قبل نشأة . الدول
يًا          بلور سياس ر لت ي تظه ة الت يالد الدول و م ة ه ور األم ة تط ة، وأن خاتم الدول

ة   وقانو يًا األم ومن الناحية التاريخية هذا ما حدث بالفعل في أغلب دول أوربا،  . ن
تكون ث          ة ت د آانت األم شأة الدولة     فق بعها ن اإليطالية و األلمانية   تانآانت األم : م تت

 .حقيقتين اجتماعيتين قبل أن تأخذ آل منهما شكل دولة

راد الجماعة                      شعر أف ة، حيث ي ى الدول ة عل بقية األم نطلق أس المكونة من م
ة، يثور سؤال                    ى دول تحولوا إل بل أن ي زهم عن الجماعات األخرى ق ة بتماي لألم

 هل آل أمة تقابلها دولة؟: هام

ًا    ثور بالنسبة للبلدان التي يتقابل فيها وجود األمة مع                إحق سؤال ال ي ذا ال ن ه
يا            سا ومصر وإيطال ثل فرن ة م ر أن   . وجود الدول وجد في أنحاء آثيرة من         غي ه ي

الم دة   أالع ة واح ضمها دول تلفة ت م مخ وجد أم ا ت دة دول، آم ين ع وزعة ب م م . م
 :وعلى ذلك فإن مشكلة التقابل بين األمة والدولة لها وجهان

ة؟ من ناحية، أآد فكر الثورة                -١  الفرنسية  هل من حق آل أمة أن تكون دول
حق آل أمة في أن تكون دولة، وتم تسجيل هذا في دساتير الثورة الفرنسية التي                 

ة مصدر السلطات                   ت ا تجعل األم ة، آم ة لألم سيادة في داخل الدول ومن . جعل ال
ة لألمم المتحدة                 ية العام ررت الجمع د ق ي، فق صعيد الدول ى ال ناحية أخرى، وعل

م        رارها رق صادر في      ١٥١٤في ق سمبر سنة    ١٤ ال  حق الشعوب في  ١٩٦٠ دي
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  .Le droit à L'autodéterminationتقرير مصيرها 

ياد بدأ س ارً إن م زايا وأخط وي م ة يح يق  . ا ة األم ي تحق زايا ف تتحصل الم
نها           ز بي تلفة دون تميي م المخ ين األم ساواة ب ا المخاطر فيمكن أن تتولد من   . الم أم

ى دول دون أن تتو   م إل يع األم ول جم رافية   اتح وامل الجغ روف والع ر الظ ف
ة            بقاء واستمرار الدول ة ل سياسية الالزم صادية وال م ال   . واالقت تي ال تملك    إن األم

ة، ليس من صالحها أن تتحول إلى دول،                   تكوين دول ة ل العناصر األخرى الالزم
بات ضارة          يار من تقل ذا االنه ا يجره ه نهار مع م ا ت ا سرعان م ذا من  . ألنه ول

. األفضل لألمم الصغيرة أن تعيش في آنف دولة لها آل المقومات الالزمة للبقاء            
ي      ية الت تولد المشكلة الثان نا ت شكلة     ومن ه ية وهي م رة التال ا في الفق نعرض له

 .األقليات

 في حالة وجود عدة أمم تعيش في آنف دولة واحدة فهل لألقليات حقوق         -٢
 .داخل هذه الدولة

ي  رمت ف ي أب اريس الت ية ب ارس ٣   نظمت اتفاق ة ١٨٥٦ م  بعض الحماي
 .١٩١٩ثم عمم هذا النظام في مؤتمر السالم عام . لألقليات

 :  حق األقليات الدينية أو الجنسية أو اللغوية في١٩١٩أآدت معاهدات 

 .حرية ممارسة الشعائر الدينية) أ(

 .حرية استعمال لغتهم وتلقي التعليم بها) ب(

 .المساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية) ج(

زومة   دول المه تها ال ي وقع دات الت ي المعاه صوص ف ذه الن ت ه وأدمج
ا والم ( سا وبلغاري رآيا  النم ر وت خإ... ج دة   ) ل دول الجدي ذلك ال يا (وآ بولون

شيكوسلوفاآيا  صعيد الدولي،                 ) وت ى ال يمة عل ا ق ذه النصوص آانت له ر أن ه غي
 .ولكن أغلب الدول رفضت أن تنشئ ضمانات داخلية لهذه الحقوق

 : هى هذا النظام قد باء بالفشل في النهاية ألسباب عديدة
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 .ذا النظام، فبدأ آما لو آان استثناء لم ترضخ أي من الدول الكبرى له-

ى استمرار التقلبات في وسط أوربا        - وأثارت بعض الدول األوربية    .  أدى إل
 . المشاآل بسبب رغبتها في حماية أقليات في دول مجاورة

 . آان مصير هذا النظام مرتبطًا بعصبة األمم فقد ضعف واختفى باختفائها-

د الحرب ا           سالم بع يات ال تفت اتفاق ية     اآ ية الثان  بفرض المبادئ   ١٩٤٧لعالم
دول المهزومة        ى ال ا، ف  (عل ند نبلغاري وتتلخص هذه  ). ، المجر، إيطاليا، رومانيا   ال

ريات        سان وبالح وق اإلن رعايا بحق يع ال تمتاع جم رورة اس ي ض بادئ ف الم
يق هذه المبادئ جعل منها                   . األساسية  ى تطب ية عل ة دول ر أن عدم وجود رقاب غي

 .نظامًا وهميًا

 :دولة أسبق من األمةال

 :الواليات المتحدة
ريكية         تحدة األم واليات الم ع ال ر م ة ظه ون األم بل تك ة ق شوء الدول إن ن

نة   تور س شأت بدس ريكية ن ة األم تكون  . ١٧٨٧فالدول م ت ريكية فل ة األم ا األم أم
ى  ية األول د الحرب العالم يقة إال بع ندما أوقف )١٩١٨ – ١٩١٤(حق ك ع ، وذل

 الهجرة إلى الواليات المتحدة لما تجره من آثار سيئة على            الكونجرس األمريكي   
 .المجموعة الوطنية

 :الدول حديثة العهد باالستقالل
إن ظاهرة سبق ميالد الدول على تكوين األمة تبدو أآثر وضوحًا في بعض     

د باالستقالل        ثة العه دول حدي وترجع صعوبة تكون األمة إلى أسباب جغرافية       . ال
 .هيكل المجتمعالجنس ولقة بولغوية وعقبات متع

يجة لتوزيعها إقليميًا                 رة نت رافية آبي ة تصطدم بصعوبات جغ سيا دول فأندوني
وماطرة      زر س رتا وج مة جاآ وجد العاص يث ت اوة ح رة ج ين جزي يو ب  وبورن

يك و       يليب وبول يمور وس ى مساحة            إوت شرة عل ربية وآالف الجزر المنت ريانا الغ ي
 .تغطي خمس المحيط الهادي
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ثل آ عوبات أم  وبالم ناك ص ت ه رافية    ام ان باب جغ ن أس ة م ستان نابع باآ
تلفة في طبيعتها عن األسباب الموجودة في إندونيسيا          إذ آان نصف باآستان    . مخ
صفها في الغرب وتفصل بينهما مسافة                شرق ون  آم تدخل في إقليم     ٢٠٠٠في ال

ند  ش في  ولعل هذا هو أحد أسباب انفصال دولة باآستان ومولد دولة بنجالدي          . اله
 .١٩٧١ديسمبر سنة 

شترآة فيقف عقبة أمام وحدة األمة في الهند وبورما                  ة م ا عدم وجود لغ . أم
ات   ناس واللغ دد األج ن تع ي م ارة تعان ر بحق ق ي تعتب ند الت نوب : فاله ي الج فف

سواد  ى ال يل إل ًا عن  Dravidiensجنس يم تلف تمام صل ومخ ه منف شعر بأن  ي
ند   مال اله ذي يقطن ش ذين ,  Aryens du nordالجنس ال ى ه وباإلضافة إل

وجد العديد من األجناس التي تكون أقليات          سين ي وباإلضافة إلى هذا العامل    . الجن
بة أخرى        ة عق ناك مئات من اللهجات منها ما      . تقف اللغ ة مثل لها أهمية خاص  فه

ه   تعامل ب ذي ي ي ال نود البنجال ن اله ين م شرات المالي ات . ع دد اللغ د أدى تع وق
 .لهند إلى جعل اللغة اإلنجليزية هي اللغة الدارجة المتداولةواللهجات في ا

ريقية   دول األف ن ال ر م ام آثي بة أم يقف عق ية ف ياآل االجتماع ا تخلف اله أم
تقالل د باالس ثة العه ي. حدي ستوى محل ى م يًا عل تكون تلقائ سلطة ت روي أو : فال ق

ي ي . قبائل ية واجتماع سلطات سياس يلة ب رية أو القب يس الق تع رئ ية ويتم ة ودين
ؤدي هذا إلى صعوبة تكوين مجتمعات أآبر      . واسعة  وبذا يقف التنافس القبلي . وي

شاد    و وت و والكونغ رون وتوج ثل الكامي دة دول م ام وح بة أم رض . عق ى ف وعل
ية والتغلب على الخالفات القبلية، فإن مشكلة أخرى ستقابل               وحدة الوطن يق ال تحق

ذه الدول متعلقة بمدى توافق التقسيمات ا        إلدارية الموروثة من عهد االستعمار،     ه
 .مع مصالح هذه الدول بعد االستقالل

ول ن أن نق ة يمك صفة عام تعمار إ  :وب بارها مناهضة لالس ية باعت ن الوطن
ة  وين األم بل تك دول ق ذه ال ي ه رت ف ى . ظه ي أدت إل ي الت ية ه ذه الوطن ه

ة          ذه الدول ولد ه سياسي وم ًا رابطة قوية   غير أن الوطنية ليست دائم    . االستقالل ال
 .بحيث تكفي لتجميع الشعب وتكوين أمة حقيقية
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 المبحث الثاني

 اإلقلـــيم

 :أهمية اإلقليم
يم محدد هو إقليم الدولة                  رتبط بإقل ة، ي شري، أي األم تجمع الب فالدول . إن ال

ية  كال إقليم .  Les etats sont des formations territorialesهي أش
صر ا و العن يم ه ر اإلقل ل المويعتب ة؛ إذ يقاب ي للدول ادي الثان شر لم ن الب ين م الي

ن الكيلو ين م رات مالي ربعمت نهاةالم يًا .  أو اآلالف م يس آم صر ل ذا العن وه
األرض أساسي بالنسبة للدولة           باط ب  ,إن هذا االرتباط باألرض   . فحسب، ألن االرت

سكان        ى عدد ال ذي يميز آل دولة ويعطيها شخصية مستقلة عن            ,مضافًا إل  هو ال
دول األخرى ن أن  . ال راد ال يمك ياة األف يم ألن ح تمعات بإقل ب المج رتبط أغل وت

ى      ضارة إل ن ح رد م سبة للف ية األرض بالن تلفت أهم راغ، وإن اخ ي الف ون ف تك
ففي عصرنا الحاضر يمكن للفرد أن يمارس مهنة دون أن يكون مرتبطًا            . أخرى

ر  ي تعتب ريفية الت اط ال تثناء األوس ك باس ة أرض، وذل ا بقطع سبة له  األرض بالن
 .عنصرًا أساسيًا

ية، ألن الدولة هي شكل جغرافي للحياة                   ًا ظاهرة إقليم ة فهي أساس ا الدول أم
يم هو األساس الذي تتحول على أرضه الشعوب إلى وحدات      ,االجتماعية   فاإلقل

ر مستقرة              ة غي د أن آانت هائم سة، بع نظمة متجان وهذا اإلقليم هو الذي يحدد     . م
دود ال دى وح و م ا، وه يام به يها الق واجب عل يعة الخدمات ال ة، وطب سلطة العام

ان    ه إلى طبقة معينة مالكة لألرض      ئ آل فرد من المجتمع من حيث انتما       يحدد مك
 .أو ممارسة لمهنة معينة

ز       ان التماي صور إمك ان يت ذي آ ي ال رية ديج ه المعاصر نظ رفض الفق وي
راغ      يًا في الف رى المفكرون المعاصرون أنه    . سياس  بدون أساس جغرافي يبدو     وي

ى   شر عل ي تنت صينية الت وم ال ثل الرس واء، م ي اله ائرًا ف ان س و آ ا ل شعب آم ال
 .اللوحات دون أن تكون لها أرض تستقر عليها
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صفة        ورًا ب تقدًا أو مهج ة مف يم الدول ون إقل االت يك ي بعض الح ه ف ًا إن حق
تة  اً       :  مؤق دوا اتفاق ريكا عق ى أم ل إل ثًال المهاجرون األوائ ة    فم نهم لتأسيس دول  بي

د دستورهم، أي أنهم آانوا يملكون التنظيم                   يما بع اق ف ذا االتف ر ه ستقبلة، واعتب م
م يكن يعني استغناءهم عن األرض بل على العكس آانوا                    ذا ل سياسي، ولكن ه ال

ستقروا عليها فتكتمل عناصر الدولة           ى األرض لي تطلعون إل وفي المقابل يمكن   . ي
ستم    ة وت ناك دول ون ه ذي     أن تك ين ال دث لألثيني ثلما ح يم م رك اإلقل م ت  نر رغ

 قبل الميالد، تارآين أثينا     ٤٨٠هاجروا من مدينتهم أثينا مستقلين سفينة في السنة         
اتح    رس الف ك الف سبة   Xerxésلمل ديث بالن صر الح ي الع دث ف ثلما يح ، وم

ي         ى الت ومات المنف تحديد حك ه ال ى وج ى، وعل ي المنف شأ ف ي تن ومات الت للحك
شئت    ين     أن ثلة ال تعني أن عنصر اإلقليم           .  خالل الحربين العالميت ذه األم ولكن ه

 .غير هام، بل على العكس إنها تؤآد أهميته األساسية في تكوين الدولة

 فاألرض هي التي تحدد مصائر     ,إن حياة الدولة تستمد جذورها من األرض      
ياء  سوة عم شعوب بق ى أ   . ال ز عل ي دول ترتك ى ه دول العظم إن ال ذا ف رض ول

 .واسعة غنية

ك  ى ذل رق وإصالح      ,وعل ق الط تغالله وش ة واس يم الدول ناية بإقل إن الع  ف
يدها ومد المرافق وحماية البيئة من التلوث تعد من أهم الوظائف               األراضي وتمه
ب     ن أغل ر م صيص وزارة أو أآث د تخ ى ح دول إل يع ال ا جم ى به ي تعن الت

سمى وزارة               ام، وهي ت ذه المه ومات المعاصرة له إعداد التراب الوطني أو الحك
ر أو استصالح األراضي أو تهيئة البيئة حسب األحوال             شاء والتعمي وتعتبر . اإلن

 .درجة العناية بإقليم الدولة معيارًا للحكم على مدى تقدم الدولة

ى             شاآل عل د الم ر أعق رى تثي ية آب ه أهم ة ل يم الدول تعلق بإقل ا ي ل م وآ
ي ستوى الدول ة موضحة ف. الم ى األرض فحدود الدول تة عل دات، ومثب ي المعاه

ويعتبر هجوم قوات أجنبية على إقليم الدولة حادثًا        . بواسطة لجان فنية مخصصة    
ورة  ن الخط رة م ة آبي ى درج ة  . عل ال الجوي لدول ي المج ران ف ان الطي د آ وق
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ية ممنوعًا على الطائرات المدنية في فترات الحرب، وظل هذا الوضع قائمًا          أجنب
ن       ر إال م م يتغي رام اتفاقية     ول التي حلت محلها اتفاقية    , ١٩١٩سنة   أآتوبر   ١٣ذ إب

 .١٩٤٤ ديسمبر سنة ٧شيكاغو 

 :مكونات اإلقليم
رة األرضية تمارس الدولة عليه سيادتها وهو                 ة هو جزء من الك يم الدول إقل
 .يتكون من قطاع يابس من األرض وما يعلوه من فضاء، وما يحيط به من الماء

ن إقل  ري م صر الب ةالعن ة   :يم الدول يم الدول ن إقل ري م صر الب شمل العن  ي
ن          ته م نطوي تح ا ي ة وم دود الدول ضمه ح ذي ت ن األرض ال يابس م زء ال الج
الم الطبيعة آالجبال والتالل والبحيرات واألنهار                  يه من مع وم عل ا يق طبقات، وم

 .والقنوات

ا                  ى م ية إل ستقيمة خيال ة في خطوط م تد حدود الدول ة في العمق   وتم ال نهاي
وجد تحته من طبقات                    ا ي ى الجزء المسطح من األرض آل م وقد آان  . لتضم إل

ة، إذ آان اإلنسان ال يصل في                      ية ضئيلة في العصور القديم تداد ذا أهم ذا االم ه
زراعة، وهو عمق بسيط                 الزم لل ى العمق ال باطن األرض إال إل ومع . استغالله ل

ا                 يعة في ب وارد الطب بحث عن م سان ي م أخذ اإلن دم العل ومن هنا . طن األرضتق
تلفة وأهمها                     وارد المخ روات والم اطن األرض من الث ا يطويه ب ناية بم دأت الع ب

 .لعل أهمها في العصر الحالي البترولو ,الفحم والمعادن

ة          يم الدول  عنصر البحر ليس عنصرًا من عناصر       :العنصر البحري في إقل
ع ال    ى الواق صر عل ذا العن ود ه توقف وج دول إذ ي ل ال يم آ ةأقال ي للدول . جغراف

تراليا          ثل اس ار م دة بح د أو ع ر واح ى بح ري عل يمها الب ل إقل ناك دول يط فه
را  بال  .  وإنجلت ر وني سرا والمج ثل سوي ر م ى أي بح ل عل ناك دول ال تط وه

يكان ستان والفات ى   . وأفغان ماًال وعل يض ش ر األب ى البح صر عل ل أرض م وتط
 .البحر األحمر شرقًا

بحار والمحيط ية ال رجع أهم يةوت صادية وسياس بارات اقت ى اعت د . ات إل وق
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شرين     رن الع الل الق بحار خ ين ال تمام بقوان تحدة   . ازداد االه م الم دت األم وعق
سلة من المؤتمرات لتقنين قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبحار بدأت بمؤتمر       سل

م المتحدة األول لقانون البحار في جنيف سنة            جهود منظمة   زالت وال   ١٩٥٨األم
صلة في هذا المجال        ا تحدة مت م الم  تم وضع اتفاقيات جنيف     ١٩٥٨وفي عام   . ألم

 .حول قانون البحار

ة          سيادة الدول ذا من الواجب تحديد مدى البحر       . ويخضع البحر اإلقليمي ل ول
ية قياسه      يف الثاني المنعقد سنة               . اإلقليمي وآيف د ظهر في مؤتمر جن  ١٩٦٠وق

ياران  لثاني  وا,بحر اإلقليمي بستة أميال بحرية  أحدهما يطالب بتحديد عرض ال     :ت
أن يكون هذا المدى          ولم يتم االتفاق على أي من      . ثنى عشر ميًال بحرياً   ايطالب ب

راحين  تداد البحر اإلقليمي مختلفًا عليه بين الدول           . االقت ذلك ظل ام وتقوم آل  . وب
تداد بحرها اإلقليمي، وتك            تحديد مدى ام ة ل شريعات الالزم ة بإصدار الت شف دول

م المتحدة الث        ق مؤتمر األم ثنى عشر ميًال   االث لقانون البحار على أن مسافة       وثائ
نطقة        اطئية م ة ش ل دول ا أن لك ي، آم ر اإلقليم تداد البح صى الم د األق ي الح ه

ى   تد إل د تم رية ق صالحها    ٢٠٠بح ة م رافها لحماي يها إش سط عل ري تب يل بح  م
 .المعدنيةاالقتصادية ومن بينها استغالل الثروة السمكية و

 من أنصار تحديد امتداد     ١٩٣٠آانت مصر في مؤتمر الهاي المنعقد سنة           
يال بحرية على شرط أن يتم االعتراف بمنطقة متاخمة                  ثالثة أم ية ب ياه اإلقليم الم

 .لهذه المياه

ا اتخذت موقفًا مغايرًا في أعقاب حرب فلسطين وأصدرت تشريعًا               ر أنه غي
ي     صادر ف ي ال وم الملك و المرس نة   ١٥ه ر س ر   ,  ١٩٥١يناي تداد البح دد ام ح

 .اإلقليمي بستة أميال

ى مصر في سنة             دوان الثالثي عل د الع  صدر القرار الجمهوري    ١٩٥٦وبع
م    سنة    ١٨٠رق ساب مدى البحر اإلقليمي ب         ١٩٥٨ ل ى عشر ميًال بحرياً    ا باحت . ثن

دت مصر في مؤتم         ا أي يف الثاني سنة    آم سافة اال ١٩٦٠ر جن ثنى عشر ميًال  م
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 . آامتداد البحر اإلقليميبحريًا

ة يم الدول واء والفضاء في إقل ى جانب :عنصر اله ة، إل يم الدول شمل إقل  ي
ضاء  واء والف صر اله و عن ثًا ه صرًا ثال صر البحري، عن ري والعن صر الب  ,العن

ة   سيادة الدول ر الخاضعين ل ر والبح وان الب ذين يعل واء  : الل صر اله ن عن م يك ول
القرن العشرين؛ إذ آان المبدأ السائد هو أن من        والفضاء يثير مشاآل حتى مطلع      

وقها    ا ف ك م تها ويمل ا تح ك م ك األرض يمل رن   . يمل بل الق ضاء ق ان الف ا آ ولم
د ظل المبدأ المشار                    يات العصر فق ًا عن االستعمال حسب إمكان العشرين خارج

 .إليه نظريًا بحتًا ال يثير إشكاًال

تعمال     يم اس زايد بتنظ دأ يت تمام ب ر أن االه ران    غي اح الطي د نج واء بع  اله
ية    ان الحرب العالم ربية إب م األغراض الح سلمية ث ي األغراض ال تعماله ف واس
ى سنة                  ية األول تهاء الحرب العالم ر ان ى إث اريس عل د مؤتمر ب د انعق ى، وق األول

رام        ١٩١٩ وقد غلبت  . ١٩١٩ أآتوبر   ١٣اتفاقية باريس في     وانتهى المؤتمر بإب
ياد        بدأ س ية م ذه االتفاق واء التي تعلو إقليمها مع التزام              ه ى طبقات اله ة عل ة الدول

ريء في إقليمها الهوائي للطائرات التابعة                   نح حق المرور الب تعاقدة بم دول الم ال
 .للدول المتعاقدة

اريس        ية ب  فقد سعت الدول  بعد الحرب العالمية الثانية  ,ونظرًا لقصور اتفاق
ية تنظيم الوضع القانوني لل           رام اتفاق ى إب واء والفضاء إل وعقدت لهذا الغرض . ه

 .١٩٤٤ ديسمبر سنة ٧اتفاقية شيكاغو في 

ع إلقليم آل                  واء عنصر تاب ى أن اله ادة األول ية شيكاغو في الم ررت اتفاق ق
 .دولة وخاضع لسيادتها الكاملة واالنفرادية

يما يتعلق بالمالحة الجوية الدولية فقد انتهى مؤتمر شيكاغو إلى وضع               ا ف أم
ين    مختلفتين وترك لكل دولة من دول المؤتمر حق اختيار التوقيع على أي            اتفاقيت
نهما ية : م ى االتفاق ق عل ية الحريتين وأطل م اتفاق ى اس ية األول ى االتفاق ق عل أطل

 .الثانية اسم اتفاقية الحريات الخمس
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ية يات الدول ي االتفاق رر ف بدأ المق ر أن الم ة ,غي سيادة الكامل رر ال ذي يق  وال
 ,ال نهاية  لدولة على طبقات الهواء والفضاء التي تعلو إقليمها إلى ما         واالنفرادية ل 

ون  اء القان شكك فقه بدأ نظري ي ية   م ية الواقع ن الناح ته م ي قيم ام ف ي الع  الدول
دور   ؤداها أن األرض ت ي م رافية والت يقة الجغ ع الحق تقامته م دم اس ؤآدون ع وي

ة آل يوم، آما ينبهون من ناحية أ              سها دورة آامل خرى إلى عدم مالءمته    حول نف
 .لألوضاع التي ترتبت على التقدم العلمي الحديث

ية التي أطلقتها بعض الدول                سفن الهوائ صناعية وال ار ال صواريخ واألقم فال
واء والفضاء التابعة لكل دول المعمورة                  رق طبقات اله تقدمة في الفضاء تخت الم

رها مرات عديدة، ويتم ذلك دون أن تحصل الدولة التي              تطلق هذه األجهزة   وتعب
وائها أو فضائها، ويالحظ الفقهاء أن الدول                      دول التي تمر في ه ى إذن من ال عل

 .تلتزم موقفًا سلبيًا في هذا المجال

ذلك ينتهي الفقه المعاصر إلى استخالص نتيجتين هامتين         النتيجة األولى  : ول
ا                 ى م ضائها إل وائها وف ى ه ة عل يادة الدول بدأ س ة في االرت     أن م فاع سيادة  ال نهاي

اع       ياء أو األوض يعة األش ع طب تواءم م تخلفًا ال ي بدأ م ار م رادية ص ة وانف آامل
راهنة  ه ال يمكن أن يعد الهواء والفضاء إلى ما             . ال ية أن يجة الثان ال نهاية في    والنت

اع   ذا العنصر بارتف دد ه ل يجب أن يح يم، ب صرًا من عناصر اإلقل اع عن االرتف
ين اع عل  . مع ذا االرتف توقف ه ضاعه   وي ة إخ ستطيع الدول ذي ت دى ال ى الم

 .لسيطرتها، أما ما يعلوه فيبقى حرًا طليقًا

 :النظريات المتعلقة بدور اإلقليم في الدولة
ة     سبة للدول يم بالن راهن اإلقل وقت ال ي ال به ف ذي يلع دور ال ية ال سير ماه لتف

دة نظريات      وجد ع يم عنصر من عناصر وجود الدولة، ونظرية              : ت نظرية اإلقل
 .ليم موضوع نشاط الدولة، ونظرية اإلقليم حد لنشاط الدولةاإلق

  Le territoireاإلقليم عنصر من عناصر شخصية الدولة: النظرية األولى
ة باعتباره أحد عناصر شخصية الدولة ألنه بغير                  يم الدول واجه إقل ذه النظرية ت ه

ة                   ر الدول ي ال يمكن أن تعب ة، وبالتال وجد الدول يم ال يمكن أن ت .  عن إرادتهااإلقل
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ذه اإلرادة      ن ه ر ع يلة التعبي ت وس ًا آان ة أي ز إرادة الدول ا يمي ع إن م ي الواق وف
ولكن هذه السيادة ال . ، هو أنها إرادة مستقلة ذات سيادة     )بالمعاهدات أو القوانين   (

ر عنها إال داخل حدود إقليم، ومن ثم يصبح اإلقليم عنصرًا في إرادة          يمكن التعبي
 .وشخصية الدولة

ية   يم موضوع نشاط الدولة  : النظرية الثان  تعتبر Le territore objetاإلقل
 .هذه النظرية اإلقليم بمثابة المجال الذي تمارس عليه الدولة حقوقها وسلطاتها

 .Le territore limiteاإلقليم حد لنشاط الدولة : النظرية الثالثة

رة أو المجال الذي ي                 يم الدائ رى في اإلقل ذه النظرية ت مكن للدولة بداخله   وه
 .ممارسة نشاطها، ويحظر عليها التصرف خارجه

تكاملة وليست متعارضة             ذه النظريات م نا أن ه فاإلقليم يجمع بين   . وفي رأي
سابقة      ثالثة ال فنحن إذا نظرنا إلى اإلقليم من حيث شخصية الدولة فال          . المعاني ال

يم، وبالتالي ال                 تمل إال باإلقل ة ال تك يمكن لها أن تعبر عن     شك أن شخصية الدول
ونة لشخصيتها                 ذا العنصر من العناصر المك ر ه ا إال إذا توف وإذا نظرنا  . إرادته

ة وظائف الدولة، وجدنا أن اإلقليم هو المجال الذي تمارس                   يم من زاوي ى اإلقل إل
ة اختصاصاتها وسلطاتها        يه الدول يم من زاوية الحدود      . ف ى اإلقل ا إذا نظرنا إل أم

شاط        ى ن ة عل دًا إذا تعداه الحكام ارتكبوا عمًال               المادي ثل ح يم يم إن اإلقل ام، ف الحك
 .تترتب عليه نتائج خطيرة، على المستويين الدولي والداخلي

 المبحث الثالث

 السلــطــة

 :التحول من الوحدة الطبيعية إلى الوحدة السياسية ال يتم تلقائيًا
يا              ة واألرض عنصران طبيع ا األم سابقين وهم ن لم تتدخل   إن العنصرين ال

اد ي إيج سان ف ا  إرادة اإلن ي  . هم ية، وال ه رة طبيع ست ظاه ة لي ر أن الدول غي
 .منحة إن الدولة ظاهرة تحتاج إلى جهد إنساني لبنائها وتشكيلها
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ويًا، ولكنه عنصر غير آاف بذاته لتكوين                صرًا ق ر عن ية تعتب زة الوطن فغري
ة سياسية أي الدول وحدة ال سلطة . ال ق  بLe Pouvoirإن ال ي تحق وتها هي الت ق

ة                     ى دول ية أي إل ياة سياسية وقانون ى ح ية إل ياة االجتماعية التلقائ هذه , تحول الح
 .السلطة التي تقوم بعملية التحول هي من صنع اإلنسان

 :السلطة وأساسها الفلسفي
 ؟لسلطة؟ ثم ما هي السلطة السياسيةفما هي ا

 : تعريف السلطة
ة تظهر عند م            ة إرادي سلطة هي طاق ة بشرية تسمح   ن إدارة جماع  ن يتولو ال

وهذا الفرض إما أن يتم بالقوة وإما بناء على الرضا وتوزيع           . لهم بفرض أنفسهم  
إذ    ان مصدر السلطة هو القوة قيل          االختصاص، ف ن السلطة سلطة فعلية، أما     إا آ

 .إذا آان رضا الخاضعين لها أصبحت سلطة قانونية

تها تع   تعداد لممارس سلطة واالس ب ال راد    إن ح دى أف ية ل فات طبيع ر ص تب
 .يمارسون تلقائيًا سلطة على آل من يقترب منهم

 : أساس السلطة
سلطة ظاهرة طبيعية ال يكفي في نظر البعض لتفسير                   أن ال ول ب ر أن الق غي

سلطة    نا ظهرت نظريات تفسر السلطة بأنها ذات أصل مقدس،              . أصل ال ومن ه
أي الجماعة البشرية التي    ثم ظهرت نظريات ترى أن مصدر السلطة هو الشعب          

 .تحكمها السلطة

 :نظرية األساس المقدس للسلطة   -١
ين          ذه النظرية شكلين متتالي ان فيه مصدر السلطة        : أخذت ه شكل األول آ ال

هذه النظرية تؤآد أن اإلله هو الذي يختار الحكام بنفسه ويزودهم      . اآللهة مباشرة 
ت هذه النظرية تتفق مع الملكيات      وقد آان . بالسلطات الالزمة إلدارة شئون البشر    

 .ولذا سرعان ما هوت هذه النظرية بعد الثورة الفرنسية. المطلقة

ر مباشر للسلطة                  ة آمصدر غي ى اآلله تمد عل شكل الثاني فيع ا ال فاآللهة . أم
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ر مباشر في اختيار                 تدخلون بأسلوب غي الم، ي سيِّرون الع بارهم ي الحكام عن  باعت
شعب    شعب هو   . طريق ال ذي  فال ر أن هذه العملية من صنع       .  يختار الحاآم     ال غي

ة ي . اآلله شكل الثان ك أن ال ر(وال ش ر المباش ي غي صدر اإلله ر ) أي الم أآث
شكل األول         راطية من ال غير أن نظرية المصدر اإللهي     ) المصدر المباشر  (ديمق

بة أساسية وهي حالة اختالف الحاآم والمحكومين في                 ر المباشر تصطدم بعق غي
ي  رأي، وف يدال م،  العق ير الحك ريقة س ي ط ام إة،  وف ين الحك الف ب ن أي خ

ين،      كوت المحكوم اآم وضرورة س يطرة رأي الح ى س يؤدي إل ين س والمحكوم
ثة، التي اتجهت جميعها إلى تجريد السلطة                    تمله المجتمعات الحدي ا ال تح وهو م
ي، لتحرير الشعوب من سيطرة السلطة المطلقة غير                  ا اإللهي أو الدين من طابعه

دودةا ى أساس . لمح نعكس عل ي أو اإللهي ي ا الدين ن طابعه سلطة م ريد ال إن تج
 .السلطة فلسفيًا وهو ينعكس أيضًا على الحياة العملية

 :نظرية المصدر الشعبي للسلطة  -٢
ى        و إل اك روس ان ج ة ج شر وخاص ثامن ع رن ال فة الق تابات فالس أدت آ

تجد مصدرها وأساسها   فالسلطة  . اختصار الطريق ومنح السلطة مباشرة للشعب       
ام     نحها للحك ذي يم تمع ال شعب أو المج ي ال ن   . ف سلطة م ريد ال ك أن تج وال ش

ي    شعب ف ل دور ال ي، يجع ا الطبيع ي مكانه ي، ووضعها ف ا الدين يار طابعه  اخت
 .لية وأآثر قوةاعالحكام ومراقبتهم أآثر ف

تأمالت في السلطة وأصلها ومنبعها هو معرفة أساس                  ذه ال إن الهدف من ه
اعة المحكومين للحكام، وأهم من ذلك وضع حدود وحواجز تحول دون تحول             ط

وال شك أن أهم ضابط يمكن أن يوقف طغيان         . السلطة إلى سلطة مطلقة وطاغية    
سلطة هو المنظمات أو المؤسسات الس    محدودةولكن وراء هذه المؤسسات . ياسيةال

ناع لدى الحكام والمحكومين ب             سود االقت أن السلطة ليست   االختصاص يجب أن ي
امتيازًا للحكام، وإنما هي اختصاص له هدف يجب أال يحيد عنه، وهو العمل في              
سلطة إلى                   ي عودة ال ذا الهدف يعن سبيل مصلحة الجماعة، وأن الخروج عن ه

 .الشعب الذي له أن يرد الحكام إلى حدودهم آما أن له أن يستبدلهم بغيرهم
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 : المجتمعالسلطة هي مشروع يتواله الحكام لتنظيم
ذا     بدو ه م وي شروع الحك ي م ثابة تول ر بم سلطة تعتب ام لل ة الحك إن ممارس

 .الطابع عند دخول الحكام في السلطة آما يبدو أثناء قيامهم بمهمة الحكم

م   ى أشخاص الحك ندما يتول م وضوحًا ع شروع الحك ي م ع تول زداد طاب وي
ر انقالب أو ثورة أو عند دخول جيوش دولة أراضي دول              ى أث ة أخرى وتولي   عل

دوءًا      ر ه رات األآث ي الفت ضًا ف بدو أي ع ي ذا الطاب ر أن ه يها، غي م ف يد الحك مقال
عندما تتشكل وزارة جديدة، إذ تتقدم الوزارة الجديدة ببرنامج وتظهر بمظهر من            

 .يتولى مشروع الحكم في البالد

 :السيطرة واالختصاص: السلطة تحوي عنصرين 
م في أ          ا تحويه من القدرة          تحتاج إدارة مشروع الحك سيطرة بم ى ال د إل  ي بل

راض أعداء الحكام وإثارتهم لالضطراب                ة اعت اب في حال يع العق ى توق وأيًا . عل
يه إرادة          ارس ف سلطة تم إن ال تاتوريًا، ف راطيًا أو دآ نظام ديمق يعة ال ت طب آان
ا يصاحبها من المظاهر التنفيذية والقهرية الالزمة لحفظ النظام                  سيطرة بكل م ال

 .باعتباره ضرورة أساسية للحياة في مجتمع

يد وإ دفها الوح يس ه ه ل سلطة فإن داف ال نظام أول أه ان ال تمع . ذا آ إن المج
ع        يث توزي ن ح ة م ه العدال ق ل سلطة أن تحق ذه ال ن ه ريد م سلطة ي الخاضع لل
ه الخدمات على مستوى               نها أن تحقق ل ريد م زامات وي الخدمات والدخول وااللت

ستويين الد   ى الم تمع عل ا المج رض له ي يتع شاآل الت ل الم ين وتح ي مع اخل
 .والخارجي

سلطة للحاجات األساسية للجماعة تستطيع أن تستمر في       ستجيب ال ندما ت وع
شروع الحك   ي م يفة  تول راءات عن ر أو إج ل . م دون قه ل   إب ى ح درة عل ن الق

ة المتخصصة يجب أن تأتي في              ئات الدول رها هي شاآل االجتماعية التي تظه الم
ام األول، وتأتي أساليب القهر في المقام ال   ذلك أن القهر إذا آان أسلوب . ثانيالمق

سيير مشروع الحكم يظل مؤقتًا، وال يمكن توفير االستمرار للحكام                سلطة في ت ال
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ع االختصاص، الذي يحول السلطة من                 وع من التنظيم وتوزي ى ن إال بالمرور إل
ى سلطة قانونية         ية إل ولذا فإن رضا المحكومين ذو أهمية آبرى حتى       . سلطة فعل

 . الحكومات دآتاتوريةبالنسبة ألآثر

ول ن أن نق ى   :ويمك رب إل نظام أق ل ال سيطرة يجع ى ال ا عل بة الرض  إن غل
  آيف يمكن التعرف على رأي األمة؟:ويثور السؤال. الديمقراطية

نها                سلطة م ياس الرضا عن ال اليب لق دة أس وجد ع تخابات واالستفتاء   : ت االن
 . إلخ ...على القرارات المصيرية واستطالع الرأي 

 : رضا المحكومين- ول السلطة من سلطة فعلية إلى سلطة قانونيةتح
نادر أن تحظى سلطة سياسية برضا جميع المحكومين             وبصفة عامة  . من ال

راد   ية أف ون موقف بق شطة ويك ية ن وة أو بواسطة أقل سها بالق سلطة نف تفرض ال
لبيًا محصنًا تمع س ات . المج ثورات أو االنقالب ر ال ى إث ذا بوضوح عل ر ه  ويظه

 .عندما تتولى أقلية الحكم غير معتمدة على رضا الجماهير

وفي ظل هذه الحكومات تكون . في هذه الحالة تسمى الحكومة حكومة فعلية     
د االختصاص إال دورًا ثانوياً                سيطرة وال يلعب تحدي زة ال وية لغري وتتلقى . األول

 .الجماهير السلطة، دون أن تلعب أي دور في قبولها أو رفضها

ر أن     هناك ف , تستطيع االستمرار على هذا النحو     هذه الحكومات الفعلية ال   غي
ة، أو    صالح الجماع شغيلها ل سلطة وت ة ال يم ممارس و تنظ تجه نح ي ي تطور حتم
د االختصاص في المقام األول وغريزة السيطرة                   بارة أخرى نحو جعل تحدي بع

ام الثاني      إلى الرغبة ومن هنا يتحول هدف الحكام من الرغبة في األمر      . في المق
ديم خدمات وإنجاح مشروع الحكم          والهدف من هذا التحول هو الحصول      . في تق

 .وبالتالي إقامة سلطة قانونية تحل محل السلطة الفعلية. على رضا األفراد

  على أي شيء ينصب الرضا؟- رضا المحكومين
سلطة، من الناحية الدستورية، مسألة ذات أهمية             ين لل بول المحكوم ر ق يعتب

رى سلطةآب سياسي لل ر ال ثابة األساس أو التبري ه بم نا أن األساس ,، ألن د رأي  فق
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رر فكرة السلطة في ذاتها، باعتبارها ظاهرة               سفي يمكن أن يب عامة، غير أن   الفل
ريًا    ول نظ رد الق تأآد أو      إمج سمح بال شعب، ال ي ه أو ال سلطة اإلل صدر ال ن م

 . تمارس بصفة مشروعةالتحقق من أن السلطة تمارس لمصلحة الشعب، وبالتالي

فة   يها ص سبغ عل ذي ي و ال ة ه سلطة الحاآم ين بال ا المحكوم إن رض
ية    لطة قانون ا س شروعية، ويجعله ا     . الم صب رض يء ين ى أي ش ن عل ولك

ين  ى المؤسسات التي يمارس            : المحكوم ام أو عل ى أشخاص الحك هل ينصب عل
 األشخاص الحكم باسمها؟

يمارسون الحكم خطير، ألنه    إن القول بأن الرضا ينصب على أشخاص من         
ل     صدر قالق ون م ذا يك م، وب ر أشخاص الحك ند تغيي ى االضطراب ع ؤدي إل ي

ورات وا ال  . ضطرابات وث ضل أن يق سات،   إاألف ى المؤس صب عل ا ين ن الرض
سلطة              ا ال ام من خالله ى الحك فالرضا ينصب على نظام    . والتنظيمات، التي يتول

رلمان  تخاب الب يس الجمه   . ان ي رئ ريقة تول ين   وط ريقة تعي صبه، وط ورية من
 .الوزراء، ونظام تحريك المسئولية الوزارية، وأسلوب حل البرلمان

ى المؤسسات يعطي للمحكومين حرية                 رة أن الرضا ينصب عل بول فك إن ق
ومة   تخذها الحك ي ت راءات الت شة اإلج نقد ومناق رآة وال صب . الح فالرضا إذا ان

ى المؤسسات وطريقة عملها، يجعل من حق الم           حكومين التأآد من أنها تسير     عل
 .على نحو مشروع

شة   ر المناق شة، وأث سلطة، وحق المناق بدأ ال ام حول م ساؤل ه ثور ت نا ي وه
ائم      نظام الق ى ال شة بال حدود يحطم السلطة ويشلها            . عل بول المناق ولذا فإن  . إن ق

وائح         ى الل روج عل ين، أو الخ يذ القوان دم تنف ي ع شة ال يعن اب المناق تح ب ف
رارا ةوالق سلطة     . ت اإلداري صاص ال دود اخت ي ح م ف ي، ت راء قانون ل إج إن آ

يه       صوص عل لوب المن ر باألس ى أن يتغي ة إل ب الطاع شأن، واج احبة ال ص
 .دستوريًا
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 :"المثل األعلى لخصائص سلطة الدولة الحديثة: "خصائص سلطة الدولة
بحث      رة بال صائص جدي ة بخ سلطة العام روفة بال ة المع لطة الدول ثل س تتم

شة والم ية، وهي سلطة مدنية،                  : ناق زية، وهي سلطة سياس يا مرآ فهي سلطة عل
ية، وهي سلطة تحتكر توقيع العقوبة على الخارجين                 ليست عسكرية وليست دين

 .على القانون

 :  سلطة الدولة سلطة عليا مرآزية-١
سا وإنجلترا،                   ثل مصر وفرن دول م سبة ل ية بالن ذه الخاصية طبيع بدو ه د ت ق

ر        ا تعتب ر أنه سبة للدول التي تمر بالفيدرالية، والتي             غي ة تطور طويل، بالن خاتم
فعندما تتحد عدة واليات ألسباب اقتصادية، أو . يغلب على ترآيبها الطابع القبلي     

ألسباب عسكرية، وتكون دولة مرآزية أو فيدرالية، تحاول آل والية أن تحتفظ          
تقالل  ن االس ر م در آبي ي ي  . بق تطور الطبيع إن ال ك ف ع ذل اد  وم و ازدي سير نح

ى حساب اختصاص الواليات           ية عل ة الفيدرال والمثال على ذلك . اختصاص الدول
ية      ة األلمان يد الدول شرين لتوح شر والع ع ع رنين التاس ناء الق دث أث ا ح ي . م فف

نا سنة        دة فيي  أنشئت ألمانيا باعتبارها اتحادًا آونفدراليًا بين الواليات     ١٨١٥معاه
نها تنظيم        ستقلة يجمع بي وعلى أثر حرب سنة    .  مشترك هو دييب فرانكفورت    الم

يا بمقتضى دستور        ١٨٧٠  إلى دولة فيدرالية    ١٨٧١ أبريل سنة    ١٦ تحولت ألمان
ى رأسها ملك بروسيا امبراطوراً      واستمر السير في طريق المرآزية؛ إذ بعد       . عل

ار   (، حول دستور      ١٩١٨ – ١٩١٤حرب    دول ) ١٩١٩ أغسطس سنة    ١١فايم
ي   ى أقال رايخ إل نة    ال ي س دة ف زية ح زية وازدادت المرآ دوم ١٩٣٤م ال مرآ  بق

نازي      نظام ال ثلة لألقاليم، وعين       )الوطني االشتراآي   (ال ؛ إذ ألغيت المجالس المم
ومة على رأس المجالس اإلقليمية         ى بواسطة الحك وبهذا حقق الرايخ . مجلس أعل

تطور نح  ة ال ثابة خاتم ر بم ي تعتب ة الت دة الدول ثالث، وح ي ال زية األلمان و المرآ
 .السياسية

وحدثت نفس الحرآة نحو المرآزية، في الواليات المتحدة، وإن آان معدل              
ل من معدل السرعة في ألمانيا      وقد ساعدت السياسة االقتصادية التي . سرعتها أق
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روفة باسم النيوديل إلى ازدياد عجلة الحرآة نحو                رئيس روزفلت والمع بعها ال ات
زية يق الت. المرآ ك أن تحق ة   ذل تدخل الدول م ب ي ت صاد الوطن ي االقت سيق ف ن

ى ازدياد سلطاتها واختصاصاتها          ا أدى إل ية، مم وتساعد سياسة محاربة   . الفيدرال
رقة العنصرية، التي بدأها آنيدي وتبعها من بعده جونسون ثم نيكسون، على               التف

 .السير في نفس االتجاه، أي تحقيق المرآزية في الواليات المتحدة

أعيننا، عملية ترآيز السلطة في آثير من الدول حديثة العهد          وتجري، تحت    
ثالث، وخاصة في أفريقيا             الم ال إن أول هدف أمام هذه الدول      . باالستقالل في الع

اول           م يح ذي ل ي، ال ع القبل ن الوض تخلص م سلطة، وال زية ال يق مرآ و تحق ه
 .االستعمار التخلص منه

 :  سلطة الدولة سلطة سياسية-٢
وجد في آل مج        تاج أو على توزيع      ت ى اإلن سيطر عل صادية ت تمع سلطة اقت

ية  روات القوم تعلقة        . الث شاآل الم تمامًا للم ة اه ي الدول بالد تعط يع ال ي جم وف
توزيع    تاج وال ففي الواليات المتحدة، يشير مجلس المستشارين االقتصاديين  . باإلن

The Council of economic advisers   ورية يس الجمه ى رئ  عل
راءات به     باإلج ي وتجني صاد األمريك ى االقت ة، عل باعها للمحافظ واجب ات  ال
ات ة   . األزم توالها الدول ي ت ة الت شروعات العام ثل الم سا تم ي فرن ن ٪١٥وف  م

يع الدول تقوم الدولة بدور تتفاوت أهميته من                   سي وفي جم تاج الوطني الفرن اإلن
توزيع              تاج وال ى أخرى في مجال اإلن ة إل ة سلطة  ولومع ذلك فإن سلطة الد     . دول

ية، أي     صاد               إسياس ى االقت ة عل ة من سيطرة الدول ا ليست نابع وذلك ألسباب  . نه
ة  ة سلطة تحكيم، ثم هي ليست سلطة مالية، وأخيرًا فإن الدولة     : ثالث سلطة الدول ف

ن     رمانهم م ى األشخاص ال بح وبات عل يع عق راد بتوق ة األف ى طاع تحصل عل
 .األشياء الضرورية لحياتهم

يم     سلطة الدو   )أ (  ة سلطة تحك ام الدولة عديدة وهي تتزايد وتشتد         :ل إن مه
ذا التزايد والتعقد في                      تقدم، ونظرًا له ا ال دة يخلقه ام ظهور حاجات جدي يدًا أم تعق
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وم بعم      يها أن تق ين عل ة، يتع ام التي تنتظر الدول ى   المه ذا هو معن تقاء، وه ية ان ل
نا  ة تمارس سلطة تحكيم     إ :قول ل الرأسمالية وعلى   ويصدق هذا على الدو   . ن الدول

 .الدول الشيوعية على حد سواء

بالدور األساسي في اإلنتاج    » المشروع الحر   « ففي الدول الرأسمالية يقوم      
توزيع  صاد، بل وأحيانًا تساهم في اإلنتاج           . وال تمامًا خاصًا باالقت ة اه تم الدول وته

ياً  صاد يظل دورًا سياس ال االقت ي مج ة ف ر أن دور الدول توزيع، غي ة .وال  فالدول
صادية    ات االقت ضغط الجماع ك ل ي ذل رارات وهي تخضع ف تخذ الق ي ت هي الت
و دور سياسي     م وه دور المحك يام ب اًال للق ا مج رك له ا يت صادية مم ر االقت وغي

يدة عن استقطاب السلطة                   . بحت  ربية بع ة في المجتمعات الغ زال الدول ذا ال ت ول
 .ى االقتصاداالقتصادية وعن مجرد تمثيل الطبقات المسيطرة عل

ا في المجتمعات الشيوعية أو االشتراآية قبل ت         حولها وتفككها مثل االتحاد أم
سوف تلف ال ابقًا، فالوضع يخ وآة   . يتي س تاج ممل ائل اإلن ية، ووس ية جماع فالملك
ة  يون           . للدول ذه الوسائل يحرآها فن رأن ه يون عند     ). تكنوآرات (غي وهؤالء الفن

تهم الختصاصاتهم يمارسون ضغطاً        ه في اتجاهات مختلفة       ممارس ه وزن ولذا .  ل
دور المحكم               وم ب راقبة الحزب، تق ة، تحت م وعلى ذلك تعتبر سلطة    . تظل الدول

اًَ ية أساس ة سياس ر . الدول شكل أآث ية ب لطة سياس بارها س ة باعت ر الدول وتظه
ى  وم عل ان يق ذي آ ابقًا ال تمع اليوغوسالفي س ثل المج تمعات م ي مج وضوحًا ف

ي  ام اإلدارة الذات شروع     نظ ين بالم يام العامل صادية، أي ق شروعات االقت ة للم
 .بإدارته

ر من                      سلطة في آثي ولمة إذا أصبحت ال ة في ظل الع وتحدث تحوالت هام
وم على محاولة التحكم في االقتصاد والسياسة معًا مما يثير تساؤُال                الم تق دول الع

 .لمعاصرعن إمكان ممارسة سلطة اقتصادية سياسية بأسلوب جديد في العالم ا

ة  ) ب(  لطة مادي ست س ثة لي ة الحدي لطة الدول ة   :س إن ذم ذلك ف يجة ل ونت
ية    ة المال ة الدول ن ذم صلة ع سالبة منف ام ال ة   . الحك ي الدول ام ف ستمد الحك وال ي



 ٤٢ النظم السياسية في العالم المعاصر

 .الحديثة سلطاتهم من سيطرتهم على األموال العامة

ا في الدول الحديثة              سلم به سألة م ذه الم بدو أن ه ات  ذلك أن حكام الوالي     ,وي
يت األبيض، وحكام روسيا ال يمتلكون الكريملين،                تهم للب تحدة ال يدعون ملكي الم

 .استهئتفاظ باإلليزيه بعد انقضاء مدة رولم يحاول أي حاآم في فرنسا االح

تلفًا قبل قيام الثورة الفرنسية سنة                ان مخ ر أن الوضع آ ، فقد آان   ١٧٨٩غي
ة آ   وال العام صية باألم واله الشخ ط أم ك يخل رات المل ار والبحي رق واألنه . الط

ه آلما نضجت السلطة، وضح التمييز بين ذمة الحكام وذمة الدولة       بدو أن ولذا . وي
ولما . فإن ممارسة السلطة ال تعتمد على قوة اقتصادية، وإنما على أساس سياسي          

إنهم ال  ة، ف ي الدول روات ف الك الث م م سلطة ألنه ون ال ام ال يمارس ان الحك آ
 .فراد من هذه الثروات ولو لتوقيع عقوبة عليهميستطيعون حرمان األ

  بتوقيع عقوبات سياسية ال بحرمان     تحصل الدولة على طاعة األفراد    ) جـ (
ياتهم          ضرورية لح راد من األشياء ال يع نوعين من          :األف ستطيع توق سلطة ت إن ال

عقوبات توقع على األشخاص    : العقوبات على األفراد لضمان النظام في المجتمع      
وبات  راد           وعق ياة األف ياء الضرورية لح ى األش ع عل  :في الحالة األولى يقال .  توق

ون       إ ة، تك ضاء الجماع ى أع وجهة إل رها الم رة ألن أوام ة مباش لطة الدول ن س
ي      ا ف ية، أم لطة سياس نا س ة ه لطة الدول ر س ية، وتعتب زاءات جنائ صحوبة بج م

سك ب       ة تم رة، فالدول ر مباش ة غي لطة الدول تكون س ية ف ة الثان ياء الحال األش
الضرورية لحماية األفراد وتدير آل شئون الدولة، وتهدد في حالة الخروج على             

صادية     ة اقت لطة الدول ون س نا تك ياء، وه ن األش راد م رمان األف رها، بح  –أوام
 .سياسية

ية، والجزاءات التي توقع على الخارجين على                سلطة سياس ندما تكون ال وع
ع على األشخاص، فإن السلطة        ون توق .  أيًا آانت قسوتها تترك مجاًال للحرية      القان

ندما تكون السلطة السياسية اقتصادية فإنها تقود إلى العبودية وال تترك أي                ا ع أم
 .مكان للحرية
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خاص   ى األش سيطرة عل ن ال زيجًا م ان م د آ اع وق نظام اإلقط لطة (ف س
ية ية األرض )سياس صادية(، وملك لطة اقت ي  ) س يه األرض ه ت ف ن آان ي زم ف

ر    ين في وضع يمكنهم من استعباد أتباعهم،    مصدر ال يد، جعل اإلقطاعي زق الوح
ة          سر آلم ذا يف ق على التابعين في             Servageولعل ه ان يطل ذي آ بودية ال  أي ع

 .هذا النظام

ى العكس من ذلك فإن أهم ما يميز سلطة الدولة التقليدية هو أنها سلطة                 وعل
ية بحتة ائل الضغط االقتص. سياس لطة مجردة من آل وس رادس ى األف . ادي عل

ى أفراد             م فهي سلطة عل ن يستطيعون  ويتمتعون بالحرية، أي أفراد مستقل    ومن ث
 .العيش دون االعتماد على الدولة

ذه الدرجة من التقدم، وجعل سلطة الدولة سياسية بحتة،                  يق ه ان تحق وإذا آ
سياسي    ذا الوضع ال تفاظ به إن االح رية، ف ة الح راد ولخدم صلحة األف ي م و ف ه

سلط  شكلة تثور في المجتمعات الحديثة        لل ر م ففي الدول االشتراآية وحتى    . ة يعتب
في الدول الرأسمالية، حيث تقوم الدولة بدور هام في مجال اإلنتاج، أصبح تهديد       
د المشاآل التي تثور من خلط                     ر من جدي تعددًا، ويثي ائل العيش م راد في وس األف

 .السلطة االقتصادية

 : الدول الرأسمالية
ن الم تدخل  م لوب ال تفاوتة أس درجات م بع ب مالية تت دول الرأس روف أن ال ع

تراآية،       ر النظريات االش ك تحت ضغط الظروف، وتحت تأثي صادي، وذل االقت
والحرآات النقابية، وتلجأ الدول الرأسمالية إلى تأميم المشروعات االقتصادية أو           

ة      شاء مشروعات عام ذه المشروعات يجد العاملون به          . إن ا أنفسهم  وفي داخل ه
سياسية          ة ال أنهم في هذا شأن بقية المواطنين       (تحت سلطة الدول وتحت سلطة  ) ش

ديها          بارهم مأجورين ل صادية باعت ة االقت نا ينبع خطر تحول سلطة     . الدول ومن ه
 .الدولة إلى سلطة شبيهة بسلطة اإلقطاعيين

ذا فإن حرآة التأميم في آل من فرنسا وإنجلترا تساندها وتدافع عنها                ومع ه
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نقابات في آل من الدولتين     ا عمال في  ويتساءل المراقبون عن سبب استمرار ال,ل
يم    ة التأم ن سياس دفاع ع شعرون      ,ال ال ال ي تمرار أن العم ذا االس ي ه ل يعن  ه

يهم التأميم؟ وإذا آان األمر آذلك فكيف يمكن تفسير عدم       ذي يجره عل بالخطر ال
 إحساس أصحاب الشأن بالخطر الذي يهددهم؟

بدو أن ي        ي ورين ف وا مأج ين أن يكون ريًا ب رقًا جوه دون ف ين ال يج  العامل
ة، ذلك أن الدولة رغبة منها في                   وآة للدول مشروعات خاصة أو مشروعات ممل

ة  روف المالئم ر الظ ى توفي رص عل شروعاتها تح اح م ى أن إنج ذلك، وعل ل
تقرار       ,تتصرف آرئيس طبيعي    ر االس ى توفي ة عل سر حرص الدول ا يف ذا م  وه

ين  تهديد  للعامل مالية، دون ال دول الرأس ي ال راب، ف ار اإلض ل آث ديها، وتحم  ل
 .بالطرد من العمل

ول      د تح ة ض ائل فعال ة وس دى الدول ون ل ك العامل رى، يمل ية أخ ن ناح وم
ى سلطة سياسية        فهم باعتبارهم ناخبين يستطيعون إسقاط     .  اقتصادية –سلطتها إل

ستطيعون استخدام اإلضراب والصحافة      ا ي ومة، آم  وحق االجتماع للوقوف الحك
ب العق     ى جان صادية، إل وبات االقت تخدام العق ه اس ي وج سياسيةف ذا . وبات ال ول

ر الديم ول   تعتب ضمان ضد تح ي ال تعمالها، ه نون اس سن المواط راطية، إذا أح ق
بيهة         لطة ش ى س ثة، إل تقدمة الحدي مالية الم تمعات الرأس ي المج ة ف لطة الدول س

 .ياسية اقتصاديةبسلطة اإلقطاعيين أي إلى سلطة س

 :الدول االشتراآية
ة         سيير الدول ي لت تراآية تكف دول االش ي ال ى ف سياسية، حت وبات ال إن العق
تاتورية          يق دآ ى تحق دت إل تراآية عم دول االش ر أن ال نظام، غي ر ال وتوفي

روليتاريا  شيوعي  (الب ادة الحزب ال تاتورية ق ع دآ ي الواق ي ف لوبًا )ه بعة أس ، مت
تيالء ع  ي االس وريًا ف سلطة ث ى ال ي (ل سي اللينين ريق المارآ رة ). الط الل فت وخ

 .قراطيةة، ال محل إلعمال األساليب الديمالدآتاتوري

ندما حاول الفالحون مقاومة عمليات تجميع األراضي التي آان يقوم بها               فع
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تالين  صادية   ١٩٣٣ – ١٩٣٠س وبات االقت تالين العق تخدم س رك ,، اس  إذ ت
ون جوعًا بجوار م         خازن الغذاء التي آانت تحت حراسة عسكرية       الفالحين يموت

ب   ى جان صادية إل وبات االقت تخدام العق ى اس ومات إل يل الحك ى م ذا عل نا ه ويدل
 .العقوبات السياسية

 :العولمة والسلطة السياسية
درة      ول ق ساؤالت ح سية ت تعددة الجن ة م شرآات العمالق زايد دور ال ر ت يثي

ال    سياسي الفع دور ال يام بال ى الق دول عل ة، ال ل دول ل آ ا أن خصخصة داخ  آم
 .ضعف الدور السياسي للدولةتالمشروعات الهامة 

 :سلطة الدولة سلطة مدنية -٣
لطة         ا أن س سكري، آم ا الع تقدم طابعه ة ي سلطة الدول ي ل ع المدن إن الطاب

 .الدولة سلطة زمنية علمانية أي ليست دينية أو إلهية

ية  )أ( سلطة المدن سكرية لل سلطة الع ية ال م :تبع ل  ل ى جع ة إل صل الدول  ت
د تطور طويل                 ية إال بع سلطة المدن ة لل سلطة العسكرية تابع ففي البداية آانت   . ال

اد ع عسكري ح ة ذات طاب لطة الدول دول . س ي ال ي ف ي الوضع الحال تأمل ف وبال
ع العسكري يغلب على سلطة الدولة، بل         رى أن الطاب د باالستقالل، ن ثة العه حدي

ية يغلب         دول األورب ى إثر          إن بعض ال ع العسكري من آن آلخر عل يها الطاب  عل
ات  رتغال (االنقالب نة  ٢٥الب ريل س ة    )١٩٧٤ أب الن حال رات إع ي فت ، أو ف
وارئ ارس       . الط و أن تم سلم، ه ت ال ي وق ة، ف ي للدول ع الطبيع ر أن الوض غي

ين   ين مدني طة موظف يها بواس سلطة ف لطة   . ال وجد س ية، ت سلطة المدن ب ال وبجان
دفاع  دفها ال سكرية ه سلطة   ع ذه ال ية؛ وه ار الخارج د األخط ة ض ن الدول ع

 .العسكرية تظل خاضعة للسلطة المدنية

يًا    دد مكان سكرية، يح سلطة الع ية وال سلطة المدن ين ال صل ب يق الف ولتحق
سكرات   ارج المع صاصها خ ارس اخت سكرية بحيث ال تم سلطة الع اختصاص ال

ناطق العسكرية    بينما اختصاص القضاء    فالقضاء العسكري محدد إقليميًا ،        . والم
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ة    ية الدول شمل بق ام ي ي ع ية     . المدن ناطق المدن ين الم صال ب ان االنف وإذا آ
دو صعبًا في فترات الحرب               ه يغ ناطق العسكرية هو القاعدة، إال أن آما أن . والم

ية الحديثة       تطورات العلم ، والتغيرات التي حدثت في     )القنابل الذرية والنووية    (ال
 .من الحرب ذات طابع شامل ومدمرأساليب الحرب، جعلت 

ية   سلطات المدن ب ال ى جان سكرية إل سلحة الع وات الم واجد الق ؤدى ت وي
شاآل         ذه الم ل ه ين ح ية، ويتع شاآل قانون ارة م ى إث سالح، إل ن ال ردة  م المج

ائل تضع  السلطة العسكرية في موضعها          فأفراد القوات المسلحة من حقهم     . بوس
تخابات ، لكن           د مؤتمرات سياسية لمناقشة            التصويت في االن م عق يس من حقه ل

ة  ور الدول نظام     . أم ظ ال ي حف ة ف ه أي مهم ست ل يش لي ة أن الج دة العام والقاع
ة         سكينة  داخل الدول شرطة وهيئة            . واألمن وال رجال ال ولة ل ة موآ ذه المهم إن ه

ية               ئة مدن شرطة، هي بحسب نص  الدستور، هي وليس لرجال الجيش التدخل    . ال
 .إذا استلزمت ذلك دواعي األمن: وامر مكتوبة من  السلطة المدنيةإال بناء على أ

ان   و آ ى ل ي حت ل مدن و رج ديث، ه صر الح ي الع ة، ف يس الدول إن رئ
تكوين    ة هو قائد القوات المسلحة، إال أن صفته              . عكسري ال يس الدول ومع أن رئ

 .المدنية تتقدم على صفته العسكرية في االحتفاالت الرسمية

ذا ا ك أن ه ر  ال ش ى إث راجعان عل ي يت د القانون ذا الح ي وه د اإلقليم لح
ثة جعلت من الجيش جماعة من          تطورات الحدي ا أن ال ات العسكرية ، آم االنقالب
رات          ي الفت ى ف ية حت سلطة المدن ى ال ر عل ي تؤث وية، الت ضغط الق ات ال جماع

 . العادية

تحدة     واليات الم ي ال صناعي ف سكري ال تحالف الع ب ال صفة خاصة يلع وب
سياسية ا         دور ياة ال ًا في الح ى الديم        ًا هام ثل خطرًا عل ريكية، ويم وقد . قراطيةألم

ين        اق ب به اتف شترآة وش صالح م ناك م م أن ه رك الحك بل ت زنهاور ق شف أي آ
ريكية     دفاع األم لحة ووزارة ال انعي األس تاجون (ص ذا  ). البن ك أن ه وال ش

 . لمتحدةاالرتباط زاد خالل الحروب األخيرة التي خاضتها الواليات ا
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ية  ) ب( لطة دين ست س ية ولي لطة علمان ة س لطة الدول لطة :س صل س إن ف
دين يعتبر شرطًا ضروريا لتوفير الحرية للمواطنين           ة عن ال ذلك أن القول . الدول

ستمد سلطتها من الدين يضع عبئًا على ضمائر األفراد              ة ت أن الدول يعوقهم عن  . ب
ى أن ن بتها ويكف تها ومحاس ى حقيق ة عل ة الدول ال رؤي ذا المج ي ه تطور ف بع ال تت

 .لنتأآد من هذه الحقيقة

يس الجماعة أو القبيلة يعتمد على السلطة                 ان رئ ية، آ ففي المجتمعات البدائ
زه   تقوية مرآ ية، ل لطته المدن ب س ى جان ية إل ذ   . الدين ة أخ ولد الدول ع م ن م ولك

سلطة الدينية يظهر ثم يزداد              ية وال سلطة المدن ين ال بداية ففي روما مع    . الفصل ب
ي    ال الدين ي المج ر ف دور األآب رك ال ع ت ية م سلطات دين ك ب تفظ المل ية اح الملك

ومع ظهور المسيحية ازدادت درجة الفصل، خاصة إذا تأملنا         . للجماعات الدينية  
ول المسيح      ي ليست في هذا العالم، أعطوا لقيصر ما لقيصر وهللا          : في ق إن مملكت

 .ما هللا

ة اإلسالمية ال         دول تمسك بسلطات دينية وزمنية،        زال ب ت وفي الدول عض ال
ية، وإن آان دينها اإلسالم فرئيس                  دول ال تدعي أن سلطتها دين ر أن أغلب ال غي

ستمد سلطته من اهللا                    ه ال ي ا أن يًا، آم ثًال دين يس مم ة ل إنما السيادة للشعب،   . الدول
يس الدولة وأعضاء البرلمان               ذي يختار رئ شعب هو ال ذا ال فالطابع العلماني  . وه

ومن ثم ليس للسلطة أن     . لمدني للسلطة هو الغالب على الدول اإلسالمية الحديثة       ا
ع عقوبات دينية على األفراد، أو أن تمارس رقابة على أخالق الناس، ومدى               توق
صلين عن المصالح المدنية التي                   دين واألخالق منف دين؛ إذ أصبح ال رامهم لل احت

ي تو       ثل ف ادي، يتم ع م صطبغ بطاب لوب م دار بأس ى    ت ة عل زاءات مادي يع ج ق
 .الخارجين على القانون

ك، فال     ك نظرًا       زالتومع ذل سلطة، وذل ديم لل ي الق ع الدين ا للطاب ناك بقاي  ه
ناس   ى ضمائر ال ي عل ل الدين سيطرة العام باع   . ل ة بات زم الدول سيطرة تل ذه ال ه

اليب معينة عند القيام بعملية توعية أو عملية إعالمية            في ). تحديد النسل مثًال(أس
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ة إلى البحث عن سند ديني حتى في أآثر الدول              يات تضطر الدول ذه العمل ثل ه م
 .حيادًا وعلمانية

 :  الدولة هي محتكرة توقيع العقوبة-٤
شأ إال عندما احتكرت الدولة توقيع العقاب، وسحبته                 م تن ثة ل ة الحدي إن الدول

سلطات العسكرية           ين، أو من ال ستطيع إصد      . من اإلقطاعي ة ال ت ار قوانين  فالدول
وبة على من يخرج عليها       يع العق رمة، إال إذا آانت تضمنها بتوق إن جوهر . محت
 .سيادة الدولة هو في احتكار الحكام سلطة توقيع العقوبة بأسلوب منظم

ندما     ذا ع بدو ه ى، وي ل معن ن آ ة م ة خاوي دو الدول تكار تغ ذا االح ر ه بغي
ى من يخالف              وبات عل يع عق شيا بتوق ة للملي سمح الدول إن . ون أوامر هذه األخيرة   ت

ة يار الدول ة انه و بداي ذا ه ندما سمحت  . ه ار ع ورية الفايم ا حدث لجمه و م وه
ف    ن يخال ى م وبات عل يع عق تراآية، بتوق ية االش سلحة الوطن شكيالت الم للت

 .أوامرها

ز          اآم مرآ تل الح روري ليح وبة ض يع العق سلطة توق ة ل تكار الدول إن اح
سيطرة في مواجهة الجماعات ا       لداخلية، مثل النقابات والجمعيات والنوادي آما      ال

 .أنه ضروري لتأخذ الدولة مكانًا طبيعيًا بين الدول األخرى في المجتمع الدولي

 المبحث الرابع

 النظام االجتماعي

نقصد بالنظام االجتماعي تنظيم الحياة في المجتمع لضمان حماية واستمرار          
ر     ات األف سالم في عالق ر ال يق   الجماعة، وتوفي بعض، من أجل تحق اد بعضهم ب

 .تقدم الجماعة وازدهارها

نظام االجتماعي نضرب مثاًال عملياً         فما يسمى بأسلوب الحياة    . ولتوضيح ال
سائد      The American way of lifeاألمريكي   نظام االجتماعي ال وع ال  هو ن

 .في الواليات المتحدة أيًا آان الحكم الذي يمكن إصداره عليه
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نظام اال     ذا ال جتماعي يقوم على عالقات تتميز بالثبات النسبي، بمعنى أنها          ه
ر إال ببطء وهدوء، أما إذا حدث تغير سريع وعنيف فإننا أمام قلب للنظام                 ال تتغي

 .القائم بأسلوب الثورة، من أجل إقامة نظام جديد

ر قاعدة األساس بالنسبة                      وجد تنظيم اقتصادي محدد، يعتب ة ي وفي آل دول
نظام االجتما   ة هي دائمًا أهم إطار في الحياة االقتصادية، سواء في            . عي لل والدول

 .المجتمعات الرأسمالية، أو المجتمعات المارآسية، أو المجتمعات المختلطة

ار    تقدات وأفك ى مع نظام عل وم ال صادي، يق ذا األساس االقت ن ه ضًال ع وف
ستقرة في المجتمع      ليها، وإما  ويرجع استقرار هذه المعتقدات إما إلى التعود ع       . م

، )آاألسرة والمدرسة والمصنع والنادي(إلى تمسك النظم القائمة في المجتمع بها        
 .وإما إلى تبني السلطة العامة لها

صنيف         ن ت ه يمك تمعات، إال أن تعدد المج ية ب نظم االجتماع دد ال م تع ورغ
ى نوعين من حيث النظام االجتماعي        فهناك مجتمعات ذات نظام . المجتمعات إل

ي تراآي اجتماع ام اش تمعات ذات نظ ردي، ومج ين   . ف تالف ب رجع االخ  وي
نظام االقتصادي فضًال عن اختالف األفكار                      ى اختالف ال نظم إل النوعين من ال

 .والمعتقدات في آل منهما

ة إذن إلى تحقيق نظام اجتماعي معين          سعى الدول وفي سبيل الوصول إلى    . ت
سلم            وع من ال ى ن ى المحافظة عل ذا الهدف تعمل عل ات االجتماعية   ه  في العالق

ية  ية والخارج رك     . الداخل ى ال تت وائح حت شريع والل ى الت بًا إل ة غال أ الدول وتلج
د      ة لمواجهة المشاآل التي تثور في             . األمور بال تحدي ام الدول يلتان أم ناك وس وه

شكلة تظهر على حدة، وهذا حل بدائي                   . المجتمع  ى هي حل آل م يلة األول الوس
يلة        ال والوس ر فع شاء مؤسسات متخصصة في مشاآل معينة              وغي ية هي إن الثان

ثل التعليم والصحة والتعمير       والدول الحديثة تقيم جميعًا مؤسسات من      .  إلخ... م
نوع    ذا ال ا على نحو مرض أ         وسواء أآانت ال    . ه ؤدي عمله  بصورة  ممؤسسات ت

ناك دائمًا تساؤالت وانتقادات وأفكارًا تدور في عقول الناس         إن ه ر مرضية ف  غي
سنتهم   ى أل تداول عل رية   . وت ذه الحرآة الفك واجه ه ة أن ت ى الدول ذه . وعل تم ه وت
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ستمر        ا بالتوجيه الم واجهة إم إطالق حرية التفكير والتعبير        ,الم ا ب وسنعالج .  وإم
 .هذه الوسائل المختلفة التي تلجأ إليها الدول إلقرار النظام االجتماعي

 .المحافظة على السلم داخليًا وخارجيًا )أ ( 

 .التشريع والتنظيم الالئحي )ب(

 .المؤسسات الدستورية )جـ(

 .مواجهة الحياة الفكرية )د ( 

 :  المحافظة على السلم داخليًا وخارجيًا-أ 
ارً    ناك أخط ا أن ه سلم، فطالم ي لل ام اجتماع تاج أي نظ ية أو ايح  خارج

ذه        تم ه ي، وتح نظام االجتماع ى ال ة عل ة المحافظ ستطيع الدول ية، ال ت داخل
شاء جيش قوي للدفاع عن الدولة ضد األخطار                 ا ة إن ى الدول ى عل لضرورة األول

 .الخارجية، وإقامة قضاء وبوليس للمحافظة على النظام داخليًا

ين   تار ب ة أن تخ ن للدول ي يمك نظام الداخل ى ال ة عل بيل المحافظ ي س وف
لوبين رك  : أس ي بت لوب العقاب ز األس ي ويتمي لوب الوقائ ي واألس لوب العقاب  األس

حرية واسعة للمواطنين، ومساءلتهم عن آل خطأ يرتكبونه، بتوقيع العقوبة على            
ية ة قانون تعمال حريته وارتكب مخالف اء اس نظام . من أس نظام بال ذا ال سمى ه وي

ي   رمان . Le régime de droitالقانون ز بح ي فيتمي لوب الوقائ ا األس أم
لف                دخل اإلدارة س يار عن طريق ت ين من حرية االخت ًا وفرض التزامات المواطن

نة لممارسة نشاط ما؛ مثل تنظيم المرور في الشوارع،                اليب معي وإجراءات وأس
راعاة شروط معينة                   يم، وضرورة م ثل التطع نة م وفرض إجراءات صحية معي

ة      خ، وبصفة عامة تتدخل الدولة متبعة األسلوب الوقائي  ... في المحالت العام إل
األمن ا      تعلقة ب ور الم ر من األم ة   في آثي سكينة العام ة، وال ام، والصحة العام . لع

ندرج تحت الضبط اإلداري               شاط اإلداري التي ت ونظرًا لحرمان  . وهي أوجه الن
ذا األسلوب يعرف بنظام                إن ه وقهم، ف سبيًا من الحرية في ممارسة حق راد ن األف

 .Le régime de policeالضبط 
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 :التشريع والتنظيم الالئحي -ب 
ب ي س ة، ف واجه الدول ل  ال ت ية، آ ات االجتماع ي العالق ن ف تقرار األم يل اس

ة أو خطر على حدة وبعد وقوعه؛ إنما هناك تصور سابق للمخالفات الخطرة    حال
ن نظام واألم ى ال ن  . عل تلف م ة تخ واعد عام ي صورة ق صور ف ذا الت صاغ ه ي

مجتمع إلى آخر، حسب اختالف المعتقدات السائدة، وما يتصوره المجتمع خطرًا           
ن  ى األم رادعل ين األف ات ب ى العالق كل . وعل ذ ش ا أن تأخ صياغة إم ذه ال ه

واعد العامة التي يصوت عليها ممثلو الشعب           شريع، وهو الق ، وإما )البرلمان(الت
ة صادرة عن سلطة إدارية مختصة ولكنها ليست           واعد عام وائح، وهي ق شكل ل

 .منتخبة من الشعب، وال ممثلة له، وإنما هي سلطة تنفيذية

 :سسات الدستوريةالمؤ -جـ 
مان    نة وض رة معي ن فك دفاع ع ه ال ي هدف يم اجتماع ي تنظ سة ه المؤس

دفها ضمان االستمرار لفكرة الدفاع عن حقوق أعضاء          , استمرارها    نقابات ه فال
نقابة  وزارات     ، ال يق مصلحة عامة مشترآة           ,  وال دفها تحق تلفة ه واإلدارات المخ

صالح ال  ية الم ي تنح نة وه رة معي ن فك دفاع ع ة وال صلحة العام ام الم ردية أم . ف
ك    ى ذل ال       ,وعل ى أبعد مما تقرره النصوص           إ يمكن أن يق ذهب إل ن المؤسسات ت

شئها         ية أو الالئحة التي تن  بمعنى أن المؤسسات تطور النظام االجتماعي       ؛القانون
تمرار      ن االس وعًا م ي ن دف األساس ضمن لله يار، وت يه االخت ع عل ذي وق ال

 . العوامل المتغيرة والمتعلقة بالفكرة األساسيةوالصالبة، بالتكليف ومراعاة

 :مواجهة الحياة الفكرية -د 
سلطة وأساليبها                م حول ال ين وآرائه ار المواطن وتواجه . ال يمكن تجاهل أفك

رأي            ى ال تماع إل ض االس يه ورف لوب التوج ي أس ا بتبن يقة إم ذه الحق دول ه ال
ول سياستها، وبالحل ر ب ناع الجماهي ة إق ف، ومحاول ا المخال تها، وإم ي انتق  الت

رك الحكم ألصحاب الرأي                    ل وت سها، ب ر عن نف آلراء األخرى بالتعبي سماح ل بال
ين  ية آراء الناخب ى أغلب از عل لوبين . المخالف إذا ح ين األس يار ب بلور االخت ويت

دد األحزاب، ومع ما يترتب            واحد أو نظام تع ي نظام الحزب ال سابقين في تبن ال
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واعد  ك من اختالف ق ى ذل بادل . اللعبعل واحد ال محل لت ي نظام الحزب ال فف
م بين أصحاب اآلراء المختلفة، أما نظام تعدد األحزاب فيسمح بتغير الحكام          الحك

لمي لوب س ي . بأس ية الت بعًا لألغلب م ت تلفة الحك زاب المخ ثلو األح بادل مم فيت
س            نوات أو خم ع س ل أرب ًا آ تم دوري ي ت تخابات الت ي االن يها ف صلون عل يح

نوات واليات       س را وال ي إنجلت زاب ف دد األح نظام تع ية ل ثلة عمل ندرس أم ، وس
المتحدة وفرنسا، آما سندرس من نظم الحزب الواحد الفاشية واالتحاد السوفييتي           

ابقًا   سمح  , س ذي ي ية نظام الحزب المسيطر ال دول النام ر من ال ى آثي نما تتبن بي
ر عن اآلراء المختلفة ف             تعدد األحزاب نظريًا، للتعبي ي المجتمع، دون أن يصل     ب

 .دور هذه األحزاب إلى حد تبادل الحكم مع الحزب المسيطر
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 ىالفصل الثان ةصالخ 

  
ي      ي وسياس ام اجتماع سوده نظ دد ي يم مح رتبط بإقل شري م ع ب ة تجم الدول
واقتصادي وقانوني موجه لمصلحتها المشترآة ويسهر على المحافظة على هذا             

نظام سلطة توقع العقوبة على      عقوبات : والعقوبة لها صور  .   من يخالف النظام   ال
 .جنائية وعقوبات إدارية وعقوبات مدنية

ة أو    ود الدول د وج ى تهدي ؤدي إل ة ي ة األربع تمال عناصر الدول دم اآ إن ع
 .يضعف من دورها

ة ينظمها القانون الدستوري، وبغير دستور يمكن أن تتحول الدولة إلى             الدول
 .اب مصالح مشروعة أو غير مشروعةصراعات بين ميليشيات أو أصح

 

 

  على الفصل الثانىأسئلة

 

 .اشرح المقصود باألمة ودورها في تكوين الدولة :١س

اشرح إقليم الدولة وعناصره والنظريات المختلفة المتعلقة بدور اإلقليم في           :٢س
 .الدولة

  اشرح المقصود بالسلطة السياسية ومتى تتحول من سلطة فعلية إلى سلطة           :٣س
 .قانونية

 . اشرح خصائص سلطة الدولة المعاصرة:٤س

ن عناصر     :٥س صر م صادي آعن ي واالقت نظام االجتماع صود بال رح المق  اش
 . الدولة
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 الفصل الثالث
 خصائص الدولة

 :فاهداأل

شرية   تجمعات الب زها عن ال ا وتمي ة به ز الدول ي تتمي د الخصائص الت تحدي
 .األخرى آالمحافظة والوالية

 :عناصرال

   : حيث يتم شرح ثالث نظريات,األساس القانوني للدولة .١

 . نظرية العقد االجتماعي–أ 

 . نظرية العقد السياسي-ب

 .ة نظرية المؤسس-جـ

 .الشخصية المعنوية والقانونية للدولة .٢

 :سيادة الدولة .٣

 . سيادة الدولة فكرة سياسية-أ 

 . سيادة الدولة فكرة قانونية-ب

 . نقد السيادة-جـ 

 . االتجاهات الحديثة في السيادة-د 

 .  أثر العولمة على سيادة الدولة-هـ 

 

ألساس القانوني  األولى ا : نتناول على التوالي ثالث خصائص قانونية للدولة      
 . والثالثة سيادة الدولة , والثانية الشخصية المعنوية والقانونية للدولة ,للدولة
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 المبحث األول

 األساس القانوني للدولة
Le Fondement juridique de l'Etat 

شأنها آراء        ت ب يقة عرض شكلة دق ة م ي للدول اس القانون ث األس إن بح
تعددة    سيرات م ان من المستح       . وتف ا آ ذه اآلراء فإننا نكتفي          ولم يل عرض آل ه

ريات   ذه النظ صنيف ه ة ت ع محاول سية، م ريات الرئي ى النظ ارة إل نا باإلش ه
 .شيًا مع المنهج الذي نتبعه في هذا المؤلفاوترتيبها تم

تطور     يجة ل ة نت وين الدول رى أن تك ريات ت ن النظ ى م وعة أول وجد مجم ت
سم         يف وإن ات يان عن ب األح ي أغل و ف ور ه ي، تط ض    طبيع ي بع دوء ف  باله

يع الحاالت لم تكن فكرة الدولة هي محرك التطور أو              ه في جم ر أن يان، غي األح
ه  ى هذا الفكر علماء االجتماع الذين يردون ظهور الدولة إما إلى              . هدف وينتمي إل

تح واالنتصار العسكري، وإما إلى التجانس الثقافي بين سكان منطقة جغرافية              الف
ر   ى التوت ا إل تدة، وإم بائل مم ين الق سياسي ب ريات   . ال ذه النظ ى ه ي إل ا ينتم آم

ية الخاصة وأصل  ا عن أصل األسرة وأصل الملك ي آرائهم ز ف ارآس وانجل م
ضات     يجة للتناق ي نت شكل طبيع رة وب شأ مباش ا تن ي رأيهم ة ف ة، فالدول الدول

 .االقتصادية واالجتماعية بهدف السيطرة على هذه التناقضات

يس           دارس ل ذه الم ة، إذ ال تعدو       وفي رأي ه شأة الدول ون أي دور في ن للقان
ة أن تكون نتاجًا لظواهر اجتماعية       فهي شكل سياسي ظهر تلقائيًا على إثر       . الدول

 .أشكال اجتماعية أخرى، وبالتالي فليس للدولة أي أساس قانوني

ا المجموع    ة شكل سياسي مقصود               ةأم رى أن الدول ية من النظريات فت  الثان
 Une forme politique voulue et réalisée: تحقق بطريقة شعورية   

consciemment .       نح السلطة لشخص معنوي مستقل عن أشخاص   ) الدولة(فم
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يجة عمل مقصود وواع، وهو عالمة على التقدم الواضح إذا قيس                   ام هو نت الحك
شائر     بائل والع تكوين الق ا آانت الدولة مقصودة وتم تحقيقها بطريقة واعية   . ب ولم

 . ميالد الدولة ناتج عن إجراءات وخطوات قانونيةشعورية، فإن

شأن أساس                   م النظريات التي ظهرت ب ًا من أه ي ثالث ى التوال وسندرس عل
 :الدولة

La théorie du contrat social نظرية العقد االجتماعي -١ 

La théorie du contrat politique نظرية العقد السياســــي-٢   

 La théorie de la fondation et de l’institution      نظرية المؤسســة-٣

 :نظرية العقد االجتماعي 
ا        ر أنه طى غي صور الوس ى الع ي إل د االجتماع رية العق ور نظ رجع ظه ي

نظم على يد توماس هوبز في آتابه      أي المارد Le leviathanأخذت شكلها الم
نة  ية     ١٦٥١س ومة المدن ي الحك ث ف تابه بح ي آ وك ف ون ل نة، وج ، ١٦٩٠  س

 .١٧٦٢وجون جاك روسو في آتابه العقد االجتماعي سنة 

د         رة العق شرت فك ي انت د االجتماع ؤلفه العق اح م و ونج ضل روس وبف
االجتماعي انتشارًا واسعًا في القرن الثامن عشر، وأثرت على فكر رجال الثورة            

 .الفرنسية

سه في األصل في حالة طبيعية ومتحرراً                 سان وجد نف رى روسو أن اإلن  وي
 .من آل ارتباط اجتماعي

 ففي رأي روسو تأتي الحياة االجتماعية ال من ضرورة لصيقة            ,وعلى ذلك 
راد الجماعة                 ين أف د إرادي ب ا من عق سان وإنم يعة اإلن شعر األفراد    . بطب د است فق

نازل عن استقاللهم بمقتضى اتفاق عام          يهم من الت ود عل دة التي يمكن أن تع الفائ
د االجتم       سميه روسو العق وبمجرد إبرام هذا العقد يصبح هو أساس الدولة        . اعيي

سيادة           ة أي ال رًا أساس الحريات الفردية    , وأساس سلطة الدول ومعنى ذلك  . وأخي
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سياسي المكون بواسطة المساهمين في العقد االجتماعي                تجمع ال ة هي ال أن الدول
م ريتهم وإرادته ض ح تعاقد. بمح ة للم ي اإلرادة العام ة فه يادة الدول ا س ين أم

راد اع إرادات األف شمل . وجم ي ت ردية الت وق الف ك الحق راد هي تل وحريات األف
ذلك الجزء من الحريات البدائية التي لم يتم التنازل عنها، أو هي الحقوق التي تم               

 .التنازل عنها ثم استردت بمقتضى العقد االجتماعي

ار تاريخية للعقد االجتماعي، ولكن                  وجد آث ه ال ت روسو ويعترف روسو بأن
اق                  وة أو االتف سهما إال بالق ة ال يمكن تأسي ؤآد أن المجتمع والدول إذا قلنا  . ي ن إ :ف

ي   تقد أي أساس قانون ا تف نا نجعله نف فإن ى أساس الع شئت عل ة أن رة . الدول وفك
ذي يمكن أن يقدم تفسيرًا وأساسًا قانونيًا                   يد ال د االجتماعي هي الفرض الوح العق

 .لميالد وتكوين الدول

ذا  ل ه رة     ولع وة آبي ي ق د االجتماع رية العق ى لنظ ذي أعط و ال نطق ه  الم
 .إلقناع معاصري جان جاك روسو بها

 :نظرية العقد السياسي
ع عن هذه النظرية جون لوك وجيرك          ، وتتميز هذه النظرية بأنها ١٦١٤داف

تفق مع الحقائق التاريخية       ولكن يجب أن نفهم ما هو الفرق بين العقد السياسي      . ت
 .جتماعيوالعقد اال

ا    د االجتماعي     أم اق بين األفراد الذين سيكونون مواطني الدولة          فالعق و اتف ه
سياسية وهو أمر من الصعب                 سلطة ال رقابة ال نازل عن حرياتهم ول ستقبلة للت الم

 .تصديقه

سياسي        د ال ا العق هو اتفاق بين أشخاص أو بين هيئة سياسية موجودة قبل       أم
 سابقة على الدولة، وهم يتفقون على إقامة        وجود الدولة تشكل تنظيمات اجتماعية    

 .سلطة سياسية مرآزية وعلى إنشاء الدولة

ذه النظرية                   ؤآد صحة ه د من األحداث التاريخية التي ت وجد عدي فمثًال . وت
 لبارونات إنجلترا من جون سان تير يبدو آما         ١٢١٥العهد األعظم الممنوح سنة     
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ين اإلقطاع  ك وب ين المل اق ب يجة اتف ان نت و آ ينل واليات . ي شأة ال إن ن ثل ف وبالم
تحدة نةالم ريكا١٧٨٧  س ي أم ريطانية ف ستعمرات الب ين الم اق ب يجة اتف .  هي نت

سي        ثاق الفرن سبة للمي ذلك بالن ًا بين دوق أورليان          ١٨٣٠  سنة  وآ ان اتفاق ذي آ  ال
 . فيليب وبين الجمعيات التشريعية–الذي صعد على العرش باسم لويس 

 العقد السياسي أقرب إلى الواقع من نظرية العقد         وعلى الرغم من أن نظرية    
سياسية التي حدثت تمت بالصدفة وإلنشاء          ود ال بة ألن العق ا معي االجتماعي فإنه

دة    راف بحدوث هذه االتفاقيات فإنها سرعان ما             . مجتمعات جدي وحتى مع االعت
 .آانت تفقد خاصيتها التعاقدية وينظر إليها باعتبارها قوانين

  :ةنظرية المؤسس
ذه النظرية، التي يرجع الفضل في إيضاحها إلى موريس هوريو              تنطلق  ،ه

 .من نقطة أن الدولة بها آل خصائص الهيئة االجتماعية المنظمة

ودها حكومة مرآزية لتحقيق مشروع معين               راد تق ة هي مجموعة أف  ,فالدول
راد الجماع   ل أف نه آ ستفيد م ذي ي سياسي ال نظام االجتماعي وال ة ال و إقام . ةوه

يدة التي تتمتع                ئة الوح نظمة ليست الهي ئة اجتماعية م بارها هي ة باعت ولكن الدول
ذه    رها من الهيئات العامة                   . الخصائص به ة عن غي ز الدول ا يمي مثل (ولعل أهم م

ة نةالمحافظ ة  )  والمدي ئات الخاص يات  (والهي شرآات والجمع ثل ال ا  ) م و أنه ه
ضاحًا في المبحث الثالث من هذا      وسنزيد خاصية سيادة الدولة إي    . صاحبة السيادة 

 .الفصل

 المبحث الثاني

 الشخصية المعنوية والقانونية للدولة
Le personnalité morale et juridique de l'Etat 

ية، إذ  رة يوم ظ ظاه نظمة نالح ئة م بارها هي شأ باعت ي تن ة الت ي الدول ف
 .يتصرف بعض األفراد وتنسب نتائج تصرفاتهم إلى الدولة آكل
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رئيس  زم      ف ات تل ذه االتفاق ية وه سلطات األجنب ع ال ات م رم اتفاق ة يب الدول
ا    ة آله إطالق صاروخ وهذا يحمل الدولة آلها نتائج              . الدول دفاع يأمر ب ر ال ووزي

دفاع ر ال رار وزي يجة . ق ة نت سئولية الدول نعقد م يًا فت ية يطرد أجنب ر الداخل ووزي
 .لهذا التصرف

رًا قانون    ع تعبي ذا الوض ن ه رنا ع راد   وإذا عب ؤالء األف ول إن ه نا نق يًا فإن
نة      ف معي أداء وظائ ة ب بل الدول ن ق ين م وزراء   : المكلف ورية وال يس الجمه رئ

ة، ووال دى الدول ون ل م موظف ستقلة إمحافظين ه ية م ا شخصية قانون ة له ن الدول
 .عن شخصية الحكام

ى الدولة باعتبارها هيئة لها نشاطها القانوني     وهي لذلك قابلة ألن . وينظر إل
وق وتتحمل بااللتزامات، والمسئوليات       ويعتبر االعتراف بشخصية   . تكتسب الحق

 .معنوية قانونية للدولة مفسرًا للكثير من الظواهر والتصرفات

 :طبيعة شخصية الدولة
نوية         صية المع راف بالشخ رورة االعت ى ض اء عل ن الفقه اع م ناك إجم ه

ند بحث   تلفون ع اء يخ ن الفقه ة ولك ية للدول ل: والقانون يلة  ه ة ح صية الدول  شخ
 قانونية أم مجرد إقرار لظاهرة طبيعية؟

ة ع        ية اإلجاب ند معرفة النتائج التي تترتب             نولعل أهم رز ع سؤال تب ذا ال  ه
ر   ي النظ ن وجهت ي أي م ى تبن ن    . عل يلة م ي ح ة ه صية الدول أن شخ ول ب فالق
ين يؤدي إلى الحد من فكر       . ة شخصية الدولة وحصرها في أضيق الحدود      القانوني

أن شخصية الدولة هي وسيلة اعترف بها القانونيون بظاهرة طبيعية                 ول ب ا الق أم
 .فيؤدي إلى قبول التوسع في شخصية الدولة واعتبارها مبدأ لتنظيم الدولة

رارًا لظاهرة طبيعية،                   ة إق بار شخصية الدول ى اعت ه المعاصر إل يل الفق ويم
 .شخصية الدولة حقيقة وليست مجرد حيلة قانونيةوإلى اعتبار 
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 المبحث الثالث

 سيادة الدولة
Le souveraineté de l'Etat 

دى        ي إح سيادة ه سيادة، وأن ال ك ال ة تمل ون أن الدول اء القان ؤآد فقه ي
 .خصائص الدولة

دة  رة معق ا فك سيادة بأنه رة ال ز فك ه,وتتمي ى أن دة بمعن ي معق ن  فه  يمك
ة  ن زاوي تها م ون  مواجه ة القان ن زاوي تها م ن مواجه ا يمك ي، آم ون الداخل القان

ي  ا تطورت       . الدول دة ألنه بداية تقدم باعتبارها فكرة             ,وهي معق د آانت في ال  فق
 .ذات طابع سياسي بحت، ثم تحولت تدريجيًا بحيث أصبحت فكرة قانونية

 :سيادة الدولة فكرة سياسية
 Six هو بودان في مؤلفه أول من استخلص المفهوم السياسي لسيادة الدولة 

livres de le République     شر في سنة ذي ن سيادة    ,١٥٧٦ ال د صور ال  وق
 .على أنها تعني االستقالل المطلق

ة على أن الدولة متحررة من الخضوع            سيادة الدول سياسية ل رة ال ؤآد الفك وت
رى  لطة أخ رة        ,ألي س ي فت سائدة ف آلراء ال ًا ل رة انعكاس ذه الفك ت ه  وآان

ورها  سادس عشر وفي فرنسا الدولة الملكية آان يراد بها تأآيد               ف,ظه رن ال في الق
راطورية      بابا، وعن اإلمب تقالله عن سلطة ال ين، واس ى اإلقطاعي ك عل سمو المل

 .الرومانية الجرمانية

اإلطالق وبالسلبية، آما                   سم ب ا تت بة ألنه ى االستقالل معي سيادة بمعن ولكن ال
ولذا حلت  . لطة صاحبة السيادة في الدولة    أنها ال تعطي تفاصيل عن مضمون الس      

 .محلها فكرة مرنة قانونية تفسيرية

 :سيادة الدولة فكرة قانونية
بول أن تكون السيادة هي ملك          ة ق سيادة الدول ية ل رة القانون ذه الفك تتضمن ه
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 La souveraineté est la propriété des pouvoirs deسلطات الحكومة 
gouvernement .   سبة لح ة من الضروري ممارسة سلطات         فبالن ومة أي دول ك

وق دار      : وحق ة، وإص يس، والعدال وائح، والبول دار الل شريع، وإص ق الت ثل ح م
ة   نقود، ورقاب يش الال خ... ج ذه        . إل ي ه صرفها ف و ت ة ه ز الدول ا يمي م م وأه

 .السلطات الحكومية األساسية

رة تستمد أصولها التاريخية من ذات األصول التاريخي            ذه الفك ة لنظرية  إن ه
ولكنها تتميز عنها بأنها تشرح مضمون السيادة، آما أنها نسبية     . السيادة السياسية 

اإلطالق     سم ب فهي تجعلنا نفهم أن السيادة تتجزأ وأن حقوق السلطة العامة          . وال تت
دة هيئات         ى ع وزيعها عل وعلى هذا األساس فإنها تفسر لنا لماذا يعترف        . يمكن ت

دول ذات         ي ب ون الدول دول ناقصة السيادة، مثل الدول تحت            القان ة وب يادة آامل س
تطلب بعض       اذا ت ونس، ولم رب وت يه المغ ت عل ذي آان نحو ال ى ال ة عل الحماي

ية  نظمات الدول وحدة أوروبالم ي إطار Europe Unieا الم سيادة وف  تجزئة ال
دول     ي ال سيادة ف زئة ال سيادة تج ية لل رة القانون ر الفك توري تغي ون الدس القان

 .ية بين الدولة المرآزية والواليات المحليةالفيدرال

 :نقد السيادة
ا فضل استخالص الخصيصة األساسية التي تميز الدولة عن              سيادة له إن ال
شرآات    رى وال دن والق ة والم ثل المحافظ رى م ية األخ خاص القانون األش
وى التي تحدد اختصاصات                   تجاهل الق ا ت بها أنه سيادة يعي ر أن ال يات، غي والجمع

ة د  الدول ية وق ون وطن د تك وى ق ذه الق زمن؛ وه رور ال زايد بم ي تت يدها والت  وتق
 .تكون دولية

يها،   يد عل بل أي ق ا ال يمكن أن تق ة فإنه ا مطلق ى أنه سيادة بمعن نا ال إذا قبل ف
سنا أمام تناقض منطقي         نا نجد أنف فالسيادة إما أن تكون مطلقة وإما أال تكون     . وه

 .آذلك
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 :دةاالتجاهات الحديثة في السيا
سيادة غير منطقية             اء المعاصرين أن ال رى بعض الفقه ولذا فإنه ال يوجد    . ي

ة        ز الدول ق يمي يار مطل ا يميز الدولة هو العناصر التاريخية والسياسية        . مع . إن م
ة     رة الدول ي ظاه ون ف ع والقان ية الواق ى ضرورة وأهم اه عل ذا االتج ؤآد ه . وي

ية بحتة، وإنما              ر ظاهرة قانون ة ال تعتب الجانب القانوني هو أحد عناصرها     فالدول
 .إلى جانب العناصر التاريخية واالجتماعية واالقتصادية

ة في                      اج الدول ة بإدم سيرًا للوضع القانوني للدول ه الحديث تف ذا الفق دم ه ويق
ية فالدولة هي جماعة متوسطة تحتل مكانة بين الجماعات الداخلية       الجماعة الدول

ة     والجماعات األسمى من الدول   Collectivités infra - étatiquesفي الدول
Collectivités Supra - étatiques .   ذا الفقه ونظريته فضل تشييد وحدة وله
سجماً     ه من الم وتجعل م الع ية تعظ تطورات     . قانون بأ بال رية تتن ذه النظ ا أن ه آم

 .والتقدم الذي سيحدث في مجال القانون الدولي

سير ال يتفق مع ما يج            ذا التف ر أن ه فالدولة تراقب بشدة   . ري عليه العمل  غي
الوحدات المحلية داخلها، في حين أن الوضع الراهن في مجال القانون الدولي ال              

دول      ى ال ية عل لطة فعل ية س نظمات الدول ل للم ستمد   . يجع بل أن ت دول ال تق فال
ا      وال زالت أغلب الدول متمسكة بنظرية السيادة رغم     . اختصاصاتها من خارجه

 .حية المنطقية، ورغم نسبيتها من الناحية الواقعيةعيبها من النا

 :أثر العولمة على السيادة
رغم تمسك آل دولة بسيادتها وتأآيد حكام آل دولة على تمتعها بالسيادة، فإن      
سيادة بمفهومها المعاصر، تعتمد على قوة الدولة المادية واالقتصادية والعسكرية             ال

ي  صعيد الدول ى ال ا عل ى ثقله ى . وعل يمها  وعل ى إقل ة عل يادة الدول تداد س ك فام ذل
ة          وة الدول دى ق ى م توقف عل رحها ي بق ش ي س ثالثة الت ره ال إن  . بعناص ذا ف ول

ون سيادة أي دولة من  مضمون سيادة الواليات المتحدة أو فرنسا يختلف عن مضم         
 .ية آما يختلف عن مضمون سيادة أي دولة من دول العالم الثالثوروبالدول األ
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ى ذ     رتب عل ي والخارجي نسبي             ويت يها الداخل سيادة بوجه ك أن مضمون ال ل
يختلف من دولة إلى أخرى ويتوقف هذا المضمون إلى حد آبير على درجة تقدم              

وتها العسكرية وثقلها الدولي         ة في ق وقد تتضاءل سيادة الدولة الداخلية إلى  . الدول
شريعات المالئمة لها نظرًا لخضوعها لضغوط        أجنبية حد العجز عن إصدار الت

ة معترف بها وبعضويتها في األمم               نا ورغم أن الدول صادية أو عسكرية، وه اقت
 .المتحدة فإن مضمون سيادتها ينكمش إلى حد آبير

ي    تورط ف ى ال ؤدي إل سيادة ي سبي لل ضمون الن ذا الم راف به دم االعت إن ع
ة        إن فهم السيادة على هذا النحو           . سياسات تضر بمصالح الدول بارة أخرى ف وبع

ذرة الن يمة وح ية حك باع دبلوماس ى ات ضرورة إل ؤدي بال ؤآد . سبي ي ا ي ل م ولع
و     ذي يعل ضاء ال ى الف ة عل شأن حق الدول ناه ب بق أن قل ا س ذه م رنا ه ة نظ وجه

فقد أوضح الفقه المعاصر أن الدول تلتزم الصمت إزاء إطالق          . أرضها وبحرها   
صواريخ التي تجوب األرض               صناعية وال ار ال وى العظمى لألقم على ارتفاع  الق

دول         يه سيطرة ال بع من ذات المنطلق            . ال تصل إل ثة تن ية الحدي ذه اآلراء الفقه فه
ذي انطلقنا منه وهو أن سيادة الدولة مضمونها نسبي يتوقف على مدى سيطرة               ال
ق ترفعه الدولة            سيادة مجرد شعار نظري مطل ى أراضيها، وليست ال ة عل الدول

ه     الدولة ويتعين أخذها في االعتبار حتى ال        وهذه النسبية تحدد مواقف   . لتتباهى ب
 .تتعرض الدولة لإلحراج أو السخرية

راً  ولمة تساؤالت عن مدى ف        أخي ر الع لية سيادة الدول إزاء سيطرة قوة      اع تثي
الم      ى الع ذي تطور خالل القرن العشرين              . واحدة عل ومها ال سيادة بمفه د ال م تع فل

 .سارية مع مطلع القرن الواحد والعشرين

ز  ن        وعج زها ع رتبط بعج دودها ي ارج ح تها خ رض سياس ن ف ة ع الدول
ية   شريعات وطن دار ت شرآات     : إص يًا، وال ى سياس وى العظم سيطرة الق رًا ل نظ

 .العمالقة اقتصاديًا
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  الفصل الثالثةصالخ
 

زها عن غيرها هي أن تقوم على أساس         ة إال بخصائص تمي تمل الدول ال تك
اس  ى أس ية عل ة المدن ي وإقام ن التراض سم ن األس ية م اس :  اآلت ا األس إم

رة المؤسسة          سياسي أو فك ستقلة عن          .االجتماعي أو ال نوية م ة شخصية مع  للدول
صية المع رة الشخ ام، وفك صية الحك تعددةشخ ية م سيرات قانون ا تف   ,نوية له

بعض يراها حقيقة بغير االعتراف بها يهتز آثير             ية وال يلة قانون راها ح بعض ي ال
 .مما حولنا

يادة الدو   ة   س وم سياسي وآخر قانوني ولها مظاهر داخلية ومظاهر            لل ا مفه ه
 .ويتجه الفكر المعاصر إلى نسبية فكر السيادة. دولية

ومها   واء بمفه سيادة س رة ال دد فك ولمة ته راقبين أن الع ن الم ر م رى آثي وي
 .الداخلي أم الخارجي

 

 

  على الفصل الثالثأسئلة
 

ة والن :١س ي للدول اس القانون رح األس ثالث اش ريات ال ي  (ظ د االجتماع العق
 ).والعقد السياسي والمؤسسة

 .اشرح مفهوم الشخصية المعنوية للدولة :٢س

ية وآ  : ٣س رة قانون سيادة آفك رح ال ا و   اش وجه له نقد الم ية وال رة سياس ر أفك ث
   .العولمة على فكرة السيادة
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 الفصل الرابع
 عالقة الدولة بالقانون

 :فاهداأل

ون وإشكالية أن الدولة تصنع القانون آما أنها من             ة بالقان ة الدول د عالق تحدي
 .الواجب أن تخضع للقانون

 :العناصر

 .التشريع، اللوائح، العرف: دور الدولة في تكوين القانون .١

 .تحديد الدولة بواسطة القانون .٢

 .التحديد الذاتي -

 .ة في توقي األخطاءالرغب -

ا هي الدولة، وتعرضنا للقاعدة القانونية دون تحديد ماهيتها، ولكننا              عرفنا م
ة الدولة بالقانون، وهي عالقة وثيقة تؤثر فيها القاعدة                    شكلة عالق د م الج بع م نع ل

 .القانونية على الدولة وتتأثر بها، وتبدو هذه العالقة معقدة ومتناقضة

ة تساهم مساهمة ف     عالة في تكوين القواعد القانونية، وتطبيقها، والسهر       فالدول
 .على تنفيذها

 .والقانون يضع حدودًا على نشاط الدولة

ون وال     ين القان دة ب ة المعق يعة العالق ية    وإلدراك طب تحديد ماه بدأ ب ة ن دول
ون  ي        ف ,القان سلوك االجتماعي مصاغة ف تعلقة بال بادئ م ون هو مجموعة م القان

 .حقيق أهداف المجتمعشكل قواعد إلزامية لت

ذا        ين من ه ون نظام اجتماعي        يب نذ عاش اإلنسان في       ,التعريف أن القان  فم
زواج    ن حيث ال رين، م ه باآلخ نظم عالقات واعد ت ى ق ة إل رت الحاج تمع ظه مج
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راض          شراء واالقت يع وال رآت الحضارات المختلفة         ... والطالق والب د ت خ، وق إل
ق قانونية آثيرة نخص منها بالذآر ق        انون حامورابي الذي يرجع تاريخه إلى      وثائ

 . سنة قبل الميالد، والذي يعتبر تقنينًا للقواعد العرفية القانونية القديمة٢٠٠٠

 الحاجة إلى إخضاعها    تظهرصرنا الحاضر، آلما تكونت جماعة،       وفي ع   
يرها ل ا وس ين عمله ي لتأم يالد   ,نظام قانون ى م ية أدى إل نقابات المهن ور ال  فظه

واعد الن   ية التي اعترفت بها الدولة     قاالق  وظهور المجتمع الدولي أدى إلى خلق        ,ب
شاط     ة الطالب الن بعض، وممارس ضها ب دول بع ات ال نظم عالق ي، ي ون دول قان

ات  شاطداخل الجامع ذا الن يم له اد تنظ ى إيج تماع دول  ,أدى إل ا واج ي أوروب  ف
ن نخلص من   نستطيع أ . السوق األوربية أدى إلى ظهور قانون الجماعة األوربية       

ى أنه       ك إل وهو ما آان   » آلما وجد مجتمع إنساني، بدأت الظاهرة القانونية        « ذل
 .يردده فقهاء القانون الروماني

ية ال تكتسب هذه الصفة إال إذا توافر لها                  ؤآد أن القاعدة القانون نا أن ن ويهم
ذي تأخذه القاعدة القانونية في العصر                 شكل ال ين، ومضمون محدد، وال شكل مع

 .حديث هو القانون والالئحة والعرفال

ند الشكل ويكتفون به إلضفاء صفة القاعدة القانونية                اء ع ويقف بعض الفقه
ثالً            ة م واعد التي تفرضها الدول ى الق تج عنه أخطار            . عل رأي يمكن أن تن ذا ال ه

ة      ر العادل واعد غي م والق يان والظل بول الطغ اء    . آق ب الفقه ؤآد أغل ذا ي ول
ية      ى أهم إن جوهر القاعدة القانونية    .  المضمون إلى جانب الشكل    المعاصرين عل

 .هو أنها عادلة وتهدف إلى تحقيق النظام في المجتمع

إن أهم خصائص القاعدة القانونية، خاصة عند دراسة عالقة الدولة بها، هو          
زامية      ا قاعدة إل ة القواعد القانونية معاقب عليها وتضمن الدولة توقيع  . أنه فمخالف

وبة  ذ . العق وإذا . ا اإلجبار هو الذي يميز القاعدة القانونية عن القاعدة األخالقية           ه
ال في تكوين القاعدة القانونية، وضمان تنفيذها، فإن                   دور فع وم ب ة تق آانت الدول

ية     دة القانون ضوعها للقاع ر     خ رح وتبري ى ش تاج إل سألة تح بدو م ا  , ي و م وه
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 :سنتناوله فى المبحثين التاليين 

 .ر الدولة في تكوين القانون دو:المبحث األول 

 . تحديد الدولة بواسطة القانون:المبحث الثاني 

 المبحث األول

 دور الدولة في تكوين القانون

ون فهي تحتكر توقيع              وين القان زدوجًا في مجال تك شاطًا م ة ن تمارس الدول
 .العقوبة، ثم هي ترآز مصادر القانون عندما تتولى إصداره في شكل تشريع

ت      ا عن اح ون فهو من أهم                أم يذ القان يق وتنف وبة وضمان تطب يع العق كار توق
يذ  ية، وتنف وبات الجنائ يع العق ة توق سلطة العام ى ال ة؛ إذ تتول شاط الدول مظاهر ن

ويالحظ أن هذا التنفيذ    . األحكام القضائية بتدخل القوة العامة عندما يقتضي األمر       
م قضائي، يعلن                 ى حك د الحصول عل تم إال بع ري ال ي فيه القاضي المختص الجب

يه  ة الخاصة المعروضة عل ضية أو الحال ي الق ون ف ول القان تور . ق نص الدس وي
ن         ناع ع ون االمت شعب، ويك م ال نفذ باس صدر وت ام ت ى أن األحك صري عل الم
يذها من جانب الموظفين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم              تنف

ع الدعوى الجنائ  ة حق رف ذه الحال ي ه ه ف صةل ة المخت ى المحكم رة إل . ية مباش
ام إال بأمر من جهة قضائية، فيما                      ية ال تق ويالحظ أن القاعدة أن الدعوى الجنائ

 .عدا االستثناءات التي يرد النص عليها

ز مصادر القانون، فيالحظ            ا عن ترآي  أن الدولة عندما    - بصفة عامة    -وأم
ون تحت                 سعى بكل الطرق ألن يصدر القان ستقرة، ت تها في شكل      تصبح م  رقاب

 .تشريع

ى األشكال األخرى للقانون، سواء تلك الصادرة               شريع عل ضمان سمو الت ول
ة آاللوائح، أو التلقائية آالعرف، فإن هناك قاعدة عامة هي أن         عن سلطات الدول

 .هذه األشكال األخرى تأتي في مرتبة تالية للتشريع، وال يجوز أن تخرج عليه
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صائص آ    درس خ سن أن ن ذا يح ثالثة   ول صادر ال ذه الم ن ه صدر م : ل م
 .التشريع والالئحة والعرف، وصلة آل مصدر من هذه المصادر بالدولة

 : التشريع-أ 
د     ة، بع سلطات العام طة ال توبة صدرت بواس ة مك دة عام و قاع شريع ه الت

شعب        رة لل ر المباش رة أو غي وافقة المباش ى الم صول عل د الح داوالت، وبع . م
ر  وافقة المباش صد بالم ي   ويق وافقة ممثل رة م ر المباش وافقة غي تفتاء، وبالم ة االس

 .الشعب أي البرلمان

لطة   ى س ذي يتول و ال شعب ه ى أن مجلس ال تور المصري عل نص الدس وي
شريع  اد جلسات الشعب انعقادًا صحيحًا، يجب حضور أغلبية أعضائه          . الت والنعق

ل    ى األق يما عدا االست             . عل ة، وف دة عام راراته آقاع تخذ المجلس ق ثناءات التي  وي
رين ة للحاض ية المطلق تور، باألغلب يها الدس نص عل ى . ي ثلة عل ن األم وم

ا نص عليه الدستور من اشتراط أغلبية أعضاء                  ذه القاعدة م ى ه تثناءات عل االس
ثقة من رئيس الوزراء أو الوزارة أو الوزير             سحب ال وأغلبية أعضاء  . المجلس ل

ية ال             ر من األغلب ية خاصة أآث تي تضعها القاعدة العامة، وهي المجلس هي أغلب
ية الحاضرين    ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة، وعند        . أغلب

 .تساوي اآلراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا

رلمان، وأحيانًا هيئة الناخبين، في                 ومة والب ون الحك وين القان ساهم في تك وي
ى        ون عل ة عرض مشروع القان شعب واستفتائه في شأنه حال فاقتراح القوانين . ال

ورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب           رئيس الجمه ويتم التصويت . حق ل
شعب          ون في مجلس ال ى القان ون فهو من اختصاص رئيس          . عل ا إصدار القان أم

ى ال          ه أن يعترض عل ذي ل ورية ال إال إذا قانون، فال يصدر في هذه الحالة، الجمه
 .ثانية بأغلبية ثلثي أعضائهأقره المجلس مرة 

شريع يجب لصدوره أن يحصل على موافقة مجلس                ان األصل أن الت وإذا آ
سابقة    شعب ال إن الدستور واجه حاالت يمكن فيها تأجيل هذه الموافقة إلى ما            . ال ف

ون      د إصدار القان ة الضرورة واألحوال االستثنائية،             . بع ذه الحاالت هي حال وه



٧١  الدولة-الباب األول 

 الشعب لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها       وحالة صدور تفويض من مجلس    
 .قوة القانون

يع الحاالت التي يجيز فيها الدستور تأجيل موافقة مجلس الشعب تواجه        وجم
ذه الحاالت               سبقة وه وافقة الم ى الم يها أو يصعب الحصول عل ستحيل ف ظروفًا ي

 :هي

ويض مجلس الشعب لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي األحوال            -١ تف
دار      اال س بإص ضاء المجل ي أع ية ثلث ى أغلب ز عل ون حائ تثنائية بقان س

ون  وة القان ا ق رارات له رض   . ق ين ع شروط ويتع تفويض م ذا ال ه
ورية على مجلس الشعب في أول اجتماع له بعد انتهاء              رارات الجمه الق

 .التفويض وإال زال ما آان من قوة القانون

ع في اتخاذ تدابير ال     إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب اإلسرا          -٢
 .تحتمل التأخير

م يعرض    -٣ وارئ ث ة الط ورية حال يس الجمه ن رئ وارئ إذ يعل ة الط حال
 .اإلعالن على مجلس الشعب ليقرر ما يراه بشأنه

ية أو سالمة   -٤ وحدة الوطن دد ال ود خطر يه ة وج ة وهي حال ة األزم حال
ا الدستوري في                    ة عن أداء دوره وطن أو يعوق مؤسسات الدول هذه ال

واجهة الخطر  سريعة لم راءات ال ورية اإلج يس الجمه تخذ رئ ة ي . الحال
تور     تور أوجب الدس دل الدس ن أن تع راءات يمك ذه اإلج رًا ألن ه ونظ
ذه         أن ه ي ش تفتاءه ف شعب واس و ال سيادة وه احب ال ى ص رجوع إل ال

 .اإلجراءات

ه يتجه إلى جميع المواطنين، وأنه ينظ                ى أن ية، بمعن شريع بالعموم سم الت م يت
م ما يميز                      ر أن أه ستقبل، غي سبة للحاضر والم راد المجتمع بالن ين أف ات ب العالق
ة األخرى التي تصدرها الدولة، هو                واعد العام ى الق شريع، ويعطيه سموًا عل الت

يه في إصداره           شعب أو ممثل ساهمة ال ساهمة تجعل للتشريع مكانة        . م ذه الم إن ه
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 . للقرارات الفرديةخاصة بالنسبة للوائح بجميع أنواعها وبالنسبة

 :اللوائح  -ب 
تختلف اللوائح عن القوانين في أنها ال تمر بإجراء موافقة الشعب أو ممثليه               

 .عليها

وائح،    ا حق إصدار الل لطة له ضعه س توب ت ام مك ة هي نص ع إن الالئح
 .وهذه السلطة تملك هذا الحق ألنها سلطة حكومية معترف بها من الشعب

ية الخاصة إلجراءات خاصة، مثل أخذ                  وائح ذات األهم وتخضع بعض الل
شارية آمجلس الدولة       ئة است ورأي الهيئة االستشارية غير ملزم غير أن . رأي هي

شارتها تكون أحيانًا إجبارية      وال تخضع اللوائح لمناقشة هيئة ممثلة للشعب،       . است
بول أو رفض الالئحة       ا ق الالئحية من اختصاص والقاعدة أن السلطة . ويكون له

يذية    سلطة التنف  الجمهورية ى نصوص الدستور المصري يصدر رئيس     وبمقتض . ال
ة       رارات الالزم ضبط والق وائح ال صدر ل ا ي ين آم يذ القوان ة لتنف وائح الالزم الل

 .إلنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة

تعارض ويجب في جميع الحاالت أن تحترم اللوائح القوانين فإذا آان هناك             
ر مشروعة    إن الالئحة تكون غي ى روحه، ف ون، أو حت ين القان ين الالئحة وب . ب

 .ومن باب أولى تكون الالئحة غير مشروعة إذا خالفت الدستور

ين واللوائح في مصر المحكمة الدستورية              راقبة دستورية القوان ويختص بم
يا  ر عدم مشروعية اللوائح لمخالفتها للقان      . العل ا المختص بتقري ون فهو مجلس أم

ة  ى دعوى إلغاء              . الدول ناء عل ا ب ة لمشروعية الالئحة إم ويتعرض مجلس الدول
يرفعها صاحب الشأن في الميعاد القانوني مطالبًا بإلغاء الالئحة لمخالفتها للقانون           
ويصدر مجلس الدولة في هذه الحالة قرارًا بإلغاء الالئحة إذا ثبت خروجها على               

ى د ناء عل ا ب ون، وإم يقًا  القان ردي صدر تطب رار ف رفوعة ضد ق اء م عوى إلغ
وهنا يكتفي  . لالئحة غير مشروعة تحصنت عند اإللغاء لفوات المواعيد القانونية        

ردي دون أن يمس الالئحة غير المشروعة       رار الف اء الق ة بإلغ وإما . مجلس الدول
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 .بناء على دعوى تعويض عن األضرار المترتبة على الئحة غير مشروعة

 :ــرفالع -جـ 
ون والالئحة في أنه غير مكتوب، وينشأ بال تدخل                  يختلف العرف عن القان

صرين   تماع عن ند اج شأ ع رف ين ك أن الع ة، ذل سلطة العام ن ال ى : م تعود عل ال
وهذا الشعور ال يتولد إال إذا . سلوك معين، والشعور بوجوب احترام هذا السلوك   

ناك جزاء على الخروج على العادة المستقرة و           ان ه يأتي هذا الجزاء من أحكام     آ
ادة أو من قرارات السلطة التنفيذية                  ى الع دين الخروج عل أو من  . القضاء التي ت

 .مجرد نبذ المجتمع لمن يخرج على العرف

ا تخضع             نة رسميًا، فإنه ر معل توبة وغي ر مك رفية غي واعد الع ا آانت الق لم
ر بة ضرورة احت ي آل مناس ؤآد ف يه أن ي ذي عل سلطة القاضي، وال دة ل ام القاع

رفية  سم بالمرآزية الشديدة                    . الع دول التي ال تت سر أن العرف، في ال ا يف ولعل م
ع إقليمي               يات، ويكون ذا طاب تعدد المحل تعددًا ب سا، قبل الثورة      . يكون م ففي فرن

ر         ت تعتب ي آان ية، والت اآم المحل تعدد المح تعددة ب تلفة وم راف مخ ت األع آان
ال اخت    ي مج رة ف ة األخي احبة الكلم د   ص را فق ي إنجلت ا ف ي، أم صاصها اإلقليم

ون          تخالص القان ن اس ن م ا مك ر، مم ت مبك نذ وق اآم م زية المح ت مرآ تحقق
ام       ون الع ون المشترك أو القان ون   Common Lawالمسمى بالقان ك القان  أي ذل

ى المستوى المرآزي، مشترآًا بين جميع األقاليم           هذا القانون يحوي   . المطبق عل
 .تعلقة بالحريات المدنيةالمبادئ األساسية الم

ون المشترك أو العام ومنها إنجلترا والواليات المتحدة تعتبر               وفي دول القان
توبة      واعد المك تدخل الق نما ال ت ي، بي نظام القانون ز ال ي مرآ رفية ه واعد الع الق

Statute Law   تعديله ي أو ل ون العرف راء القان ع   .  إال إلث ذا الوض تلف ه ويخ
ريًا عن ا       لوضع في دول القانون الروماني أو المستوحاة منه، حيث         اختالفًا جوه

 .تلعب القواعد العرفية دورًا ضئيل األهمية
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 المبحث الثاني
 تحديد الدولة بواسطة القانون

إن         ذا ف يقه، ول ون وتطب وين القان ي تك ًا ف ب دورًا هام ة تلع نا أن الدول رأي
 سهًال، ولم تصل إليه    خضوع الدولة لهذا القانون الذي يعتبر من خلقها ليس أمراً          

د تطور طويل، ذلك أن الدولة سلطة، وآل سلطة ال تحتمل أن يقف                  ة إال بع الدول
ا ي وجهه يء ف يون،  . ش خاص طبيع ثلها أش ة يم صورنا أن الدول ى إذا ت وحت

فاألشخاص الطبيعيون، نظرًا إلدراآهم ووعيهم بأنهم يمثلون سلطة ويجسدونها،          
سلكون من مرآزهم هذا على نحو ي         وقد . جعل إخضاعهم للسلطة مسألة عسيرة    ي

دم             ي ع ام ف االة الحك ى مغ شر إل رابع ع رن ال ي الق ة ف يادة الدول بدأ س أدى م
 .الخضوع للشعب

دم  بدأ ع دثار م ى ان ا أدى إل يًا، مم ة للدستور تدريح بدأ خضوع الدول شأ م ن
وقد آان هذا   . خضوع الملوك وممثلي السلطة للقانون باعتبارهم أصحاب السيادة       

اه بطيئًا، وال يمكن أن يدعي أحد، حتى يومنا هذا، أن هذا                   ا ذا االتج تطور في ه ل
تهاه، في أي مجتمع سياسي معاصر                ى من د وصل إل تطور ق فال زال خضوع   . ال

ة              ي الدول ام وممثل نًا برضا الحك ون، ره ة للقان وقت الحاضر يتحدد      . الدول ففي ال
ون        ة للقان شاط الدول تم برضاء الدولة وبناء على     غير أن هذا التحديد ي    . مجموع ن

  .Autolimitationنه تحديد ذاتي إ ورغبتها أي إرادتها

 ؟Autolimitationفما هو مدى وميكانيكية هذا التحديد الذاتي 

ون، ألنها تقدر أن في ذلك                     ة تخضع للقان ى أن الدول اء إل ذهب بعض الفقه ي
 .مصلحة لها، واستمرارًا لبقائها

 .تي بأنه تحديد ذاتي شخصيومن هنا يسمى التحديد الذا

ر لخضوع الدولة للقانون خطر ألنه يجعل الخضوع                ذا التصور أو التبري ه
بة الحكام، وعلى تصورهم لمصلحة الدولة ومن                 ى رغ توقفة عل سألة م ون م للقان

 .ثم يمكنهم من الخروج على القانون إذا تصوروا في ذلك مصلحة للدولة
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ة، ر    ى أن الدول ديث إل ه الح ذهب الفق ي    وي ا ف اء أخطائه ي اتق نها ف بة م غ
واعد       ورة ق ي ص رمها، ف ب أن تحت تقاللها يج ى اس دودًا عل ضع ح ستقبل، ت الم

نها    ا صادرة م ية تطيعها، رغم أنه ر   . قانون تحديد الذاتي الموضوعي يوف ذا ال ه
ة، دون أن    ية الدستورية من جانب سلطات الدول واعد القانون دائم للق رام ال االحت

 .روج عليهايترك لها مبررًا للخ

يق         ابًال للتطب ون ق ة للقان ضوع الدول بدأ خ ل م و جع وة نح ل أول خط ولع
صة      ئات متخص ين هي سلطة ب زئة ال و تج يذ، ه يذية،  : والتنف شريعية، وتنف ت

ضائية ز   . وق ن ترآي تج م ان ين ذي آ تبداد ال ادي االس ى تف ؤدي إل ربة ت ذه التج ه
دي الحاآم، ملكًا آان أو أميراً           ين ي سلطة ب ة السلطة مصحوبة بتمكين إن تجزئ . ال

تعدى حدودها،                       ى ال ت سلطات األخرى حت ى ال ة عل آل سلطة من ممارسة رقاب
ين السلطات الذي آان أول من نادى به مونتسكيو                بدأ الفصل ب  ذلك أن    ,يحقق م

ئة           ه هي بل أن تمارس ن تق صاصاتها ول ة اخت ى ممارس تحرص عل ئة س ل هي آ
 .د القانونية أيًا آان مصدرهاأخرى، مما يضمن في النهاية احترام القواع

راقبة مدى احترام آل من السلطة التنفيذية والسلطة                 ى م د أدت الحاجة إل وق
راقبة      ئات متخصصة لم شاء هي ى إن تورية، إل وائح الدس واعد والل شريعية للق الت

سلطتين لنصوص الدستور                ين ال رام هات وائح، ومدى احت ين والل . دستورية القوان
ئا ن الهي وعان م ناك ن ين وه تورية القوان راقبة دس ي م ئات : ت المتخصصة ف هي
 .سياسية، وهيئات قضائية

ثالها المجلس الدستوري الذي                  ة سياسية وم سياسية تمارس رقاب ئات ال فالهي
سي   تور الفرن شأه الدس بل    ١٩٥٨أن رقابة، ق ة ال س، لممارس ذا المجل تدخل ه ، ي

ى طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس               ناء عل ون ب  الوزراء أو   إصدار القان
ى طلب ستين عضواًَ في البرلمان                  ناء عل رلمان أو ب سي الب يس أحد مجل وإذا . رئ

ون المعروض عليه مخالف للدستور استحال                أى المجلس الدستوري أن القان ارت
 .إصدار القانون
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واليات المتحدة، والتي                  يا في ال ة العل ثالها المحكم ضائية فم ئات الق ا الهي وأم
 . دراسة النظم السياسية في الواليات المتحدةسندرسها بالتفصيل عند

يها في دستور جمهورية                يا، المنصوص عل ة الدستورية العل ر المحكم وتعتب
مصر العربية، هيئة قضائية مكلفة بمراقبة دستورية القوانين فهي بمقتضى نص            

ادة    ضائية مستقلة بذاتها مقرها مدينة القاهرة         ١٧٤الم ئة ق وأهم اختصاصات  .  هي
ذه الم سير     ه ين، وتف تورية القوان ى دس ضائية عل رقابة الق ة ال و ممارس ة ه حكم

 .النصوص التشريعية، وهي تتولى هذا االختصاص وحدها دون غيرها
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  الفصل الرابعخالصة
 

 , في وضع القانون وبلورة العرف     ك الدولة بالقانون جدلية وهي تشار     عالقة
ر أن    سلطة واضعة القانون          هغي ناع ال  بالخضوع له وتوجد نظرية      من الصعب إق

 . األساس الستمرار السلطةو الذاتي للسلطة بالقانون هترى أن التحديد

بينما يرى تيار آخر أن احترام الدولة للقانون هو لحماية السلطة من الوقوع             
 .في أخطاء آثيرة قد تؤدي في النهاية إلى انهيار السلطة

 
 

 الفصل الرابععلى أسئلة 
 

ة ا  :س رح عالق ون     اش ع القان ي وض تراآها ف يث اش ن ح ون م ة بالقان لدول
 .وخضوعها للقانون وأساس هذا الخضوع والمشاآل التي يثيرها 
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 الفصل الخامس
 أشكال الدول

 : فاهداأل

سكان ودول       داد ال يم وتع يث اإلقل ن ح طة م رة ودول متوس وجد دول آبي ت
 . دول بسيطة ودول ال مرآزية ودول مرآبة:صغيرة، ويقابل هذا أشكال متعددة

 :العناصر

 .الدولة البسيطة والدولة المرآبة .١

 .االتحاد الشخصي واالتحاد الحقيقي .٢

 .درالياالتحاد الكونف .٣

 .االتحاد الفيدرالي .٤

دول     كال ال ومات وأش كال الحك ين أش ط دارج ب تفادي خل بدأ ب سن أن ن . يح
ز    و وآة لمرآ ت ممل ا إذا آان سلطة، وم ي لل رآيب الداخل ة الت شكل الدول صد ب يق

ز دة مراآ ه . واحد أو لع ارس ب ذي يم ه األسلوب ال صد ب ومة فيق ا شكل الحك أم
سلطة    ام ال به دولتان من حيث الشكل، وتختلف أشكال       ومن الممكن أن تتشا    . الحك

وماتها ومة . حك سا حك ومة فرن ر أن حك وحدتان، غي تان م وبا دول سا وآ ففرن
 .ديمقراطية وحكومة آوبا حكومة دآتاتورية

ة   يها من وجه نا يمكن أن ننظر إل ة فإن نا لدراسة شكل الدول وإذا نحن انتقل
ا يمكن أن ننظر إليها من زاوية قانو               ية، آم فمن الناحية السياسية   . نيةنظر سياس

رالية، واشتراآية، وفاشية، وجماعية                ى دول ليب دول إل تعدد أشكال ال ويحدد ... ت
ي        سد ف ي تتج سلطة الت ات ال داف واتجاه سياسية أه ية ال ن الناح ة م كل الدول ش

 .وال شك أن األيديولوجية الرسمية للدولة تحدد شكل الحكومة. المؤسسات العامة

ى       ا إذا نظرنا إل دول، من الناحية القانونية وهو موضوع دراستنا           أم  شكل ال
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نا  سيم على                . ه ذا التق تمد ه رآبة، ويع سيطة ودول م ى دول ب سم إل دول تنق إن ال ف
فإذا آانت القوة الدافعة، سياسيًا وحكوميًا مرآزة في يد        . الترآيب الداخلي للسلطة  

ددت    ا إذا تع وحدة، أم سيطة أو م ة ب ت الدول د آان ي واح ز شخص قانون  المراآ
ية في الدولة فإن الدولة تكون مرآبة        والدولة المرآبة تتكون من عدة دول      . الداخل

ات تختلف في قوتها ولذا فإن الدول المرآبة تنقسم بدورها إلى                   نها عالق ربط بي ت
 .دول متحدة اتحادًا شخصيًا، ودول متحدة اتحادًا آونفدراليًا، ودول فيدرالية

 يطة والدولة المرآبةالدولة البس : المبحث األول

 .االتحاد الشخصي : المبحث الثاني

 .االتحاد الكونفدرالي : المبحث الثالث

 .االتحاد الفيدرالي : المبحث الرابع

 المبحث األول

 الدولة البسيطة والدولة المرآبة

 :تعريفها 
سيطة هي وحدة غير قابلة للتجزئة إلى أجزاء داخلية يمكن اعتبار        ة الب الدول

زء م  ل ج ةآ سا   . نها دول ربية وفرن صر الع ورية م سيطة جمه ة الب ثال الدول وم
  .إلخ... وأسبانيا والبرتغال والجزائر وتونس 

ب ال   ى جان وجد دول ال  وإل وحدة ت سيطة الم رآبة  دول الب زية ودول م مرآ
زية وسط بين الدولة البسيطة والدولة المرآبة والمثال المعاصر              ة الالمرآ والدول

زية إ     ة الالمرآ د اعترف دستور إيطاليا          للدول يا، فق  ١٩٤٧ ديسمبر سنة    ٢٧يطال
نة              شريع في مجاالت معي سلطة الت ية ب وحدات المحل سا أدت محاولة      . لل وفي فرن

ي الالمرآزية في استفتاء        إلى استقالة الجنرال ديجول، ١٩٦٩ أبريل سنة   ٢٧تبن
تفتاء موضوعان ذا االس ي ه سي ف شعب الفرن ى ال د عرض عل تعلق : فق األول م

ى مجلس ممثل لألقاليم                 ب شيوخ إل تحويل مجلس ال تعلق ب زية، والثاني م . الالمرآ
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دا بالجنرال                  ا ح تعديل مم سي لل شعب الفرن تفتاء هي رفض ال يجة االس وآانت نت
 .ديجول إلى االستقالة

دول المرآبة فهي وحدات قابلة للتجزئة داخليًا إلى أجزاء، يستحق آل               ا ال أم
ه دو يه أن ق عل يها أن يطل ةجزء ف وتها، . ل تلف ق رابطة تخ دول ب ذه ال رتبط ه وت

ذه الدول           ين ه ات ب يعة العالق فالدول المرآبة قد يكون االتحاد بين .  باختالف طب
 .أجزائها اتحادًا شخصيًا، أو آونفدراليًا، أو فيدراليًا

ا دوليًا يخرج عن                      ين دول معترف به تم ب ذي ي اد ال ر بالذآر أن االتح وجدي
 .خل في إطار القانون الدوليالقانون الدستوري، ليد

 :الدولة البسيطة مؤسسة واحدة
 . L'Etat est l'institution des institutions المؤسسات الدولة هي مؤسسة

ة تجمع العناصر المتفرقة وتجعل منها وحدة                ويتم هذا على   . ومعنى ذلك أن الدول
 :  ألنها  وهي توصف بأنها موحدة,أحسن صورة في الدولة البسيطة أو الموحدة

رآيبها    - ي ت دة ف از       : واح وجد إال جه ه ال ي ى أن ريد،  بمعن اآم ف از الح فالجه
د  ي واح يذية      ,حكوم شريعية والتنف ة الت ام الدول يع مه ى جم از يتول ذا الجه  وه

 .والقضائية

فالتنظيم السياسي يتوجه إلى جماعة واحدة دون : واحدة في عنصرها البشري       -
 .ارات الحكام تلزم جميع المحكومين بال تفرقةوقر. اعتبار للفوارق بين األفراد

إذ يغطي الجهاز الحكومي آل إقليم الدولة دون           : واحدة في حدودها اإلقليمية          -
يم      ين األقال نما في الدول المرآبة لكل دولة أو والية قوانينها المختلفة            . تفرقة ب بي

 .عن قوانين الواليات أو الدول األخرى

 

 



٨٢ النظم السياسية في العالم المعاصر

 المبحث الثاني

 خصي واالتحاد الحقيقياالتحاد الش

 :االتحاد الشخصي 
ى عرش مملكتين                      ك واحد عل ربع مل اد يت شكل من أشكال االتح ذا ال . في ه

ين المتحدتين             سيادة في المملكت ك ال ثل شخص المل وفيما عدا ذلك تعتبر آل     . ويم
ستقلة عن األخرى، ولها حكومة خاصة بها      ة م أي أن الوحدة تنصب على . مملك

 .ا ال تمتد إلى ممارسة هذه السلطةولكنه. صاحب السلطة

ن           ر م ة هانوف را ومملك ين إنجلت اد ب صي االتح اد الشخ ثلة االتح ن أم  وم
ام    رع من هانوفر                 (١٧١٤ع را وهو ف اريخ اعتالء جورج عرض إنجلت إلى ) ت
ام  رش   (١٨٣٧ع توريا الع تالء فيك اريخ اع ين   ) ت تان ألن قوان صلت المملك انف

ة العرش في ذلك الوقت آانت         مختلفة في المملكتين، ولم يكن قانون هانوفر     وراث
 .يسمح للنساء باعتالء العرش

ثال الثاني هو االتحاد بين مملكة هولندة ودوقية لوآ           ١٨١٥سمبرج سنة   والم
ية        ك هولندة             فحيث نصت اتفاق يوم األول مل ية لجي نح الدوق ى م نا عل وقد ظل  . يي
ى    ًا حت اد قائم نة  ٢٣االتح ر س ندما اعتلت  ١٨٩٠ نوفمب ة  شر ع ع ندة الملك  هول

ك أيضًا الختالف قواعد                 . ويهلمن  تمكن من اعتالء عرش لوآسمبرج وذل م ت ول
إذ آانت قوانين لوآسمبرج تحرم على النساء       : وراثة العرش في آل من الدولتين     

 .Nassauاعتالء العرش، مما أدى إلى نقل التاج إلى أسرة ناسو 

 :االتحاد الحقيقي
اد ال          ك أن االتح ربط مملكتين في شخص           يتضح من ذل اد ي شخصي هو اتح

سلطة  ة ال ى ممارس تد إل ك، دون أن يم ية  . المل دول الملك ين ال اد ب ر أن االتح غي
اد        ه اتح ة بأن ذه الحال ي ه اد ف يف االتح ذا يك ًا ول ر عمق ورًا أآث يانًا ص ذ أح اتخ

سلطة            ى ممارسة ال تد إل ه يم ي، ألن إذ تختص الحكومة االتحادية بالعالقات    . حقيق
ول األجنبية ومسائل الدفاع الوطني والمسائل المالية بينما تظل الحكومات          مع الد  
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 .المتحدة مستقلة في الفروع األخرى، آما تحتفظ آل منها بمجلسها التشريعي

اد  ثال األول هو االتح ك الم ين الممال ي ب اد الحقيق ذا االتح ثاالن له ناك م وه
رويج والسويد، ابتداء من         ين الن حيث ) TOSTقية توست   بمقتضى اتفا  (١٨١٥ب

سويد وسيطرة التاج السويدي                   بول شروط ال ى ق رويج المهزومة إل اضطرت الن
ى ( نة ٢٦حت ر س ى ) ١٩٠٥ أآتوب تقاللها، واعتل رويج اس تعادت الن يث اس ح

والمثال الثاني هو االتحاد بين النمسا والمجر       . عرشها أسرة من أصل دانمرآي        
ل عشر سنوات حتى حوادث سنة      ، الذي ظل يتجدد آ    ١٨٦٧بمقتضى اتفاق سنة     

 .التي أدت إلى انحالل إمبراطورية النمسا والمجر. ١٩١٨

 المبحث الثالث

 االتحاد الكونفدرالي

ية              دة لالتحادات الكونفدرال ثلة عدي تاريخ أم وجد في ال ولكننا سنعتني فقط   . ت
 :ات الكونفدرالية في العصر الحديثباالتحاد

واليا- ين ال ي ب اد الكونفدرال ذي دام  االتح شمالية، وال ريكا ال تحدة ألم ت الم
ن  ى ١٧٧٨م تقالل١٧٨٧ إل ذي ,خالل حرب االس و ال اد ه ذا االتح  وه

 .سبق االتحاد الفيدرالي للواليات المتحدة

رابع عشر - رن ال ذي تأسس خالل الق سري، ال ي السوي اد الكونفدرال  االتح
ى      بتمبر سنة     ١٢وتطور حت ي ، تاريخ صدور الدستور الفيدرال    ١٨٤٨ س
 . السويسري

ذي دام من             - ي، ال ي األلمان اد الكونفدرال ى    ١٨١٥ االتح  وآان  – ١٨٦٦ إل
سا  ضم النم يا –ي ي أللمان اد الكونفدرال اد االتح ذا االتح د حل محل ه  وق

شمالية، منفصلة عن النمسا      ضمت بعض   , وذلك بمقتضى اتفاقية براج    ,ال
نة     ي س ول ف اد وتح ى االتح يا إل نوب ألمان ى ١٨٧١دول ج  إل

 .اإلمبراطورية الفيدرالية األلمانية
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نحل              ا أن ي ستقر إم ر م ي تنظيم غي اد الكونفدرال وإما أن يتحول إلى . واالتح
ية ة فيدرال اد . دول ي واالتح اد الكونفدرال ين االتح ًا ب ًا هام ناك فارق ويالحظ أن ه

ي  اد الكونفدرالي باتفاقية دولية، ينشأ االتحاد الفيد           . الفيدرال شأ االتح نما ين رالي فبي
 .بدستور

 بين  ي أنه ليس مجرد معاهدة أو تحالفٍ      ومن أبرز مالمح االتحاد الكونفدرال     
دول  اد إنشاء تنظيم أو مجلس يمثل الدول المتحدة، يجتمع         . ال ا يتضمن االتح وإنم

.  التي تنص اتفاقية االتحاد على اختصاصه بها      . دوريًا لمناقشة المسائل المشترآة   
ذا التنظيم ال يرق      ر أن ه ى مرتبة الدولة األعلى فوق الدول المتحدة، آما  ىغي  إلـ

اد                يًا عن االتح سئوًال دول ر م ذا التنظيم ال يعتب إن هذا التنظيم يعتبر وسيلة     . أن ه
ستقلة      رة والم ا الح ن إرادته تحدة ع دول الم ر ال شترآة لتعبي بار  . م ن اعت ويمك

اد مؤتمرًا دوليًا، إذ يشترط أن تصدر            دول االتح ثل ل  القرارات ذات المجلس المم
تفتاء   ك اس ى ذل شترط باإلضافة إل ا ي بًا م دول، وغال اع ال ية الخاصة بإجم األهم

 .شعوب االتحاد

ي أن تنسحب                 اد آونفدرال ة في اتح ة الداخل ة أن من حق الدول القاعدة العام
وهذا هو ما . دراليًا هذه الحريةمن االتحاد، بينما ال تملك الدولة المتحدة اتحادًا في         

ية          ه خالل الحرب األهل راف ب ى االعت ريكا إل ي أم ات الجنوب ف اضطرت والي
 .١٨٦٥ – ١٨٦٠األمريكية من 

ية      ادات الكونفدرال رة االتح سرت ظاه د انح ثة، فق تطورات الحدي رًا لل ونظ
شترآة،          ية الم سوق األورب ثل ال صادية م يعة اقت ن طب ادات م ا اتح ل محله وح

نظمة األوربية للفحم والصلب، ومنظمة األوبك واتحادات من طبيعة سياسية  والم 
 .مثل منظمة الوحدة األفريقية وجامعة الدول العربية
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 المبحث الرابع

 االتحاد الفيدرالي

ون           ات قان نها عالق ربط بي دول، ت ن ال وعة م و مجم ي ه اد الفيدرال االتح
ون الدستوري       ي، هو القان لدول تجد على رأسها دولة،     هذه المجموعة من ا   . داخل

م اختصاصات السلطة العامة، بحيث تمثل هي السيادة، خاصة       سها أه تحتجز لنف
ات الخارجية،      تفي مجاال    وفضًال عن ذلك فإن هذه . القضاءوالتشريع، و العالق

صاصات        ساب اخت ى ح صاصاتها عل د اخت ق م سها بح تفظ لنف يا تح ة العل الدول
دول المتحدة   آل قانون فيدرالي يسرى على     ( قانون فيدرالي    وذلك إما بواسطة  . ال

تحدة فيدرالياً      دول الم يع ال . ، وإما بواسطة تعديل نصوص الدستور الفيدرالي)جم
ك تجد الدولة المتحدة فيدراليًا نفسها مجردة أمام سلطة الدولة الفيدرالية                ى ذل وعل

زية( ر    ) المرآ ي نظ ر، ف ية تعتب ة الفيدرال إن الدول رى، ف ية أخ ن ناح دول وم ال
 .األجنبية، وحدة واحدة من حيث اإلقليم، والسوق االقتصادية، والسلطة السياسية

ية بالنسبة للدول المتحدة                  ة الفيدرال تله الدول ذي تح ذا المرآز المسيطر ال وه
اد         ي االتح ضاء ف دول األع ى ال ة عل فة الدول ار ص ى إنك اء إل ع بعض الفقه دف

 .الفيدرالي

سلط   دول ب ذه ال تفاظ ه ر أن اح توري أم   غي شريع الدس واء الت شريع س ة الت
دودها   ل ح ادي داخ شريع الع دات    . الت رام بعض المعاه لطة إب ى س افة إل باإلض

رون الدولة الفيدرالية مكونة من مجموعة من                 اء يعتب ية الفقه ية، يجعل غالب الدول
 .States, Etatsالدول  

 : آاآلتىويمكن حصر االتحادات الفيدرالية في العالم

 :كا الشمالية  في أمري-
 . المكسيك-٣               . آندا-٢           .   الواليات المتحدة-١
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 :  في أمريكا الجنوبية-
 . األرجنتين-٤        . آولومبيا-٣      . فنزويال-٢        . البرازيل-١

 :  في أفريقيا-
 .نيا تنزا-٤      . جنوب أفريقيا-٣      . أوغندا-٢       . الكاميرون-١

 :  في آسيا-
 .ماليزيا -٢                                                 . الهند-١

 . تايالند-٤       .١٩٧١ اإلمارات العربية المتحدة منذ عام -٣

  : في المحيط الهادي-
  .  استراليا-

 :أوروبا   في -
  سويسرا- ٤      . ألمانيا-٣       . النمسا-٢       . روسيا االتحادية-١

باب           ي ألس اد الفيدرال يها االتح م ف ي ت سرا الت دا سوي يما ع ه ف ظ أن ويالح
يانًا        ل وأح عة، ب ا واس ومًا بأنه ية عم دول الفيدرال ز ال رافية، تتمي ية وجغ تاريخ

رامية األطراف     وربما آان  ). االتحاد السوفيتي، الواليات المتحدة، والبرازيل    (مت
يلة لتحق   سن وس ي أح شكل الفيدرال بات   ال بعًا لمتطل شريعات، ت ي الت نوع ف يق الت

ا يمكن آل دولة عضو في االتحاد                   ي مم اد الفيدرال ونة لالتح تلفة المك دول المخ ال
 .من التعبير عن حريتها وذاتيتها الثقافية واللغوية

نة      ى س وحدة حت راطورية م ت إمب رازيل آان ر أن الب ر بالذآ  ١٨٩٩وجدي
 .حيث تحولت إلى جمهورية فيدرالية

ي بخصائص معينة تنعكس على            وتت اد الفيدرال ين دول االتح ات ب ز العالق مي
 .تنظيمها الدستوري

ي        ون داخل ات قان ون دستوري وال تخضع لقواعد القانون     . فهي عالق أي قان
ي  ين دول االتحاد الكونفدرالي              . الدول ات ب ذا تختلف عن العالق ويرجع . وهي به
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اد الفيدرالي ينشأ           ى أن االتح ذا االختالف إل  بوثيقة داخلية هي الدستور، ثم إلى       ه
ي ال تختص بالعالقات ذات الطبيعة الدولية، ويعتبر هذا           اد الفيدرال أن دول االتح

ية  ة الفيدرال وزًا للدول ال محج يها    . المج رد عل ن ت ة، ولك دة العام ي القاع ذه ه ه
تثناءات يار . اس تفظت الباف د اح نة –فق يا س راطورية ألمان ي إمب  بحق -١٨٧١ ف

تفاو اد  . ضال نح االتح سوفيتى وم نة ال ية  ١٩٤٤س سائل الدول صاص بالم  االخت
رانيا وروسيا البيضاء        ا أوآ ين هم وقد آان هذا التنازل وسيلة فعالة خالل       . لواليت

اد       نح االتح اء، لم يها الحلف ق عل تا، واف ر بال سوفيتى مؤتم م   ال ي األم دين ف مقع
تحدة  ثة                . الم ثلة الحدي ى بعض األم د سبق أن أشرنا إل في ألمانيا وآندا، قامت    وق

 .فيها دول داخلية بإبرام معاهدة دولية

ات الدول باالتحاد الفيدرالي بالتعقد       ز عالق ورغم أن الدولة الفيدرالية . وتتمي
بدو في الخارج قوية       إال أنها في الداخل ال تمثل خطرًا آبيرًا على حرية الدول  ,ت

ضاء ية   . األع ة الفيدرال صاصات الدول داخل اخت ل ت زم  ولع ية، يل دول المحل  وال
تفاوض مع الدول المحلية              باع أسلوب ال زية بات ة المرآ ومن ثم فمن النادر    . الدول

 .أن تلجأ الدولة المرآزية إلى أسلوب األمر في عالقاتها بالدول المحلية

ية داخل االتحاد الفيدرالي على قدم المساواة                دول المحل ام تقف ال بدأ ع . وآم
ناك استثناءات ع       ر أن ه ففي إمبراطورية ألمانيا، آانت بروسيا     . لى هذا المبدأ  غي

ا  ان له تاز، حيث آ ز مم تع بمرآ ن ١٧تتم ي ٦١ صوتًا م ي المجلس الفيدرال  ف
نة      ار س تور فايم ل دس ي ظ ياز ف ذا االمت صاعد ه ا  ١٩١٩وت بح له يث أص  ، ح

ن  ٢٣ وتًا م ي  ٥٢ ص س الفيدرال س المجل ي نف ان  . ، ف ثل آ اآس  لبالم ا وس فاري
رج أص    ر من الدول      واتوفرتمب في ظل هذه الدساتير، آان االتحاد      . ألخرىا أآث

ادة      ية إذ تنص الم يا الفيدرال ورية ألمان ي جمه ساواة ف ز بالالم ي يتمي  ٥١الفيدرال
ي، عدد من األعضاء                 ة في المجلس الفيدرال ثل آل دول ى أن يم من الدستور عل

ة في المجلس ثالثة أصوات عل                سكان فلكل والي إذا ى األقل، فيتناسب مع عدد ال
 أما إذا    مليونين من السكان أصبح لها أربعة أصوات       لىزاد عدد سكان الوالية ع     
 . ستة ماليين أصبح لها خمسة أصواتلىزاد عدد سكان الوالية ع
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ة      ية الدول اس أهم ى أس ي عل اد الفيدرال ل االتح دول داخ ين ال ز ب ذا التمي ه
 .١٩٣٦يتي سنة المحلية، هو الحل الذي تبناه دستور االتحاد السوف

ات الدول المحلية بعضها ببعض، ومع الدولة          ى أن عالق ك إل نخلص من ذل
ي        م ه ي، ث ي، ال دول ون داخل توري أي قان ون دس ات قان ي عالق زية، ه المرآ

شأ عنها العديد من المشاآل الدقيقة           دة ين ات معق ولذا تتصدى دساتير الدول    . عالق
ات، بحيث تضمن        ذه العالق ية لتنظيم ه  لكل دولة دستورًا داخليًا، وتمثيًال الفيدرال

ية         ة الفيدرال ى مستوى الدول ا عل شئ هيئات لحل المشاآل التي تنشأ بين   . له م تن ث
زية      ة المرآ ين الدول نها وب ية، أو بي دول المحل ية   . ال دول الفيدرال ز ال وتتمي

 :بالخصائص اآلتية

تور الد      : أوًال ب دس ى جان تورها، إل ية دس دول المحل ن ال ة م ل دول ة لك ول
اتير      شترط الدس تورها وت ر دس رية تحري ية بح ة محل ل دول تع آ زية وتتم المرآ
تحدة          واليات الم ن ال ل م ي آ وري ف شكل الجمه رام ال رورة احت ية ض الفيدرال

 .وسويسرا وألمانيا االتحادية

يًا ضم       :ثان س ي رلمان، مجل سان للب ية مجل ة الفيدرال ي الدول ادة ف وجد ع  ي
ين لألم      بارهم ممثل نواب باعت ة في مجموعها، ويتم انتخابه بواسطة المواطنين، ال

 .ومجلس فيدرالي يمثل الدول ويتكون من أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الدول

ثاً  ر السلطة القضائية،              : ثال اد، تعتب ين دول االتح ولحل اإلشكاالت الناشئة ب
دول  ي ال رة ف ية آبي ة وأهم ة خاص ا مكان ل له ي، يجع ا دور فيدرال لطة له س

ية ب           . يةالفيدرال  دول المحل ين ال شأ ب شاآل التي تن عضها وبعض، أو بين دولة فالم
ة      ية ودول ا دامت العالقات         محل ية، م ا بالوسائل الدبلوماس زية، ال يمكن حله مرآ

ذه الدول ليست من طبيعة دولية، وإنما من طبيعة دستورية داخلية              ين ه آما ال  . ب
ة، ألن االتح  شاآل بالطرق اإلداري ذه الم ن حل ه ن يمك ل م ي ال يجع اد الفيدرال

ا      ضمن له ا ي ًا، وإنم ية إداري ة المحل ن الدول ى م ة أعل زية دول ة المرآ الدول
ونتيجة النغالق األسلوب الدبلوماسي واألسلوب اإلداري، ال يبقى إال         . االستقالل 
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ذي تلعبه المحكمة العليا في       . األسلوب القضائي    دور ال ية ال نا تتضح أهم ومن ه
تحدة  واليات الم ى  . ال ية عل دول المحل اآم ال راقبة مدى حرص مح ى م فهي تتول

ة للدستور االتحادي، وبالتالي فهي تراقب مدى                صادرة بالمخالف ين ال وقف القوان
ية، وتلعب دورًا فيدراليًا، ال نظير له في الدول الموحدة                 ين المحل دستورية القوان

 .البسيطة

اً  ة السلطات الفيدرالية   لتعديل نصوص القانون الفيدرالي يتعين مساهم     : رابع
يقاً    ًا وث ا تعاون ية وتعاونهم سلطات المحل زاع    . وال ن انت ك ال يمك ى ذل ناء عل وب
وتنعقد مؤتمرات دورية يسعى من     . اختصاصات من الدول المحلية دون رضاها      

 .ورائها المسئولون إلى تصفية المشاآل والتنسيق بين التشريعات
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 الفصل الخامس خالصة
 

سيط  وجد دول ب رآبةت تحدة    . ة ودول م ى دول م سم إل رآبة تنق دول الم وال
 .اتحادًا شخصيًا ودول متحدة اتحادًا حقيقيًا ودول آونفدرالية ودول فيدرالية

 

 

 الخامسالفصل على أسئلة 
 

 .ميز بين الدولة البسيطة والدولة المرآبة  :١س

 .ميز بين االتحاد الشخصي واالتحاد الحقيقي  :٢س

 .التحاد الفيدرالي واالتحاد الكونفدراليميز بين ا  :٣س

دول         :٤س ى ال ثلة عل رب أم صه واض نًا خصائ ي مبي اد الفيدرال رح االتح اش
 .الفيدرالية في القارات الخمس
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 الباب الثاني

 اتـــؤسسـالم
 

ة مؤسسة المؤسسات                    ر الدول تعددة وتعتب ة مؤسسات م وجد داخل آل دول ت
L'Etat: institution des institutions .    ،ا سبق أن أوضحنا والمؤسسة، آم

هي تنظيم اجتماعي هدفه الدفاع عن فكرة معينة وضمان استمرارها مستقلة عن           
شئيها شئها أو من وزار. شخصية من شترآة  فال ة م صلحة عام يق م دفها تحق ات ه

ة   صلحة العام ام الم ردية أم صالح الف ية الم ي تنح نة وه رة معي ن فك دفاع ع . وال
وق أعضاء النقابة                     دفاع عن حق دفها ضمان االستمرار من أجل ال نقابات ه . وال

ب          ن واج إن م سات، ف شئ المؤس ية تن ية والالئح صوص القانون ت الن وإذا آان
ى أ  ذهب إل سات أن ت ا   بالمؤس شئة له صوص المن رره الن ا تق د مم ى أن ؛ع  بمعن

يها أن تعمل على تطوير النظام االجتماعي الذي وقع عليه                  ين عل المؤسسات يتع
يار بار       . االخت ي االعت ذة ف صالبة آخ تمرار وال ي االس دف األساس ضمن لله وت

 .العوامل المتغيرة المتعلقة بالفكرة األساسية وراء إنشائها

ة    ى الدول ر إل ى     إن النظ رى عل سات األخ ى المؤس سة وإل بارها مؤس باعت
يع          تمرار أداء جم ضمن اس ها ي ن يرأس خص م ن ش ستقلة ع ا م اس أنه أس

اءة   ا بكف سات لعمله سلطة     . المؤس يس ال رف بتأس ي تع رة الت ذه النظ وه
L'institutionnalisation du pouvoir    د أن دول إال بع يها ال صل إل  ال ت

تقدم          رًا من ال درًا آبي ر   . تحرز ق اد تكون عامة في جميع            غي ناك ظاهرة تك أن ه
رة وهي ظاهرة                      سنوات األخي شرت في ال دمها انت ى اختالف درجة تق دول عل ال

سلطة    شخيص ال نتناول موضوع   . La personnalisation du pouvoirت وس
بحث في الفصل األول من هذا الباب                   سلطة بال سلطة وتأسيس ال شخيص  ال ثم , ت

 .  الثانيللسلطات في الفصننتقل إلى موضوع الفصل بين ا

سألة ضرورية في العصر                     ة أصبح م دد المؤسسات داخل الدول ك أن تع ذل
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 Les institutions فصل الثاني على المؤسسات الحاآمةوسنقتصر في ال. الحديث
gouvernantes  .  ين ئة الناخب ة وهي هي سات الحاآم ريلو أن المؤس ويالحظ ب

شريعية سلطة الت يذية وال سلطة التنف زئية وال سات ج ى مؤس سم إل  تنق
Organismes partiels ،      يذية مؤسسات فرعية سلطة التنف وجد داخل ال ثًال ي فم

وزارات والم ومة وال يس الحك ة ورئ يس الدول ي رئ ل ه وجد داخ ات وي حافظ
 .وهكذا... ن االبرلمان مجلس

ة  دد المؤسسات الحاآم ر أن تع  Les institutions gouvernantesغي
ي ل   نوعها ال يكف ه       وت ا أن ة آم صلحة العام ق الم و يحق ى نح يرها عل  ضمان س

يق الديمقراطية      ي تحق فقد تتوفر مؤسسات متعددة ومع ذلك تخضع جميعًا        . ال يعن
ئة واحدة      نا نكون أمام مزج للسلطات وترآيزها . إلرادة شخص واحد أو هي . وه

راطية ال تتحقق إال إذا تم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي آا            ن أول والديمق
م أوضحه ببراعة مونتسكيو في مؤلفه روح القوانين                وك ث صه ل وفي . من استخل

ي مونتسكيو أن آل إنسان يتمتع بسلطة يميل إلى إساءة استعمالها، وال يتوقف             أر
ه حدوداً         ندما يجد أمام نع . إال ع سلطة يجب أن يتم ترتيب           ولم اءة استعمال ال  إس
 . السلطة األمور بحيث توقف السلطة

د ع   ى وضع مبدأ الفصل بين السلطات موضع                لق ربية إل دول الغ مدت آل ال
يق ثالث   . التطب سلطات ال ين ال يعها ب صلت جم د ف شريعية  : وق سلطة الت ي ال وه

ولكن , والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية على النحو الذي أشار إليه مونتسكيو           
م يأت على شاآلة واحدة في                 بعض ل ثالث بعضها ب سلطات ال ة ال  آل الدول   عالق

ية وفي الواليات المتحدة     ولقد أدى اختالف طبيعة العالقات بين السلطات . األورب
نظام البرلماني ونموذجه إنجلترا، وثانيها النظام                  ا ال تلفة أوله ة مخ ولد أنظم ى ت إل

تحدة  واليات الم وذجه ال ي ونم وذجه   . الرئاس ية ونم ومة الجمع ام حك ثها نظ وثال
 . الرئاسي ونموذجه فرنسا المعاصرةورابعها النظام شبه. سويسرا

ك أن    سلطة، ذل ناد ال ائل إس راطية ووس ندرس الديمق ثالث س صل ال ي الف وف
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شعب    سيادة لل ا ال سيادة وإنم ك ال نها ال تمل سلطة ولك ارس ال ة تم سات الدول مؤس
ام بواسطة الشعب، آما              يار الحك تم اخت راطيًا يجب أن ي نظام ديمق ولكي يكون ال

ة    ون ممارس ب أن تك شعب  يج صلحة ال سلطة لم نا أن   وم. ال ين علي نا يتع ن ه
 .قراطية ومفاهيمها القديمة والحديثة ثم وسائل إسناد السلطة للحكامنعرض للديم

ست           نها لي سياسية ولك ياة ال ي الح ساهم ف ي ت رى الت سات األخ ا المؤس أم
ية األحزاب وجماعات الضغط  صفة أساس ة، فهي ب ضرورة مؤسسات حاآم بال

نتولى دراستها   وتستحق األحزاب  .  في الفصلين الرابع والخامس على التوالي      وس
وجماعات الضغط  دراسة جدية، خاصة وأن الدساتير ال تشير إليها إال في نص             
رارات      اذ الق ي اتخ ًا ف ية دورًا هام ية العمل ن الناح ب م ا تلع م أنه صين رغ أو ن

 .السياسية وفي سير النظام السياسي

ناول الموضو          نا نت ك فإن ى ذل عات التي يتضمنها هذا الباب المخصص        وعل
 :للمؤسسات متبعين الخطة التالية

 .تشخيص السلطة وتأسيس السلطة:  الفصل األول 

 .مزج السلطات والفصل بين السلطات:  الفصل الثاني

 .الديمقراطية وإسناد السلطة:  الفصل الثالث

 .األحزاب السياسية:  الفصل الرابع

 .جماعات الضغط: الفصل الخامس
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 الفصل األول

 تأسيس السلطة وتشخيص السلطة
L'institutionnalisation du pouvoir et la 

Personnalisation du pouvoir 

 :فاهداأل

سبيل لتنظيم المجتمع واإلنتاج والخدمات والمرافق         ودولة . المؤسسات هي ال
تقدم االقتصادي والتقدم السياسي أي تحقي                  يق ال ى تحق سبيل إل ق المؤسسات هي ال

 .والحرياتالديمقراطية 

ي         داعها ف ام وإي خص الحك ن ش سلطة م نقل ال تقدم إال ب ذا ال تحقق ه وال ي
سات شخيص   . المؤس لبيات ت ة س تطورة لمعالج رحلة م سلطة م يس ال أي أن تأس

 .السلطة

تقدم        دول الم د حققت ال شعوب وحرص          وق اح ال سلطة بكف ها على  ة تأسيس ال
راد          ة حريات األف ى حماي نظام وعل ا   . ال تخلفة فلم يكتمل فيها تأسيس        أم دول الم ال

سلطة وتعاني من توابع تشخيص السلطة وهي انعدام الحريات وتردي المرافق         ال
 .وضعف اإلنتاج

 :العناصر

 .نقل سند السلطة من اإلنسان إلى المؤسسة .١

 .إخضاع السلطة لنظام قانوني .٢

 .تعدد المنظمات .٣

سة ال  .٤ داف المؤس يق أه ى تحق ل عل تغالعم يق الل المؤس اس سة لتحق
 .مصالح شخصية
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 .ماهية تشخيص السلطة .٥

 .أمثلة على تشخيص السلطة .٦

 .الفرق بين تشخيص السلطة وشخصية السلطة .٧

 .ة خطرةشخيص السلطة ظاهرة طبيعية أم بدعهل ت .٨

ي       ور تاريخ راحل تط ة بم ر الدول د أن تم تم إال بع سلطة ال ي يس ال إن تأس
يث ينت   ات واضطرابات، بح روب وأزم تخلله ح ويل ت تفاء  ط ى اخ ر إل ي األم ه

صية سلطة الشخ رى   . ال رة أخ وا أن ظاه رين الحظ تاب المعاص ر أن الك غي
شرة   بحت منت صية أص سلطة الشخ صاحب ال ا ت سلطة آم يس ال صاحب تأس ت

ى جميع النظم السياسية المعاصرة أال وهي ظاهرة تشخي     رة عل .  السلطةصومؤث
رتين ا ين الظاه ي هات ى التوال ة عل نتناول بالدراس ذا س يتين ل ران أساس ين تعتب للت

 :لفهم النظم المعاصرة في مبحثين

 .تأسيس السلطة: المبحث األول 

 .تشخيص السلطة: المبحث الثاني

 المبحث األول

 تأسيس السلطة
Institutionnalisation du pouvoir 

ند السلطة من شخص من يتوالها وإيداعها في                  ل س سلطة نق ي تأسيس ال يعن
ئة أو مؤسسة    ن وم. ي من ناحية أخرى إخضاع المؤسسة لنظام معين       آما يعن . هي

ثة  ية ثال سلطة ي  ,ناح يس ال إن تأس يس     ف ي تأس رًا يعن سات وأخي دد المؤس ي تع عن
سلطة يق         اال سة لتحق تغالل المؤس سة ال اس داف المؤس يق أه ى تحق ل عل  لعم

صية صالح شخ يس  .م يها تأس نطوي عل ي ي ع الت نقاط األرب ذه ال صل ه   وسنف
 :السلطة فيما يلي
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 : نقل سند السلطة من اإلنسان إلى المؤسسة-١
يه تأسيس السلطة هو نقل سند السلطة من اإلنسان       نطوي عل ى ي إن أول معن

دوام واالستقرار وهذه الوحدة هي المؤسسة                 ع ال ا طاب ى وحدة مجردة له وبذا . إل
تقالًال عن شخصية من يتولى رئاستها            وينطبق هذا المعنى   . تكتسب المؤسسة اس

ى سلط    ى المؤسسات األخرى الحاآمة مثل الملكية أو               عل ا ينطبق عل ة آم ة الدول
ة،  ئات العام وزارات والمحافظات والهي وزارة وال ورية ورئاسة ال رئاسة الجمه

ضائية              ئات الق ى الهي رلمان وعل ى الب ا ينطبق عل ذه المؤسسات دائمة       . آم فكل ه
نما من يتوال              دوام بي تع بال شغلها وهي تتم ستقلة، عن شخص من ي ها أشخاص م

 .عرضيون غير دائمين

ة       ى نهاي ذلك حت ن آ م تك سات ل سة المؤس يوم مؤس ر ال ي تعتب ة  الت والدول
ا   العصور الوسطى في        ردو أن تأسيس السلطة أي نقل أساس           . أوروب ؤآد بي وي

سلطة من شخص الحكام إلى الدولة آوحدة مستقلة ال يتم في لحظات وإنما هو           ال
ة تطور وتكيف تدريجي من ا         . إلطارات القانونية لالستجابة آلمال الجماعة    خاتم

ذه التطور فإن نتيجتين تترتبان على اآتماله              ًا آانت سرعة ه  النتيجة األولى   ؛وأي
 والنتيجة الثانية هي ظهور الدولة      ,هي فصل السلطة عن أولئك الذين يمارسونها       
 .باعتبارها مؤسسة تمسك بالسلطة السياسية

تحول من أش      ردو أن ال ة    ويضيف بي بل الدول ا ق -Les formes préكال م
étatiques  ذين رين ال ية للمفك ات الذهن ى الملك ط عل تمد فق ة ال يع ى الدول  إل

ام لتتجسد الدولة                     سلطة عن الحك يه ال دًا تنفصل ف يًا جدي . يتصورون شكًال سياس
ذه        ول له ية وضع الحل ى آيف ثور وعل ي ت شاآل الت ى الم ضًا عل تمد أي ا يع وإنم

شاآل  تو    ,الم ا ي ى الظروف التاريخية واالجتماعية التي            آم قف بصفة خاصة عل
ة   ا الجماع ي ظله تطور ف يط   . ت دت المح سها إال إذا وج تم تأسي سلطة ال ي فال
سها  م لتأسي ي المالئ ى إرادة    ؛االجتماع ط عل تمد فق سلطة ال يع يس ال  أي أن تأس

ي    نوية، بحيث يأت ة ومع ود ظروف مادي ى وج يقه عل توقف تحق ا ي ية، وإنم واع
 .س السلطة نتيجة طبيعية وضرورية لتطور األحداثتأسي
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يل تأسيس السلطة على هذا النحو يفسر لنا سبب عدم اآتمال تأسيس                إن تحل
ة في آثير من دول العالم الثالث            إذ لم تتهيأ في هذه الدول الظروف        ؛سلطة الدول

لطة      ن س ة م لطة الدول تحول س ة ل نوية الالزم ية والمع ية واالجتماع التاريخ
 . إلى سلطة مؤسسةشخصية

شاآل         ة م ي لمعالج ة أساس ى أن دور الدول صاديين عل اع االقت رغم إجم ف
إن الفكر السياسي المعاصر يالحظ                  ثالث، ف الم ال تخلف االقتصادي في دول الع ال

دول     ذه ال ي ه ا ف ود له سة ال وج ة مؤس يس   . أن الدول ى أن تأس ك إل رجع ذل وي
سلطة في الدول األور     ويل أدى إلى نضج فكرة الدولة،  بية آان نتيجة تطور ط    وال

ثالث فكرة الدولة من الدول المتقدمة دون أن تكون                  الم ال نما استوردت دول الع بي
 .مهيأة الستقبالها

سلطة في الدول المتقدمة ثمرة تطور تاريخي طويل امتد        ان تأسيس ال د آ لق
ورات            تها حروب وث رون تخلل ى مدى ق ان تحديث الحياة السياسية يسير       . عل وآ

ب صاحبة  جن رة م ان ظاه اتير آ شار الدس صادي، فانت تقدم االقت ع ال ى جنب م ًا إل
ية وللتصنيع   وهكذا فقد ولدت فكرة الدولة وبرز تأسيس السلطة باعتبارهما         . للتنم

ذا التحول الداخلي                   ى ه الم الخارجي عل ر الع ية دون أن يؤث استجابة لحاجة داخل
 .العميق

ثالث فإن الدولة و            الم ال ا في دول الع تأسيس السلطة والدستور ليست نتاج     أم
رة المحيط االجتماعي واالقتصادي          ذلك أن االستقالل أدى    . تطور تاريخي أو ثم

ة على الثقافة الغربية بالسلطة            ى إمساك نخبة مطلع بينما تعيش أغلبية الشعب    . إل
يدية       ية التقل ياة البدائ ًا من الح م فإن األمة لم يكتمل تكوينها في أغلب   . نمط ومن ث

ذ دوله ذا . ه ال تها      وهك ة غالبي ام أم سها أم سلطة نف سكة بال بة المم دت النخ وج
ية في الداخل، وتحت أعينها في الخارج أي في الدول المتقدمة شكل                 تخلفة بدائ م

سلطة         ة ال ه ممارس ن خالل تم م ذي ي ار ال باره اإلط ة باعت بة . الدول ورأت النخ
الم الم             ة في الع تخلفة أن الدول دول الم ة في ال  سمح بإقامة حكم قوىتقدم ت الحاآم
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ا                    ى بالده نظام إل ذا ال ل ه ه من المستحسن نق ال فاعتقدت أن وعلى ذلك فقد   . وفع
ى        ها عل ا وفرض ي بالده ثة ف ة الحدي سة الدول تخدام مؤس ان اس ي إمك رت ف فك

ا حدث في الفترة التالية على سنة            . مجتمعاتها   حيث تأسست دولة    ١٩٤٥وهو م
ة             سعى من وراء إقام ثة وهي ت ى تخلفها             حدي تغلب عل ى ال ثة إل دول الحدي ذه ال ه

 .واللحاق بالدول المتقدمة والدخول في العصر الحديث

ي      سائدة ف نظم ال تيراد ال صحوبة باس تحديث الم ي ال رغبة ف ذه ال ر أن ه غي
رة  بات آبي تقدمة اصطدمت بعق دول الم ار   . ال ي أفك سلطة ه يس ال ة وتأس فالدول

ستوردة ول  ا م ارج أي أنه ن الخ ستوحاة م الم  م ن ظروف دول الع ة م ست نابع ي
 .الثالث التاريخية واالجتماعية

إن دراسة النصوص الدستورية غير آافية                 رارًا ف ا سبق أن أوضحنا م وآم
ا مؤهالت نجاحها من الناحية                    ة فالمؤسسات ال تحمل في ذاته م تأسيس الدول لفه

توقف نجاحها على الظروف االجتماعية واالقتصادية ال            ا ي ية، وإنم تي تعمل  العمل
ا ي ظله وى  . ف ن الق ة م ي مقاوم تلفة يالق تمعات المخ ديث المج بدو أن تح وي

ذه المجتمعات              سائدة في ه سياسية ال روحية وال صادية وال دا النخبة     . االقت يما ع فف
سلطة وإعالء المصلحة                     رة تجريد ال بل فك ية المجتمع ال تتق بدو أن غالب ثقفة ي الم

رط ك لف ردية، وذل ى المصالح الف ة عل صعوبة  العام رادية ول ى االنف يادها عل  اعت
سلطة    يس ال رة تأس ا لفك ي      . إدراآه سلطة ف يس ال رة تأس ضلت فك ذا ف وهك

تلفة ألنها تلقفتها من الخارج دون أن تكون لها جذور عميقة في                المجتمعات المخ
 .المجتمع

دا بالفكر الغربي إلى تقرير أن فكرة الدولة بعيدة عن                     د ح ذا الوضع ق إن ه
يم  ن أي زع ي   ذه تكوين القبل يث ال زال ال سوداء، ح ريقيا ال اء دول أف ن زعم م

سياسي من تلك                  ستوحي سلوآه ال دول ي ذه ال اء ه يم من زعم ائدًا؛ وأن أي زع س
شر        رابع ع ويس ال ى ل سوبة إل شهيرة المن بارة ال ا                     « الع ي أن ة ه الدول

L'Etat c'est moi« . 
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 : إخضاع السلطة لنظام قانوني-٢
سلطة     يس ال طالح تأس  Institutionnalisation du pouvoirإن اص

ى الخضوع     Institutionمشتق من اصطالح مؤسسة      ى معن نطوي عل ذي ي  ال
طالح     إن اص ذلك ف ين، ول نظام مع ربية   Institutionل ة الع ي اللغ ه ف  يقابل

 .اصطالحان اصطالح مؤسسة واصطالح منظمة اللذان يعتبران مترادفين

ي إخضاع ا     نظم أهداف المؤسسة               ويعن واعد ت نظام قانوني وضع ق سلطة ل ل
سة    ل بالمؤس ير العم لوب س د أس ف وتحدي غل الوظائ سلطة وش ي ال ريقة تول وط
ا يعني إرساء قواعد مساءلة العاملين         اق آم ائل اإلنف راقبة وس ويلها وم ية تم وآيف

 .نوسيالمؤسسة سواء أآانوا رؤساء أم مرءب

يما يتعلق ب         تعددة ف شاآل م ثور م تسيير المؤسسات الحاآمة ألسباب آثيرة وت
ز    تمع، وعج ي المج رات ف ة إزاء التغي نظمات اإلداري ل الم طء رد فع نها ب م
ى العمل  تقار اإلدارة إل ين اإلدارة، واف سيق ب دم التن بادرة، وع ين عن الم اإلداري

نظم  رارات Team-workالجماعي الم اذ الق سئولية عن اتخ د الم دم تحدي ،  وع
 .ختصاص في أغلب األحيانوغموض قواعد اال

د أولى علماء اإلدارة العامة عناية خاصة لموضوع التنظيم اإلداري              ذا فق ول
ة، ووضع القواعد                   شاآل المؤسسات العام م م ووضعوا نظريات في التنظيم لفه

ا      رفع آفاءته يلة ب النظرية الكالسيكية : وأهم النظريات في مجال التنظيم هي  . الكف
 .لنظرية السلوآية، ونظرية األنظمةفي التنظيم اإلداري، وا

 :  تعدد المنظمات-٣
ة   ي الدولــ ة ف ســات الحاآمــ دد المؤس ضًا تعــ ي أي سلطة يعن . إن تأسيس ال

Le pluralisme institutionnel   نها ل م تعددة لك سات الم ذه المؤس  وه
ية وال   تورية والقانون ن النصوص الدس ستمده م ذي ت صاصها ال تخصصها واخت

ستمده من إ     سان ت  وال يمكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة االدعاء بأن تأسيس          ,ن
 .السلطة قد اآتمل
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ريلو أن تعدد المؤسسات مسألة طبيعية لها جذور تاريخية            رى ب فالشعب . وي
صفة    ه ب ين يدي ا ب سك به سلطة ويم ى ال ستطيع أن يتول نه ال ي يعة تكوي م طب بحك

ة  ية العم. دائم تها من الناح ستطيع ممارس ا ال ي يةآم ي . ل ود ف سلطة تع ًا إن ال حق
تفويض أشخاص جدد يتولون                وم ب ا ويق شعب، فيمسك به ى ال بعض اللحظات إل

يذية         سلطة التنف شريعية أو ال سلطة الت يما عدا الفترات التي تجري فيها         . ال ولكن ف
ثل حق               راطية المباشرة م دا مظاهر الديمق يما ع تخابات وف  االقتراح الشعبي   ىاالن

ومة و ى الحك يه أن يتول ستحيل عل شعب ي إن ال شعبي ف راض ال ا . االعت ل م إن آ
يار ية االخت وم بعمل شعب أن يق ستطيعه ال ن . ي ر م تطلب أآث ة ت ياة الدول ن ح ولك

ى      رك وعل ى التح بادرة وعل ى الم ادرة عل ئة ق تطلب هي ا ت يار، إنه رد االخت مج
يذ  ين آمؤسسة ال       . التنف ئة الناخب ى جانب هي د من وجود     فإل مؤسسات حكومية  ب
 .متعددة

ا قصده روسو                      ية هو م ى مؤسسات حكوم ة إل ريلو أن حاجة الدول ؤآد ب وي
ؤلفه    ي م ها ف ي عرض اره الت ي"بأفك د االجتماع صل  ," العق ثالث، الف تاب ال  الك

 .وهي األفكار التي تعرضت لنقد شديد، ألنها غالبًا ما يساء فهمها. الرابع

ؤسسات نتيجة للرغبة في التخلص من      ومن الناحية التاريخية ظهر تعدد الم       
م الملكي المطلق ثم       صبح تعدد المؤسسات في العصر الحاضر أمرًا يتطلبه        أالحك

 .التخصص وضرورة تقسيم العمل

يق أهداف المؤسسة وعدم استغالل المؤسسة لتحقيق     -٤ ى تحق  العمل عل
 :المصالح الشخصية

م مظاهر تأسيس السلطة أن يكون عمل القائم               ين على المؤسسة   لعل من أه
يق أهداف المؤسسة          ى تحق صبًا عل فيجب أال يغيب عن بال من يتولى رئاسة       . من

دف          يق ه ون تحق ب أن يك ه يج يها أن عمل يفة ف شغل وظ ن ي سة أو م أي مؤس
ة، ملكًا آان أم رئيس جمهورية، يجب أن يعمل من أجل              . المؤسسة  رئيس الدول ف

ة، والوزير يجب أن يكرس جهده لتسي          . ير الوزارة وتحقيق أهدافها   مصلحة الدول
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ا أن يعمل رئيس المؤسسة أو الموظفون فيها على تحقيق مصالحهم الشخصية              أم
ة أغراضهم الخاصة، فإن               صبهم لخدم م من سلطات التي يخولها له أو استغالل ال
ي تراجع تأسيس السلطة والعودة إلى السلطة الشخصية؛ أي يعني تخلف                ذا يعن ه

 .ك المجتمع لضرورة وأهمية وفائدة تأسيس السلطةالنظام السياسي وعدم إدرا

 المبحث الثاني

 تشخيص السلطة
La personnalisation du pouvoir 

 :ماهية تشخيص السلطة
سلطة   شخيص ال ي ت خص :يعن ثل ش زعيم   -  أن يم ادة ال و ع سلطة - ه . ال

ذا  د، وب ه هو وجه القائ ر من خالل ا وجه تظه ا له سلطة ليست مجردة، وإنم فال
صبح ال يَّ ت رآة وح سان ومتح رتبطة بإن وي  . ةسلطة م ضمون اللغ و الم ذا ه وه

ة          ي لغ شخيص يعن شخيص، فالت ة ت  إعطاء وجود لكائن غير حي أو لفكرة          :لكلم
 .مجردة

 :ويتبلور تشخيص السلطة في مجموعة من الظواهر وأهمها الظواهر اآلتية

ت األخرى، أي   ميته بالنسبة لسلطا  تحتل السلطة التنفيذية مكانًا تتزايد أه       -١
 .ن التشخيص يكون مصحوبًا بقوة السلطة التنفيذيةإ

سلطة       -٢ يس ال خص رئ ي ش زايد ف شكل مت يذية ب سلطة التنف ز ال تترآ
 .التنفيذية، وتختفي جماعية ممارسة السلطة

من المتصور أن يقرر الرئيس بمفرده وأن تكون قراراته قليلة ونادرة،              -٣
سل يس ال ي أن رئ شخيص يعن ن الت رًا، ولك صرف آثي يذية يت طة التنف

ى آل قطاعات الحياة                   رك بصماته عل رارات، ويت دًا من الق تخذ عدي وي
بدو مسيطرًا على جميع                   ه، وي سياسية، بحيث ال يفلت شيء من تدخل ال

 .Omniprésenceالمجاالت 
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ى    -٤ ؤدي إل ا ي ويلة مم دة ط سلطة م ي ال يذية ف سلطة التنف يس ال يمكث رئ
 .Stabilitéثبات استقرار السلطة 

ذه هي أهم مظاهر تشخيص السلطة، ولكن هناك مظاهر أخرى تصاحبها              ه
ا وهي ارتباط السلطة بشخصية إنسان، وذوبان السلطة في الشخص              . وتختلط به

 .Vedettisationوانطباع السلطة بشخصية القائد، ونجومية الزعيم  

 :أمثلة على تشخيص السلطة
يل وتج    وم بتمث ي تق صيات الت نوع الشخ الم   تت ي الع ة ف سلطة، خاص سيد ال

ائعة                سلطة ظاهرة ش شخيص ال ر ظاهرة ت فقد يقوم الزعيم   . المعاصر حيث تعتب
واطن   دور الم وم ب د يق ت، وق ول وروزفل ثل ديج نقذ م بطل الم شخيص دور ال بت

زنهاور وبومبيدو، وقد يلعب دور            ثل أي ادي م الشخص الجذاب المحبوب مثل    الع
رًا آ ستان، وأخي سكار دي ندي وجي سون ي ثل جون دور األب العطوف م وم ب د يق ق

 .وريمون بار

 :الفرق بين تشخيص السلطة والسلطة الشخصية
سلطة الشخصية تشير إلى حقيقة تأسيسية، حيث يكون هناك شخص واحد             ال

سلطات، آل خصائص السيادة بين يديه            تحكم ويرآز آل ال فيسيطر بذلك على . ي
ة        از الدول ق        ,آل محرآــات جه ا يطل و م عليه دي جوفينيل غرفة العمليات      وهــ

La chamber de machine   زج شكلة م روفة بم شكلة المع ي الم ذه ه   وه
زها  سلطة أو ترآي صور      . ال ي الع ائدًا ف ان س ذي آ يان ال ي الطغ ثل ف ي تتم وه

ي     تاتورية الت طى، والدآ صور الوس رفتها الع ي ع ة الت ية المطلق ة، والملك القديم
 .نقابلها في العصر الحديث

شخيص السلطة فهو ذو طبيعة مختلفة، فهو ال يتعلق بمجال المؤسسات           أما ت 
ية  سيكولوجية االجتماع تعلق بال ا ي زًا   . وإنم ر رم دًا يعتب صًا واح د شخ إذ نج

 .وتجسيدًا لألمة تجد الجماعة نفسها فيه وتتوحد به

سلطة     صحوبًا بال ون م سلطة دون أن يك شخيص ال وجد ت ن أن ي ويمك
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شرشل  ثاله ت ندي، إذورالشخصية وم ت وآي شخص وزفل ؤالء ي ن ه ل م ان آ  آ
سلطة  يها ال توزع عل سات ت ود مؤس ع وج سلطة م لطة . ال وجد س ن أن ت ا يمك آم

ومدين               ة ب ك حال ثال ذل سلطة وم شخيص لل بًا ما توجد      . شخصية دون ت ولكن غال
زعيم التاريخي يأتي فيرآز آل السلطات، وإما ألن                     ا ألن ال ًا؛ إم الظاهرتان مع

االنقالب ام ب ن ق ويل أن   م دى الط ى الم تطاع عل ة واس از الدول ى جه يطر عل  س
 .يجسد الجماعة الوطنية، بحيث أصبحت الجماعة تجد نفسها فيه

 هل تشخيص السلطة ظاهرة طبيعية مشروعة أم بدعة خطرة؟
ى ظاهرة تشخيص السلطة                 سياسي المعاصر في نظرته إل . اختلف الفكر ال

شخيص السلطة ظ       رين أن ت ريق من المفك رى ف اهرة طبيعية ومشروعة، بينما في
 .يرى فريق آخر تشخيص السلطة بدعة خطرة

 : تشخيص السلطة ظاهرة طبيعية مشروعة- الرأي األول
ذا الرأي فكرة مؤداها أن تشخيص السلطة ليس ظاهرة استثنائية أو               ى ه يتبن
ى العكس ظاهرة طبيعية نقابلها في جميع األنظمة، بل وأآثر          ا عل منحرفة، وإنم

 يذهب هذا الرأي إلى القول بأن عدم تشخيص السلطة هو الذي يبدو غير             من هذا 
 .طبيعي، وأن األنظمة السياسية المعاصرة لم تأت بظاهرة جديدة في هذا المجال

الديمقراطية ومن ناحية أخرى فإن ظاهرة تشخيص السلطة ال تتعارض مع         
تمد على شخصية وريث العر               ية ال تع ة الملك إذا آانت األنظم فمن الطبيعي  ،  شف

ة             زعماء في األنظم راطية   أن يكون صعود ال تمدًا على شعبيتهم وعلى     الديمق مع
ى خصائصهم أي إ          ال تتنافى مع تشخيص    الديمقراطية  ن  صفاتهم الشخصية وعل

 .السلطة

نذ سنة                      سا م سلطة في فرن شخيص ال ناك عداء لظاهرة ت ًا إن ه ، ١٨٧٥حق
ة    ي األنظم ود ف ر موج داء غي ذا الع ن ه راطية الديولك رىمق نظام . األخ فال

ؤدي           ي ي نظام الرئاس سلطة ألن ال شخيص ال ل ت ي ظ ًا ف اش دائم ي ع األمريك
ك      ى ذل ادة بلعب دور أساسي             .  بالضرورة إل سمح للق نظام البريطاني ي ا أن ال آم
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 .في الحياة السياسية بسبب هيكل األحزاب السياسية

عصر الحديث ويضيف أصحاب هذا الرأي أن القول بأن السلطة تميل في ال    
يق ر دق ول غي شخيص ق ى الت ي. إل دث ف ا ح و أن إن م رة ه سنوات األخي  ال

شخيص  ة والتل   الت صحف واإلذاع سوسًا، ألن ال نظورًا ومح بح م زيون يأص ف
ة باعتبارهم نجومًا وتهتم بأخبارهم الخاصة وتبرز               أصبحت تعامل رؤساء الدول

 .حياتهم الشخصية

ي   ة ف رة عام سلطة ظاه شخيص ال رة ت ل إن بعض إن ظاه نظم، ب يع ال جم
الال ن أن يق ا بحيث يمك د له سًاإ: نظم تمه سلطة أصبح مؤس شخيص ال  unن ت

personnalisation institutionnalisée فالنظام الرئاسي األمريكي وطريقة 
شعبية    تعون ب اء يتم صيب رؤس ى تن ؤدي إل تحدة ي واليات الم يس ال تخاب رئ . ان

ي       نظام البرلمان ي ال دث ف شيء يح س ال زاب    ونف ب األح يث تلع زي ح اإلنجلي
 .السياسية دورًا أساسيًا في تشخيص السلطة

 : تشخيص السلطة بدعة خطرة-الرأي الثاني 
عشر وأوائل القرن   يذهب هذا الرأي إلى أن السياسة آانت في القرن التاسع           

ي   شرين ف ا الع ر  أوروب ى فك ة عل ى      .  قائم تمد عل ا تع يوم فإنه سياسة ال ا ال أم
وهكذا بعد  . قوم آل زعيم بتمثيل دور آما يحدث في المسرح        األشخاص، حيث ي    
سلطة م ت ال ىء أن آان ه مل ى وج ولت إل اردة تح رة ب رد فك رآة، أي ج  بالح

 .أصبحت تظهر من خالل إنسان يتحرك ويشخصها

ى هذه الظاهرة مؤآدين أن تشخيص                    تاب هجومًا عل ريق من الك د شن ف وق
 .طر آثيرةالسلطة والنجومية في مجال السياسة لها مخا

ذي يشخص السلطة وبين شعبه ليست عالقة تبادل             - زعيم ال ين ال ة ب  فالعالق
ا عالقة معلم يلقن تالميذه، وال يقبل المناقشة     وبذا يعجز المجتمع عن . رأي، وإنم
 .التحريك وتصبح األمة غير قادرة على تحمل المسئوليات

م ع     - ي الحك ف ه صبح العواط سلطة أن ت شخيص ال ى ت رتب عل ى   ويت ل
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يم عقلها في المسائل القومية نتيجة لردود                  ر من تحك تمكن الجماهي ور، وال ت األم
 .الفعل العاطفية التي يترآها تحرك الزعيم الذي يشخص السلطة

رًا    ى عدم ف            وأخي ؤدي إل سلطة ي شخيص ال إن ت لية السلطة ألن االهتمام    ا  ع ف
ابالت والزيارات ا                  راز شخص الحاآم في الخطب والمق ى إب لخارجية مرآز عل

ام التالي،                    ية، وتأتي الوظائف األخرى في المق ساهمة في المؤتمرات الدول والم
 .مما يقلل من قدرة السلطة على حل المشاآل التي تواجه المجتمع

  :خالصــــة
سلطة ظاهرة طبيعية ومشروعة آما يرى                  شخيص ال سواء أآانت ظاهرة ت

رى البعض اآلخر، فإن مس               ا ي بعض، أم بدعة خطرة آم اوئ تشخيص السلطة  ال
تكون محدودة إذا وجدت مؤسسات قوية أي إذا آانت مصحوبة بتأسيس السلطة،            

أما عندما ال تكون المؤسسات قوية      . الواليات المتحدة وإنجلترا   آما هو الحال في   
ؤدي بالضرورة إلى السلطة الشخصية وإلى تعثر الكثير                 سلطة ي شخيص ال إن ت ف

ى عاتق ا         اة عل ى عجز الس   من الواجبات الملق ة وإل لطة عن مواجهة مشاآل لدول
 .ليةالمجتمع بفعا
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 ولألالفصل ا خالصة
 

سات        ى مؤس ة إل تلفة للدول ف المخ ناد الوظائ ي إس سلطة يعن يس ال تأس
ذه الظاهرة موجودة في الدول المتقدمة وبد         . متخصصة  رجات أقل في الدول    وه

 .ق تأسيس السلطة مزايا للمجتمع والفردويحق. النامية

سلطة في شخص واحد وتلخصها                   أم  ز ال ي ترآي و يعن سلطة فه شخيص ال ا ت
رابع عشر          ويس ال بارة ل ة هي أنا   " ع ويرى البعض أن تشخيص السلطة     .  "الدول

ة وطبيع      بعض اآلخر أنها بدعة تهدد المجتمع وتعوق             يظاهرة قديم رى ال نما ي ة بي
 .تنميته

 

 
 الفصل األولعلى  أسئلة

 

 .طةاشرح عناصر تأسيس السل: ١س

سلطة: ٢س شخيص ال وم ت سلطة .اشرح مفه سلطة وال شخيص ال ين ت رق ب  والف
 لسلطة ظاهرة طبيعية أم بدعة خطرة؟ وبين هل تشخيص ا.الشخصية
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 الفصل الثاني

  والفصل بين السلطاتترآيز السلطة
La confusion des pouvoirs et la séparation des pouvoirs 

 :هدافاأل

سلطات            ين ال سلطة والفصل ب ز ال ين ترآي ز ب وإعطاء أمثلة من النظم  . التميي
سلطة   ز ال رة لترآي سا(المعاص سرا وفرن سلطات  ) سوي ين ال صل ب ثلة للف وأم

 ).اليات المتحدةإنجلترا والو(

 :العناصر
 .مفهوم ترآيز السلطة ومفهوم فصل السلطات .١

 .تطبيقات ترآيز السلطة وفصل السلطة .٢

 .النظام الرئاسي .٣

 .النظام البرلماني .٤

 . أو حكومة الجمعيةىالنظام المجلس .٥

 .النظام شبه الرئاسي .٦

تعددة تتخصص آل منها في عمل معين                  ئات م ى هي سلطات عل ع ال إن توزي
ي با    بدأ الفصل بين السل        ال يعن يق م ذلك أن تعدد السلطات قد     . طاتلضرورة تطب

ون تدرج      يك سمًا ب ون مت د يك ا ق ئة، آم د شخص أو هي ي ي زها ف رونًا بترآي  مق
سلطات  سلطات         . ال ز ال وم آل من ترآي تحديد مفه بدأ ب نا أن ن ين علي م يتع ومن ث

 .عاصرةوفصل السلطات ثم ننتقل إلى تطبيقات آل من المبدأين في النظم الم
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 المبحث األول

 مفهوم ترآيز السلطة ومفهوم فصل السلطات

ة       ام الدول ى مه ي تتول سلطات الت ين ال صل ب دم الف سلطة ع ز ال ي ترآي يعن
سلطات يع ال ى جم ئة عل رد أو هي تيالء ف زجها واس تلفة وم لوب . المخ ذا األس وه

وء اإلدارة     ريات وس ساس بالح تحكم والم نها ال رة م ر آثي ولد مخاط ن,ي   ألن م
تقد سياسته                    ه أو ين راقب أعمال سلطات ال يجد من ي يع ال ى جم والسلطة بال : يتول

 عن ذلك وقد عبر. مراقبة وبال نقد يمكن أن تؤدي إلى الوقوع في أخطاء جسيمة       
ساسة والمفكرين             بار ال تون أحد آ ورد أآ إن السلطة مفسدة   « البريطانيين قائًال   ل

ة مفسدة مطلقة        سلطة المطلق  التاريخ على أن للسلطة نشوة تعبث       ويشهدنا. » وال
ن ذوي      تاريخ م اء ال رؤوس بعض عظم شوة ب ذه الن د وصلت ه رؤوس، وق بال

ق      سلطان المطل ثل اإلسكندر ونابليون وهتلر       –ال  إلى القيام بتصرفات تحمل     – م
 .طابع الجنون

ر أن األنظمة السياسية المعاصرة ال تعلن صراحة أنها تأخذ بمبدأ ترآيز     غي
سلطات، و  تعددة     ال ئات م ى هي سلطات عل وزع ال ا ت يد أنه ى تأآ ا تحرص عل . إنم

سلطات، بحيث  تدرج ال ذ ب نظم المعاصرة تأخ ذه ال رًا من ه ع أن آثي ولكن الواق
ئة واحدة، بينما تكون الهيئات            د شخص واحد أو هي ية في ي سلطة الحقيق تكون ال

 .األخرى مجرد هيئات تابعة أو ثانوية

نظم المع      رًا من ال ى فكرة تعدد الهيئات، ولكنها ال    أي أن آثي اصرة تبقى عل
نحها    ئات وتم دى الهي ز إح ا تمي ادًال، وإنم وزيعًا ع نها ت سلطة بي وزع ال ت

 .اختصاصات واسعة وتجعل منها هيئة عليا تسيطر على الهيئات األخرى

سلطة التي تعتبر الصورة                   درج ال ى أن ظاهرة ت رين إل ذهب بعض المفك وي
تفشت في آل النظم المعاصرة سواء أآانت ديمقراطية        المعاصرة لترآيز السلطة    

تاتورية   ويتحصل الفارق بين النظم الديمقراطية والنظم الدآتاتورية في أن         . أم دآ
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, ترآيز السلطة في النظم الدآتاتورية يتم لصالح فرد يفرض على الشعب فرضًا             
 .ةبينما يتم ترآيز السلطة لصالح فرد يمثل الشعب في النظم الديمقراطي

ونحن ال نتفق مع هذا الرأي، إذ ليس صحيحًا أن آل النظم المعاصرة نبذت              
سلطات     درج ال سلطة أو ت ز ال بدأ ترآي نت م سلطات وتب ين ال صل ب نظام . الف فال

زال يطبق مبدأ الفصل بين السلطات، وآذلك تطبقه النظم         يالرئاسي األمريكي ال     
ى رأسها النظام اإلنجليزي        رلمانية وعل  سنزيده إيضاحًا عند دراسة     وهو أمر . الب

ذا    ن ه ي م بحث الثان ي الم سلطات ف صل ال سلطة وف ز ال ن ترآي ل م يقات آ تطب
 .الفصل

 :فصل السلطات 
بدأ الفصل بين السلطات إال مقترنًا باسم مونتسكيو الذي آان أول          ال يذآر م

ين  تابه روح القوان ي آ تكاملة ف ن صاغه صياغة م نةم بدأ . ١٧٤٨  س ن الم ولك
ا    ذي أرس ساسة والفقهاء بالشرح اختلفت تفسيراتهم            ال واله ال ندما ت سكيو ع . ه مونت

ولذا يتعين أن نبدأ بدراسة صياغة مبدأ الفصل بين السلطات ثم نتبعه بالتفسيرات       
 .التي أعطيت لهذا المبدأ

 :صياغة مبدأ الفصل بين السلطات 
ة    دة وظائف داخل الدول ين ع نذ أرسطو ب سياسي م ز الفكر ال ر أن. يمي  غي

ين     ز ب رد التميي ن مج د م ى أبع ذهب إل بدأ ي و م سلطات، وه ين ال صل ب بدأ الف م
دي          ى ي سياسي إال عل م يظهر في الفكر ال سلطات، ل ع ال ة أو توزي سلطات الدول

ام  وك ع ؤلفه   ١٦٨٩ل ي م سكيو ف راعة مونت م أوضحه بب ين " ، ث " روح القوان
نة  ذي صدر س نذ   . ١٧٤٨ال سلطات م ين ال صل ب بدأ الف يطر م د س صف وق منت

نذ   سا م تحدة وفرن واليات الم ي ال توري ف تاريخ الدس ى ال ثامن عشر عل رن ال الق
 .آما آان مؤثرًا على النظم السياسية في آافة البالد األوربية. ١٧٨٩الثورة سنة 

سكيو مبدأ الفصل بين السلطات في صفحات اآتسبت شهرة               د صاغ مونت وق
ية ي أن وظا : عالم سكيو ه ند مونت بداية ع ة ال الث ونقط ية ث ة األساس ف الدول : ئ
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ويتعين لضمان الحرية   . الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية      
بدأ الفصل بين السلطا        ال م آل «  أن وعلة ذلك، في رأي مونتسكيو، هى    . تإعم

سان يمسك بالسلطة يميل إلى إساءة استعمالها، وال يتوقف إال عندما يجد أمامه            إن
دودًا  ور بحيث توقف  « ، »ح رتيب األم سلطة يجب ت تعمال ال اءة اس نع إس ولم

 .»السلطة السلطة 

سكيو  ضيف مونت ومات  « وي ل حك ي ظ وجد إال ف سياسية ال ت رية ال أن الح
تبدادية؛ م ست اس ومات لي تدلة، أي حك نف ع صحوباًَ بالع ون م تبداد يك .  ألن االس

ك ذ ش تدلة تأخ ومات المع ون : لينوالحك د تك ي ق ورية الت راطية أو ديمالجمه ق
ية      تقراطية، والملك ورغم ذلك فإن الحرية السياسية ال توجد دائمًا في آل          . »أرس

تعمال ال     ساء اس ندما ال ي وجد إال ع رية ال ت تدلة، إن الح دول المع د ال سلطة؛ وق
ًا أ       تت التجربة دائم ى إساءة استعمالها، وهو                أثب زع إل يده سلطة ين سان ب ن آل إن

 . »يتمادى إلى أن يجد حدودًا

سكيو      ستطرد مونت » من يصدق ؟ إن الفضيلة نفسها تحتاج إلى حدود           « وي
ساواة     وطن والم ب ال سياسية أي ح ضيلة ال نا الف ضيلة ه صد بالف و يق وه

راطية  خ... والديمق ي      « . إل دة وظيفت ئة واح د أو هي خص واح ع ش ندما يجم ع
ة أن يقوم                      ذه الحال ه يخشى في ه يذ، تختفي الحرية ألن شريع والتنف من يتولى  الت

ة  نفذها بطريقة ظالم ة وي ين ظالم سلطة بإصدار قوان بدو واضحة . »ال ذا ت وهك
س      ن ال شريعية ع سلطة الت صل ال رورة ف يذيةض رى   . لطة التنف ية أخ ن ناح وم

ن      « صلة ع ر منف ضائية غي ام الق دار األحك لطة إص ت س رية إذا آان ي الح تختف
يذ      شريع والتنف سلطة ال          . سلطتي الت ين ال م الجمع ب إذا ت ضائية وسلطة التشريع     ف ق

يكون     ية، ألن القاضي س ون تحكم رياتهم تك راد وح ياة األف ى ح سلطة عل إن ال ف
شرعًا لطة        . م إن س يذية، ف سلطة التنف ضائية وال سلطة الق ين ال ع ب م الجم وإذا ت

تبدادية        إن آل شيء يمكن أن يضيع إذا جمع شخص          . القاضي ستكون سلطة اس
ثالث سلطات ال ين ال ئة ب لطة و: أو هي راراتس يذ الق لطة تنف ين، وس  ,ضع القوان

 .»جرائم وفي المنازعات بين األفرادوسلطة الحكم في ال
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ذه هي أشهر فقرات آتاب روح القوانين     ونخلص منها إلى أن مونتسكيو . ه
د وجود الحرية                       ى تهدي ؤدي إل سلطة ي ز ال سلطة، ألن ترآي ز لل رفض آل ترآي ي

 .ذاته

رة     سية أن فك ثورة الفرن رت ال د اعتب ين     لق صل ب بدأ الف ن م سكيو ع  مونت
سكيو باعتباره من              ى مونت سلطات شبه مقدسة، ولكن الفكر المعاصر ينظر إل ال

ياً   يهًا قانون ونه فق ن آ ر م سياسي أآث تماع ال م االج سكيو . رواد عل ن مونت م يك فل
ة رة مقدس ه صاغ فك د  . يدعي أن سياسة، وق ن ال بادئ ف ن م بدأ م ا أرسى م وإنم

ن   بدأ م ذا الم تخلص ه ي    اس سياسة ف سرح ال ى م ري عل ا يج ى م ه عل مالحظات
 .إنجلترا

 :تقسيم مبدأ الفصل بين السلطات
 األول هو تفسير فصل السلطات       :هناك تفسيران لمبدأ الفصل بين السلطات     

د والثاني تفسير فصل السلطات على أنه فصل نسبي                   ق جام ه فصل مطل ى أن عل
 .مرن

 :ين السلطات الفصل الحاسم أو المطلق ب-التفسير األول 
Séparation tranchée des pouvoirs 

تور     ى واضعي دس ر عل سلطات أث ين ال صل ب بدأ الف سير األول لم ذا التف ه
تحدة      واليات الم  ,١٧٩١ سبتمبر سنة ٣ والدستور الفرنسي الصادر في  ١٧٨٧ال

وخاصة السلطة  , بحيث نجد هذين الدستورين قد أقاما فصًال جامدًا بين السلطات          
 . والسلطة التشريعيةالتنفيذية

ين   صل عضوي ب ه يوصي بف وا أن سكيو فهم ن عاصروا مونت بدو أن م وي
سلطات ين ال ن الفصل ب ر م رلمان . الوظائف أآث ومة والب تقدوا أن الحك د اع ولق

ا      سها به دد نف م يجب أن تح ن ث نة، وم يفة معي ا وظ ئة له نها هي ل م ضاء آ والق
يفة    ذه الوظ يام به رد الق ى مج صر عل ى ال. وتقت ين،  عل شرع القوان رلمان أن ي ب

يذه         وم بتنف ومة أن تق ى الحك م في المنازعات التي      ا  وعل ى القضاء أن يحك ، وعل



١١٤ النظم السياسية في العالم المعاصر

 .تنشأ أثناء تنفيذ القوانين

ى فصل                        ؤدي بالضرورة إل أنه أن ي نحو من ش ذا ال ى ه بدأ عل سير الم إن تف
د بين السلطات وإلى وضع حواجز صماء بينها         ذلك أنه إذا آانت آل سلطة      . جام

ى   سي تنغلق عل ا س ها فإنه ي تمارس اسية ستجد أن سبب وجودها هو الوظيفة الت
ى           تداء عل تدخل أو االع ن ال سها م نع نف يفة، وتم ذه الوظ رد أداء ه سها لمج نف

 .السلطة المجاورة لها

ه من  ذي يمكن الخروج ب صحيح ال سير ال و التف يس ه سير ل ذا التف ولكن ه
سكيو  تابات مونت راءة آ إن   . ق ال ف ة ح ى أي نظام   وعل رًا بال ان متأث سكيو آ مونت

وفي . اإلنجليزي، وفي ظل هذا النظام آان هناك تعاون بين السلطات قد بدأ ينمو            
رلمان   ين الب ة ب سكيو عن العالق ول مونت زي يق تور اإلنجلي ى الدس ه عل مالحظات

ومة  ى درجة من عدم النشاط أو                    « :  والحك سلطات يجب أن تصل إل ذه ال إن ه
يجة حق آل منها في إيقاف األخرى، ولكن السير الطبيعي      إلى نوع من الراحة نت    

سلطات وأن تتحرك              ذه ال تم أن تعمل ه ذا فهي مجبرة على العمل      . لألمور يح ول
 .»متعاونة مع بعضها ومنسقة جهودها 

ى تنسيق الجهود والتعاون ت       إن اإل  عني أن الفصل بين السلطات ليس      شارة إل
 .جامدًا أو مطلقًا وإنما هو فصل مرن

 : الفصل المرن بين السلطات- لتفسير الثانيا

Séparation nuancée des pouvoirs 

ار المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات إلى                  نا نخلص من مجموع األفك إذا آ
ضرورة تخصص هيئات الدولة في وظائف وأعمال محددة تتولى القيام بها، فإن            

نا ننسى أمرًا ال يقل عن ذلك أهمي              ذا يجب أال يجعل ة، أال وهو ضرورة الحفاظ     ه
ة      ى وحدة الدول سلطات، طالما أن                 ؛عل ين ال يام صالت ب ك ضرورة ق ى ذل  ومعن

 .وهي الدولة: هذه السلطات ليست سوى تروس في آلة واحدة
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ال   ضل أن يق ن األف ك فم ى ذل سلطات    :وعل تقالل ال و اس وب ه  إن المطل
L'autonomie des pouvoirs   يس الفصل بين السلطات  La separation ، ول

des pouvoirs   خاصة وأن عبارة الفصل بين السلطات لم ترد في آتابات أي من ،
سكيو     وك أو مونت ذا        . ل بله واضعو      الومن الواضح أن ه م يتق ول المرن ل سير المعق تف

الدساتير في أواخر القرن الثامن عشر؛ ألن شاغلهم األول آان القضاء على األنظمة      
 .نتسكيو إلى حد تفسيرها تفسيرًا جامدًااالستبدادية مسلحين بأفكار مو

ين          بدأ الفصل ب د عرف م بدأ آ            لق ه أي م م يلق دًا ل سلطات مج ولكن في  . خر  ال
ثل   بادئ أخرى م ى م تمد عل ام تع راقبة الحك ائل لم نا المعاصرة ظهرت وس نظم
ر أن مبدأ الفصل بين السلطات                  سياسة، غي راقبة محرآي ال يلة لم المعارضة آوس

زالال  ية ت ه أهم سياسية  ل نظم ال صنيف ال ند ت زة : وخاصة ع ر الرآي بدأ يعتب فالم
د  م ألح ين       أه ة ب ى العالق تمد عل ذي يع صنيف ال و الت روفة وه صنيفات المع الت

ة    سلطات العام سلطات فصًال جامدًا، بينما                . ال ى فصل ال ائم عل نظام الرئاسي ق فال
 . والرقابةيقوم النظام البرلماني على التعاون بين السلطات وتبادل المعلومات

 المبحث الثاني

 تطبيقات ترآيز السلطة وفصل السلطات
يقات الحديثة والمعاصرة لترآيز السلطة وفصل السلطات             تنا للتطب في دراس
بدأ الفصل بين السلطات أو باألحرى استقالل السلطات،                 يقات م بدأ بدراسة تطب ن

ت ترآيز السلطات   وأهمها النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ثم ننتقل إلى تطبيقا        
سي أو نظام حكومة الجمعية والنظام شبه         نظام المجل ا ال سلطات وأهمه درج ال وت

 .الرئاسي

 :  نظم أساسها الفصل بين السلطات-١
Les régimes politiques à base de séparation des pouvoirs 

ين    ين متوازن شأة نظام ى ن سلطات أدى إل ين ال صل ب بدأ الف سير م إن تف
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ين    ين السلطات وهو النظام                ومختلف ق ب نظام األول مستوحى من الفصل المطل ال
نظام     و ال سلطات وه ين ال رن ب صل الم يق الف و تطب ي ه نظام الثان ي، وال الرئاس

وسنعرض لكل من هذين النظامين وخصائصهما وأهم تطبيقاتهما في         . البرلماني 
 .العالم المعاصر

 :Le Régime présidentiel  النظام الرئاسي) أ ( 
ي   تور األمريك ر واضعو الدس ان  ١٧٨٧تأث سكيو، وآ وك ومونت تابات ل  بك

ين السلطات على أنه يعني الفصل المطلق بين السلطات       بدأ الفصل ب سيرهم لم تف
بدأين    ي م تور األمريك ى الدس ك أرس ى ذل ل  : وعل ضوي لك تقالل الع بدأ االس م

 .سلطة، ومبدأ التخصص الوظيفي

ن آل سلطة من سلطات الدولة الثالث، ويقصد باالستقالل العضوي أن تكو    
سلطتين   ستقلة عن ال ضائية، م سلطة الق يذية وال سلطة التنف شريعية وال سلطة الت ال

تكوين والحل            رئيس الواليات المتحدة ينتخب     . األخريين، وخاصة في مجال ال ف
رلمان ام الب ساءلته أم ن م شعب وال يمك طة ال يار . بواس تم اخت رس ي والكونج

 .وال يملك الرئيس األمريكي حل البرلمانأعضائه من الشعب 

أما التخصص الوظيفي فيقصد به أن تختص آل سلطة من السلطات الثالث            
ذاتها      نة ب ى غيرها مما                . بوظيفة معي تها إل فال يجوز ألي سلطة أن تجاوز وظيف

 .يدخل في اختصاص سلطة أخرى

داء إن االستقالل العضوي والتخصص الوظيفي ال يعني عدم التعاون في أ       
ف، فكل سلطة تتعاون مع األخرى في أداء الوظيفة المعهود بها إليها وقد                الوظائ

تعاون مستقًال عن النصوص القليلة الموجودة في دستور سنة                ذا ال ا ه ، ١٧٨٧نم
 .والتي لم تشتمل إال على عناصر ضئيلة متعلقة بالتعاون الوظيفي

 :خصائص النظام الرئاسي

يذية  -١ سلطة التنف دة ال و : وح د ه ى شخص واح يذية إل سلطة التنف د بال يعه
ين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء               ذي يجمع ب رئيس األمريكي ال ال
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دة من السكرتيرين، وهم يقابلون الوزراء في النظام              رئيس ع ساعد ال وي
رارات     دار الق ي إص لطة ف ون س م ال يملك ي، إال أنه ستمد . البرلمان وي

رئيس سلطاته من آونه منتخبًا من        ونتيجة لذلك  .  الشعب في مجموعه   ال
وي        تع بمرآز ق و يتم وهو مستقل عن الكونجرس الذي ال سلطة له         . فه

 .في اختياره، آما أنه ال يملك مساءلته سياسيًا

ون      -٢ سكرتيرين ال يكون ا أن ال زلهم، آم سكرتيرين ويع رئيس ال ين ال يع
ومن ناحية أخرى ليس للسكرتيرين     . مجلس وزراء مستقل عن الرئيس     

وا أعضاء بالكونجرس؛ إذ ال يجوز الجمع بين سكرتارية              ح  ق أن يكون
نواب      س ال سيه مجل رس بمجل رلمان أي الكونج ضوية الب وزراء وع ال

 .ومجلس الشيوخ

ونًا وخاصة في رسالته السنوية التي يوجهها إلى                 -٣ رح قان رئيس أن يقت لل
ن  ية، ولك سنة التال شريعي لل رنامج ت ثابة ب ر بم ي تعتب الكونجرس، والت
ر    ق األم و تعل ى ل رئيس حت راح ال رفض اقت ستطيع أن ي رلمان ي الب
وافقة      ى الم يلة إلجبار الكونجرس عل رئيس وس ك ال زانية، وال يمل بالمي

 .راحاتهعلى اقت

ال يملك الكونجرس أن يحرك مسئولية الرئيس السياسية أو مسئولية أي            -٤
سكرتيرين  وزراء أي ال ن ال ل    . م رئيس ح ك ال ك ال يمل ل ذل ي مقاب وف

 .الكونجرس

يها                -٥ ا إل ود به فالسلطة التنفيذية  : تتخصص آل سلطة في الوظيفة المعه
رئيس  توالها ال توالها الكو   . ي شريعية ي ام الت ل المه رس، أي إوآ ن نج

هذا مع مراعاة أن هناك استثناءات      . التخصص الوظيفي هو المبدأ العام    
تثناءات بعضها تجد مصدرها في الدستور                   ذه االس بدأ وه ذا الم ى ه عل
رئيس في مواجهة القوانين التي وافق                   نوح لل تو المم ثل حق الفي سه م نف
يها الكونجرس وحق مجلس الشيوخ في االعتراض على تعيين آبار          عل
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ين    ين الفيدرالي ناك استثناءات نبعت من التطبيق العملي مثل      . الموظف وه
ا إلى                     بعث به ائل ي شريعات عن طريق رس راح الت رئيس في اقت حق ال

 .الكونجرس

 : Le Régime parlementaire   النظام البرلماني )ب( 
سلطات مع وجود                      ين ال ى أساس الفصل المرن ب نظام البرلماني عل وم ال يق

وا  اون وت سل تع ين ال شريعية زن ب يذية والت وجد. طتين التنف ي  ب وي نظام البرلمان ال
به رئيس للوزارة          ى جان ة وإل يس دول  رئيس الدولة يسود وال يحكم أما رئيس        ,رئ

 . ويتكون البرلمان عادة من مجلسين.الوزارة فيتولى مسئولية الحكم

يذية بالتعاون               سلطة التنف شريعية وال سلطة الت ين ال ة ب ز العالق  والرقابة  وتتمي
توازن سمًا بال نظام مت ا يجعل ال بادلة مم ساهمة . المت ان م ي إمك تعاون ف بدو ال وي

شريع    ية الت ي عمل يذية ف سلطة التنف ي    . ال رئيس األمريك ى ال ر عل نما يحظ إذ بي
دم مشروعات  ي أن تق نظام البرلمان ي ظل ال ومة ف ين، يجوز للحك راح القوان اقت

ر من             ل إن أآث رلمان، ب ين الب من التشريعات في النظم البرلمانية ذات       ٪٩٠قوان
 .أصل حكومي

ان     رلمان، وإمك ل الب ي ح ومة ف ي حق الحك ر ف بادلة فتظه رقابة المت ا ال أم
ثقة     تجواب وطرح ال سؤال واالس ريق ال ن ط رلمان ع ام الب ومة أم ساءلة الحك م

 .بالحكومة وسحب الثقة منها

د من الدول التي تتبنى النظ                يوم عدي الم ال وجد في الع : ام البرلماني أهمها  وي
بريطانيا وجمهورية ألمانيا االتحادية والنمسا وإيطاليا ولوآسمبورج       : أوروبا  في  

سلنده والد   رويج وإي سويد والن ندا وال يكا وهول رلنده وبلج ركاوأي يا. نم ي آس : وف
 .آندا: وفي أمريكا الشمالية. أستراليا ونيوزلنده: وفي أستراليا. اليابان والهند

 :م البرلمانيخصائص النظا

يذية  -١ سلطة التنف ية ال سلطة : ثنائ ية ال ي ثنائ نظام البرلمان من خصائص ال
ورية،  يس جمه ًا أم رئ ان ملك ة، سواء أآ يس دول وجد رئ يذية، إذ ي التنف
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ى جواره يوجد رئيس وزراء يتولى مسئولية الحكم                م وإل سود وال يحك ي
 .ويكون مسئوًال أمام البرلمان

وزارة  -٢ سئولية ال ية    ت: م سئولية جماع رلمان م ام الب وزارة أم سأل ال
ردية سئولية ف ضامنية وم سياسة  . ت ضامنية عن ال سئولية الت ر الم وتعتب

 .العامة للحكومة هي أهم ما يميز النظام البرلماني

سين غالباً         -٣ رلمان مكون من مجل ففي إنجلترا يوجد مجلس اللوردات   : الب
البرلمانية المعاصرة التي   ومجلس العموم وآذلك الحال في أغلب الدول        

غير أن وجود مجلسين بالبرلمان ليس أمرًا       . أوردنا تعدادًا لها فيما سبق    
 .ضروريًا لكي يعتبر النظام برلمانيًا

سلطات        -٤ ين ال توازن النظري ب توازن هو نتيجة المساواة بين         : ال ذا ال وه
سلطتين، آ تعاون و ال ومات وال بادل المعل يجة لت ه نت ا أن رقم بادل ال ابة ت

ر  سلطة التنفيذية ال تتدخل في اختيار أعضاء البرلمان أو في           . والتأثي فال
اد       رلمان لالنعق وة الب ق دع يذية ح سلطة التنف ن لل ي ولك يمه الداخل تنظ

ومن ناحية أخرى للبرلمان مساءلة الحكومة      . وحق فض دورات انعقاده   
ئلة واالستجوابات وطرح الثقة بالحكومة وسحب الثقة         عن طريق األس

نها  ل ذلك لرئيس الوزراء أو لرئيس الدولة حسب األحوال            . م وفي مقاب
 .حق حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة

رن التاسع  ي الق ذي ازدهر ف ي ال نظام البرلمان سية لل الم الرئي ذه هي المع ه
ذين ال        ين ال ين التقليدي تاب األوربي ن الك ر م اب الكثي ع إعج ان موض شر وآ ع

 .ذا النظام باعتباره نظامًا متوازنًايزالون يحلمون بعودة ه

ين السلطة لم يكن مطبقًا من الناحية العملية                   توازن النظري ب ذا ال ر أن ه غي
د    شكل جام ن البرلمانية مرت بمراحل إ: ويمكن من الناحية التاريخية أن نقول     . ب

 : هى ثالث

رلمانية المزدوجة المتوازنة       يها  ثم مرحلة البرلمانية التي يغلب ف      ,مرحلة الب
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رلما ه ن مصحوبًاالب ومة أمام سئولية الحك رحلة المعاصرة وهي ,بم رًا الم  وأخي
را   ي إنجلت سود اآلن ف ي ت رلمانية الت سئولية   .الب ا م ي ظله ثور ف ن أن ت  وال يمك
وين سبب تك رلمان ب ام الب وزارة أم زبيال زية ودور الح ومة اإلنجلي ن  الحك

 .السياسيين في إنجلترا

رلمانية ال        -١ ا عن الب توا   أم ك التي سادت في ظل          زنة فهي  مزدوجة الم  تل
 .الملكيات غير المطلقة

ين سياسيين هامين هما رئيس الدولة والبرلمان،        ين قطب سمًا ب م مق ان الحك آ
ين    ذين القطب ين ه ة ب ى العالق بة عل سمة الغال و ال توازن ه ان ال ي  ,وآ ذه ه  وه

توريا      ة فيك م الملك بل حك را ق ي إنجلت ادت ف ي س رلمانية الت ية  الب ل ملك ي ظ وف
 .يوليوز في فرنسا

ي          -٢ ك الت ي تل وزارية فه سئولية ال بوعة بالم رلمانية المط ن الب ا ع وأم
ى            ية األول د الحرب العالم ا بع وفي ظل هذه البرلمانية      . تحددت معالمه

ي      م دور ف ب أه ان يلع ذي آ رلمان ال د الب ي ي زة ف سلطة مرآ ت ال آان
سياسية    ياة ال ذا الدور يكتسب أهمية م      ,الح ن أن الحكومة آانت نابعة  وه

رلمان    رلمانية هي التي تكون تشكيل الحكومة ومن   . من الب ية الب فاألغلب
 .هنا آانت الحكومة مجرد لجنة منبثقة عن البرلمان

سلطة التنفيذية إال إذا آانت                     ام ال ي مه ومة في تول ستمر الحك وال يمكن أن ت
اء ا ل رض همح سئولة أمام ا م رلمان ألنه سئولأي إ. لب ام ن الم وزارية أم ية ال

يار الكافي للحكم على النظام بأنه برلماني وإذا ما فقدت                  رلمان آانت هي المع الب
ديم            ى تق رغمة عل ون م ية تك ية القانون ن الناح ا م رلمان فإنه ة الب ومة ثق الحك

 .استقالتها

رة  -٣ رلمانية المعاص ين     : الب رلمانية هات دت الب ر تع نا الحاض ي وقت ف
ثال الو  . المرحلتين  زي           والم نظام اإلنجلي ك هو ال ى ذل فلم تعد  . اضح عل

ى    م عل يار الحك ي مع سلطات ه ين ال توازن ب وزارية أو ال سئولية ال الم
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ي ه برلمان نظام بأن ر الوضع  . ال را غي ي إنجلت زبين ف ام الح ك أن نظ ذل
ونة من حزب األغلبية داخل مجلس                زية هي لجنة مك ومة اإلنجلي فالحك

ي وم البريطان زب. العم إن الح ذا ف ن ول ل م ى آ سيطر عل اآم ي  الح
ا يجعل هاتين السلطتين هيئة واحدة               يذية، مم شريعية والتنف سلطتين الت ال

ا أن المسئولية الوزارية أمام مجلس             العموم ال   من الناحية العضوية آم
ن يخاطر بسحب الثقة                    ية، ألن الحزب الحاآم ل نعقد من الناحية العمل ت

زب، وا     صالح الح ضر بم ى ال ي ومة حت ن الحك ذه   م ل ه ل مح آلن ح
ل       شعب بح ى ال وزراء إل يس ال تكم رئ رلمان أن يح ام الب سئولية أم الم
رلمان في وقت مبكر وإجراء انتخابات جديدة بحيث تصبح مساءلة                الب

 .الحكومة مباشرة أمام هيئة الناخبين ال أمام البرلمان

يار أو      إن المع ا ف ن معالمه ر م ي آثي تلف ف رلمانية تخ نظم الب ت ال وإذا آان
سئولية الوزراء السياسية أمام البرلمان                 ال ية هو م نها من الناحية القانون . جامع بي

دا هذا العنصر المشترك بين النظم البرلمانية هناك عدة نظم برلمانية تبعًا                يما ع ف
 .لعدد األحزاب السائدة في الدولة

و     ا ه سياسية آم ياة ال ى الح سيطران عل يان ي زبان سياس ناك ح ان ه إذا آ ف
ا هو الحال في الهند فإن الحكومة                 الحال في      را أو حزب واحد مسيطر آم إنجلت

بات       ن الث در م تع بق ي تتم يادة وه م والق ة الحك ة مهم وم بممارس ون . تق وال تك
سجيل األحداث   ى مجلس لت تحول إل ذي ي رلمان ال ن جانب الب تهديد م عرضة لل

 .والمناقشات

ا إذا آان     ز ع                 تأم نها حزب حائ يس من بي دة أحزاب ل ناك ع ى األغلبية    ه ل
ر       ين عناصر غي تالف ب ن ائ تتكون م ومة س إن الحك رلمان ف ل الب ة داخ المطلق

تة      ر ثاب وزارة من جانب          ,متناسقة وغي ساءلة ال رة م ى آث بات إل رجع عدم الث  وي
نها  ثقة م حب ال رلمان وس سابقة أن    ,الب صورة ال ن ال س م ى العك بدو عل نا ي  وه

سيا    ياة ال ى الح سيطر عل از الم و الجه رلمان ه ام   . سيةالب ذا نظ ى ه ثال عل والم
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 .الجمهورية الرابعة في فرنسا

غطي في الواقع عدة أنظمة   ا سبق أن اصطالح نظام برلماني ي      م  م نخلص 
تلفة اختالفًا آبيرًا تبعًا لنظام األحزاب المتبع في الدولة وهذه الحقيقة تؤآد ما                مخ

ص    ى الن ط عل تمد فق سياسي ال يع نظام ال ن أن ال يه م رنا إل بق أن أش وص س
سياسي          ى االجتماع ال ا عل ي فالنظام البرلماني منصوصًا عليه ف    . الدستورية وإنم

تلفة واحد وهو        دول المخ اتير ال  يؤآد في جميع الدول البرلمانية على مسئولية        دس
وزارة أمام البرلمان    غير أن هذه النصوص عندما تطبق في مجتمعات مختلفة        . ال

 أو تبني نظام الحزبين السياسيين أو       في ترآيبها الداخلي من حيث تعدد األحزاب       
 .نظام الحزب المسيطر تؤدي إلى نتائج مختلفة وأحيانًا متناقضة

  :  نظم أساسها ترآيز السلطات-٢
Les régimes politiques à base de confusion des pouvoirs 

شريعية،  سلطة الت صالح ال ا ل سلطات إم ز ال تم ترآي سلطة أوي صالح ال  ل
يذية نظام    فف ,التنف ية أو ال ومة الجمع ام حك ام نظ سنا أم د أنف ى نج ة األول ي الحال

 .المجلسي، بينما في الحالة الثانية نكون أمام النظام شبه الرئاسي

  :نظام حكومة الجمعية أو النظام المجلسي)  أ ( 
Le régime d’assemblée  &  Le régime congestionnel 

ى أساس أن   ية عل ومة الجمع ام حك وم نظ سلطتين  يق ين ال رلمان ب ع الب يجم
يذية    شريعية والتنف سلطتين، إال أنه                . الت ين ال ك هات ان يمل رلمان وإن آ ر أن الب غي

شريع، فإنه يترك مهمة التنفيذ إلى لجنة تباشرها باسمه                  ة الت ى مهم ان يتول وإن آ
ته وإشرافه ين . وتحت رقاب م مجرد تابع يذية ه نة التنف ك فأعضاء اللج ى ذل وعل

رلمان، ب   ائهم في الحكم متروك لمطلق تقدير البرلمان            للب اؤهم أو عدم بق وليس . ق
رلمان،         يذ إرادة الب رد أداة لتنف م مج ستقيلوا ألنه يذية أن ي نة التنف ضاء اللج ألع

نة التن  ين اللج ى أن الخالف ب اس إنف  بمعن ى أس ل عل رلمان يح يذية والب اذ رأي ف
 .البرلمان
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ا تقدم رجحان آفة البرلمان على ال          ين مم وقد تبلور هذا الرجحان    . حكومةيب
  : همافي خاصيتين تميزان النظام المجلسي

إذ يتولى  : خضوع اللجنة التنفيذية للبرلمان من حيث اختيار األشخاص          -١
ا يختص البرلمان بعزلهم                يذية، آم يار أعضاء اللجنة التنف رلمان اخت الب

 .من مناصبهم إذا تراءى له ذلك

يذية للب       -٢ يختص : رلمان من حيث تصرفات أعضائها    خضوع اللجنة التنف
ال راقبة أعم رلمان بم ومة الب ه ,الحك رلمان ل ك أن الب ى ذل رتب عل  ويت

ق      ومة ح ون للحك ا دون أن يك ومة أو إلغاؤه ال الحك ديل أعم تع
 .االعتراض أو االستقالة

ى      ذي أرس سري ال نظام السوي و ال ية ه ومة الجمع يق المعاصر لحك والتطب
سري   تور السوي سه الدس نة أس صادر س ديالت  ١٨٤٨ال يه تع ت عل ذي أدخل  وال

نة       تور س ياغة الدس ادة ص و إع ا ه ل أهمه ديًال لع سين تع ى خم صل إل دة ت عدي
 . وإن آانت هذه التعديالت لم تمس جوهر النظام المجلسي١٨٧٤

 :Le régime Semi – présidentiel  النظام شبه الرئاسي) ب ( 
سا ف  ي فرن ي ف نظام البرلمان شل ال ندما ف ي ع رابعة الت ورية ال ي ظل الجمه

ا دستور سنة        رلمان وتكراره طرح الثقة بالحكومة           ١٩٤٦أقامه شاط الب  نظرًا لن
نة          تور س عو دس رص واض يذية، ح سلطة التنف تقرار ال دم اس ى ع ذي أدى إل ال

نظام الرئاسي، مع                   ١٩٥٨ باس بعض مالمح ال يذية باقت سلطة التنف وية ال ى تق  عل
نظ          ى بعض خصائص ال اء عل وبذا ولد ألول مرة نظام مختلط      . ام البرلماني اإلبق

نظام شبه الرئاسي       سمى بال دول في أمريكا الالتينية      . ي ر من ال د وضعت آثي ولق
سي المعروف باسم دستور     ذا الدستور الفرن نقولة عن ه اتير م ريقيا دس وفي أف

 .الجمهورية الخامسة

 :خصائص النظام شبه الرئاسي
ب   -١ نظام ش ي ال ورية ف يس الجمه شعب  رئ ن ال تخب م ي من ، ه الرئاس
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ية        يس مجرد رئيس دولة يسود        أي  إ  . ويمارس سلطات واسعة فعل ه ل ن
 .وال يحكم آما هو الحال بالنسبة لرئيس الدولة في النظام البرلماني

يس مجلس وزراء ووزراء           -٢ ة رئ يس الدول ى جانب رئ وجد إل وهؤالء . ي
وهم مسئولون  . ةيعاونون رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة التنفيذي      

رلمان مسئولية تضامنية ومسئولية فردية       ام الب ومة أم . عن سياسة الحك
يما    يذية وف سلطة التنف ية ال تعلق بثنائ يما ي ذ ف به الرئاسي يأخ نظام ش وال

 .يتعلق بمسئولية الحكومة أمام البرلمان بأهم مالمح النظام البرلماني

نظام شبه الرئاسي سلطاته م               -٣ رلمان في ظل ال حدودة ورغم أنه من      الب
ن       ومة، إال أن دوره م ن الحك ثقة م حب ال ستطيع س رية ي ية النظ الناح
ية سواء في التشريع أو في مراقبة السلطة التنفيذية يجعل                 الناحية العمل

 .منه مجرد تابع للسلطة التنفيذية

سا خاصة بعد سنة                 ذه الخصائص في فرن د تأآدت ه  عندما عدل   ١٩٦٢وق
يس ا       شعب، ثم قام الرئيس             الدستور وأصبح رئ تخب مباشرة من ال ورية ين لجمه

وية مرآز رئيس الجمهورية وتأآيد سلطاته التي جعلت                  ام في تق دور ه ديجول ب
وزارة         واجهة ال ي م ورية ف يس الجمه صاصات رئ ض اخت صف بع ه ي الفق
ا أسلحة استراتيجية، ال تملك المؤسسات األخرى أسلحة تواجهها               رلمان بأنه والب

ا  ذه     . به م ه رلمان وحق طرح موضوع على االستفتاء               وأه األسلحة حق حل الب
 . من الدستور١٦وحق استخدام نص المادة 
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  الفصل الثانىخالصـــة
 

سلط مجموعة من                   ردية وت بادرات الف دام الم ى انع ؤدي إل سلطات ي ز ال ترآي
شطين على النظام وبالتالي تدهور الدولة       أما الفصل بين السلطات فيؤدي إلى     . الن

سلطة     أن ت  سلطة ال تجه إلى استخدا     . وقف ال سلطة ي مها حتى ألن آل من يمسك ب
 .ن السلطة توقف السلطةإيجد سلطة أخرى توقفه أي 

يها إساءة استخدام السلطة ألن                  ل ف سلطات يق ا فصل ال والمجتمعات التي به
ة   سدة مطلق ة مف سلطة المطلق سدة وال سلطة مف ين   . ال صل ب وجد ف يث ال ي ا ح أم

إ    سلطات ف س  ال تفرغ أحد لعمل محدد، فيتدهور لطات تفسد بعضها بعضًا وال ي ن ال
 .األداء

ن السلطات بأنظمة ترآيز السلطة     نة األنظمة التي تقوم على الفصل بي      ومقار
يق تقدم                 سلطات لتحق ين ال ى الفصل ب ؤآد ضرورة العمل عل سلطات ي درج ال وت

 .المجتمع

 
 الثانيالفصل أسئلة على 

 

بدأ الفصل بين       : ١س السلطات مبينًا الفروق بين الفصل المرن والفصل       اشرح م
 .الجامد

 .اشرح النظام الرئاسي: ٢س

 .اشرح النظام البرلماني: ٣س

 .اشرح نظام حكومة الجمعية: ٤س

 .اشرح النظام شبه الرئاسي: ٥س
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 الفصل الثالث
 الديمقراطية وإسناد السلطة

 :فاهداأل
راطية   التعريف ب   شعب للشعب وبيان تطورها           :وهي الديمق شعب بال م ال  حك

 .الديمقراطيةواتجاه العالم المعاصر إلى اعتماد االنتخابات وسيلة لتحقيق . وصورها

 :العناصر
 .المارآسيةالديمقراطية الليبرالية والديمقراطية مفهوم  .١

 .المباشرة والنيابية وشبه المباشرة وشبه النيابية: الديمقراطيةر صو .٢

 .االنتخاب المباشر واالنتخاب غير المباشر .٣

 .االنتخاب باألغلبية واالنتخاب بالتمثيل النسبي .٤

 .أساليب تحقيق التمثيل النسبي .٥

ز   .٦ ذي يم ي ال تخاب األلمان ام االن تخاب  نظ ردي باالن تخاب الف ج االن
 .بالقائمة

ي    راطية   الديتعن ين في ممارسة السلطة              مق ر عدد من المواطن ساهمة أآب . م
وم     راطية   وإذ تق ا الحرية والمساواة فإن مفهومها            الديمق ين أساسيين هم ى رآن عل

نظم              يل بعض ال دًا، حيث تم يس واح راطية   ل ى إعطاء األولوية للحرية،    الديمق إل
ام األول               ساواة في المق نما تضع نظم أخرى الم د ظه   . بي نا فق ر مفهومان ومن ه

راطلل يدي لل  : يةديمق ي التقل وم الليبرال راطالمفه سي  , يةديمق وم المارآ والمفه
 .يةديمقراطاالجتماعي لل

راطية   ويصدق وصف      ى نظم عديدة، إذ يمكن تطبي      الديمق الديمقراطية  قعل
تلفة  كال مخ ور لل    . بأش دة ص ناك ع إن ه ذا ف راطية ول ى  ديمق راطية  : ه الديمق

راطية   المباشرة، و   ية، و  الديمق شبه الديمقراطية  شبه المباشرة، و  الديمقراطية  النياب
 .النيابية
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يلة   ي الوس تخابات ه ر االن راطية وتعتب سلطةالديمق ناد ال تخابات . إلس واالن
 :لكل منها مزايا وعيوب بدورها لها نظم متعددة وقواعد مختلفة،

 .الديمقراطيةتعريف :   المبحث األول

 .يةالديمقراطصور :   المبحث الثاني

 .إلسناد السلطةالديمقراطية الوسيلة : االنتخابات :   المبحث الثالث

 المبحث األول

 الديمقراطيةتعريف 

تكون آلمة      راطية     ت  Démos :من مقطعين مستمدين من اللغة اليونانية       ديمق
ى  ى  Cratos شعب ،   بمعن ة تعني حكم الشعب    بمعن م أو سلطة، أي أن الكلم  حك

صفة عام         شعب، وب راطية   ة  أو سلطة ال هي الحكومة التي يساهم فيها أآبر    الديمق
 .عدد من أفراد الشعب

ة  راطية ودراس يم    الديمق دة مفاه ة ع تطلب دراس ا ت راطية  ف,له ي الديمق ف
ر أساس   ي تعتب ة، الت راطية العصور القديم يالديمق ت تعن ثة، آان سيادة  الحدي ال

شعب    ة لل مباشرة ولكن لم يكن     ديمقراطية  القديمة  الديمقراطية  ولقد آانت   . الكامل
رون   يد ال يعتب ان العب ا آ سياسية، وإنم ياة ال ي الح ساهمون ف شعب ي راد ال ل أف آ

ا أن             ة آم سائل العام م حق التصويت في الم ين له راطية  مواطن ة لم  الديمق القديم
 .ليبراليةديمقراطية  تكن 

ن   وم ع ديها مفه ربية ل دول الغ إن ال ثة ف صور الحدي ى الع نا إل وإذا انتقل
راطية   الدي وم الدول الشرقية       مق هي حكم  الديمقراطية  وإذا آانت   . يختلف عن مفه

ه يكفي لتوفرها أن يساهم أآبر                    نكولن، فإن ا عرفها لي شعب آم شعب لل شعب بال ال
سلطة              شعب في ممارسة ال راد ال راطية   و. عدد من أف : تقوم على رآيزتين  الديمق

ساواة    وم          . الحرية والم ى مفه نما تغلب الحرية عل راطية  ولكن بي الليبرالية الديمق
ساواة لها األولوية في مفهوم          إن الم وإزاء عدم استجابة   . المارآسيةالديمقراطية  ف
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ثور على طريق خاص              تهاد للع واجب االج ان ال شعوب آ بات ال ين لمتطل المفهوم
 . الديمقراطيةلكل مجتمع لتحقيق 

  :الليبراليةالديمقراطية  -١
راطية    يدية هي     الديمق ربية التقل راطية    الغ رالية الديمق وهي صورة من     : الليب

راطية   صور    ام األول        التى   الديمق وفي هذا المفهوم تعني     . تضع الحرية في المق
سه، إن       ية نف راده، لتنم ن أف رد م ل ف شعب، لك رية لل ر الح شعب توفي ومة ال حك

 .الحرية هي التي تسمح لكل اآلمال أن تتحقق بما في ذلك األمل في المساواة

راطية   الديموفي ظل      ة على مستويين         ق تع الحرية بحماي رالية تتم على : الليب
 .مستوى نشاط الحكومة، وعلى مستوى عالقة الحكام بالمحكومين

بل  ي تق شاط الحكومي والبرلمان ستوى الن ى م راطية فعل رالية أن الديمق الليب
ة                 سائل العام تعلق بالم يما ي ى اختالف اآلراء ف ؤدي الحرية إل ؤدي هذا إلى    . ت وي

ود  ية ومعارضةوج دم  . أغلب ا ال تع يوم فإنه م ال ى الحك ية تتول ت األغلب وإذا آان
تعت  م إذا تم ى الحك ة أن تتول بقاء وفرص ة ال ا فرص ي له ا تعط ية، وإنم األقل

ي ية ف ستقبل باألغلب ية المعارضة . الم رم رأي األقل ية تحت ك أن األغلب ى ذل ومعن
نها من ممارسة آل حقوقها السياسية مثل الحصانة ا         لبرلمانية وحق التعبير وتمك

ا واالشتراك في اللجان البرلمانية           بل إن النظام اإلنجليزي القائم على      . عن رأيه
نظام الحزبين السياسيين، آما سنرى، يشرك المعارضة في القرارات المصيرية           

 .المتعلقة بالدولة

سودها   ة ي ا عالق ة بأنه ية والمعارض ين األغلب ة ب صوير العالق ن ت ويمك
فالتنافس بين األغلبية والمعارضة هدفه الوصول إلى       . لتسامح والتبادل التنافس وا 
سلطة ى       ،ال ضاء عل ة الق ها دون محاول سلطة تمارس ى ال ندما تتول ية ع  واألغلب

ن الطرفين  رام م بة االحت دة واج سامح قاع ون الت ا يك ية وإنم بل . األقل رًا تق وأخي
ر رأي ا ة تغي ي حال ية ف ع األقل سلطة م بادل ال ية ت ية األغلب شعب وحصول األقل ل

 .على أصوات أغلبية الشعب
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يد       رية بتأآ رام الح ر احت ين يظه ام بالمحكوم ة الحك تعلق بعالق يما ي وف
ومة عدم المساس بها، أيًا آانت األغلبية                   ى الحك ين عل ردية التي يتع الحريات الف

 .التي تتولى الحكم

  :المارآسيةالديمقراطية  -٢
راطية   ظلت    رالية في ا    الديمق لعصور الحديثة سائدة بمفردها قرابة قرن      الليب

يد لل                وم الوح رونها المفه وا يعتب رين آان ى إن المفك راط ونصف حت ولكن . يةديمق
سياسية ظهر مفهوم آخر لل                  نظم ال ر الفكر المارآسي في ال نذ أث هو ديمقراطية    م

 .االجتماعيةالديمقراطية المارآسية أو الديمقراطية 

راطية   و سية، التي   الديمق شفية سنة              المارآ ثورة البل نذ ال دأت في الظهور م  ب
سلط        ١٩١٧ ى الت اإلجماع في آل ما يتعلق بنشاط وتحرك الحكومة،        و، ترآز عل

ين      ات المواطن ي عالق ية ف ساواة الواقع ى الم ستند عل وقت ت س ال ي نف ذه . وف ه
راطية    م طورها مارآس وتالميذه، آانت مطبقة في                 الديمق ا روسو ث بأ به التي تن
دو د من ال اد عدي نها االتح سوفيتى ل م ى ال بل تحولها إل شرقية ق ا ال ودول أوروب

صين    رالية وال الديمقراطية المارآسية توصف من البعض بالديمقراطية هذه . الليب
ية  ستبدة أو التحكم بعض La démocratie autoritaireالم ن ال  وتوصف م

راطية  اآلخر ب  شعبية   الديمق  La démocratie sociale ouاالجتماعية أو ال
populaire.  

 ية؟ديمقراطولكن لماذا يوجد مفهومان في العالم المعاصر لل
دة التي أعطيت لسبب وجود مفهومين لل        سيرات العدي ين التف ديمقراطية  من ب

 .الديمقراطيةنعرض ثالثة تفسيرات تعيننا على التعمق في فهم 

 : التفسير التاريخي والوظيفي-التفسير األول 
سير ف ذا التف تلخص ه راطية ي أن ي ي  الديمق ت ف ندما آان رالية، ع ت ليب آان

آأداة الديمقراطية  ومن ثم استخدمت فكرة     . مرآز المعارضة من نظم استبدادية        
 .عقلية في الصراع ضد االستبداد، وبدت آما لو آانت نظامًا أساسه الحرية
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يفة     ت وظ رة آان ذه الفت ي ه راطية ف لطة    الديمق ى س دود عل ع ح ي وض ه
إن تأآيد سيادة األمة في ذلك الحين آان يعني إبعاد الحاآم أو على             ولذا ف . الحاآم 

 .األقل تحديد سلطاته الواسعة

رة التي خرجت فيها             تداء من الفت من مرآز المعارضة   الديمقراطية  ولكن اب
ا حاجة إلى تحديد السلطة، وإنما أصبحت بحاجة إلى                    د به م يع سلطة، ل ولت ال وت

 . وهذا التبرير هو مساندة المواطنين للحكم.تبرير وتفسير ممارستها للسلطة

صحة ألن    ن ال يء م ه ش سير ب ذا التف ك أن ه راطية ال ش بداية الديمق ي ال ف
ة ومعارضة استبداد الحكام          ي مقاوم ولذا فقد آانت ترتكز أساسًا على      . آانت تعن

نه إإذ  . مكن اعتباره تفسيرًا آامالً   ولكن هذا التفسير يشوبه القصور وال ي      . الحرية
واجد ال         ال نا استمرار ت سر ل راط  يف رالية القائمة على الحرية بعد أن        ديمق يات الليب

ى عصر النظم االستبدادية المطلقة       إن منطق هذا التفسير آان يقتضي اختفاء       . ول
راطية  بحت     الديمق ستبدة، وأص ة الم ومات المطلق تفت الحك د أن اخ رالية بع الليب
راطية    لعالم، وهو ما لم يحدث إذ ال تزال هي أساس الحكم في أغلب دول ا   الديمق
االجتماعية الديمقراطية  الليبرالية تعيش في الدول الغربية إلى جانب        الديمقراطية  

 .المنتشرة في الدول المارآسية

 : ثنائية فكرة الحرية-التفسير الثاني 
راطية إن أساس      مارآسية، واحد   مليبرالية أ ديمقراطية    آانت  أ، سواء   الديمق
ا سنرى، فكرة معقدة ونسبية فالحرية من وجهة          وهو الحرية،     ولكن الحرية، آم

 .نظر الفرد هي إمكانية آل فرد في توجيه سلوآه دون تدخل أو قهر من الخارج

 إن الحرية بالنسبة     ,ة لها معنى مختلف   اعولكن الحرية من وجهة نظر الجم     
تمد على رضا ا                ة يع سلوك الجماعي للدول ى أن ال سياسي تعن لجماهير للمجتمع ال

 .أعضاء الجماعة

راطية   إن   ين الحرية من وجهة          الديمق تكامل ب ى أساس ال ة عل رالية قائم الليب
رد والحرية من وجهة نظر الجماعة         الليبرالية الديمقراطية   ومن ثم تقبل     ,نظر الف
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 .وجود أغلبية ومعارضة

ا  راطية أم ريتين  الديمق وم الح ين مفه ضًا ب ناك تناق رى أن ه سية فت . المارآ
ذ  ويرجع ذلك إلى أن الحرية الفردية ترفض آل        . لك فهي تعلي حرية الجماعة     ول

يها من الخارج، بينما الحرية السياسية تعني إعطاء السلطة السياسية                  رد عل يد ي ق
بل أعضاء الجماعة باتخاذ اإلجراءات القهرية الالزمة          اختصاصًا مفوضًا من ق

وجد تناقض بين الحرية الفردية   إلعالء الحرية السياسية على الحرية الفردية إذا         
سياسية رية ال ين أن  . والح سياسية يتع رية ال ع الح ردية م رية الف ي الح ولكي تلتق

بد أن   يكون المجتمع مجمعًا على القرارات التي تتخذ، انطالقًا من هذا التحليل ال           
 .يةديمقراطيكون هناك مفهومان لل

 : قائم على قبول المجتمع المرآب -المفهوم األول 
سوده            ذي ت ذا هو المجتمع ال راطية   وه رالية    الديمق يدية أو الليب في هذا   . التقل

ذا   يح ه ذا يب تمع، ول بول المج ية ومعارضة بق ود أغلب رة وج تمع تحظى فك المج
دد األحزاب ر تع لطة . األخي ين س تعارض ب ان ال تمعات بإمك ذه المج رف ه وتعت
راد      وق األف ة وحق وم     . الدول ذا تق ية على أساس التوفيق بين     الليبرالالديمقراطية  ول

 .مصلحة الدولة ومصلحة األفراد

 : الشامل وإجماع األمة االتفاق يبحث عن -المفهوم الثاني 
ى لل         ثل األعل اع هو الم راطية اإلجم سية  ديمق ه في المجتمع       . المارآ ك أن وذل

تفق جميع أفراده على آل المسائل يتم تحقيق المثل األعلى لكافة الحريات                ذي ي ال
ردية دالف ي آن واح سياسية ف ذي .  وال سلوك ال بع إال ال ن يت رد ل ية آل ف فمن ناح

رار جماعي سيكون من صنع آل أفراد المجتمع                   بله، ومن ناحية أخرى آل ق . ق
طة       سلطة بواس ة ال تكون ممارس راد، وس ة لألف رية الكامل تتحقق الح م س ن ث وم

 .الجميع

رة المجتمع اإلجماعي والحكومي القائمة على اإلجما           . ع ليست جديدةإن فك
ارآس ارل م ددها وطورها آ م ج ا روسو ث ادى به د ن ورة . فق يقها ث ي لتحق ويكف
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ى     رية، بمعن ة الح ية لممارس ية الموات ق الظروف الواقع ى خل ؤدي إل ررية ت تح
إذ يؤدي توفير هذه الظروف     . إلغاء الطبقات وتحقيق المساواة الفعلية بين األفراد      

يًا سواء         ى تالشي التناقضات تدريج ين اآلراء أو التناقضات بين    إل  التناقضات ب
 .المصالح

تة ويلقي الضوء على أساس                 ى حقائق ثاب نطوي عل يل ي ذا التحل ورغم أن ه
دول المارآسية، وا                    تخابات التي آانت تجري في ال بع في االن لتي األسلوب المت

اع الشعب، إال أن هناك جانبًا ال يزال يحتاج إلى          صتحر  ى إجم سلطة عل يها ال  ف
ضا  تعلق بوجود نوعين من        إي يما ي راطية ح ف ذا الجانب يقدمه التفسير  . الديمق وه

ى آون            تمد عل ذي يع ثالث ال راطية   ال رآبة من عنصرين رئيسيين هما      الديمق   :م
 .الحرية والمساواة

 :تقوم على الحرية والمساواةالديمقراطية  -التفسير الثالث 
ومان لل ناك مفه ون ه راطية  لكي يك و الديمق د أن يك ي ب ناقض ف ناك ت ن ه

 .الديمقراطيةأساس 

ويبدو أن تحقيق .  الحرية والمساواة : هما تقوم على رآيزتين  الديمقراطية  إن  
اد يكون مستحيالً           ين في آن واحد يك فممارسة الحرية تؤدي إلى خلق نوع      . الهدف

ساواة من    ع   في  الالم ال المساواة يؤدي إلى وضع قيود على الحرية      . الواق . وإعم
 . المفكرون إلى أن الحرية والمساواة فكرتان متناقضتانولذا ينتهي

يار بين الحرية والمساواة وتفضيل إحداهما على األخرى              ين االخت ذا يتع . ول
إذا اختار المجتمع الحرية فإن هذا يعني االتجاه نحو              الليبرالية، أما الديمقراطية  ف

ه نحو  ي اتجاه ذا يعن إن ه ية ف ساواة الواقع تار الم راطية الديمإذا اخ شعبية أو ق ال
 .المارآسية

د يتبادر إلى الذهن أن                     ه ق ى إيضاح، ألن نقطة تحتاج إل ذه ال الديمقراطية وه
ساواة  ضحي بالم رالية ت زة     . الليب و الرآي ساواة ه بدأ الم حيح، فم ر ص ذا غي وه

ريات ولل  ية للح راطية   األساس رالية  ديمق دول الليب ي ال ي   . ف ساواة الت ن الم ولك
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ا      الليبرالية هي المساواة القانونية وليست المساواة الفعلية،       ية  الديمقراطتتمسك به
دم فرصًا متكافئة لجميع أفراد                    ية تق واعد قانون ي وضع ق ية تعن ساواة القانون والم

ذه القواعد القانونية ال يمكنها أن تحقق مساواة فعلية واقعية،          . المجتمع  ر أن ه غي
راد في ظل هذه القواعد القانونية مت            أما المساواة  . فاوتين تفاوتًا آبيراًُ  إذ يظل األف

راطية   التي تحرص      ى تحقيقها فهي المساواة          الديمق سية أو االجتماعية عل المارآ
 .الفعلية أي المساواة في الثراء والتمتع بالمزايا المادية

ية أخرى ن ناح نا ؛وم ن قول م م راطية  إن  : يجب أال يفه سية الديمق المارآ
ساواة تار الم ا تضحي ،تخ ن  أنه راطية بالحرية، ولك ؤآد أن الديمق ية ت االجتماع

ي الظروف     ساواة ف يق الم د تحق يها إال بع ن الوصول إل ية ال يمك رية الحقيق الح
ية صادية واالجتماع سلطة، . االقت تحقق يجب أن يمسك بال ساواة لكي ت ذه الم وه

سمحون بالمعارضة، أي يتطلبون إجماع           ستبدون ال ي ام م تة، حك و بصفة مؤق ول
ة  بداية، ولكنه في النهاية سيتحول            األم ر حقيقي في ال ًا غي د يكون إجماع ذي ق  ال

 .إلى إجماع فعلي

 : والعشرينىداحوتحديات القرن الالديمقراطية 
سعين في    رن العشرين توال        يالت يات المارآسية  ديمقراط سقوط ال   ىات من الق

اد      صادي الذي سابقًا ودول أوروبا الشرقية؛ بسبب الفشل االقتالسوفيتى في االتح
ور       ة وتده ح واألغذي ثل القم ية م ياجات األساس د االحت ن س ز ع ي العج ثل ف تم
سياسية  ة ال قوط األنظم ى س ا أدى إل وال؛ مم روب رؤوس األم صناعة، وه ال
رالية بعضها قريب من النظام الرئاسي                  ى الليب اتير أقرب إل ي دس اتير وتبن والدس

ا هو الحال في روسيا االتحادية؛ وبعضها مالمح             أوروباه برلمانية مثل دول     آم
 ).١٩٩٦ ,النهضة ، دارالسوفيتىاالتحاد :  دآتورة سعاد الشرقاوي:راجع(الشرقية 

شل   باط وف ر أن اإلح راطية غي اًء   الديمق ناك رض ي أن ه سية ال يعن المارآ
امًال عن      راطية   آ سبب التفاوت              الديمق دول معارضة ب ذه ال شهد ه رالية، إذ ت الليب

ين الطبقات      شديد ب تعاد المؤسسات الحاآمة عن آثير من مشاآل الجماهير       , ال واب
 .مثل الصحة والتعليم



١٣٥  المؤسسات-الباب الثاني 

ع     ستقل يتناسب م ث م ريق ثال ن ط بحث ع ين ال تحديدات يتع ذه ال وإزاء ه
ال في الحرية والمساواة وحق الجميع في خيرات             ة ويحقق اآلم ظروف آل دول

تمع نوعة  . المج ثة المت صيغة الثال ذه ال ى ه ثور عل تم الع م ي ا ل ى وم ة إل ن دول  م
تخلف     ر وال ن الفق ي م نف تعان ر والع شحونة بالتوت تمعات م تظل المج أخرى س
تح الباب على مصراعيه لالنتهازيين والجماعات المنظمة لتحقيق أرباح              سبب ف ب
ية وعجزها عن التعبير عن آرائها والمشارآة                  اة األغلب ى حساب معان ية عل خيال

 .بالعمل المنتج في ارتقاء الدولة

  الثانيالمبحث

 الديمقراطيةصور 

من منطلق عالقة الشعب بالسلطات التي      الديمقراطية  يمكن تصنيف أشكال       
ى      ثله إل راطية     تم راطية     مباشرة، و  ديمق ية، و  ديمق راطية     نياب شبه مباشرة، ديمق

رًا صورة لم يعالجها الفقهاء إال في السنوات األخيرة وهي            شبه الديمقراطية وأخي
 .النيابية

 :La démocratie directe   المباشرةاطية الديمقر -١
ور     ن ص صورة م ذه ال ي ه راطية ف شرع    الديمق وره وي شعب أم ناقش ال ي
 .مباشرة ويقرر دون وساطة الحكومة

ي   ذه ه ت ه راطية آان دن الديمق دت الم يث وج ة، ح صور القديم ي الع ف
ا يالئم مرآزها الجغرافي والديموجرافي                نظام م ذا ال ة في ه ية القديم  وقد  .اليونان

راطية   وصلت    ى أفضل صورها في أثينا في عصر بيريكليس            الديمق المباشرة إل
Siécie de Periclés        ة آل شهر تقريبًا ثم تم بصفة دوري  آانت االجتماعات ت
وآانت آثرة االجتماعات مناسبة للظروف السائدة إذ آان        . في فترات أآثر تقارباً   

يد وه            روآًا لألجانب والعب شاط االقتصادي مت ين، أي ليس من       الن سوا مواطن م لي
 .حقهم االشتراك في الحياة السياسية



١٣٦ النظم السياسية في العالم المعاصر

ه في شكل جمعية شعبية                  ذي يجتمع بكامل شعب ال ى جانب ال  Ecclesiaوإل
ناك مجلس مكون من  ان ه سمى ٥٠٠آ ان Boulé عضو ي ذا المجلس آ  ، وه

شئون العامة، ويشبه أعضاء المجلس                   إدارة ال شعب ب ية ال ة جمع ًا تحت رقاب مكلف
ش ي  الم نواب ف يه ال ي        ار إل سلطات الت زايا وال يث الم ن ح ديث، م صر الح الع

نهم ليسوا منتخبين وإنما يتم اختيارهم بالقرعة      ا، ولك تعون به وآان يقال عن . يتم
ك الوضع إ    ذلك .  الشعب المتدين يرى أن الصدفة هي تعبير عن إرادة اآللهة   نذل

ه بمجرد أن تتم انتخابات فإن من شأن ذلك القيام ب            ليجارشية أوانتقاء يولد طبقة    أن
وم      ع مفه تعارض م ا ي تقراطية ، مم راطية أو أرس ين  الديمق ك الح ي ذل ا . ف أم

ن     شعب م س وال ين المجل تبعاد أي صلة ب ى اس ؤدي إل ه ي رعة فإن يار بالق االخت
 .شأنها أن تجعل هذا األخير خاضعًا للمجلس

د اختفت      وال وجود لها إال     .المباشرة تقريبًا في وقتنا الحاضر    الديمقراطية  لق
سرية        ذه المقاطعات ال تمت بصلة إلى          . في بعض المقاطعات السوي وهي في ه

راطية  رمانية     الديمق يد الج ن التقال ا م ة، وإنم ية القديم الس  . اليونان وجد مج إذ ت
ين     وهذه المجالس تمارس طقوسًا دينية واجتماعات       Landsgemeindeللمواطن

وم بوضع الق        ,شعبية  سًا يق ين مجل وانين العادية والدستورية، والتصديق على      وتع
رر وسائل اإلنفاق العام وجمع الضرائب، ويتولى أعمال اإلدارة             دات، ويق المعاه

 .العليا في المقاطعة

دد   غيرة الع ات ص ي جماع يقه إال ف ن تطب نظام ال يمك ذا ال زيد إن ه ال ي
دادها ع   ى تع دة    ل سويسري ن جاك روسو، الاولعل هذا ما يفسر لنا أن ج . آالف ع

 .في آتاب العقد االجتماعيالديمقراطية األصل، هو الذي دافع بحرارة عن 

د سمح في السنوات األخيرة بالتغلب على آثير من                  تقدم التكنولوجي ق إن ال
ة التي آانت تقف في وجه تطبيق           يات المادي مما حدا . المباشرةالديمقراطية العقل
و ومن ياء آراء روس ى إح رين إل تاب المعاص روف بالك وء الظ ي ض شتها ف اق

رأي        تطالع ال تفتاء واس ريق االس ن ط ك ع رة وذل تمعات المعاص دة للمج الجدي
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 .بأسلوب علمي متعارف عليه

 :Le Régime Représentatif  النيابيةالديمقراطية  -٢
يه الذين يعتبرون نوابه                 يار ممثل شعب باخت وم ال نظام يق ذا ال ويقتصر . في ه

ية         ية قانون ى عمل شعب عل وابه        دور ال تخاب ن ذه العملية     .  محددة وهي ان  ولكن ه
زه   ن مرآ ستمد م تقالل م تع باس ا يتم شعب، وإنم عًا لل نائب خاض ل ال ال تجع

نواب ينتهي دوره. الدستوري تخاب ال شعب بان وم ال د . وبمجرد أن يق ذا نج وهك
صورة من صور      ذه ال راطية ه ى نقيض   الديمق راطية  عل نما . المباشرة الديمق فبي

ستغني    راطية   الديمت ية، تقصر          ق النيابية الديمقراطية  المباشرة عن المجالس النياب
شعب على مجرد اختيار النواب، وعلى ذلك فإن الشعب ال يعيش إال فترة                دور ال

 .عابرة وهي لحظة إجراء االنتخابات

 :مبررات األخذ بالنظام النيابي
ية     ) أ  (  ررات عمل مباشرة  ال يستطيع الشعب ممارسة السيادة بطريقة     :  مب

ه ال يتصور في دولة ي         تعداد سكانها بالماليين أن يجتمع الشعب ليصدر        ىرجألن
ية        سائل الحكوم رارات في الم إن هذه المبررات العملية هي التي دعت روسو       . ق

ى مضض  بلها عل نه ق ية، ولك ومة النياب بول الحك ى ق و  .إل رح روس د اقت ذا فق ول
 Le mandat impératif اإللزامية تصحيح النظام النيابي باألخذ بفكرة الوآالة 

  .Referndumواالستفتاء 

ية   ) ب( ررات منطق وفضًال عن المبررات العملية توجد مبررات عقلية         : مب
نظام النيابي        تم األخذ بال ؤهله ي من الناحية السياسية ال      فمستوى ثقافة الشعب   . تح

و  واجه الحك ي ت شاآل الت ق الم صدي لدقائ ة والت سائل العام شة الم ن . مةلمناق وم
 فإن الشعب ليس لديه الوقت الكافي الذي يمكن أن يكرسه للمسائل            ,ناحية أخرى   

ة  ان الشعب غير قادر على اتخاذ القرارات السياسية، فإنه أهل           . العام ولكن إذا آ
ين يتمتعون بالحكمة والثقافة والتجربة، التي تمكنهم من تولي           يار ممثل ًا الخت تمام

 .الشئون السياسية
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 :قانوني للنظام النيابياألساس ال
وهذه النظرية . يرتكز النظام النيابي على النظرية القانونية للوآالة      : الوآالة  

 . بين هيئة الناخبين والجمعيات المنتخبةى أ؛تقيم عالقات بين األمة وممثليها

وآالة  وع ال ر :موض ذا األخي إن ه شعب ف ة أو لل سيادة لألم ت ال   إذا آان
وابه إال في       سيادة، بحيث يعتبر العمل الصادر عن    ال يفوض ن مجرد ممارسة ال

شعب              ان صادرًا عن ال و آ ا ل نائب آم ى ذلك فموضوع الوآالة هو جعل       . ال وعل
ا نفس القوة التي للقرارات                    رارات له تخذون ق شعب، وي تكلمون باسم ال نواب ي ال

 .التي يتخذها الشعب، ومن ثم فهي ال تحتاج إلى تصديق من جانب الشعب

وآالة   ة ال ي        : عام وآالة الت إن ال تخاب، ف نواب باالن يار ال تم اخت ندما ي ع
ا هي وآالة عامة وليست وآالة فردية           تعون به  أي أن الوآالة ليست خاصة       ؛ يتم

 .وإنما يعطيها مجموع الشعب للبرلمان آهيئة

إن         اس ف ذا األس ى ه ستبعدة وعل ي م ون المدن ي القان ومها ف وآالة بمفه فال
م سلطة          ين ليست له تارونه         الناخب ذي يخ نائب ال ى ال  أي أن الوآالة     ؛ مباشرة عل

زامية   ر مقبولة بكل النتائج التي تترتب عليها،  Le mandat impératifاإلل  غي
زامية في أن للناخبين أن يحددوا لنائبهم برنامجًا من                  وآالة اإلل تائج ال تلخص ن وت

ى شاءوا                   بهم مت ين عزل نائ يه، ويحق للناخب سير عل  النائب  ويكون . واجبه أن ي
 .مسئوًال أمام ناخبيه، وأخيرًا فإن الناخبين يتحملون مصاريف الوآالة

 :النتائج التي تترتب على الوآالة العامة
 وهم يتمتعون ,فالنواب يقررون باسم الشعب:  الوآالة ال تعني نقل السيادة     -

م                سائل التي تعرض له رارات في آل الم اذ الق ند اتخ نائب حر،  . باستقالل ع فال
 .عمال الصادرة عن النواب ال تحتاج إلى تصديق الشعبواأل

د- سابًا ألح نائب ح دم ال وآالة :   ال يق تعلق بال يما ي ال ف س الح ى عك عل
زامية،  شعب في مجموعه                    إف  اإلل نوب عن ال ة ي وآالة العام نائب في إطار ال  ن ال

 .وال يقدم حسابًا لناخبيه
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يه - ن ناخب ر م يمات أو أوام نائب تعل ى ال وآالة  :  ال يتلق ى ال و معن ذا ه وه
 .نها تعني استبعاد آل نتائج الوآالة اإللزاميةإالعامة إذ 

 :Le démocratie Semi – directe  شبه المباشرةالديمقراطية  -٣
ت  راطية إذا آان م،  الديمق ئون الحك سه ش ى بنف شعب يتول ل ال رة تجع المباش

راطية   و شعب في مجرد اختيار نو          الديمق ية تحصر دور ال ابه دون أن يكون    النياب
إن  لطة، ف يهم أي س ه عل راطية ل م الديمق رة تطع به المباش راطية ش ية الديمق النياب

ر  بعض مظاه راطية ب ا    الديمق ستطيع به ائل ي شعب وس ين ال ضع ب رة وت المباش
وهكذا يلعب الشعب من جديد دورًا      . ممارسة بعض سلطات الحكم ومراقبة نوابه     

يًا في ظل        راطية   إيجاب ويلعب الشعب هذا الدور عن طريق      . باشرةشبه الم الديمق
ائل  ع وس شعبي  : أرب راض ال شعبي  –االعت تفتاء ال شعبي  – االس راع ال  – االقت

 .الحل أو العزل الشعبي

 :Le veto populaire االعتراض الشعبي  )  أ ( 
شريع إذ     ية الت ي عمل تلفة ف صورة مخ تدخل ب شعب بال راض لل سمح االعت ي

ص  ن اخت شريع م ية الت ل عمل د  تظ بق إال بع ون ال يط ن القان رلمان، ولك اص الب
فإذا تقدم   انقضاء فترة معينة وعدم اعتراض عدد من أفراد الشعب على القانون،           

ذا يعني ضرورة طرح القانون                     إن ه راض ف شعب باالعت راد ال ين من أف عدد مع
ون          رر مصير القان تفتاء ليق شعب في اس ى ال ة تصويت الشعب في    . عل وفي حال

 . القانون فإن القانون يعتبر آأن لم يكناالستفتاء ضد

 : Referendumاالستفتاء الشعبي )  ب(
تفتاء في العصر الحديث بحيث أصبح يشمل آل الحاالت                 وم االس سع مفه ات

يه    ه ف بدي رأي شعب لي ى ال ل أو موضوع أو شخص عل يها عم ي يعرض ف . الت
تفتاء   ن االس واع م دة أن وجد اآلن ع بحت ت د أص ذلك فق ناك ا: ول تفتاء فه الس

تفتاء الدستوري أي االستفتاء على نصوص           ين، واالس ون مع ى قان شريعي عل الت
تفتاء على                 سياسي وهو االس تفتاء ال ه أو نص من نصوصه، واالس دستور بأآمل
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صي       تفتاء الشخ رًا االس سياسية، وأخي سائل ال ن الم سألة م و Plébisciteم  وه
 .ياسياستفتاء الشعب في شخص لتقرير صالحيته لشغل منصب س

وجب الدستور إجراء االستفتاء وفي هذه الحالة يعتبر االستفتاء إجبارياً             د ي  وق
referendum obligatoire    نما يكون االستفتاء اختياريًا  Referendum، بي

facultative تفتاء للسلطة التقديرية للبرلمان        إذا رك الدستور حق إجراء االس  ت
 . الدولةلرئيسأو 

  :١٩٧١ور مصر الصادر سنة صور االستفتاء في دست

  : االستفتاء الدستوري -

تور )  أ ( ى الدس تفتاء عل تفتاء   :االس توري االس تفتاء الدس   أول صور االس
، وقد أجري   ١٩٧١ من دستور سنة     ١٩٣على الدستور بأآمله إعماًال لنص المادة        

ن ، وبدأ العمل به من تاريخ إعال      ١٩٧١ سبتمبر سنة    ١١استفتاء على الدستور في     
 .نتيجة االستفتاء بالموافقة عليه

ر من نصوص الدستور             ) ب( تعديل نص أو أآث  نص الدستور   :االستفتاء ل
ى ضرورة االستفتاء آإجراء إجباري لتعديل أي نص من       , من ناحية أخرى        عل

 التي حددت إجراءات تعديل  ١٨٩نصوص الدستور ويستفاد هذا من نص المادة         
 .الدستور

 :  االستفتاء السياسي-

ة   ) أ( ادة     : المسائل الهام ى حق    ١٩٧١ من دستور سنة        ١٥٢تنص الم  عل
ة التي تتصل بمصالح                      سائل الهام شعب في الم تفتاء ال ورية في اس يس الجمه رئ

 .البالد العليا

ادة   ) ب( نص الم يقًا ل تخذ تطب ي ت راءات الت تور٧٤اإلج ن الدس ن :  م وم
ادة            اء على ما يتخذه     من الدستور إجراء استفت       ٧٤ناحية أخرى أوجب نص الم

ك  وطن وذل ية وسالمة ال وحدة الوطن ة ال ورية من إجراءات لحماي يس الجمه رئ
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 .خالل ستين يومًا من اتخاذها

ـ( رلمان ) ج ل الب يس    : ح شعب إذا رأى رئ تفتاء ال تور اس ب الدس وأوج
 ).١٣٦م (الجمهورية عند الضرورة حل البرلمان 

ومة) د( سئولية الحك ادة : م إن الم رًا ف راءات ،١٢٧وأخي ين إج ي تب  الت
مساءلة الحكومة بمبادرة برلمانية، تنص على جواز إجراء استفتاء إذا آان هناك            

يس الج         رلمان ورئ ين الب ومة ويجر         خالف ب سئولية الحك ورية حول م  نص  ىمه
ادة  ي١٢٧الم نحو التال ى ال ب «:  عل ى طل ناء عل رر ب شعب أن يق س ال لمجل

 . القرار بأغلبية أعضاء المجلسأعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر

د استجواب موجه إلى الحكومة وبعد                  «  رار إال بع وال يجوز أن يصدر الق
 .ثالثة أيام على األقل من تقديم الطلب

يس   «  ى رئ رفعه إل رًا ي س تقري د المجل سئولية يع ر الم ة تقري ي حال وف
ضمنًا عنا     ورية مت يه من رأى            الجمه ا انتهى إل أن  في هذا الش   صر الموضوع وم

 .وأسبابه

ى المجلس خالل عشرة أيام فإذا                   «  ر إل رد التقري ورية أن ي رئيس الجمه ول
د جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع             راره من جدي ى إق اد المجلس إل ع

ويجب أن يجرى االستفتاء  . النزاع بين المجلس والحكومة على االستفتاء الشعبي      
لمجلس، وتقف جلسات المجلس في     خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإلقرار األخير ل        

 .هذه الحالة

فإذا جاءت نتيجة االستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحًال وإال قبل           « 
 .»رئيس الجمهورية استقالة الوزارة 

ينص الدستور على ضرورة استفتاء الشعب على         :   االستفتاء الشخصي     -
ورية    ة الجمه شعب لرئاس س ال حه مجل ن يرش ادة . م صل الم راءات ٧٦ وتف  إج

 : على النحو التالي إذ تجرى؛الترشيح واالستفتاء
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ى       «  يح عل رض الترش ورية، ويع يس الجمه شعب رئ س ال ح مجل يرش
يس          صب رئ شعب لمن س ال ي مجل يح ف تم الترش يه وي تفتائهم ف ين الس المواطن

ناء ع ورية ب ىالجمه راح ثلث ى اقت ل، ويعل ى األق ضائه عل ح  أع رض المرش
ية ثلث        ى أغلب فإذا .  أعضاء المجلس على المواطنين الستفتائهم فيه        ىالحاصل عل

رة أخرى بعد يومين من                       يد الترشيح م يها أع ية المشار إل ى األغلب م يحصل عل ل
ة    ية المطلق ى األغلب ل عل ح الحاص رض المرش صويت، ويع يجة الت اريخ نت ت

 .»ألعضاء المجلس على المواطنين الستفتائهم فيه 

و       «  سًا للجمه ر المرشح رئي ية المطلقة لعدد         ويعتب ى األغلب رية بحصوله عل
تفتاء   ية   . من أعطوا أصواتهم في االس ذه األغلب ى ه م يحصل المرشح عل إن ل ف

 .»وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه اإلجراءات ذاتها . رشح المجلس غيره

 : L'initiative Populaireاالقتراح الشعبي  ) جـ(
دم أسلوب االقتراح الشعبي وسيلة للشعب ل        لمبادرة إلى اقتراح مشروعات    يق

فإذا طلب عدد محدد من المواطنين عرض . قوانين قد يراها ضرورية أو مالئمة    
 .اقتراح على البرلمان فإن على البرلمان أن يدرس االقتراح ويصوت عليه

بدأ  رة أو م راح مجرد فك ون االقت د يك كال فق دة أش راح ع ذ االقت د . ويأخ وق
ون ت           راح في شكل قان واد محددة         يأتي االقت وقد يكون فكرة   . مت صياغته في م

 .ومعها تفاصيل ولكن غير مصاغة في شكل قانون

  :La Révocation ou dissolution populaireالعزل أو الحل الشعبي ) د(
 .يضع العزل الشعبي حدًا لنيابة فرد أو هيئة قبل انتهاء مدة واليته

ردي    - زل الف من عزل النائب أو القاضي     ن العزل الفردي الناخبين     يمكِّ :  الع
ته          دة والي تهاء م بل ان تخب ق راح العزل لعدد معين من هيئة           . المن نح حق اقت ويم

ثًال عُ      ين، م رة    ْشالناخب فإذا صوتت  . ثم يعرض األمر على الشعب    . ر ناخبي الدائ
ية الشعب ضد النائب أو القاضي، يتعين على هذا األخير االنسحاب وتجرى              أغلب

دة الخت      تخابات جدي ه    ان أما إذا صوتت أغلبية الناخبين لصالح النائب       . يار خلف ل
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 .أو القاضي فإنه يعتبر منتخبًا لمدة جديدة

زل الجماعي   - هنا أيضًا يكون حق المبادرة بطلب عزل مجلس منتخب         :  الع
رة         ل ين من ناخبي الدائ دد مع راح بعزل          ويجرى . ع ى االقت ك تصويت عل د ذل  بع

ه  س أي حل رت األغ . المجل إذا تواف ل    ف تور لح ي الدس يها ف صوص عل ية المن لب
 .المجلس تنتهي مدة واليته

  :La démocratie Semi – représentative شبه النيابيةالديمقراطية  -٤

شعب يلعب      تقدمة أن ال ية الم نظم النياب ي ظل ال دا ف رة ب سنوات األخي في ال
ر النفسي على النواب، وإن ظل النائب حرًا، فا             لعام إذا آان  ا ىلرأدورًا في التأثي

رأ    رلمان فإنه ال يملك وسيلة قانونية لالعتراض آما        ىمعارضًا لل ناه الب ذي يتب  ال
شبه المباشرة، وإنما يملك توقيع جزاء عند إجراء انتخابات         الديمقراطية  في حالة   
دة دة لل. جدي صورة الجدي ذه ال اء ه راطية  ويوضح الفقه ية ديمق ز بثنائ ا تتمي بأنه

ئ  ين والهي ئة الناخب شعب هي ثلة لل شريعية المم تالف  . ة الت سمح باخ ية ت ذه الثنائ ه
نهما وهي ثنائية ال وجود لها في               ة نظر آل م المباشرة وال في الديمقراطية وجه

 .النظم النيابية الخالصة

راطية  أن أى ي لل الديمق اس القانون م األس ية ال تحط به النياب راطية  ش ديمق
ية؛ال تائجه األساس ية، وال تمس ن رم  إذ تنياب راطية حت يفة الديمق ية وظ به النياب ش

رلمان الذي يمثل الشعب في مجموعه، آما تبقى على عدم جواز إجبار النائب          الب
سمح بعزل النائب، وال تخضع قراراته لتصديق                 ين، وال ت اذ موقف مع ى اتخ عل

 .نائبيه

ن  راطية ولك ية      الديمق ن الناح ؤدي م ة ت ة ألنظم يح الفرص ية تت به النياب ش
ية إ   نائب           العمل ى ال نويًا عل يًا ومع ى الضغط أدب نائب على نحو يجعله       . ل سلك ال وي

ن     رة أو ع ين مباش صاالته بالناخب ن ات زيد م يه في بار إرادة ناخب ي االعت ضع ف ي
ين        ى آراء الناخب سعى إلى رضا      . طريق الحزب ليتعرف عل ذا ي وهو في آل ه

تخابه        يدوا ان ين لكي يع ادة       . الناخب دم إع تهديد بع إن ال ذا ف انتخاب النائب بعد وهك
وهي سطوة يحرص النظام    . انتهاء مدة واليته تعطي للناخبين سطوة على النائب       
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تبعادها    ى اس الص عل ي الخ ت      . النياب ي آان راع الت ية االقت ولت عمل ذلك تح وب
رلمان،          شكيل الب يدة هي ت تها الوح  العام   تحولت إلى جمعية يبدي فيها الرأى       مهم

 .وجهة نظره في المسائل العامة

راطية   إن   شبه النيابية هي السائدة اليوم في إنجلترا والواليات المتحدة          الديمق
 .وفرنسا

 لثالثالمبحث ا

 االنتخاب
 إلسناد السلطةالديمقراطية الوسيلة 

يلة          تخابات هي الوس ر االن راطية   تعتب ناد السلطة للحكام، حتى إن      الديمق إلس
ين  ربطون ب اء ي ض الفقه راطية بع تخاب، ويالديمق يام واالن ه ال ق رون أن

 .االنتخاب وسيلة اختيار الحكامن كيما لم ديمقراطية  لل

شار   د أدى انت راطية وق يجة    الديمق ى نت رحناه، إل ذي ش ى ال ية، بالمعن النياب
يم االنتخابات، الختيار الحكام وأعضاء المجالس النيابية؛ إذ تعتبر               ة هي تعم هام

 .ليةاع وأآثرها في الشعباالنتخابات هي أسهل الطرق الختيار ممثل

ية االنتخابات، فقد آانت تتم في البداية في جمعيات تنعقد               د تطورت عمل ولق
ان عام ثم تدور مناقشات تتبعها عملية تصويت علنية        ثم ظهرت تدريجيًا . في مك

رية         ضمن س ائل ت ت وس وقت نظم س ال ي نف شرت، وف ية وانت بطاقة االنتخاب ال
 .التصويت

 الفرع األول

 افسية واالنتخابات غير التنافسيةاالنتخابات التن
Les élections disputes et les élections non disputées 

تمع     ل المج تعدد داخ رة ال بول فك ى ق يًال عل سية دل تخابات التناف ر االن . تعتب
ؤدى  ويقصد باال  تخابات ت سية ان تخابات التناف ين    ن ام الناخب ى إتاحة الفرصة أم  إل
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ي   يار ب ر، اخت ي وح يار حقيق حين   الخت تعددة ومرش زاب م تعددة وأح رامج م ن ب
 .متعددين

تلفة       رامج مخ ديهم ب تلفون ل حون مخ تقدم مرش سية ي تخابات التناف ي االن فف
تمون    تلفة   ى  ل إوين م يظهرون للناخبين مزاياهم ومزايا برنامجهم       . أحزاب مخ وه

ى أصوات المرشحين          سون للحصول عل ومن ثم ال يمكن معرفة     . وحزبهم ويتناف
 .تخابات قبل إجرائهانتيجة االن

تم من أجل الحصول  يض، ت ى النق سية، فهي عل ر التناف تخابات غي ا االن أم
ين    صديق الناخب ى ت انهم La ratification des électeursعل  أو إذع

L'adhésion  دول ي ال بع ف نظام المت ي ال دة وه ة واح د أو قائم ح واح  لمرش
 .سك بالمجتمع اإلجماعيالمارآسية وفي آثير من دول العالم الثالث التي تتم

تعدد     تمع الم رة المج بول ظاه ى ق سية عل تخابات التناف دل االن  Leوت
phénomène de la Société Pluraliste عدد هو مجتمع يقوم  والمجتمع المت

ى حرية الرأى      فالمواطنون يتمتعون بحرية الرأى   .  ويترجمها إلى واقع عملي    عل
ن حق ام فم نظام الع يدها إال ال ي ال يق ذهب الت ي الم ين أن يعارضوا تبن  المواطن
وا أحزابًا يسارية         ردي الحر وأن يكون وفي أغلب الدول الغربية يمكن تكوين      . الف

 .أحزاب شيوعية

تمع     ذ بالمج ي تأخ دول الت ي ال بق ف سية فتنط ر التناف تخابات غي ا االن أم
ويعني المجتمع .  الموجود في الدول المارآسية Société unanime اإلجماعي 

سياسية، حزب سياسي                : ماعي اإلج ياة ال تعلق بأساس المجتمع والح فكر واحد م
رأى   رية ال ة لح يح الفرص د ال يت يد، رأى واح رية  وح تماع أو ح رية االج  أو ح
 .الصحافة، وأخيرًا انتخابات غير قائمة على التنافس

ين المجتمع المتعدد والمجتمع اإلجماعي، بين التسامح وعدم             تعارض ب إن ال
سامح، ل    يد العصر الحديث      الت ان هناك أنصار لكل         . يس ول ى مر العصور آ فعل

ر ي النظ ن وجهت ي   . م اع ف تطلب اإلجم ومات ت ت الحك ة آان ية القديم ي المدن فف
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وفي القرنين السابع والثامن عشر ثار الجدل بين مفكري العصر         . مجاالت عديدة 
سياسي          حول  اع آأساس للمجتمع ال تعدد واإلجم ين بر   . ال دوون واستمر الجدل ب

ذي   نحو ال ى ال شرين عل رن الع ى الق تد إل رن التاسع عشر وام ي الق ارآس ف وم
 .فصلناه

 الفرع الثاني

 التوسع التدريجي في حق االقتراع

نذ نهاية القرن الثامن عشر، آان                    راع م حدث تطور تدريجي في حق االقت
ذي أصبح عامًا للنساء والرجال في آل دول                       ذا الحق ال أنه التوسيع في ه من ش

 .لعالم اليوم ما عدا استثناءات نادرةا

ى حق االقتراع حتى بداية القرن العشرين، وهي قيود                  يود عل ناك ق آانت ه
يوم    ت ال يود أزيل ذه الق ن ه تعددة، ولك باب م ى  . ألس رة عل ي نظ سن أن نلق ويح

 .بعض القيود ونتناولها بالتحليل والتقييم

ية التصويت       ) أ( تعلقة بعمل ان من الصعب ف       :  أسباب م ي إنجلترا خالل   آ
رن الثامن عشر عد أصوات الناخبين الذين آانوا يجتمعون في مكان          الق

ة          سائل العام ى الم ام للتصويت عل ؤداه قصر حق      . ع يد م ذا وضع ق ول
نهم          ى أشخاص يمك راع عل داء رأى  االقت ال، حتى يمكن عد    إب اد وفع  ج

 .األصوات

تعقد المسائل الدستورية       ) ب( تعلقة ب بة تسيير النظم   نظرًا لصعو : أسباب م
تقدمة آالنظام الرئاسي والنظام البرلماني فقد وضعت قيود على حق            الم
صوص    سير ن ى تف ادرة عل تعلمة الق بة الم ى النخ صرته عل تخاب ق االن
م تندفع إنجلترا أو الواليات المتحدة في الطريق نحو تعميم            الدستور، ول

 .حق االقتراع

ية     ) جـ ( صادية ومال يود على حق االنتخاب بحيث     آانت هناك ق   : أسباب اقت
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ة  ال آضريبة للدول ن الم نًا م بلغًا معي ون م ن يدفع ى م صر عل ان يق . آ
بة الطبقة الرأسمالية في السيطرة على                   يد يكشف عن رغ ذا الق ولعل ه

 .توجيه الحياة السياسية لضمان مصالحها

د قريب لم تكن المرأة تتمتع بحق االنتخاب في معظم        : الجنس ) د( ى عه حت
دول و   نها اليوم تعتبر ناخبًا مهمًا يحسب حسابه في االنتخابات         ال   وقد ,لك

 أن المرأة تميل إلى االتجاهات      أظهرت الدراسات واستطالعات الرأى      
م المشاآل اليومية                 ى فه ائم عل ية وق ر واقع ا أآث ية، وأن رأيه آما . اليمين

ربية يؤدي                 دول الغ تخابات في ال رأة في االن لى تشجيع إأن اشتراك الم
 .ة تشخيص السلطةظاهر

  وظيفة أم حق؟هل االنتخاب
ن   ا يمك يفة آم باره وظ تخاب باعت ى االن ن النظر إل ية النظرية يمك ن ناح م

اً    باره حق ين فقهاء القرن الثامن عشر وإبان الثورة الفرنسية               . اعت ار جدل ب د ث وق
ر ين المفك تخابب يعة االن رأى. ين حول طب تخاب ذهب ال بار االن ى اعت  األول إل

دفاع عن تقييد االنتخابات وقصرها       وظيفة    ك لل  على فئة محدودة، بينما ذهب      وذل
 . وذلك بهدف تعميم حق االنتخابا الثاني إلى اعتبار االنتخاب حًقالرأى

 :La théorie de l'électorat - fonctionنظرية االنتخاب وظيفة  
ع عن هذه النظرية سيز      مة، ، واعتمد في دفاعه عنها على فكرة سيادة األ        داف

ة     شخص األم وآة ل سيادة ممل يم    . Nation-personneفال ذه المفاه ل ه ي ظ  ف
ة       يام بمهم ى الق ين عل ن المواطن ادرًا م ون ق ن يك تخاب إال لم ق االن نح ح  ال يم

ة       تخاب لحساب األم أنه شأن الوظائف العامة           . أو االن ة ش تخاب وظيفة عام فاالن
تطلب مؤهالت وقدرات         . األخرى  و ي م فه  عدم منح هذا الحق إال      لذا فإن . ومن ث

 .للمواطنين المؤهلين له يعتبر أمرًا مشروعًا

 : La théorie de l' électorat – droitنظرية االنتخاب حق  
رتبط  ذه النظرية بفكرة السيادة الشعبية، وبآراء جان جاك روسو، والتي             ت  ه
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شعبية هي مجموع السيادات والسلطات الفردية             سيادة ال ر ال فإن وعلى ذلك  . تعتب
 .االنتخاب حق لكل مواطن له أن يستعمله أو أال يستعمله

تخاب وهل هو وظيفة أم حق ال يثور في يومنا            يعة االن إن الجدل حول طب
هذا إال عندما تريد دولة إجبار المواطنين على التصويت فتتبنى نظرية االنتخاب            

يفة داء رأي       . وظ رية إب واطن ح رك للم ا تت ق فإنه تخاب ح رية االن ا نظ ه أو أم
شار التدريجي    ضل االنت تخاب حق ف رية االن ان لنظ د آ سه، وق ه لنف تفاظ ب االح

 .لالقتراع العام

 :حرية التصويت
ون      تخاب يك إن االن سية ف تخابات التناف و االن رر ه بدأ المق ون الم ندما يك ع

رًا ر   . ح دة مظاه رية ع ذه الح يار أى    : وله ي اخت ر ف ناخب ح ا أن ال ن أوله  م
ين ل  حين المتقدم ة      المرش ضع ورق ق أن ي ه ح ناخب ل يها أن ال تخابات، وثان الن

تخاب بيضاء في صندوق االقتراع، وثالثها أن الناخب من حقه أال يساهم في         االن
 .عملية االقتراع أي يتغيب عن االنتخابات

تعاد عن   ريد االب واطن ي ي أن الم د يعن تخابات ق ي االن ساهمة ف دم الم إن ع
ي عدم مو       ا يعن سياسية، آم ياة ال سية التي يقوم عليها     الح ى األسس الرئي ته عل افق

 .المجتمع

ر قائم على التعدد               يًا غي ندما يكون المجتمع إجماع ا ع آما هو الحال في    . أم
اد  سوفيتى االتح ماء ال دة بأس ة واح ه إال قائم د أمام ناخب ال يج إن ال ابقًا، ف س

شيوعي        سوفيتى مرشحي الحزب ال ناخب آان ال يتمتع في           . ال إن ال ك ف ى ذل  وعل
راع       ية االقت ي عمل ساهمة ف ن الم ناع ع رية االمت نظام بح ذا ال ل ه ذا . ظ ألن ه

ي عدم موافقته على األسس التي يقوم عليها النظام             وهو ما ال تحبذه    . التغيب يعن
 .النظم اإلجماعية بل ويتناقض مع أسسها

 : سرية االنتخاب
تخاب، ولكن تنظيم سرية االن                رتبطة بحرية االن تخاب م تخاب إن سرية االن
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ر      تخابات وتعتب رية االن ت ح ي قابل صعوبات الت ن ال ر م ادفته صعوبات أآث ص
تطلب قدرًا من الشجاعة                   رًا ضروريًا ألن التصويت العلني ي تخاب أم سرية االن

 .غير متوافر لدى المواطن العادي

نظمة، لم تكن                     ر م تخابات غي ندما آانت االن ة العصور الوسطى ع في نهاي
 .السرية قاعدة محترمة

ية        و ومة الجمع رة حك سا في فت د  La conventionلكن الغريب أن فرن  بع
سية      ثورة الفرن يذ التصويت العلني وتفضيله على              ١٧٨٩ال تجه نحو تحب  آانت ت
سري صويت ال ية  . الت ومة الجمع ي ظل حك سا ف و أن فرن ذا ه سر ه ا يف ل م ولع

تمع اإلجماعي  ى المج رب إل ر La société unanimeآانت أق ذا األخي ، وه
بقي يما س صلنا ف ا ف تخابات آم ية االن ى علن يل إل ة عصر . م ي نهاي ك فف ع ذل وم

ية      ومة الجمع ان لحك تعقل، وآ ة وال ن الحكم زيد م و م نظام نح ه ال ية اتج الجمع
تور  ي دس ك ف تخابات وذل ى سرية االن رة عل نص ألول م ريكتيدور ٦فضل ال  ف

ثورة في        ثة لل سنة الثال ادة    ال  آل االنتخابات «:  التي آانت تنص على أن      ٣١الم
سري  راع ال تم باالقت ين   . »ت ن القوان د م ي عدي صياغة ف ذه ال د وردت ه وق

ا قانون           تخابات، وأهمه نظمة لالن  ٣٠ وقانون   ١٨٥٢ فبراير سنة    ٥العضوية الم
 .١٨٧٥نوفمبر سنة 

ه   ي مادت صر المعاصر ف تور م نص دس ضاء ٨٧وي تخابات أع ى أن ان  عل
 .باشرمجلس الشعب تتم باالقتراع السري الم

 الفرع الثالث

 تعدد نظم االنتخابات

ة متعددة لالنتخابات وأشكال مختلفة لالقتراع مما يحتم ضرورة             وجد أنظم ت
 .االآتفاء بدراسة النظم الرئيسية

يل إلى التحديد واالختراع واإلبداع                 سان يم تعدد هو أن اإلن ذا ال . ومصدر ه
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يار           تعدد هو أن االخت ذا ال سبب األساسي وراء ه ين نظام من األنظمة    ولكن ال ب
ي تفضيل واحد من االعتبارات المتعددة والعمل على تحقيقه من وراء عملية        يعن

تخاب فكل نظام انتخابي يهدف إ           ة والفعا        االن ساطة والعدال يق الب ى تحق لية التي  ل
ستقرة سة وم ية متجان ومة أغلب ي تكون حك ثل ف ثالثة . تتم داف ال ذه األه ولكن ه

يقه       ا في آن واحد       متعارضة وال يمكن تحق ذي يسعى إلى أغلبية       . ا آله نظام ال فال
متجانسة مستقرة، يتعين عليه أن يوسع االختيار أمام هيئة الناخبين، ويتبنى نظمًا          

سيطة ولكنها ال تحقق العدالة      بينما يؤدي تحقيق العدالة المطلقة، وهو ما يوفره . ب
 .قرةالتمثيل النسبي، إلى تقليل فرصة تكوين حكومة متجانسة مست

نا يتعين القيام بعملية اختيار، وهذا ما يفسر أن الدول المختلفة تختلف                من ه
 .نظمها االنتخابية تبعًا الختالف األهداف التي تسعى إليها

  :االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة) أ(
Le Scrutin nominal et le  Scrutin de Liste 

ناخب بانتخاب             وم ال ردي يق تخاب الف فرد واحد ومن ثم ال يظهر في       في االن
د     ح واح م مرش تخاب إال اس ة االن ر     . ورق ون الدوائ ردي تك تخاب الف ي االن وف
 .االنتخابية صغيرة لكي يمثلها نائب واحد

رة ويمثلها عدد                      ية تكون آبي ر االنتخاب إن الدوائ ة ف تخاب بالقائم ا في االن أم
يمثلون الدائرة أي   ويكون على الناخب أن يختار عدة مرشحين        . آبير من النواب  

 .أن يقوم بانتخاب قائمة من األسماء

ة عدة مشاآل لكل منها حلول مختلفة متروك        تخاب بالقائم صدد االن ثور ب وت
 : وأهم هذه المشاآل,لكل نظام حرية االختيار بينها

ى بعض األسماء الواردة في القائمة أم يتعين                    - ناخب أن يشطب عل هل لل
 ا؟عليه الموافقة عليها برمته

ة  - ن القائم ماء م ناخب أن يحذف بعض األس ان لل ن حق. إذا آ ه أن هل م
وائم أخرى أى           أن يقوم بعمل تشكيلة من اختياره من القوائم         يضيف أسماء من ق
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  ؟panachageالمختلفة وهو النظام المعروف بالمزج بين القوائم 

يات مرفوضة          - ذه اإلمكان ى           . إذا آانت ه در أدن ناخب بق سمح لل من فهل ي
 الحرية يتمثل في إعادة ترتيب األسماء الواردة بالقائمة؟

ول التي تعطى لهذه المشاآل تعتبر عالمة على إعطاء حرية للناخب أو                  إن الحل
 .على العكس إجباره على اإلذعان الختيار األحزاب السياسية التي تقوم بإعداد القوائم

  : االنتخاب المباشر واالنتخاب غير المباشر)ب(
Suffrage direct et suffrage indirect 

وم        يه يق دة وف ة واح ى درج تم عل ذي ي تخاب ال و االن ر ه تخاب المباش االن
أما . الناخبون باختيار نوابهم أو باختيار رئيس الجمهورية مباشرة ودون وساطة          

ى درجتين أو أآثر إذ يقوم الناخبون                     تم عل تخاب ي و ان ر المباشر فه تخاب غي االن
ين   يار مندوب شكلون ما يسمى بالمجمع االنتخابي  باخت  , Le corps électoral ي

ضاء     ورية أو أع يس الجمه يار رئ تولون اخت ذين ي م ال ندوبون ه ؤالء الم وه
 .البرلمان

ثلة المعاصرة الهامة على االنتخاب غير المباشر            انتخاب رئيس    :ومن األم
تحدة    واليات الم تحدة في ثانى          إذ ي   ؛ ال واليات الم وم شعب ال اثنين من شهر  يوم   ق

يين     ين الرئاس يار الناخب سة باخت سنوات الكبي ن ال نة م ل س ي آ ر ف  Lesنوفمب
électeurs presidential  ي ع االنتخاب سمى بالمجم ا ي ون م ذين يكون  Le ال

college electoral .  بداية، عن نذ ال ي، م ع االنتخاب ن المرشحون للمجم ويعل
تخابات الرئا  ي ان صالحه ف صوتون ل ذي سي شخص ال ةال ذلك. س يجة ل إن  ,ونت  ف

ين  يار الناخب ية اخت تهاء عمل روفًا بمجرد ان ون مع ورية يك يس الجمه شخص رئ
يين يس . الرئاس ب رئ ورية ونائ يس الجمه يار رئ تخاب الخت راء ان تم إج م ي ث

وم اثنين من شهر يناير التالي                  ورية بواسطة المجمع االنتخابي في ثاني ي الجمه
 .النتخاب الرئاسيين

ثلة ن األم ر المباشروم تخاب غي ى االن ضًا عل تخاب أعضاء مجلس  : أي  ان
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سي    شيوخ الفرن ر التي يمثلها عضو بمجلس الشيوخ              . ال رة من الدوائ ففي آل دائ
م      ون وه ددهم القان خاص ح ن أش ي م ع االنتخاب تكون المجم س  : ي ضاء مجل أع

 .النواب، وأعضاء المجالس المحلية وهم جميعًا منتخبون من الشعب

ارة    د اإلش ى حاالت أخذت فيها مصر بنظام االنتخاب غير المباشر           تحدي .  إل
بل سنة      يار أعضاء مجلس شورى النواب الذي أنشأه الخديوي            ١٩٢٤ق ان اخت  آ

ر المباشر           ١٨٦٦إسماعيل سنة      تخاب غي ى أساس االن تم عل وبنفس األسلوب  .  ي
ان يجر    من سنة  ( انتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية         ىآ
 .١٩١٣ثم الجمعية التشريعية في سنة ) ١٩١٣ إلى سنة ١٨٨٣

م  تخاب رق ون االن ذ قان د أخ سنة ١١وق تور ١٩٢٣ ل ي ظل دس صادر ف ، ال
ر المباشر أيضاً         ١٩٢٣ تخاب غي نظام االن وعلى هذا األساس تم انتخاب أول      . ، ب

رلمان مصري سنة       ٤ غير أنه سرعان ما عدل عنه، وجاء القانون رقم           ١٩٢٤ب
 .وغير نظام االنتخاب وجعله مباشرًا أي على درجة واحدة، ١٩٢٤لسنة 

ر المباشر بالنظم الرجعية دائمًا، إذ                  تخاب غي رن األخذ بأسلوب االن د اقت وق
، ١٩٢٤نجد وزارة زيور باشا التي وليت الحكم على إثر مقتل السردار في سنة               

نة         ارس س تخابات م ي ان ته ف ين وطبق ى درجت تخاب عل ريقة االن ادت ط د أع ق
يد االنتخاب                   . ١٩٢٥ شودة، فأع يق األهداف المن نجح في تحق م ت يلة ل ولكن الوس

نة   ي س ر ف ل     . ١٩٢٦المباش ي ظ ين ف ى درجت تخاب عل د االن ن جدي اد م م ع ث
 .١٩٣٠دستور سنة 

  : التمثيل باألغلبية والتمثيل النسبي)جـ(
Le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle 

يل ب سيطة أو    التمث ية ب ى أغلب ح عل صول المرش تفاء بح ي االآ ية يعن األغلب
رة أو الشعب        يل الدائ أما التمثيل النسبي فيحرص على أن تحصل       . موصوفة لتمث

ي        وات الت دد األص ع ع ب م رلمان يتناس ي الب د ف ن المقاع دد م ى ع وائم عل الق
 .تحصل عليها االنتخابات
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ية المطلق            يل باألغلب ين التمث ز ب تمد التميي ية البسيطة على عدد       يع ة أو األغلب
 .األصوات الالزمة لكي يعتبر المرشح ناجحًا في االنتخابات

يه إال    بق عل ردي ال ينط تخاب الف ى أن االن يه إل ين التنب دء يتع ادئ ذي ب وب
سبي  يل الن يه التمث صور أن يطبق عل ية، وال يت يل باألغلب ام التمث ك ألن . نظ وذل

نظا ذ ب رض األخ سبي يفت يل الن د التمث ع المقاع ة وتوزي تخاب بالقائم م االن
ي حصلت  سبة األصوات الت تلفة بحسب ن وائم المخ ى الق رة عل المخصصة للدائ

ة ل قائم يها آ ا  . عل ية آم ون باألغلب ن أن يك ة يمك تخاب بالقائم إن االن م ف ن ث وم
سبي         يل الن يه إال نظام               . يمكن أن يكون بالتمث ردي فال يمكن أن يطبق عل ا الف أم

 .غلبية سواء أآانت األغلبية بسيطة أم مطلقةالتمثيل باأل

 : Le scrutin majoritaireاالنتخاب باألغلبية أو التمثيل باألغلبية  -١
تخاب إ ن االن ال ع د  يق ح ق نظام أن المرش ر ال ية إذا اعتب تخاب باألغلب ه ان ن

ن          اة، ولك وات المعط ية األص ى أغلب صوله عل رد ح تخابات بمج ي االن ح ف نج
شتر ية الم سبيةاألغلب ية الن ى باألغلب د يكتف ا ق ة آم ية المطلق ون األغلب د تك . طة ق

د     دور واح تفاء ب ى االآ ؤدي إل سبية ي ة أو الن ين المطلق ن األغلبيت يار أي م واخت
تخاب     ادة االن ستلزم إع تخاب أو ي يجة االن رف نت تخاب    . لتع ذ االن م يأخ ن ث وم

ية إ ورتين باألغلب دى ص ى دو    : ح تخاب عل د وان ن دور واح تخاب م ن أو ان ري
 .ضرورة إعادة االنتخاب

 :االنتخاب باألغلبية البسيطة الذي يتم في دور واحد 
Le scrutin majoritaire à un seul tour 

ي   ًا ف ر المرشح ناجح د يعتب ي دور واح تم ف ذي ي ية ال تخاب باألغلب ي االن ف
ر عدد من أصوات الناخبين بالمقارنة باألصوات          ى أآب تخابات إذا حصل عل االن

ي رونالت يها المرشحون اآلخ ن يحصل .  حصل عل تخابات م ي االن نجح ف أي ي
ية         ى األغلب صل عل شترط أن يح وات، وال ي دد األص سبية لع ية الن ى األغلب عل

اة  وع األصوات المعط ن مجم ة م يه  . المطلق تم ف ذي ي سبية ال ية الن ام األغلب ونظ
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دو         ي ال بع ف نظام المت و ال دور األول ه ن ال ته م رف نتيج تخاب وتع ل االن
 .األنجلوسكسونية وعلى رأسها إنجلترا والواليات المتحدة وآندا

 االنتخاب باألغلبية على دورين
 Le scrutin majoritaire à deux tours: 

زًا في االنتخابات إال إذا حصل على                  ر المرشح فائ صورة ال يعتب ذه ال في ه
ة لألصوات المعطاة، وبشرط أن يحصل على أصوات ربع       ية المطلق  عدد األغلب

ين المقيدين بجدول االنتخاب     فإذا لم يحصل أي من الناخبين على األغلبية        . الناخب
المطلقة من الدور األول تعاد االنتخابات بين اثنين من المرشحين هما المرشحان            

ر عدد من األصوات في الدور األول               ى أآب ذان حصال عل ويكفي أن يحصل   . الل
ر عدد من األصو              ى أآب ات لكي يعد فائزًا في االنتخابات،      أي من المرشحين عل

 .وال يشترط في الدور الثاني أن يحصل على األغلبية المطلقة

سية     تخابات الفرن ن االن ى دوري تم عل ي ت تخابات الت ى االن ثلة عل ن األم وم
ية ية الوطن ضاء الجمع تخاب أع ورية أو ان يس الجمه تخاب رئ واء ان ي . س فف

دور ا     تم ال سية ي ة الفرن تخابات الرئاس ة،    ان حين للرئاس يع المرش ين جم  ألول ب
وز بالرئاسة إال       من يحصل على أآثر من نصف عدد األصوات المعطاة،         وال يف

ية        داول االنتخاب يدين بالج ين المق ع الناخب ن رب ل ع ى أال يق تعدد  . عل رًا ل ونظ
إن الحصول على األغلبية المشار إليها                   رة المرشحين ف سا وآث األحزاب في فرن

ادر الحدوث    ذا . ن  خمسة عشر يومًا من      بعد مضى   تعاد االنتخابات في دور ثانٍ     ل
ى  ذان حصال عل ا المرشحان الل ط هم ن المرشحين فق ين م ين اثن دور األول ب ال

 .أآبر عدد من األصوات في الدور األول

صري    شعب الم س ال تخابات مجل ذلك ان ى  ؛وآ صول عل شترط الح  إذ ي
ي دور األول وف ي ال ة ف ية المطلق دماألغلب ة ع صول أى حال ى  ح ح عل  مرش

ى أصوات في                      ر مرشحين حصال عل ين أآث تخابات ب اد االن ة تع ية المطلق األغلب
 .دورة ثانية تتم بعد مدة يحددها قرار رئيس الجمهورية
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 : La representation proportionnelle  بيالتمثيل النس -٢
زاب          ًا باألح ق ظلم ه يلح ادل ألن ر ع ام غي ية نظ يل باألغلب ام التمث إن نظ

سية زاب الرئي رة لألح زايا آبي ق م صغيرة، ويحق يل . ال ام التمث ك ألن نظ وذل
ية يجعل المقاعد من نصيب من يحصل على األغلبية المطلقة أو النسبية                 باألغلب

و             ى أن تف ؤدي إل ذا ي رة وه ز األحزاب الكبيرة بأغلبية المقاعد وال تفوز       في الدائ
د رغم حصولها على عدد آبير      األحزاب الصغيرة إال بعدد ضئيل جدًا من المقاع       

 .من األصوات على المستوى القومي

ق     ذي يلح بن ال ح الغ زية يوض سياسية اإلنجلي ياة ال ن الح ثاًال م ل م ولع
يق نظام التمثيل باألغلبية             صغيرة من جراء تطب في إنجلترا وحتى . باألحزاب ال

ام      آان يوجد حزبان آبيران هما حزب المحافظين وحزب العمال وإلى١٩٨١ع
ا حزب األحرار            دة أحزاب أهمه بهما ع ان حزب األحرار يحصل على     . جان وآ

وم ال يتناسب مع عدد األصوات التي حصل                         عدد من المقاعد في مجلس العم
وم      س العم د مجل دد مقاع تخابات فع ي االن يها ف ين  ٦٣٥عل دد الناخب دًا وع  مقع

ي  يونًا٤٠حوال نة .  مل تخابات س ي ان ى ١٩٧٠وف رار عل زب األح صل ح  ح
ك لم يحصل إال على ستة مقاعد في                    ين ونصف ومع ذل ر من مليون أصوات أآث

ر سنة              تخابات فبراي وم، وفي ان  حصل حزب األحرار على        ١٩٧٤مجلس العم
وم     س العم ي مجل دًا ف شر مقع ة ع ز إال بأربع م يف ين صوت ول تة مالي ي . س وف

تخابات  نة  أآتوب١٠ان ى  ١٩٧٤ر س صل عل ط ١٣ ح دًا فق سة   مقع ع أن خم  م
صالحه من مجموع عدد الناخبين                 مالي  ريبًا صوتوا ل يون ناخب تق ين ونصف مل

 . مليون ناخبًا٤٠الذي وصل إلى 

نًا باألحزاب الصغيرة إذ                     ية يلحق غب يل باألغلب ك أن نظام التمث ين من ذل  يب
. ال يعطيها مقاعد تتناسب مع عدد األصوات التي حصلت عليها في االنتخابات       

ا    ى نظ ر إل ه التفكي ذا اتج يل     ول ة لتمث ي فرص ة ويعط ن العدال زيدًا م ق م م يحق
يًال صحيحًا شعب تمث دى ال سياسية ل يل . االتجاهات ال ام التمث و نظ نظام ه ذا ال ه

 .النسبي
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سبي ال يطبق إال  يل الن ةونظام التمث تخابات بالقائم ى االن يل .  عل م التمث ولكي نفه
يل باألغلبية ال                  يل النسبي والتمث ين التمث ذي يطبق النسبي نضرب مثاًال يوضح الفرق ب

 :على االنتخابات بالقائمة 

رة يمثلها ستة نواب واألصوات المعطاة هي              .  صوت ١٢٠٫٠٠٠لنفرض أن الدائ
 ٨٠٫٠٠٠على  ) أ(حصلت القائمة   ). ب(ة  والقائم) أ(ولنفرض أن هناك قائمتين القائمة        

 . صوت٤٠٫٠٠٠على ) ب(صوت وحصلت القائمة 

ة   إن القائم ية ف ام األغلب نا نظ ستة ) أ(إذا طبق د ال ى المقاع صل عل ر . تح ويعتب
تخابات          ستة فائزين في االن ا القائمة     . أعضاؤها ال فإن أيًا من مرشحيها ال يعتبر    ) ب(أم

 .وت ص٤٠٫٠٠٠فائزًا، رغم حصولها على 

يل النسبي فإن القائمة              نا نظام التمث ا إذا طبق مرشحين والقائمة  ) ٤(يفوز منها   ) أ(أم
 .يفوز منها مرشحان) ب(

سيطاً  سبي ب يل الن ر التمث ية النظرية يعتب شاآل  . من الناح يقاته تظهر م ولكن تطب
يقة  :  مشاآل في هذه الحالة يثير توزيع المقاعد     . وذلك إذا آانت القوائم المتقدمة عديدة      . دق

 .المشكلة األولى متعلقة بتوزيع المقاعد، والمشكلة الثانية متعلقة بتوزيع البواقي

 :الوسائل الفنية لتحقيق التمثيل النسبي 
صحيح  ى ال سبي بالمعن يل الن ين التمث ز ب ي . يجب أن نمي ائل الت ين الوس وب

يات  يل األقل ة الفرصة لتمث ى إتاح ط إل دف فق ية ؛ته زاب األقل ين أح ن  أي تمك م
يل      ون التمث ضمن أن يك رلمان، دون أن ت ي الب د ف ى بعض المقاع الحصول عل
بًا مع أهميتها فالوسائل التي تتيح فرصة لتمثيل األقليات يقتصر أثرها على        متناس

 .تخفيف عيوب التمثيل باألغلبية

يات هي       والوسائل  يل األقل  التصويت المحدد أو الناقص : التي تمكن من تمث
يع األصوات    ية التي ت        أ. وتجم ا الطرق الفن  :ستعمل لتحقيق التمثيل النسبي فهي  م

 .القاسم االنتخابي والعدد الموحد
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 : La representation des minorités تمثيل األقليات  - ١

 : Le vote limité imparfaitالتصويت المحدد أو الناقص  ) أ(
ددًا                         ة ع تخب من القائم ى آل ناخب أن ين ين عل نظام يتع ذا ال أقل من  في ه

رة        نواب المخصص للدائ ان عدد المقاعد المخصصة للدائرة           . عدد ال ثًال إذا آ فم
فإذا آانت . ستة مقاعد، ال يستطيع الناخب أن يختار إال أربعة مرشحين أو ثالثة          

ريقة    إن ط نظمة ف ية م ذه األقل ت ه ين، وآان ث الناخب ثل ثل رة تم ي الدائ ية ف األقل
يها ف ناقص تعط دد أو ال دالتصويت المح وز بمقاع ًا . رصة للف ذا عالج ر ه ويعتب

ن     رة م ي الفت را ف ي إنجلت نظام ف بق ال د ط ية وق تخاب باألغلب يوب االن زئيًا لع ج
ى    ١٨٦٧ ١٨٩١ إلى   ١٨٨٢ على ثالث عشرة دائرة، وفي إيطاليا من         ١٨٨٤ إل

ن  رازيل م ي الب ى ١٨٧٥، وف نة . ١٨٨١ إل ون س ين بمقتضى قان ي األرجنت وف
ب    ١٩١٢ ل ناخ ان لك يث آ د      ح دد المقاع ي ع ساوي ثلث ددًا ي تار ع أن يخ

 .المخصصة للدائرة

 : Le vote cumulatif ع األصوات أو حرية توزيع األصواتتجمي) ب(
 من األصوات مساو لعدد     جميع األصوات يكون لكل ناخب عدد     في طريقة ت   

رة  د المخصصة للدائ سبما    . المقاع ه ح ي ل وات الت ع األص ناخب توزي ق لل ويح
شاء  ا أن     ؛ي ى العدد الذي يشاء من                  فإم وزعها عل ا لمرشح واحد أو ي يعطيها آله

ة مقاعد يكون لكل ناخب أربعة أصوات من                   . المرشحين  رة أربع ان للدائ إذا آ ف
ى ثالثة أو على اثنين                ة مرشحين أو عل ى أربع وزعها عل ه أن ي  آما أن من  ,حق

د ح واح ا لمرش يها آله ه أن يعط ي . حق وات ف يع األص ريقة تجم ستخدم ط وت
ريكية           ا نوي األم ة اللي شريعية في والي تخابات الت ستخدم في االنتخابات      . الن ا ت آم

را  ي إنجلت ية ف سط     . المحل رونها أب ريقة ويعتب ذه الط اء ه ن الفقه ر م بذ آثي ويح
 .الطرق وأفضلها لتحقيق التمثيل النسبي

 :  La représentation proportionnelle  التمثيل النسبي  -٢
سبي، بال     يل الن يع األحزاب               التمث يل جم ى ضمان تمث يق، يهدف إل ى الدق معن
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ًا عدد األصوات التي تحصل عليها في االنتخابات                ساوي تمام سبة ت ولتحقيق . بن
شترك    ياس م ناك مق ون ه ب أن يك ك يج دد   . ذل تحديد ع ون ب ياس يك ذا المق وه

رلمان      ي الب د ف وز بمقع ة للف وات الالزم ياس    . األص دد أو المق ذا الع ر ه ويعتب
دد من المقاعد بقدر                   مرجعًا ل    وز آل حزب بع زين بالمقاعد بحيث يف تحديد الفائ

 .عدد المرات التي يجمع فيها هذا العدد المحدد من األصوات

د   وز بمقع ًا للف ر مقياس ذي يعتب دد األصوات ال تحديد ع وجد طريقتان ل : وت
 .طريقة القاسم االنتخابي وطريقة العدد الموحد

 : Le quotient electoralالقاسم االنتخابي  ) أ(

دد األصوات      سمة ع ن ق يه م ذي نحصل عل رقم ال و ال ي ه م االنتخاب القاس
رة ذه الدائ د المخصصة له دد المقاع ى ع رة عل ي الدائ اة ف دد . المعط ان ع إذا آ ف

اة   وات المعط م     ٢٠٠٫٠٠٠األص إن القاس شرة ف د ع دد المقاع وت ، وع  ص
 .لقوة آل حزبهذا القاسم يعتبر مقياسًا  . ٢٠٫٠٠٠االنتخابي يكون 

وز آل حزب بعدد من المقاعد بقدر عدد المرات التي يجمع فيها القاسم                 ويف
 ).أ ، ب ، ج ، د ( فإذا آانت هناك أربع قوائم . االنتخابي

ة    حصلت  ى   ) أ( القائم  مرات القاسم االنتخابي، ٤  صوت ، أى٨٠٫٠٠٠عل
 .تفوز بأربعة مقاعد

ة    حصل  ى   ) ب(ت القائم رات القاسم االنتخابي    م ٣  صوت، أى  ٦٠٫٠٠٠عل
 .تفوز بثالثة مقاعد

ة    حصلت  ى   ) ج( القائم رتين القاسم االنتخابي،      صوت ، أى    ٤٠٫٠٠٠عل  م
 .تفوز بمقعدين

 , صوت، أى مرة واحدة القاسم االنتخابى      ٢٠٫٠٠٠على   ) د(ت القائمة    حصل 
 .تفوز بمقعد واحد
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 : Le nombre uniforme العدد الموحد  )ب(
دد ال   ريقة الع تلف ط دد      تخ ي أن الع ي ف م االنتخاب ريقة القاس ن ط وحد ع م

لفًا، وال يختلف من دائرة إلى أخرى، وإنما                    وحد معروف س رقم الم وحد أو ال الم
وحد بالنسبة للدولة آلها         م م إذ يحدد قانون االنتخابات سلفًا أن آل مرشح      . هو رق

تخابات                    زًا في االن ر فائ ين من األصوات يعتب ى عدد مع  وهذا العدد . يحصل عل
دد      بار ع ي االعت ذ ف ات تأخ ى دراس ناء عل تم ب تخابات ي ون االن دده قان ذي يح ال
ة وعدد المقاعد التقريبي الذي ترغب الدولة في أن                 ى مستوى الدول ين عل الناخب
وز آل حزب بعدد من المقاعد بقدر عدد المرات التي                    رلمان، ويف نه الب تكون م ي

 .نيجمع فيها الرقم الموحد المنصوص عليه في القانو

 :توزيع المقاعد الباقية 
 العدد الموحد، فإن    اء أآان نظام القاسم االنتخابي أم     أيًا آان النظام المتبع سو    

 .مشكلة تثور متعلقة بتوزيع المقاعد الباقية

هل ترحل هذه المقاعد    : وأول مشكلة تصادفنا عند توزيع المقاعد الباقية هي       
 رة االنتخابية؟إلى المستوى القومي أو توزع على مستوى الدائ

 :ترحيل المقاعد الباقية إلى المستوى القومي
ر المستعملة لكل حزب في جميع                     ة تضاف آل األصوات غي ذه الحال في ه
ية التي تقدمت فيها لالنتخابات، وتكون منها قائمة على المستوى              ر االنتخاب الدوائ

ي ي     . القوم م انتخاب اس قاس ى أس تلفة عل وائم المخ ين الق توزيع ب تم ال ي وي  قوم
ي          ستوى القوم ى الم ستعملة عل ر الم وات غي دد األص اس ع ى أس سب عل . يح

 .مقسومًا على عدد المقاعد التي لم تستفد منها جميع األحزاب

يق هذه القواعد إلى النظام المسمى بنظام التمثيل النسبي التكاملي              ؤدي تطب ي
La representation proportionnelle intégral . رتب على هذا الن ظام ويت

ى بعض    نها أن تحصل عل صغيرة يمك زاب ال زاب، ألن األح دد األح شجيع تع ت
يها في جميع الدوائر االنتخابية التي                  المقاعد بإضافة األصوات التي حصلت عل

 .قدمت فيها قوائمها
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 :توزيع المقاعد الباقية على مستوى محلي
 :فةيتم توزيع المقاعد الباقية على مستوى محلي طبقًا لثالث طرق مختل

ريقة الرياضي      طات، أو ط وى المتوس ريقة أق ي، أو ط ر البواق ريقة أآث ط
 .البلجيكي هوندت

 :La méthode des plus grands restes  طريقة أآبر البواقي -١
ؤدي        ذه الطريقة ت لى منح المقاعد الباقية للحزب الحاصل على أآبر عدد         إه

ة آ ريقة فرص ذه الط نح ه ستغلة، وتم ر الم وات غي ن األص زاب م رة لألح بي
ى القاسم االنتخابي أو على العدد الموحد                  ستطيع الحصول عل صغيرة التي ال ت ال

 .ولكنها تجمع عددًا ال بأس به من األصوات

 :La méthode de la plus forte moyenne طريقة أآبر المتوسطات -٢
ذه الطريقة بالتعقيد وتستفيد منها األحزاب الكبيرة، وهي تعني قسمة              سم ه تت

دد األصوات اإلجمالية التي حصل عليها آل حزب على عدد المقاعد التي آان             ع
ارن المتوسطات ليعطى الحزب  ية وتق د الباق و وزعت المقاع يها ل سيحصل عل
ى      ن يحصل عل ي أن م ي، وطبيع د الباق طات المقع ر المتوس ى أآب الحاصل عل

 .المقاعد الباقية هي األحزاب التي حصلت على أآبر عدد من األصوات

 : Le système d'Hondt  طريقة هوندت  -٣
اآتشف الرياضي البلجيكي هوندت طريقة رياضية متقدمة يمكن بواسطتها            

 :التعرف على نتيجة توزيع المقاعد باتباع خطوات ثالث

سم عدد األصوات التي حصلت عليها آل قائمة على             -١  ثم  ٢ ثم على    ١  يق
 .مإلخ إلى أن يتم استنفاد القوائ ... ٣على 

ى عدد المقاعد المخصصة                   -٢ ى أن نصل إل يًا إل رتيبًا تنازل رتب القاسم ت ي
 .للدائرة

شترآًا      -٣ ًا م رًا عام ر مؤش سابق يعتب ي ال رتيب التنازل ي الت م ف ر قاس آخ
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ستخدم لمعرفة عدد المقاعد التي تفوز بها آل دائرة          وذلك بقسمة عدد   . ي
 .مشتركاألصوات التي حصلت عليها آل قائمة على المؤشر ال

  :مثال للتوضيح
توزيع         ي ل م االنتخاب ام القاس يق نظ ية تطب ح آيف ثال يوض شرح م نقوم ب س
ريقة          طات وط ر المتوس ي وأآب ر البواق ن أآب ل م يق آ ية تطب م آيف د، ث المقاع

 .هوندت لتوزيع البواقي

س    ا خم رة له تعلق بدائ ثال م م    ةالم ام القاس يها أوًال نظ يطبق عل د وس  مقاع
 :لمقاعد وستوزع البواقي على أساس محلي االنتخابي لتوزيع ا

 ٨١٢٥٠  عدد المقيدين بجداول االنتخاب

 ٧٦٣٧٥     عدد الحاضرين

 ٧٥٠٠٠    األصوات الصحيحة

 :حصلت آل قائمة من القوائم األربع المقدمة على 

 صوت ٣٥٠٠٠ أ       القائمة

 صوت ٢١٠٠٠ ب       القائمة

 صوت ١٢٠٠٠ جـ       القائمة

 صوت ٧٠٠٠ د       مةالقائ

 :يتم التوزيع على ثالث مراحل 

 .توزيع المقاعد على أساس القاسم االنتخابي :المرحلة األولى

ر    :المرحلة الثانية اس أآب ى أس ي عل ع البواق اس  توزي ى أس ي أو عل البواق
 .اتأآبر المتوسط

 .تجميع المراحل السابقة للحصول على النتائج النهائية :المرحلة الثالثة
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  : مقاعد القاسم االنتخابي-التوزيع األول 

٧٥٠٠٠  عدد األصوات الصحيحة
١٥٠٠٠ =

٥ 
= 

عدد المقاعد المخصصة للدائرة
=  القاسم االنتخابي

 : توزيع المقاعد على القوائم األربع 

٣٥٠٠٠ 
 =  مقعدًا٢

١٥٠٠٠ 
 )أ(القائمة  =

٢١٠٠٠ 
 =  مقعدًا١

١٥٠٠٠ 
 )ب(القائمة  =

١٢٠٠٠ 
صفر مقعدًا = 

١٥٠٠٠ 
 )ج(لقائمة ا =

 

٧٠٠٠ 
 = صفر مقعدًا

١٥٠٠٠ 
 )د(القائمة  =

ع                ى القاسم االنتخابي توزي ناء عل م ب ذا ت  مقاعد وبقي مقعدان لم يتم        ٣وهك
 .توزيعهما

  : المقاعد الباقية-التوزيع الثاني 

 آيف يتم توزيع المقعدين الباقيين ؟

نا  ناك طريقتي  إ: قل بقايا    ن ه ر ال  Les plus grands restesن طريقة أآث
ر المتوسطات     يق   La plus forte moyenne: وطريقة أآب شرح تطب  ، وسن

يق  شرح تطب م ن صدده، ث ذي نحن ب ثال التوضيحي ال ى الم ين الطريقتين عل هات
 . على نفس المثال التوضيحي Le Systéme d'Hondtنظام هوندت 
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  : طريقة أآبر البواقي -أوًال 

  صوت غير مستغل٥٠٠٠= الباقي )  صوت استغل٣٠٠٠٠( =  مقعد ٢ = القائمة أ

  صوت غير مستغل٦٠٠٠= الباقي )  صوت استغل١٥٠٠٠(=  مقعد ١= القائمة ب 

 صوت غيرمستغل١٢٠٠٠= الباقي ) صفر صوت استغل(= صفر مقعد = القائمة جـ 

  صوت غير مستغل٧٠٠٠= الباقي ) صفر صوت استغل (= ر مقعدصف= القائمة د  

د لم يتم توزيعه يذهب إلى القائمة جـ التي لديها             رابع وهو أول مقع د ال المقع
ر المستعملة      بقايا غي ر ال  صوت، والمقعد الخامس وهو المقعد الثاني ١٢٠٠٠أآب

 .لى القائمة  د إالذي لم يوزع بناء على القاسم االنتخابي يذهب 

  : التوزيع النهائي-التوزيع الثالث 

  مقعد٢ = أ   القائمة      ول بناء على القاسم االنتخابياأل

  مقعد١ = ب  القائمة               

  مقعد١ =  جـ   القائمة       الثاني بناء على أآثر البقايا

  مقعد١ = د  القائمة                

  مقاعد٥                    المجموع 

 حصلت  ) ب   (فالقائمة  . حزاب الصغيرة نظام أآثر البقايا يفيد األ     : ملحوظة
ة        د والقائم ى مقع   حصلت    )ب(  حصلت على مقعد في حين أن القائمة       ) د   (عل
 .)د ( ألصوات التي حصلت عليها القائمة على ثالثة أضعاف ا

 : طريقة أآبر المتوسطات -ثانيًا 
تخابي تظاهر بإعطاء المقعد األول الذي لم يتم توزيعه بناء على القاسم االن            ن

 .)د( والقائمة) جـ( والقائمة )ب( والقائمة) أ(إلى آل قائمة من القوائم أي للقائمة 

 .عد ا مق٣=  مقعد افتراضي ١+  مقعد حقيقي ٢  = أالقائمة  

٣٥٠٠٠
=  صوًتا١١٦٦٦

٣ 
 = المتوسط 
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 . مقعد ٢=  مقعد افتراضي ١+  مقعد حقيقي ١= القائمة  ب  

٢١٠٠٠
= . صوت١٠٥٠٠

٢ 
 = المتوسط 

  . مقعد١=  مقعد افتراضي ١+ صفر مقعد حقيقي= القائمة  جـ 

١٢٠٠٠
= . صوت١٢٠٠٠

١ 
 = المتوسط 

  . مقعد١=  مقعد افتراضي ١+  حقيقيصفر مقعد= القائمة  د  

٧٠٠٠ 
= . صوت ٧٠٠٠

١ 
 = المتوسط 

ة                  وزيعه يخصص للقائم تم ت م ي ذي ل د األول ال  التي حصلت   )جـ (إذن المقع
 ). صوت ١٢٠٠٠( على أآبر المتوسطات 

بع نفس الخطوات السابقة،               وزع ونت م ي ذي  ل ر ال د األخي ى المقع تقل إل م تن ث
 :والنتيجة هي

  . مقعد افتراضي ١+  مقعد حقيقي ٢ =القائمة  أ  

٣٥٠٠٠
= . صوًتا ١١٦٦٦

٣ 
 =المتوسط 

  . مقعد افتراضي ١+  مقعد حقيقي ١= القائمة  ب  

٢١٠٠٠
. صوت ١٠٥٠٠ =

٢ 
 =المتوسط 

  . مقعد افتراضي ١+  مقعد حقيقي١ = القائمة  جـ

١٢٠٠٠
= . صوت ٦٠٠٠

٢ 
 =المتوسط 
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  . مقعد افتراضي ١+ صفر مقعد حقيقي= القائمة  د  

المتوسط
= . صوت ٧٠٠٠

١ 
 = المتوسط 

ر متوسط   ديها أآب ة ل يث إن القائم ى  ف)  صوتًا١١٦٦٦(ح ا تحصل عل إنه
 .المقعد الذي لم يوزع

 :فإذا جمعنا العمليات حصلنا على النتائج اآلتية

 مقعد  ٢ =  قائمة أ   =  التوزيع األول      

 مقعد  ١ =  قائمة ب              

 مقعد  ١ =   قائمة جـ =  التوزيع الثاني + 

 مقعد  ١ =  قائمة أ               

 عدامق  ٣ =   قائمة أ    =التوزيع النهائي      

 مقعد  ١ =  قائمة ب               

 مقعد  ١ =   قائمة جـ         

 صفر مقعد =   قائمة  د          

نها األحزاب الكبيرة              : ملحوظة  ستفيد م ر المتوسطات ت استخدام طريقة أآب
 .على حساب األحزاب الصغيرة
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 أآبر المتوسطاتمقارنة النتائج المترتبة على أآثر البواقي  و

 نتائج واحدة= التوزيع األول 

  مقعد١=  مقعد  ،  ب ٢= أ 

 

 نظام أآبر المتوسطات       نظام أآثر البواقي

  مقعـــد١=  قائمة جـ        مقعد١= قائمة جـ 

  مقعـــد١=  قائمة أ          مقعد١= قائمة د  

 

 هائية  النتائج الن          النتائج النهائية

 عدا مق٣=  قائمة أ        مقعد٢=  قائمة أ 

  مقعد١=  قائمة ب       مقعد١=  قائمة ب 

  مقعد١=  قائمة جـ        مقعد١=  قائمة جـ 

  صفر مقعد= قائمة د       مقعد١=  قائمة د

 :ت طريقة هوند-ثالثًا 
تقدمة       ية م ريقة رياض شف ط وندت أن يكت ي ه تطاع الرياضي البلجيك اس

ع ال        ي يجة توزي ى نت مقاعد على القوائم دون حاجة إلى مكن بواسطتها التعرف عل
 :وتتكون طريقة هوندت من الخطوات التالية. تباع الخطوات الثالث السابقةا

سم عدد األصوات التي حصلت عليها آل قائمة على             -١  ثم  ٢ى   ثم عل  ١يق
ى    ى      ٣عل م عل ى      ٤ ث م عل القوائم  تنفاد وذلك إلى أن يتم اس     ,لخإ … ٥ ث

 ).٤أي في المثال السابق حتى (

رتب القاسم       -٢ يًا حتى يتم استنفاد      ي رتيبًا تنازل  المقاعد المخصصة للدائرة    ت
 ).٥في المثال السابق حتى (
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 dénominateur المؤشر المشترآخر قاسم في الترتيب السابق يسمى    -٣
commun.  

ذا المؤشر المشترك لمعرفة عدد ال           ستخدم ه  بها آل قائمة     تفوز مقاعد التي ي
 . آل قائمة على المؤشر المشتركاوذلك بقسمة عدد األصوات التي حصلت عليه

 :ولنأخذ المثال السابق ونطبق عليه طريقة هوندت

 -١ قائمة أ قائمة ب قائمة جـ قائمة د

١ ٣٥٠٠٠ ٢١٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٧٠٠٠ 

٢ ١٧٥٠٠ ١٠٥٠٠ ٦٠٠٠ ٣٥٠٠ 

٣ ١١٦٦٦ ٧٠٠٠ ٤٠٠٠ ٢٣٣٣ 

٤ ٨٧٠ ٥٢٥٠ ٣٠٠٠ ١٧٥٠ 

رتيب    -٢ تنفاد          ت تم اس ى ي يًا حت وائم تنازل  المقاعد المخصصة للدائرة وفي   الق
 :٥مثالنا عدد المقاعد 

م ١١٦٦٦، ١٢٠٠٠، ١٧٥٠٠، ٢١٠٠٠، ٣٥٠٠٠ و ١١٦٦٦ القاس  ه
 .المؤشر المشترك

سمة عدد األصوات التي حصلت عليها آل قائمة على               -٣ ع المقاعد بق  توزي
 .المؤشر المشترك

٣٥٠٠٠ 
 =  مقاعد٣

١١٦٦٦ 
=  أالقائمة 

٢١٠٠٠ 
 =  مقعد١

١١٦٦٦ 
=  القائمة ب

١٢٠٠٠ 
 =  مقعد١

١١٦٦٦ 
=  القائمة جـ

٧٠٠٠ 
 = صفر مقعد

١١٦٦٦ 
=  القائمة د
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 الفرع الرابع

 اآلثار التي تترتب على نظم االنتخاب المختلفة

عين من نظم االنتخاب  تباع نظام م  افيما يلي اآلثار التي تترتب على       نعرض  
يل البرلماني آما تنعكس                  ى التمث نعكس عل ار ت ذه اآلث تخابات، وه تائج االن ى ن عل

 .على مرآز األحزاب

 :اآلثار على التمثيل البرلماني
سبي لكل حزب سياسي عددًا                 يل الن رون بالتمث ة المق تخاب بالقائم يعطي االن

ولذا فإن  . دى هيئة الناخبين  من المقاعد في البرلمان يتناسب مع أهميته وشعبيته ل        
يقًا للع                 تخاب تحق ر أشكال االن ر أآث يل يعتب رن بالتمث ة المقت تخاب بالقائم الة، داالن

ي  ردي أو     فرويعط تخاب الف ريقة االن ه ط نحها ل صغيرة ال تم زاب ال ة لألح ص
ية   يل باألغلب ذ بالتمث ع األخ ة م تخاب بالقائم تاح  . االن ي ت ذه الفرصة الت ن ه ولك

صغي  ا يجعل من  لألحزاب ال رلمان، مم دد االتجاهات داخل الب ى تع ؤدي إل رة ت
 .الصعب تكوين أغلبية منسجمة تتمتع باالستقرار

ية  يل باألغلب ًا إن التمث ى أحق ؤدي إل ا أوضحنا ي ه آم ة، ألن يقًا للعدال ل تحق ق
شية،        صغيرة الهام نه يحقق ميزة أساسية وهي الف   غبن األحزاب ال لية التي اع ولك

ة اال       تج من قل سياسية داخل البرلمان وسهولة تكوين أغلبية متناسقة           تن تجاهات ال
 .ومستقرة

ي  - ؤدي ف ة ي رديًا أم بالقائم ان ف واء أآ ن س ى دوري تم عل ذي ي تخاب ال  االن
ى     تائجه عل تمد ن ي تع دور الثان ن ال ط، ولك زاب الوس ز أح ى تمي دور األول إل ال

تال   ال تتميز فيه االتجاهات ن الدور الثانيإت سواء من اليمين أو اليسار، أي       التك
 .المعتدلة وإنما يتوقف األمر على مدى تنسيق االتجاهات المتطرفة

يع  - ى توس ؤدي إل د ي ي دور واح تم ف ذي ي ة ال ردي أو بالقائم تخاب الف  االن
ؤدي إلى تكبير حجم                    ه ي ا أن ز من ناحية، آم صالح الحزب الفائ تائج ل ر الن وتكبي

زوم  شل الحزب المه لإأي . ف ذا األس مة،  ن ه يفة وحاس تائج عن ى ن ؤدي إل وب ي
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ي    وية، خاصة ف رلمانية ق ية ب وين أغلب ى تك ؤدي إل ية ي ية العمل ن الناح نه م ولك
را     ثل إنجلت سياسيين م زبين ال ام الح يها نظ بق ف ي يط بالد الت ية  . ال ذه األغلب وه

يذ   ي تنف رلمان ف ى الب تماد عل ستطيع االع ومة ت شكيل حك ى ت ؤدي إل رلمانية ت الب
 .ياسي، اآلن األغلبية ستساند الحكومة في سياستها التشريعيةبرنامجها الس

 :اآلثار على األحزاب
 Leمن األمور الثابتة أن التمثيل النسبي يؤدي إلى تشجيع تعدد األحزاب    

multipartisme .      ورين، دويضاف إلى ذلك أن التمثيل باألغلبية الذي يتم على
ا سبق أن               سا آم بع في فرن نظام المت ثاله ال ؤدي إلى تعدد معتدل في   وم صلنا، ي ف

ذي يتم على دور واحد، ومثاله إنجلترا،                   ية ال يل باألغلب ا نظام التمث األحزاب، أم
 .فيؤدي إلى نظام الحزبين السياسيين

تائج    ذه الن ق وه شكل مطل ست صحيحة ب وظات لي ذه الملح تحقق إن ه  ال ت
 .تباع أسلوب معين من أساليب االنتخابابطريقة تلقائية بمجرد 

سا ال         ثال ففرن ى سبيل الم ر في عدد              زال ت  وعل تعدد الكبي ى ال يل إل ة تم  دول
هتين جبهة يمينية وجبهة يسارية ال تزال     بفرغم محاوالت التكتل في ج    . األحزاب

ت       سا س وجد في فرن  الجمهوريين، قراطييناتحاد الديم: سياسية آبيرة  اتجاهات  ةت
راديكاليون،    ط، وال ستقلون، والوس ون الم تراآيون، والجمهوري  واالش

 .والشيوعيون

ويخلص الفقه من هذه المالحظات إلى أن الرغبة في التحول من نظام تعدد              
ي       بعة ف يلة المت ر بالوس ان يتأث سياسيين، وإن آ زبين ال ام الح ى نظ زاب إل األح
ى دور  ردي عل تخاب الف لوب االن باع أس يلة وات ر الوس تخابات إال أن تغيي االن

ثًال، ال يكفي بذا        ذه الغاية، وإنما هناك عوامل أخرى             واحد، م ى ه ه للوصول إل ت
دد      ام تع زبين أو نظ ام الح تمرار نظ شأة واس ى ن ساعد عل رى ت باب أخ وأس

 .األحزاب
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 الفرع الخامس

 نظام االنتخابات البرلمانية في جمهورية ألمانيا الفيدرالية
 نظام انتخاب مختلط يجمع بين القائمة والفردي

تخابات ا  ام االن ر نظ يا يعتب ي ألمان رلمانية ف نذ"  - لب نةم د "  ١٩٤٨  س وبع
ديال    يا سنة            إدخال تع ر وحدة ألمان ى أث ًا جيدًا، بل إنه يعتبر       - ١٩٩٠ت عل نظام

ق            ه يحق نه ألن باس م ي االقت راطية ف دول الديمق ن ال ر م رغب الكثي وذجًا ت نم
 :مجموعة من المزايا

ين التمثيل النسبي والتمثيل باألغلب             - و نظام يجمع ب ية البسيطة مما يتيح    فه
داً  ب دورًا قائ ي تلع زاب لك تقدم  ,الفرصة لألح ستقلين بال سمح للم ا ي  آم

تخاب عن ط       ناخب في الدائرة لشخص مستقل في       ٢٠٠يق ترشيح   رلالن
 .الدوائر الفردية

الج النظام مشكلة التعدد الزائد في األحزاب التي يبلغ عددها              -  حزبًا  ٣٦يع
ي    وائم الت صائه الق ك بإق ى   وذل صل عل ن األ ٪٥ ال تح وات  م ى  ص  عل

ة أو  ستوى الدول ى  ٣م ناء عل د ب ع المقاع ية توزي ن عمل ردية م د ف  مقاع
 .التمثيل النسبي

وائم الحزبية بحيث                     - ى الق توزيع المقاعد عل ادًال ب يًال ع نظام تمث يضمن ال
يها آل حزب مع عدد األصوات                      يتناسب عدد المقاعد التي يحصل عل

يها في اال         يق طريقة رياضية تسمى هار     التي حصل عل تخابات بتطب  –ن
ي        م االنتخاب اس القاس ى أس د عل ع  المقاع ى توزي رب إل ي أق ر ه نايماي

 .وهي أآثر الطرق عدالة من الناحية الرياضية. وأآبر المتوسطات

باتًا    - نظام ث ق ال ستقلين يحق ام الم ة الفرصة أم دد األحزاب وإتاح م تع رغ
ومة    تقرارًا للحك نظام  إذ أفضى     ؛واس ، إلى تحقيق ما يسمى    ١٩٤٨  سنة ال
 .بنظام الحزبين وربع
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ا اللذان يمكنهما الوصول إلى آرسي الحكم وإن آان               إأي   ن حزبين فقط هم
ى الحزب الحاصل على أآثر عدد من المقاعد االئتالف مع حزب                 الزم عل من ال

 .صغير آاألحرار أو الخضر

ذان يتبادالن الحكم هما ا          ران الل المسيحي لحزب الديمقراطي   والحزبان الكبي
 ).اليساري(قراطي االشتراآي ، والحزب الديم)اليميني(

يح النظام الفرصة لكل اآلراء واالتجاهات السياسية أن يكون لها تمثيل              - يت
ى   توقفة عل ست م تخابات لي يجة االن ا أن نت تاج، آم رلمان البوندس ي الب ف

شعب ع                م ال ى حك توقف عل ا ت رددة وإنم ة المت لى البرامج وعلى   آراء القل
 .لبرلمان والحكومة في الفترة السابقةاأداء 

 :الخلفية التاريخية للنظام األلماني
ية حرصت ألمانيا الفيدرالية                ية الثان ة الحرب العالم نذ نهاي على ) الغربية(م

تجمع   ى ال زاب عل شعب، وحث األح يل ال سلطة وتمث بادل ال ر ت ام يوف ي نظ . تبن
ذا الحرص على إقامة          بع ه  نظام انتخابي جيد من الحرص على وصول أفضل     وين

ر الفرصة لتبادل               رغبة في توفي رلمان فضًال عن ال شعب للب ثلة لل العناصر المم
وذلك أن آثرة األحزاب في ظل جمهورية الفايمار        . السلطة بين األحزاب الكبيرة   

ن) ١٩١٨( تمر م تاتوري اس م ديك ة حك م وإقام ى الحك ر إل ى صعود هتل  أدت إل
 . بهزيمة ألمانيا١٩٤٥  سنةإلى نهاية الحرب العالمية الثانية ١٩٢٩ سنة

شعب األلماني رغم أنه شعب على درجة عالية من                    نه ال م عانى م وهو حك
شرين      ر الع ي أواخ صاديًا ف رة اقت ة مزده يا دول ت ألمان ثقافة وآان الل يال ات وخ

 .اتيالثالثين

 :النظام االنتخابي ونظام األحزاب
سياسي      ر األحزاب ال يا جزءًا من النظام السياسي وقد حرص          تعتب ة في ألمان

تور      ا دس دد دوره ل وح زاب ب ية األح يد أهم ى تأآ نةعل ي ١٩٤٨  س دًال ف    مع
 بعد الوحدة، إذ عهد الدستور إلى األحزاب بمهمة المساهمة في رسم            ١٩٩٠ سنة
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) الدستور  (Basic Law من القانون األساسي ٢١سياسة الدولة؛ وتنص المادة  
 : على أن

ر، «  شكيلها ح شعب، ت سياسية لل وين اإلرادة ال ي تك زاب ف شارك األح ت
ا الداخلي مع القواعد الديمقراطية، وهي ملزمة بإعالن               تطابق نظامه ويجب أن ي

 .»مصادر تمويلها 

ون األحزاب منذ سنة            د نص قان  على أن يتم تمويل األحزاب من      ١٩٥٩وق
ية مباشرة وذلك لتنمية التر         زانية الفيدرال بية السياسية ويتبنى قانون األحزاب     المي

ذ يا ال ي ألمان نة ف دل س در ي ١٩٩٤ي ع ل حزب بق م آ نهج دع ا  م ع م تناسب م
يه من مقاعد في البوندستاج في االنتخابات وذلك لتغطية أو تعويض                  يحصل عل
ة    ى الحمل اق عل ون اإلنف شرط أن يك ية ب ة االنتخاب ات الحمل ن نفق زب ع الح

 . حكيمًااالنتخابية إنفاقًا رشيدًا،

نذ سنة     ار ١٫٣٠ يتلقى آل حزب أو مرشح     ١٩٩٤وم ل  ألماني عن آ ك م
يه في االنتخابات بح          مارك فقط ١ن مارك ثم يي مال ٥د أقصى   صوت يحصل عل

 .عما يزيد على ذلك

ة للدولة               زانية العام ا يتلقى الحزب من المي  مارك عن آل تبرع أو      ٠٫٥آم
 .اشتراك عضوية في الحزب

دع       ذا ال شجيع لالنضمام إ       وواضح أن ه ى األحزاب وحث لها على       م هو ت ل
 .آثر عدد من المواطنين لكي يساهموا في النشاط السياسياستقطاب أ

ستقًال فال يتعدى هذا ال           ان المرشح م أي ما يعادل    ( مارك ٦٠٠٠دعم  وإذا آ
 ). جنيه١٢٠٠٠حوالي 

ون األحزاب آل حزب بضرورة إعالن تمويله وميزانيته؛ ويحدد             زم قان ويل
وين        ا صحة تك شترط ل ا ي ة، آم حي القائم تقديم مرش زاب ب يفة األح ون وظ لقان

تعارض مع أسس الديمقراطية التبادلية، وإال فإن الحزب يكون غير               الحزب أال ي



١٧٣  المؤسسات-الباب الثاني 

 .دستوري وللمحكمة الدستورية الحكم بإلغائه لعدم دستوريته

 .آما ينظم القانون دفع اشتراآات العضوية في الحزب والتبرع للحزب

 :  من قانون األحزاب هي٢ة األحزاب بحسب نص المادة ومهم

ي       تراك ف سياسي باالش رأي ال ى ال ر عل ي التأثي راغبين ف ين ال يم المواطن تنظ
ية ية والمحل رلمانية الفيدرال سات الب ي . المؤس ستوى الفيدرال ى الم ا عل وأهمه

دتاج      Deutsh Bundstag البوندستاج     واليات الن ، على المستوى المحلي أو ال
Land tagأي برلمان الوالية . 

شعب،   وين إرادة ال ي تك ساهمته ف و م ود الحزب ه ك فأساس وج ى ذل وعل
ي     شترك ف إن أي حزب ال ي ك ف ى ذل ناء عل رلمان، وب ي الب ه ف يل ل ود تمث ووج

 .انتخابات البرلمان لمدة ست سنوات يفقد أساس وجوده وال يعتبر حزبًا

تمرار الحز شروط الس ذه ال ي ه سبب ف يص  ولعل ال ي تقل رغبة ف ب هو ال
محددة للحزب في   عدد األحزاب التي ال تمثل قطاعات مهمة وال يقوم بالوظيفة ال          

 .الدستور والقانون

ار وصعود  حيث إ ورية الفايم يار جمه ى انه زاب أدى إل دد األح رة ع ن آث
نازية  ا أن آ   . ال التي تقوم على   الديمقراطية  رة عدد األحزاب ليست لمصلحة        ث آم

تعاو  شجيع ال حة،    ت دة واض داف عدي ل أه ن أج تمع م ة  ن والمج صلحة الدول  لم
ل شعب آك ى  حيث إ. وال صل إل ذي ي زاب ال دد األح رة ع ر ٣٦ن آث زبًا يعتب  ح

ون األحزاب على النحو                    تها بقان واجب مواجه ان من ال راطية آ ام الديمق بة أم عق
ذلك بقانون االنتخاب الذي ينص على ضرورة الحصول على               ذي شرحناه، وآ ال

 مقاعد فردية إلمكان الحصول على      ٣األصوات في االنتخاب بالقائمة أو       من   ٪٥
 .مقاعد في البوندستاج

ذ وي    وه ات ق وين اتجاه دفها تك شروط ه ام    ه ال ح أم يار واض ديم اخت ة وتق
رامج محددة ومدروسة، وليس مجرد صياغة أهداف عامة ال معالم              ين، وب الناخب
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 .مرارية على مسرح السياسةمن االستوال تضلها تضم حولها أفرادًا قالئل 

 :اختيار المرشحين
 .يجب تقديم المرشحين عن طريق األحزاب

حون   ا المرش ستقل  أم زاب أي الم ضمين لألح ر المن تقدمون  وغي ذين ي ن وال
يحهم عن طريق   تم ترش يجب أن ي ردية ف صغيرة الف ر ال ن ٢٠٠للدوائ  ناخب م

 .ناخبي الدائرة

يار مرشحي األحزاب بطريقة ديمق            تم اخت راطية داخل األحزاب، وذلك      وي
 .باالنتخاب في مقار الحزب المحلية

 :نظام االنتخاب
 .نظام مختلط يمزج بين االنتخاب الفردي ونظام التمثيل النسبي بالقائمة

نة    نذ س ربية م ية الغ يا الفيدرال ي ألمان نظام وضع ف ذا ال ا١٩٤٩ه زال   وم
نة    ديالت س ال تع ع إدخ ى اآلن م ه حت وًال ب ى ١٩٩٠معم يا إث عل دة ألمان ر وح

ديالت ذا تع ربية وآ شرقية والغ نةال ة أصب١٩٩٤  س ون الدول ع آ تالءم م حت  لي
 .مثلها قائمة والية آل والية ت١٦مكونة من 

يعتبر النظام األلماني واحدًا من أفضل النظم االنتخابية المختلطة ويكمن في           
يا وقدر                   سياسي في ألمان نظام ال نظام االنتخابي سر نجاح ال ذا ال ته على تحقيق   ه
 .التقدم االقتصادي الهائل واستيعاب نتائج الوحدة مع ألمانيا الشرقية

ب يا لي كان ألمان داد س يو٨٣غ تع يا أن تح  مل تطاعت ألمان د اس سمة وق تل ن ن
صناع  سبع ال دول ال ين ال ثالث ب ز ال تحدة ياآلن المرآ واليات الم د ال رى بع ة الكب

 .واليابان

ام   ي ع ي  ١٩٩٦ف ناتج المحل غ ال ي  بل دمات   ( اإلجمال سلع والخ يمة ال ق
ي تخدام النهائ صة لالس دره  ) المخص يًا ق ًا قياس ة رقم واليات القديم ي ال ف

تج   ٣١٤٣٫٣٠ د أن سكان ق ن ال رد م ل ف ي إحصائيًا أن آ ذا يعن ارك وه يار م  مل
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 . مارك٤٣٢٠٠سلعًا أو أدى خدمات بقيمة 

لي اإلجمالي خالل   سعار الثابتة للناتج المح   ولقد تضاعفت القيمة الحقيقية باأل    
 .١٩٩٦  سنةالخمس وعشرين سنة السابقة على

 ازدادت قيمة الناتج اإلجمالي ١٩٩٦  سنة  إلى ١٩٥٠  سنة وخالل الفترة من  
ى أسعار             تمدنا عل ثال إذا اع ى خمسة أم يارًا للمقارنة إذ    ١٩٩٦ سنة  إل  ارتفع   مع

ن   ي م ي المحل ناتج اإلجمال ارك٤٢٦ال يار م نة مل ى ١٩٥٠  س ي٣٠٦٤ إل ار  مل
ارك  دائرة الصحافة واإلعالم التابعة    : حقائق عن ألمانيا  : المرجع  (١٩٩٦ سنة  م

ة   يا االتحادي ومة ألمان رق     ) ٢٨٢ص : لحك ي ش رد ف ل الف ط دخ رب متوس ويقت
 .ألمانيا من متوسط دخل الفرد في غرب ألمانيا تدريجيًا وبسرعة

دارس الخ      شجع الم وره وت ستوياته وص ل م يم بك يا بالتعل تم ألمان ة وته اص
دعمها  ية وحدها نحو              ,وت د أنفقت الجهات الحكوم  مليار مارك على    ١٥٨٫٢ وق

 .التعليم المدرسي والجامعي

ذا المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي يقوم نظام االنتخاب              في إطار ه
ة  تخاب بالقائم ام االن ردي ونظ نظام الف ين ال زج ب ى الم ضاء . عل صف أع فن

تخابهم ب رى ان تاج يج نمط  البوندس ى ال د عل ى دور واح ردي عل تخاب الف االن
 .اإلنجليزي والنصف الثاني يجرى اختيارهم باالنتخاب بالقائمة بالتمثيل النسبي

إن لكل ناخب صوتين            ك ف ى ذل صوت يختار به ممثل الدائرة الفردية      : وعل
 .وصوت يختار به القائمة؛ ويمكن بذلك للناخب التصويت لحزبين مختلفين

 أصبحت آل والية من الواليات الست عشرة        ١٩٩٠يا سنة   ومنذ وحدة ألمان  
ددهم       بلغ ع صغيرة ي ر ال ن الدوائ دد م وجد ع ة وي ثلها قائم رة تم رة آبي  دائ

ع مقاعد البوندستاج البالغ عددهم      ٣٢٨ تم توزي رة وي  مناصفة بحيث يتم ٦٥٦ دائ
 .اختيار نصف األعضاء باالنتخاب الفردي والنصف اآلخر بالقائمة

ضاء ا  صف أع تاج  ن ثلون  ٣٢٨لبوندس ضوًا يم غيرة  ٣٢٨ ع رة ص  دائ
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ردي على دور واحد على النمط اإلنجليزي بحيث يفوز بالمقعد من      تخاب الف باالن
ى أآبر عدد من األصوات دون اشتراط أي أغلبية ال بالنسبة للناخبين           يحصل عل

سبة لألصوات الصحيحة ويسمى هذا النظام          األول يحصل على المقعد " وال بالن
First-past-to-post ." 

تخابهم عن طريق االنتخاب بالقائمة         ٣٢٨نصف أعضاء البوندستاج        تم ان  ي
 .المقدمة من األحزاب في الواليات وهنا يتبع نظام التمثيل النسبي

واليات     ى مستوى ال ـ  فعل ناخب له صوت     " ١٦ " ال وائم وال دم األحزاب ق تق
ذي يعطيه للمر             ى جانب الصوت ال ة إل د  ش للقائم وعلى مستوى  .  الفردي ح للمقع

ة أحد األحزاب              ناخب صوته لقائم والية يعطي ال مقاعد على  ويكون توزيع ال  . ال
سبي؛ إ      يل الن ى عدد من المقاعد يتناسب مع        أساس التمث ذ يحصل آل حزب عل

يها          ع المقاعد بطريقة وضعها العالم          . عدد األصوات التي يحصل عل تم توزي وي
ر      التي تضمن أن  وهي إحدى الطرق « Neimeyer »الرياضي األلماني نايماي

يها الحزب مع عدد األصوات التي حصل                   يتناسب عدد المقاعد التي يحصل عل
يها ويشترط للدخول في عملية توزيع المقاعد أن يحصل الحزب على               من  ٪٥عل

ية      واليات        (األصوات الثان ى مستوى ال ، أو أن يحصل الحزب  )أي لألحزاب عل
ى    ردية في الدوا       ٣عل ل     مقاعد ف ى األق ر عل ا سبق أن أوضحنا فإن الهدف   . ئ آم

تبعاد األحزاب            من  شرط هو اس ذا ال دى الناخبين لضمان ثبات          ه ية ل يلة األهم قل
زاب    رفة األح ردية لمع د الف تخاب المقاع تائج ان رز وإعالن ن بدأ الف ومة وي الحك

ا حق دخول وتوزيع مقاعد الواليات          آما يلزم إعالن النسبة التي حصل    . التي له
ا حق دخول  عل ي له تحديد األحزاب الت واليات ل ستوى ال ى م ل حزب عل يها آ

فإذا تم تحديد األحزاب التي لها      . عملية توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي      
ي           ر والت ريقة نايماي ي ط بعة ه ريقة المت إن الط سبي ف توزيع الن ول ال ق دخ ح

 :نوضحها فيما يلي
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 :ية لتوزيع المقاعد على القوائمالرياض "   Neimeyer"طريقة نايماير 
تم ضرب عدد المقاعد المخصصة  للوالية في عدد                     ر ي بعًا لطريقة نايماي ت
ي      دد األصوات الت ى ع ذا عل سم ه م يق ة ث يها القائم ي حصلت عل األصوات الت

 . مقاعد٣ على األقل أو ٪٥حصلت عليها جميع األحزاب التي جمعت 

سبة عدد المرات           ع المقاعد بن تم توزي التي استجمعت فيها آل قائمة هذا   وي
ئوي           سر الم ى الك لين عل ر الحاص ى أآب توزع عل ية ف د الباق ا المقاع م أم القاس
ية رياضية أخرى طبقًا لطريقة نايماير لتحديد العدد                  يام بعمل رتيب ويجب الق بالت
ك     ي، وذل ستوى الفيدرال ى الم يها الحزب عل ي يحصل عل د الت ي للمقاع اإلجمال

سألة حص      د في القائمة               لمعالجة م ردي ومقع تخاب الف د باالن ى مقع ول مرشح عل
ى مستوى الواليات       ويتم حل هذه المسألة بخصم المقعد الذي حصل       . الحزبية عل

د في القائمة لالسم التالي بحسب                     ردية ويعطى المقع رة الف يه الحزب في الدائ عل
 .الترتيب الذي وضعه الحزب

  :مثال لتوضيح طريقة نايماير

 يع المقاعد طبقًا لطريقة نايماير؟آيف يتم توز
ى مستوى الواليات والتي                    سبي عل يل الن يق التمث توزيع لتحق نا أن ال نذآر ه

وائم        يها األحزاب بق تقدم ف  يهدف إلى تحقيق عدالة وتناسب بين عدد األصوات     ،ت
 .التي يحصل عليها الحزب وعدد المقاعد التي يحصل عليها في البرلمان

 . مقعدًا٣١ مخصص لها وسنأخذ مثاًال لوالية 

 عدد األصوات التي حصلت عليها قوائم األحزاب   األحزاب

   صوت١٨٩٠٠   أ حزب   

 صوت ١٢٩٠٠   ب حزب  

 صوت ١٩٠٠   ج حزب  

 صوت ٣٢٠٠   د حزب  

 صوت ٣٦٩٠٠    المجموع 
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 :بتطبيق طريقة نايماير السابق شرحها 

٣١×١٨٩٠٠ 
= دًا مقع١٦ ١ + ١٥ = ١٥٫٨٧٨ = 

٣٦٩٠٠ 
 الحزب أ

٣١×١٢٩٠٠ 
=  مقعدًا١١ ١ + ١٠ = ١٠٫٨٣٧ = 

٣٦٩٠٠ 
الحزب ب

٣١×١٩٠٠ 
=  مقعد١ = صفر + ١ ١٫٥٩٦ = 

٣٦٩٠٠ 
الحزب ج

٣١×٣٢٠٠ 
=  مقاعد٣ ١ + ٢ = ٢٫٦٨٨ = 

٣٦٩٠٠ 
 الحزب د

 عدد المقاعد التي تم توزيعها   ا مقعًد٣١  

ي يبدو معقدًا في شرحه يسير بسهولة ويسر في ألمانيا منذ           إن هذا النظام الذ   
ًا وهو نظام يحقق مزايا أآيدة ألنه يحافظ على حرية الناخب ويؤدي إلى       ٥٠  عام

نواب حيث يكون الناخبون                     سبة لنصف ال ل بالن ى األق ة عل ر المغلق تفاء الدوائ اخ
رد    راع الف تخابهم باالقت تم ان ذين ي خاص ال يح األش ي ترش رارًا ف ية أح ي باألغلب

 .البسيطة

تخاب      تائج االن ن ن يجة م ق أي نت نظام ال يحق بدو أن ال ر ي يث الظاه ن ح م
تأآدة أنها ستحصل على عدد من المقاعد يتناسب                 ا أن األحزاب م ية طالم باألغلب
يها، ولكن من الناحية العملية يؤدي النظام                      مع عدد األصوات التي حصلت عل

يل          سيئة للتمث ار ال تفاء اآلث ى اخ سبي من حيث التقليل من دور الناخب ومن           إل  الن
 .حيث تعدد األحزاب

ك أنه في إطار الدوائر الصغيرة يشعر الناخبون من الناحية النفسية بنفس           ذل
ديًا،         صويتهم مج ون ت ون أن يك م يحاول ذا فه ريطانيين ول ين الب شاعر الناخب م

 .وبالتالي فهم يقصرون اختيارهم على أقوى اثنين من المرشحين
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سي لدى األحزاب بمعنى أنها                   وه  شعور النف ذا ال ولد ه و من ناحية أخرى ي
تعرف أن الناخبين سيصوتون تصويتًا مجديًا ولذا تعمل األحزاب على استقطاب    

 .الناخبين مما يؤدي إلى فرض نظام الحزبين في الدوائر الفردية الصغيرة

ذين يصوتون على النحو السابق في                   ين ال ك أن الناخب ى ذل الدوائر أضف إل
) الواليات(لكبيرة  الصغيرة يحاولون أن يكون تصويتهم مجديًا أيضًا في الدوائر ا         

راعي ي حيث إن اقت ي وقت واحد فحوال تمان ف ين يطبقون ) ٪٩٠(ن ي من الناخب
 .قاعدة التصويت المجدي في إطار التمثيل النسبي

اه نحو التصويت المجدي على مستوى الدوائر الصغيرة      ) يةالفرد(إن االتج
أدى إلى تقلص عدد األحزاب في ألمانيا التي يمكنها الوصول          ) بالقائمة(والكبيرة  

م      ى آراسي الحك نظام األلماني بنظام الحزبين ونصف أو الحزبين          . إل ويعرف ال
 .وربع

ة يجة هام ذه نت ي   : وه سبي وه يل الن زايا التمث ية بم ن ناح تفظ م نظام يح فال
ت  ى اخ ية أخرى إل ن ناح ؤدي م ة، وي شتت العدال و ت يه وه يب األساسي ف فاء الع

 .عدد األحزاب تعددًا آبيرًاتاألصوات و

ع     زبين م ام الح ن نظ ريب م ام ق ة نظ ي إقام وا ف ان نجح إن األلم رًا ف وأخي
 .االحتفاظ بالتمثيل النسبي وتفادوا في نفس الوقت مساوئ األغلبية المبالغ فيها

ي      شية وه صغيرة والهام زاب ال ية األح يل أهم ساوئ تقل رتب  وم يجة تت نت
 .بالضرورة على االنتخاب باألغلبية آما هو الحال في إنجلترا

ومع ذلك فإن عددًا من الناخبين يرفض تطبيق مبدأ التصويت المجدي على             
ي   ر فحوال شكل آخ صوت ب سبي، وي يل الن صحيحة ٪٨٫٥التمث ن األصوات ال  م

نة  ي س سبة ا ١٩٧٢أعطيت ف ي، وهي ضعف الن ي األلمان ي  للحزب الليبرال لت
آما حصل الحزب الليبرالي على     . ١٩٦٩سنة  حصل عليها الحزب في انتخابات      

سبة    تخابات      ٪٧٫٨ن د تصرف الناخبون المؤيدون للحزب   . ١٩٧٦سنة    في ان وق
ضًا          تفائه، وأي يلولة دون اخ زب والح اذ الح ية إنق نحو بغ ذا ال ى ه ي عل الليبرال
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 .الحزب االشتراآيلتخفيف سطوة الحزب المنتصر الكبير في ذلك الحين وهو 

ى صعود التحالف                   ذي أدى إل ين هو ال سلوك من الناخب ذا ال  الخضر  ٩٠وه
ى      تخابات        ٪٧٫٣وحصوله عل  مقعدًا من   ٤٦ و   ١٩٩٤  سنة  من األصوات في ان

تخابات          دعم مرآز الخضر في ان د ت  ليصبح هو الحزب  ١٩٩٨  سنة المقاعد وق
 .ي تكوين الحكومةفالديمقراطي الذي يشكل االئتالف مع الحزب االشتراآي 

إن نظام االنتخابات األلماني المختلط يؤدي إلى تخفيض عدد األحزاب التي            
 . أحزاب أو على األصح حزبين وربع٣يمكنها الوصول إلى آراسي الحكم إلى 

ا آان يمكن الوصول إليها إذا لم يكن النظام مقرونًا بالقاعدة                 يجة م ذه النت وه
دة  ية وهي قاع ن األصوا٪٥التحكم بق  م ا س ى آم د أدن د آح ثالثة مقاع ت أو ال

تت التجربة في الواقع أن الحزب الذي ال يحصل على                . شرحها  د أثب  من  ٪٥ولق
ى    دًا عل صل أب وات ال يح يها     ٣األص تم ف ي ت صغيرة الت ر ال ي الدوائ د ف  مقاع

 .االنتخابات فرديًا باألغلبية البسيطة على دور واحد

ى    صول عل دة الح وات ت ٪٥إن قاع ن األص ية، ألن    م دة قاس ر قاع عتب
 من األصوات وال تحصل على أي مقعد        ٪٥األحزاب التي تحصل على أقل من         

رلمان               يًا في الب ثل نهائ صغيرة ال تم ر ال وعلى ذلك تؤدي هذه القاعدة  . في الدوائ
صغيرة    زاب ال ن األح ر م تبعاد آثي ى اس يها   . إل رغوب ف ارة وم يجة س ي نت وه

بارات التا       يا لالعت سبة أللمان  ٪٥آما تؤدي القاعدة    . ريخية التي سبق شرحها      بالن
ين          سبي ألن الناخب يل الن ي التمث دي ف صويت المج ى الت ين عل ث الناخب ى ح إل

ون  رة –يخاف ر الكبي ي إطار الدوائ ى ف واليات( حت صالح –) ال  من التصويت ل
ـ  سبة ال ى ن ذه األحزاب عل دًا خشية أال تحصل ه صغيرة ج  من ٪٥األحزاب ال

ضيع أ  وات فت ة  األص ر مجدي صبح غي باء وت واتهم ه صوتون  . ص إنهم ي ذلك ف ل
 .لصالح األحزاب األآثر أهمية

وين   ي تك رغبة ف و ال زها ه ا يمي إن م ية، ف ية قاس دة األلمان ت القاع وإذا آان
ويبررها آذلك أنها تدفع األحزاب الصغيرة دفعًا       . أغلبية برلمانية وحكومية فعالة   
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ا أن تشكل مع الحزب الكبير اتجاهات       إلى االندماج في أحزاب آبيرة حيث يمكنه      
رة وفي الواقع فإن األحزاب الكبيرة التي                   اًال داخل األحزاب الكبي تلعب دورًا فع

ية ال يمكن أن تكون أحادية االتجاه              نها أن تحرز أغلب وعندئذ تجد األحزاب   . يمك
سماح داخل الحزب بممارسة             ى ال سها مضطرة إل تتيح لالتجاهات  ديمقراطية    نف

تل  تفاظ بفعا   المخ تعددة داخل األحزاب            فة االح وي وجود اتجاهات م ا يق تها ومم لي
تخابات   اس االن ى أس ري عل صغيرة تج ر ال ي الدوائ تخابات ف رة أن االن الكبي

 .الفردي باألغلبية البسيطة على دور واحد

ـ   دة ال ع قاع ية م يل باألغلب زج التمث إن م رًا ف ى ٪٥وأخي يا إل  أدى بألمان
ام ال  ى نظ ع الوصول إل زبين ورب م   ) ٢    (ح ي ث زب الليبرال ود الح سبب وج ب

تحالف (صعود الخضر  ي   ) ٩٠ال ى حوال نهما عل ل م ذين يحصل آ ن ٪٧الل  م
 من األصوات وهي ظاهرة     ٪٨٥بينما يحصل الحزبان الكبيران على      . األصوات

 .تحدث دون القيام بتكبير نجاح األغلبية

بين في بريطانيا مفتقدة في     ومع ذلك فهناك ميزة واحدة من مزايا نظام الحز         
. مة مكونة من نواب حزب واحد         

زبين           د الح ن أح ون م الف المك
ن يكون ائتالفًا معتدًال ويؤدي إلى   

 . لو لم يكن هناك ائتالف

يق اختفاء االتجاهات المتطرفة،                  
إن نظام  . جية عن نظام االقتراع           

ن، فالحزب النازي ممنوع قانونًا           
والحزب الشيوعي تضاءل حجمه  

يا الشرقية سابقاً                  وقد منعت  .  ألمان
 الحزب النازي الجديد، والحزب                

١
٤

يا وهي تكوين أغلبية برلمانية قوية ومنسج ألمان
ت يا، ألن االئ ي ألمان زة ف ذه مي ت ه ا آان وربم
الكبيرين وحزب صغير أو من الحزبين الكبيري

ة مدروسة بشكل أدق مماتكوين قرارات حكومي

يل عدد األحزاب ساهم في تحق ًا إن تقل حق
تفاء االتجاهات المتطرفة عوامل خار وسبب اخ
اد المتطرفي ى إبع ادر عل ر ق تخاب وحده غي االن

 التواجد بسبب الكوارث التي سببها أللمانيا من 
شيوعية في تها ال سيئة التي خلف ار ال سبب اآلث ب
ا يام حزبين هم ية ق ة الدستورية الفيدرال المحكم

 .الشيوعي
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يا ي            رة نظام االنتخاب     إن خفض عدد األحزاب في ألمان ر ثم حقًا ساعد  . عتب
 . الممتاز الذي يقيم نظامًا برلمانيًا آالسيكيًا ومتوازنًاعلى ذلك الدستور

إن نظام االنتخاب لم يؤد فقط إلى تقليل عدد األحزاب، بل أيضًا إلى اعتدال              
ا هو الحال في إنجلترا           رامجها آم المسيحي أشبه بحزب الديمقراطي   فالحزب   ,ب

ين ريطانيين، والحزب المحافظ ال  الديمقراطي  الب به بحزب العم تراآي أش االش
ي تغرق  . البريطان ئًا واس تدال بطي و االع تراآي نح ان تحول الحزب االش د آ وق

تدال الحزب              نما تحقق اع المسيحي من البداية منذ      الديمقراطي   عشر سنوات بي
ن رلمانية م نةأول دورة ب ى ١٩٤٩  س تدال١٩٥٣ إل ول واع ق تح د تحق  ، وق

ة مع الدورة التشريعية الثالثة من سنة                 ان بصورة آامل  ١٩٥٧االشتراآيين األلم
 .١٩٦١إلى 

إن هذه النتائج تؤآد أن نظام االنتخاب ال ينتج آثاره إال بعد فترة من الزمن،       
دة تسمح للقوى المشارآة في الحياة السياسية                   ين لم نظام مع ين التمسك ب ذا يتع ول

 .لتعرف على نتائج النظام وآثاره اإليجابية والسلبيةبترتيب أوضاعها إذا أردنا ا

قراطيات الغربية على محاولة اقتباس     جع نظام االنتخاب األلماني الديم    لقد ش 
نظام المختلط     ، انطالقًا من االعتقاد بأن تغيير نظام االنتخاب        )الفردي والقائمة (ال

 .ن يؤدي إلى تحسين النظام السياسي يمكن أ

ام  ر نظ ك أن تغيي ورة   ذل ى ث ؤدي إل ن أن ي ريطانيا يمك ي ب راع ف  االقت
دد       ى تع ؤدي إل ن أن ي يا يمك ي ألمان تخاب ف ام االن ر نظ ا أن تغيي تورية، آم دس
ن أن     ي يمك نظام األلمان ال ال سيون أن إدخ تقد الفرن ددًا ضارًا، ويع زاب تع األح

 .يؤدي إلى نتائج مفيدة، ولكنها ستكون مختلفة عن النتائج في ألمانيا

ا سبق     م نخلص  ى   م م أي نظام سياسي دون معرفة نظام               إل ه ال يمكن فه أن
ية سيره في ظل الدستور، آما ال يمكن االدعاء بفهم النظام                    يه، وآيف تخاب ف االن
يل نظام األحزاب، وتطبيقه عمليًا، ذلك أن نظام                يه وتحل تغلغل ف سياسي دون ال ال

 .األحزاب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنظام االنتخاب
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 :حة فرز األصوات وإعالن النتائجضمانات ص

 :التصويت سري وفرز األصوات علني
تخاب الف  ون االن نص قان سلطات   يي رز األصوات ال وم بف ى أن يق ي عل درال

زة انتخابية مستقلة تضمن عدم التأثير على الناخبين وآذلك تضمن              ية وأجه المحل
 .سرية التصويت

 .»نية ها وإعالن النتائج فتتم عالأما فرز األصوات وعد« 

ادة   نص الم ي ع  ٣١ت تخاب الفيدرال ون االن ن قان وات   م رز األص ى أن ف ل
ية  ون عالن رز أي شخص     . يك ر الف ن مق رد م تخاب أن يط تب االن ون لمك ويك
 .يسبب اضطرابًا

Article 31 from the Federal Electoral Law: 

Polling shall be public. The electoral board may eject from 
the polling station any persons causing disturbance. 

 :الطعون االنتخابية
ادة      التحقق من صحة العضوية    :  من الدستور األلماني على أن     ٤١تنص الم

وتختص بالطعون ضد قرارات البوندستاج المحكمة      . من اختصاص البوندستاج     
تو        ة الدس ون المحكم صله قان ذي يف نحو ال ى ال ية عل تورية الفيدرال رية الدس

 .الفيدرالية

Article 41 (scrutiny of election). 

(1) Scruting of elections shall be the responsibility of the 
bundestag. It shall also decide whether a member’s 
seat is forfeited. 

(2) Complaints against such decisions of the bundestag 
may lodged with the federal constitutional court.  
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(3) Details shall be subject of a federal law. 

 ):التعليم والمهنة(الخلفية االجتماعية للنواب 
الذين تلقوا تعليمًا جامعيًا عاليًا إلى أآثر من        يصل عدد أعضاء البوندستاج         

يم الج                 ٪٧٠ ر التعل بًا في مجاالت غي يمًا وتدري وا تعل امعي حيث تهتم    والباقي تلق
 .ألمانيا اهتمامًا خاصًا بالتعليم المهني، والتدريب الدوري لتحديث المعلومات

 .ويحتل القانونيون مكان الصدارة في البوندستاج

شغلون وظيفة عامة، يليهم العاملون في         وأغلب أعضاء البوندستاج        وا ي آان
م أصحاب الم ى الواسع، ث م أصحاب المهن بالمعن صناعة، ث شروعات مجال ال

 .الخاصة

دور حول              ار أعضاء البوندستاج ي زداد منذ        ٥٠ومتوسط أعم ًا وهو ي  عام
 .١٩٨٣سنة 

ى          وال ي   سيدات في البوندستاج عل  مع مالحظة أن الخضر      ٪١٠ زيد عدد ال
 .يعطون للمرأة مكانة خاصة

 : مجلس الواليات- البوندسرات
واليات     ثل مجلس ال ست  Boundes Ratيم واليات ال لتشريع  في اة عشر ال

ي  اد الفيدرال ى صعيد االتح دول   . واإلدارة عل ي ال شيوخ ف س ال ل مجل و يقاب وه
ولكنه على خالف مجلس الشيوخ مثًال في الواليات المتحدة وسويسرا           . الفيدرالية

 .ليس منتخبًا من الشعب

ن     واليات أو مم ومات ال ي حك ضاء ف ن أع واليات م س ال تكون مجل وي
 .ممثل لحكومات الوالياتفهو مجلس . تفوضهم هذه الحكومات

والية        ي ال ر أن ممثل كانها غي دد س بعًا لع ة ت ل والي ي آ دد ممثل تحدد ع  وي
ن  ل ع واحدة ال يق ى ٣ال زيد عل ن  . ٦ وال ي ة م ل والي واعد لك ذه الق يقًا له وتطب

 :الواليات عدد من المقاعد على النحو التالي
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 ٤         Saxony Inhlaltوالية سكسونيا انهالت    -١

 ٤                 Thuringionالية تورنجن و -٢

 ٤           Brandenburg والية براندنبورج  -٣

 ٤        Schlewig - holstein هولتشاين –والية تشيزفيج  -٤

 ٣      Mechlenburg Western Pomeraniaوالية مكلنبورج بومرانيا  -٥

 ٣            Hambourgوالية هامبورج  -٦

 ٣             Saarlandارالند  والية س -٧

 ٣              Bremenوالية بريمن  -٨

 ٦      North Rhinh Westphalia وستفاليا -والية شمال الراين  -٩

 ٦              Bavariaوالية بفاريا  -١٠

 ٦         Baden - Wuttembergوالية بادن فوتمبرج   -١١

 ٦          Lower Saxonyوالية سكسونيا السفلى  -١٢

 ٥              Hesseوالية هيسن  -١٣

 ٤             Saxonyوالية سكسونيا  -١٤

 ٤        Rihn land platinate بالتينات -والية راينالند  -١٥

 ٤              Berlinوالية برلين   -١٦

٦٩    مجموع أعضاء البوندسرات                                                
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 ١٩٩٠واليات جمهورية ألمانيا الفيدرالية بعد وحدة 
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 الفرع السادس

 مدى صالحية نظام االنتخاب بالقائمة أو النموذج
 ١٩٧١األلماني لمصر في ظل دستور سنة 

ى           ة األول تخاب بالقائم ام االن ال نظ صر إلدخ ي م اوالت ف دة مح ت ع تم
م        ون رق سنة    ١١٤بمقتضى القان ا    ١٩٨٣ ل م بعدم        ، والتي ب شل حيث حك ءت بالف

 . أن يكون منتميًا إلى حزب التي تلزم المشرع٥ستورية المادة د

بل صدور حكم المحكمة الدستورية وتبنت مشروع               ومة ق د تحرآت الحك وق
ردي     تخاب الف ين االن زج ب ي يم نظام األلمان ن ال ستوحي م نظام م ذ ب ون يأخ قان

ة  تخاب بالقائم ي    . واالن ون ف ذا القان در ه د ص نة  ٣٠وق سمبر س   ١٩٨٦ دي
 .١٩٨٦ لسنة ١٨٨برقم 

د حكم بعدم دستورية هذا القانون بحكم صدر من المحكمة الدستورية في               وق
نة ١٩ و س ساواة الم ١٩٩٠ ماي دم م ى ع سًا عل ح، تأسي ع مرش ردي م ح الف  رش

رة التي تتقدم لها القوائم والتي يمثلها                    ر الكبي ة إذ آانت الدوائ األحزاب في القائم
ين  ا ب ى  ١٠م ا م ١٦إل تقدم له ي ي ر الت سها الدوائ رديرشح عضوًا، هي نف .  ف

يا      ( تورية العل ة الدس م المحكم ون وحك يل القان ع تفاص عاد   : راج تورة س دآ
شرقاوي بعة   : ال ر ط صري المعاص سياسي الم نظام ال توري وال ون الدس القان

 ).، دار النهضة العربية٢٠٠١

 .لفردي إلى نظام االنتخاب ا١٩٨٧وقد عادت مصر منذ سنة 

ة    تخاب بالقائم ى االن ودة إل بة بالع وات مطال ض األص ى بع يوم تتعال وال
ون         ه قان رض ل ذي تع تورية ال دم الدس تفادي ع ردي ل نظام الف زوجًا بال  مم

 .١٩٨٣سنة 

االنتخاب بالقائمة الممزوج باالنتخاب الفردي     : فهل يصلح النموذج األلماني    
 ؟١٩٧١لمصر في ظل دستور سنة 
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ي   ال شك أن التفكي دث ف ا ح ى ضوء م ي عل نظام االنتخاب سين ال ي تح ر ف
 . مسألة منطقية وضرورية٢٠٠٠االنتخابات التي أجريت سنة 

غير أنه يجب أن يكون واضحًا أن النظام االنتخابي بمفرده ال يكفي لتحسين        
راطية هي أسلوب عمل وطريقة تفكير لالرتقاء              . أداء المؤسسات   ك أن الديمق ذل

 .رد انتخاباتبالمواطنين وليست مج

نظم في العالم                       ان أفضل ال و آ ؤدي أي نظام انتخابي ول ومن الصعب أن ي
وع     به مجم ى جان تخذ إل م ت ا ل سياسي م نظام ال سين ال ى تح راءات  إل ن اإلج ة م

ي ت الحات الت رىواإلص تخابات تج ل االن بادل جع سامح والت ن الت و م ي ج  ف
 .والتنافس وهي أسس الديمقراطية

ر أن دس نا أن نتذآ نة وعلي م ١٩٧١تور س تكاملة أه سفة م ى فل وم عل  يق
سها سلطات،  : أس درج ال سيطر، وت واحد أو الم زب ال ام الح تراآية، ونظ االش

 .عمال وفالحين وفئات: وتمثيل طبقات الشعب

و   زائها وه د أج ى أح ديل عل ال تع ن إدخ نظومة ال يمك سفة أو الم ذه الفل وه
اس    ى أس وم عل ي تق سبية الت ة الن تخابات بالقائم سياسية  االن ات ال يل االتجاه  تمث

 .المتمثلة في األحزاب، وإبقاء المنظومة على ما هي عليه

بارة أخرى ام ,بع ى نظ ة، عل تخابات بالقائم ام االن ن إدخال نظ  ٪٥٠ ال يمك
ال وفالح    تخاب        عم سفة نظام االن تعارض فل ة    ين، ل ) الذي يمثل األحزاب  ( بالقائم
 ).حين وفئاتفالعمال و(ثيل الطبقات االجتماعية مع فلسفة تم

ة مع التمثيل النسبي على نظام                  تخاب بالقائم د أدى إدخال نظام االن  ٪٥٠وق
ثار آث         يدات آانت م ى تعق ال وفالحين إل ل عم ى األق ضايا والجدل     عل ر من الق ي

 .١٩٨٦ أم بقانون ١٩٨٤ سواء بقانون سنة والمنازعات،

 ن النضج  يجب أن تكون األحزاب السياسية على درجة م         ,ومن ناحية أخرى   
سبي ألن الهدف من هذا                      يل الن ة مع التمث تخابات بالقائم يق نظام االن سمح بتطب ت
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نظام هو أن تحصل األحزاب على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد األصوات                ال
تخابات     ي االن يها ف صل عل ي تح دوى       . الت ال ج سيطر ف زب م ل ح ي ظ ا ف  أم

ة مع الت        تخابات بالقائم نظام االن يل النسبي النعدام السبب  وال ضرورة لألخذ ب مث
 .وهو تمثيل األحزاب تمثيًال عادًال

يجب تهيئة المناخ لتحديث الدولة ووضع إطار جديد لممارسة الحريات وأن           
ندما ت                   ى ع ة حت أن األحزاب تخدم الدول ناعة ب ناك ق عارض سياستها أو   تتكون ه

ا    والً     تكشف األخط دم حل صادية واالجتماع       ء أو تق شاآل االقت دة للم وعلى . ية جدي
وم بتنظيم االختالف وتجذب العناصر                     ا تق يع األحزاب ألنه ى جم ة أن تتبن الدول

فاألحزاب هي المدارس السياسية التي تدرب      . النشطة للعمل في المجال السياسي    
 .الطاقات والكفاءات، حتى يصل إلى مقاعد البرلمان الراغبون في الخدمة العامة

 .ابوهذا يجعلنا ننتقل إلى دراسة األحز
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  الفصل الثالثخالصة
 

راطية    ى ممارسة السلطة                 الديمق م تهدف إل راحل الحك تقدمة من م مرحلة م
شعبل  ور للديم . صالح ال دة ص وجد ع راطيةوت م  . ق راطية ودع ية الديمق النياب
راطية   صور  ب  شبه المباشرة يمكن أن يحقق نتائج طيبة إذ ال يقتصر دور               الديمق

راقب          ا ي تخاب وإنم ى االن شعب عل ستطيع عزلهم إذا           ال نواب وي ام وال  عمل الحك
 .آان أداؤهم سيئًا
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 على الفصل الثالث سئلةأ
 

 .الليبراليةالديمقراطية اشرح مفهوم : ١س

 .المارآسيةالديمقراطية اشرح مفهوم : ٢س

 .التبادليةالديمقراطية اشرح مفهوم : ٣س

 .ة وشبه النيابيةالمباشرة والنيابية وشبه المباشرالديمقراطية اشرح صور : ٤س

 .اشرح االنتخاب المباشر واالنتخاب غير المباشر: ٥س

 .ميز بين االنتخاب حق واالنتخاب وظيفة: ٦س

 .التوسع التدريجي في حق االقتراع: ٧س

 .االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة: ٨س

 .االنتخاب باألغلبية البسيطة واالنتخاب باألغلبية المطلقة: ٩س

 .النسبي بالقائمةالتمثيل : ١٠س

 .أساليب تحقيق التمثيل النسبي: ١١س

 .ما هو المقصود بالقاسم االنتخابي: ١٢س

ر    : ١٣س ي وأآب م االنتخاب ى القاس ناء عل وائم ب ى الق د عل ع المقاع رح توزي اش
 .البواقي

ر    : ١٤س ي وأآب م االنتخاب ى القاس ناء عل وائم ب ى الق د عل ع المقاع رح توزي اش
 .المتوسطات

 .ريقة هوندتاشرح ط: ١٥س

تخاب      : ١٦س ردي واالن تخاب الف ين االن ع ب ذي يجم ي ال نظام األلمان رح ال اش
  .بالقائمة
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 الفصل الرابع
 األحزاب السياسية

 :األهداف 

نظم السياسية المعاصرة وبيان                ا في ال سياسية ودوره التعريف باألحزاب ال
ة األحزاب ببعضها          واع األحزاب وعالق ذه العالقة تؤدي   . أن التمييز بين   إلى   وه

سياسيين، ونظم الحزب المسيطر، ونظم                   دد األحزاب، ونظم الحزبين ال نظم تع
 .حدالحزب الوا

 :العناصر 

 .تعريف األحزاب -١

 .أصل نشأة األحزاب -٢

 .وظائف األحزاب -٣

 .أنواع األحزاب -٤

 .نظم األحزاب -٥

إذا آانت المؤسسة هي تنظيم في خدمة فكرة، فإن األحزاب السياسية وآذا                
ر مؤسسات لها دورها في الحياة السياسية، بل إن البعض              جماعات الضغط تعتب

سياسية وجماع   زاب ال ر أن األح بة    يعتب ي للع رك األساس ي المح ضغط ه ات ال
ات       زاب وجماع تالف دور األح راف باخ ع االعت نظم، م يع ال ي جم سياسية ف ال
سائدة في المجتمع ودرجة تقدمه؛ إذ يؤثر مستوى       تقدات ال الضغط باختالف المع
تقالل    ن حيث اس واء م ية س سياسي الداخل نظام ال ونات ال ى مك تمع عل دم المج تق

 .وعهاالمؤسسات أو من حيث تن

وفًا فإن                   ديمًا ومأل ر اصطالحًا ق سياسية يعتب ان اصطالح األحزاب ال وإذا آ
اصطالح جماعات الضغط اصطالح جديد أدخله األمريكيون الذين أولوا عناية              
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طالح   تقل اص سياسية، وان وم ال ة للعل ى Pressure Groupsخاص ة  إل اللغ
سية تحت اسم    العربية وأصبح لغتنا إلى  ثم دخلGroupes de pressionالفرن

 .موضع اهتمام الباحثين

ين األحزاب السياسية وبين جماعات الضغط يتمثل في               ارق األساسي ب والف
ى    أن األحزاب تهدف     ى    الوصول  إل السلطة وممارستها، بينما تكتفي جماعات     إل

بها دون  يق مطال ى تحق ا عل ن الخارج وإرغامه سلطة م ى ال ر عل ضغط بالتأثي ال
 .اسي الحكمآر إلى محاولة الوصول

سياسية    زاب ال رابع لألح صل ال ذا الف صص ه ات  . وسنخ ون جماع وتك
 .الضغط موضوع البحث في الفصل الخامس

 :أهمية األحزاب السياسية
ن      ر م ى األآث ين عل ادة أو مادت ي م سياسية ف زاب ال ى األح نص عل رد ال ي

ل قد ال يرد مطلقًا ذآر لألحزاب في الدستور                من ٤فالمادة  . نصوص الدستور ب
ى أن         ١٩٥٨دستور      سي تنص عل تسهم األحزاب والجماعات السياسية    «  الفرن

رية   شاطها بح ر ن تكون وتباش راع وهي ت رأي باالقت ن ال ر ع ي التعبي ويجب . ف
راطية  ية والديمق سيادة الوطن بادئ ال رام م يها احت ي » عل يدة ف ادة الوح وهي الم

 .الدستور الفرنسي التي ورد فيها ذآر لألحزاب السياسية

ادة      ربية لسنة             ٥وتنص الم ورية مصر الع  المعدلة  ١٩٧١ من دستور جمه
ي  نة ٢٢ف و س صر    ١٩٨٠ ماي ورية م ي جمه سياسي ف نظام ال وم ال ى أن يق  عل

ى أساس تعدد األحزاب       ربية عل  وذلك في إطار المقومات والمبادئ األساسية   ,الع
زاب  ون األح نظم القان تور وي ي الدس يها ف صوص عل صري المن تمع الم للمج

 .السياسية

تور     واء الدس تحدة س واليات الم تور ال ي دس زاب ف ر األح رد ذآ م ي نما ل بي
 . أو تعديالته التي تزيد على عشرين تعديًال١٧٨٧األصلي الصادر سنة 



١٩٥  المؤسسات-الباب الثاني 

سياسية تلعب من             ر أن األحزاب ال ًا في         الغي ية دورًا هام حياة الناحية العمل
سياس  رابعة من الدستور ا              .ةيال ادة ال د أوضحت الم سي، على الرغم من     لف وق رن

ز  إي ين األح ة ب ا، العالق راع جازه ية االقت سياسية وعمل ي  إذ. اب ال ناك آراء ف  ه
رالية تقترح أن تصبح هيئة الناخبين سلطة        ربية الليب دول الغ جانب سلطات  إلى ال

روفة  ثالث المع دول ال ـ     ,ال ين ب ئة الناخب و هي وريس هوري سمى م لطة «  وي س
ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار األحزاب .  Pouvoir de suffrage» االقتراع 

راع    لطة االقت نظم س سات ت  une organization spontanée du)مؤس
pouvoir de suffage). 

ال  ة ح ى أي ى    ,وعل ر عل ين تؤث ئة الناخب ًا أن هي ر دائم نا يجب أن نتذآ  فإن
سلطات األخرى، فهي التي تختار أعضاء البرلمان وبالت          ب فهي التي تنتخالى ال

 .وسيط إلى الحكام، بل إنها أحيانًا بواسطة االستفتاء تقرر مباشرة دون حاجة

سياسية                    نظم ال ة وحاسمة في ال بدو األحزاب عناصر هام م ت فكيف . ومن ث
نظام الحزبين الذي ساد                   ريطانية دون التعرض ل سياسية الب نظم ال يل ال يمكن تحل

نة  ل س ى أوائ صو١٩٨١حت ين ن وة ب سير اله ن تف يف يمك تور ؟ وآ ص الدس
ين ما آان يجري عليه العمل إذا لم ندرس دور الحزب الوحيد الذي        سوفيتي وب ال

 .رآز بين يدي الزعماء السوفييت آل السلطة السياسية؟

نا سندرس  ذا فإن واليات ول را وال ي آل من إنجلت سياسية ف  دور األحزاب ال
سا والدول االشتراآية ودول العالم الثالث عند دراس       تحدة وفرن ة هذه النظم في الم

تاب     ذا الك ن ه ي م سم الثان زاب      . الق ة لألح رية العام رض للنظ نا نع نا ه ولكن
ة في الحياة السياسية لجميع النظم           بارها مؤسسات هام سواء أآانت ليبرالية  , باعت

 . مارآسيةأم

 :الصعوبات التي تحيط بدراسة األحزاب السياسية
بحث وا               يدًا عن ال سياسية بع لدراسة حتى خمسين   ظل موضوع األحزاب ال

ًا مضت    ياده الستخالص نظريات عامة الحظوا         . عام اء ارت ندما حاول الفقه وع
 .أن األحزاب محاطة بالغموض والسرية مما يجعل معرفة الحقيقة بشأنها صعبة
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رجيه     ول ديف سياسية يق زاب ال ة األح ل دراس ي تقاب صعوبات الت ن ال  –وع
ل من تعرضوا لألحزاب بدراسة جاد               ١٩٥٠سنة الى ة مقارنة حووهو من أوائ

نفه صعوبات         – د وتكت وسبب ذلك أن تنظيم األحزاب يرتكز  .  إن الموضوع جدي
توبة   ر مك ادات غي ى عرف وع ًا عل توبة  . أساس صوص مك دت ن و وج ى ل وحت

ية سير العمل داخل الحزب فإنها ال تتعرض إال للقليل من المسائل،                 نظمة لكيف م
ية    ن الناح ري م ا يج ا تعكس م ادرًا م يقًا   ون بق تطب ا تط ادرًا م ا ن ية ألنه الواقع

داً   فإن  طريقة سير وحياة األحزاب تكون عادة محاطة           ,ومن ناحية أخرى   . جام
سهل الحصول على معلومات من القائمين على األحزاب               يس من ال بغموض، ول

تفاظ بأسرارهم    تعمدون االح م ي ا  ألنه بوح به دم ال رجيه .  وع ي وفي رأي ديف  يعن
نظام ا ذا أن ال اول   ه رية، يح ه س نه وطقوس ي، وقواني زاب بدائ ي لألح لقانون

اءه بعيدًا عن أنظار عامة أفراد الشعب              دين إبق يه جاه بل إن معرفة   . القائمون عل
ر إال لدى المناضلين القدامى من آل حزب                 ناورات األحزاب ال تتوف . أسرار وم

س  ؤالء لي ل         توه ري داخ ا يج وعية لم ورة موض ديم ص ى تق درة عل ديهم ق  ل
 .حزاب، آما أنهم يرفضون التحدث واإلدالء بالمعلومات التي لديهماأل

الل          رًا خ دمًا آبي سياسية تق وم ال رزت العل د أح صعوبات فق ذه ال م ه ورغ
رة في دراسة األحزاب السياسية، وذلك بسبب تضافر جهود               الخمسين سنة األخي

اث   ز األبح اتذة ومراآ وع      . األس يط بموض ذي يح وض ال الء الغم ل إج ن أج م
ؤلفات وأبحاث بعضها متخصص في دراسة األحزاب في                ا ألحزاب وظهرت م

دول محددة، وبعضها دراسات مقارنة، مدعمة باإلحصاءات والبيانات والجداول         
 .والرسوم

 :وسندرس األحزاب السياسية في مباحث خمسة

 .  تعريف األحزاب السياسية:المبحث األول

 .  أصل نشأة األحزاب:المبحث الثاني

 .  وظائف األحزاب:الثالثالمبحث 
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 .  أنواع األحزاب:المبحث الرابع

 .  نظم األحزاب:المبحث الخامس

 المبحث األول

 تعريف األحزاب

صر          تحديد الع سبوقًا ب ون م ب أن يك يقًا يج ريفًا دق زب تع ريف الح إن تع
فكلمة حزب معروفة   . لهوالوسط االجتماعي والسياسي الذي يعيش الحزب في ظ       

نذ  ةالعصور القدم ى وجه يم ي العصر الحديث وعل سياسي ف ن الحزب ال ، ولك
نذ حو     تحديد م ى   ال م يتعين أن                ال ى محدد، ومن ث ه معن زمان أصبح ل رن من ال ق

 .يستجمع عناصر معينة

ي   ريفه ف تلف عن تع ة يخ ي العصور القديم ريف الحزب ف ك فتع ى ذل وعل
ا   ا تاله سية وم ثورة الفرن ان ال ن الحزب إب طى، وع صور الوس ت وإذا. الع  آان

رة الحزب تختلف باختالف الزمان والمكان فإن هناك عنصرًا ال يتغير ويكاد               فك
نوي   ضامن المع و الت صر ه ذا العن يع األحزاب، ه ي جم شترآًا ف مًا م ون قاس يك

 إذ يوجد بين هؤالء األعضاء أفكار سياسية        ؛والمادي الذي يجمع أعضاء الحزب    
 .تهم موضع التنفيذمتشابهة تجعلهم يعملون معًا من أجل وضع سياس

رعين    ي ف زاب ف ريف األح نعرض تع ور  : وس يه تط بع ف رع األول نت الف
 .تعريف الحزب، والفرع الثاني نفصل فيه التعريف الحديث للحزب السياسي

 الفرع األول

 تطور تعريف الحزب السياسي
رور       يًا بم ه تدريج ددت وظائف ه وتح زب وازدادت مهام وم الح ور مفه تط

زمن إن مح . ال ذا ف تابع    ول دورها لت ورت ب زب تط ريف بالح اء للتع اوالت الفقه
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وسنعرض ألهم التعريفات موضحين آيف أن آل       . التطور الذي حدث في الواقع    
 .تعريف آان يتقدم خطوة في مجال إيضاح فكرة الحزب وتحديد ماهيته

ستان        ين آون تجمع أفراد  « : الحزب بأنه    ) ١٨٣٠ – ١٧٦٧(يعرف بنجام
 .»لسياسي يؤمنون بنفس الفكر ا

تجمعات ألفراد يعتنقون « : ويقدم آلسن إضافة عندما يعرف األحزاب بأنها    
ار، تهدف      ى    نفس األفك ر حقيقي على إدارة الشئون              إل نهم من ممارسة تأثي تمكي

 .»العامة 

ول        ي الوص رغبة ف ؤآد أن ال ندما ي رى ع وة أخ يل خط تقدم جوج ى وي  إل
ة التي تميز الح              وامل المهم سلطة هي أحد الع زب عن التجمعات أو الجمعيات     ال

تجمع منظم للمساهمة   « :  ويتضح هذا من تعريف جوجيل للحزب بأنه      . األخرى
في الحياة السياسية بهدف االستيالء على السلطة استيالء آليًا أو جزئيًا، والتعبير            

 .» عن أفكار التجمع وتحقيق مصالح أعضاء الحزب

ر الحزب تعبيرًا عن مص          ارآس يعتب ومن .  الح طبقة اجتماعيةوفي رأي م
سم    تمع المق إن المج م ف ى ث زاب    إل تكوين األح سمح ب بقات ي يت  . ط ا إذا ألغ أم

ام    ون نظ زاب، ويك تعدد األح ال محل ل بقات ف ال ط تمع ب بقات وأصبح المج الط
 .الحزب هو الحل الحتمي للمجتمع الشيوعي

نما يرى بيردو أن الحزب هو تجمع أفراد يؤمنون بنفس األفكار ال             سياسية بي
ون ع   ك ب        ويعمل يقها، وذل صارها وتحق ى انت جمع أآبر عدد ممكن من المواطنين      ل

 .السلطة أو على األقل التأثير على قراراتها إلى والسعي للوصول

ام    ادي وع ريف م ين تع ز ب ريف الحزب يمي دًا لتع نهجًا جدي ردو م نهج بي ي
ين أعضاء ا ة ب ى العالق ز عل ريف شكلي يرتك ين تع لحزب وعالمي للحزب وب

 .وعلى تحديد أهدافه
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زب   ادي للح ريف الم ًا    : التع تم أساس رية، ته رآة فك زب ح ي الح رى ف ي
سياسية، وهي حرآة أصيلة ويمكن االعتراف لها بوجود موضوعي               سائل ال بالم

 .مستقل عن األشخاص الذين يقودون الحزب

شكلي للحزب ريف ال سيطر  : التع ي ت رة والت ى الفك ريف عل ذا التع ز ه يرآ
يع    ى جم  األحزاب وهي آون الحزب يشكل ويمثل إرادة مجموع الشعب، بل     عل

 .وينسب أفكار الحزب وآراءه لألمة برمتها

شكلي للحزب ال ينفي أهمية الجانب                     ى الجانب ال ويالحظ أن من يرآز عل
وارد في التعر       ن األستاذ بيردو يقدم تعريفًا يحاول ف األول، بل إ   يالموضوعي ال
شيراً   ريفين م ين التع ع ب ى الجم اء     إل و إعط ع ه ريفه الجام ز تع ا يمي م م أن أه

بار أن      شعب، باعت وع آراء ال ثًال لمجم زب مم ون الح ام ولك رأي الع ية لل األهم
تائج تطور الديمقراطية وانتشار االقتراع العام           ام هو أحد ن رأي الع تمام بال . االه

 :ويقدم األستاذ بيردو تعريفه على النحو اآلتي

«Nous dirons que constitue un parti tout groupement 
d’individus qui professent les mêmes vues politiques, 
s’efforçant de les faire prévaloir, à la fois en y ralliant le plus 
grands nombres possible de citoyen et en cherchant à conquérir 
le pouvoir, ou, de moins à influencer ses décisions» 

ان منهج بيرود منهجًا متميزًا يحاول أن يقدم تعريفين         تعريفًا للحزب ،وإذا آ
ريفًا يصلح             ان، وتع ان ومك ثر للعصر الحديث آخذًا في االعتبار أ     يصلح لكل زم

راطية    ه اآتفى بأن                     الديمق ذا التعريف هو أن ا يعيب ه إن م رة الحزب، ف ى فك عل
ر على قرارات السلطة العامة          علمًا بأن أهم ما يميز الحزب      . يعمل الحزب للتأثي

سعى للوصول     سياسي ي زب ال و أن الح ضغط ه ات ال ن جماع سياسي ع ى ال  إل
م ي الحك ك  ,آراس ه ذل م ل واء أت م ي س ندما  . تمأم ل سع ع ريف يت إن التع ذا ف وبه
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شمل تجمعات ال تدخل بحسب ما هو متفق عليه في                   يتعرض لهدف األحزاب لي
 .مفهوم األحزاب

 الفرع الثاني

  الحديث للحزب السياسيالتعريف
ريكيان بان األم تهج الكات رال " ان بارا وفاين نهجًا ج"بالوم ريف د م ي تع دًا ف ي

ي  ي المؤسسة الت رها ف ين تواف د عناصر واضحة يتع ى تحدي ز عل الحزب يرتك
ياً      ر حزبًا سياس بوًال من عدد آبير من الفقهاء في                   .تعتب ذا التعريف ق د لقي ه  وق

 .العالم

ريف الحزب ستويين القومي  الحز: تع ى الم م عل يم دائ و تنظ سياسي ه ب ال
ي عبية، ب   والمحل ساندة ش ى م صول عل سعى للح ول  ي دف الوص ى ه سلطة  إل ال

 .وممارستها، من أجل تنفيذ سياسة محددة

ذا التعريف أنه يتعين اجتماع أربعة شروط في       : شروط الحزب    ين من ه يب
ي  سة الت زباً المؤس ر ح يم، :  تعتب تمرارية التنظ ة  وإقاماس ستقرة ة عالق ىم  عل

ستوى ول    الم ي الوص رغبة ف ي، وال ستوى القوم ي والم ى  المحل سلطة  إل ال
 . وأخيرًا االهتمام بالحصول على سند شعبي من خالل االنتخابات ,وممارستها

يعتبر شرط استمرارية الحزب معيارًا يميز الحزب     :  استمرارية التنظيم  -١
ي      ي تختف ية الت رى الوقت يمات األخ ن التنظ ية   ع ثل الجمع سها، م تفاء مؤس باخ

 .والزمرة والجماعة والعصبة

ى المستوى القومي              -٢ ي وعل ى المستوى المحل  وهذا المعيار   : تنظيم عل
ز الحزب عن الجماعات البرلمانية      فالجماعة البرلمانية ال وجود لها إال على       . يمي

ى المستوى المحلي، منت         تكامًال عل يمًا م ك تنظ شرًا في المستوى القومي، وال تمل
 .آل إقليم الدولة
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سلطة        -٣ رغبة في ممارسة ال رغبة في الوصول        : ال ر ال ى     تعتب السلطة  إل
ضغط         ات ال ن جماع سياسية ع زاب ال ز األح ا يمي م م تها أه دف  . لممارس فاله

تها   يها لممارس ساهمة ف سلطة أو الم ى ال سيطرة عل و ال ذا . المباشر للحزب ه ول
سعى األحزاب    ى    ت من المقاعد في البرلمان، وتشكيل الحصول على أآبر عدد     إل

ومة  السلطة، وإنما آل ما     إلى   الوصول إلى   أما جماعات الضغط فال تهدف    . الحك
يه هو التأثير على من يمسكون بالسلطة والضغط عليهم لتحقيق مصالح               سعى إل ت

 .هذه الجماعات الضاغطة

سعى األحزاب    بإيجاز  ى     ت ود جماعات الضغط أن تؤثر             إل نما ت سلطة، بي ال
 .هالى السلطة مع بقائها خارجع

سعى األحزاب ى وت ز  إل ية آكل وترتك دفاع عن مصلحة الجماعة الوطن ال
ضام    ى الت ام، أما جماعات الضغط فال ته     عل تم بالمصلحة العامة وإنما تدافع ن الع

تم بمصلحة العمال أو مصلحة أص         ,عن مصالح خاصة      أن ته حاب األعمال أو    آ
 .لخإ...مصلحة الزراع 

بحث    -٤ تم األحزاب بالحصول على سند شعبي          :عن مساندة شعبية      ال  ته
ذا المعيار يميز األحزاب عن                     تخابات أو عن أي طريق آخر، وه من خالل االن

نوادي  شترك في االنتخابات، وال تسعى                 . ال و آانت سياسية ال ت ى ل نوادي حت  فال
 .الحصول على مقاعد في البرلمانإلى 

ذا التعريف للحزب، الذي لقي قبو        ًال في السنوات األخيرة، ينطبق على      إن ه
ذي تحدد خالل القرن التاسع              ناها ال ناها الحديث، أي األحزاب بمع األحزاب بمع

شر      ع ع رن التاس ن الق ي م صف الثان نذ الن بارة أدق م شر، وبع ذا  . ع رز ه ويب
 العنصر األول هو التنظيم، والعنصر   :التعريف عنصرين في الحزب السياسي        

 .لسياسيالثاني هو المشروع ا
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 : L'organisation  التنظيم - العنصر األول
زاب     سبة لألح رى بالن ية آب ه أهم يم ل ك أن التنظ ي . ال ش زاب ه فاألح

رآبة    نظمات م رآيب المكون من    . Organismes structurésم ذا الت ر ه وبغي
نظم،      يان م إن األحزاب ال يمكن أن تعيش أو ت        بن مد جذورها في هيئة الناخبين،     ف

ا ال ي    نها أن    آم ية من أجل تحقيق هدفها وهو الوصول        تعمل بفعا  مك السلطة  إلى ل
 .وتنفيذ برنامج سياسي محدد

 : Le projet politiqueع السياسي  و المشر- العنصر الثاني
ر  سياسي أن ننظ زب ال ريف الح ي لتع ى ال يكف يم و إل ىإالتنظ ائله ل  وس

تلفة دف  . المخ ين ه ن المواطن نظمة م ات م ي جماع زاب ه ى ها الوصولفاألح  إل
بحث عن وسيلة تترجم بها               يعًا ت تها، وهي جم سلطة وممارس الواقع أفكارًا   إلى   ال

سية يه       . رئي تعارف عل ى الم سات بالمعن ر مؤس زاب تعتب ك فاألح ى ذل وعل
 L'institution est une سة، وهو آونها تنظيم في خدمة فكرةالصطالح مؤس

organisation au service d'une idée  . يم ليس هدفًا في ذاته، وإنما فالتنظ
ام التنظيم من أجل تحقيق المشروع بوسيلة أفضل           ل تحقيق هدف  أي من أج ؛يق

 .ليةمعين بوسيلة أآثر فعا

 هو تغيير   يات الغربية الديمقراطشيوعية في   فهدف األحزاب االشتراآية وال      
ود نظام االجتماعي الموج دفها  . ال ين أو الوسط فه سبة ألحزاب اليم ا بالن و أم ه

نظام الرأسمالي، إما بإبقائه على ما هو عليه وإما بقبول بعض                  ى ال المحافظة عل
تطورات  رة ما،                   .ال ة فك نظمات في خدم يع األحوال تكون األحزاب م  وفي جم

نية وأحزاب الوسط   يسواء أآانت هذه الفكرة محافظة آما الحال في األحزاب اليم         
 . اليساريةأم آانت فكرة تقدمية آما هو الحال في األحزاب
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 المبحث الثاني

 أصل نشأة األحزاب

ديث     ومها الح سياسية بمفه زاب ال سعى  –األح ي ت سات الت ى  أي المؤس  إل
ى    الوصول  تها والتي تتوفر فيها الشروط التي شرحناها            إل سلطة وممارس  لم  –ال

را      تحدة وإنجلت واليات الم رن التاسع عشر إال في ال بل الق روفة ق نذ . تكن مع وم
رن    ل الق دأت ظاهرة األحزاب تنتشر بمفهومها الحديث حتى               أوائ  التاسع عشر ب

يع الدول             ريبًا في جم روفة تق يوم مع ونشأت بأساليب مختلفة أحزاب   . أصبحت ال
الم       ة دول الع سية وفي دول العالم               : في آاف دول المارآ ربية وفي ال دول الغ في ال

 .الثالث

 ؟ فما هو أصل األحزاب وآيف تنشأ

ة عن     ذا ا   إن اإلجاب سؤال لها أهمية آبيرة في فهم الظاهرة الحزبية         ه فكما . ل
ر        إن األحزاب تتأث شخص، ف ياة ال ى ح يقة عل ارًا عم رك آث سان تت ولة اإلن أن طف

شأتها،    ى    بأصل ن رفة أصل نشأة الحزب ضرورية لفهم آيفية سيره             إل حد أن مع
ه زب      . وعمل ي والح ال البريطان زب العم ين ح رق ب رفة الف ستحيل مع ن الم فم
ت  سي    االش ين        راآي الفرن رق ب رفة الف شأة دون مع يالد آل من الحزبين      ن آما .  وم

ين  رق ب رفة الف سر مع ن يتي ه ل ام الحأن ين نظ زبين األمريكي وب ام الح زبين نظ
أصل نشأة األحزاب في آل من إنجلترا والواليات        البريطاني دون التعرف على       

تحدة  ناك . الم ألحزاب في فرنسا،    وتعدد ا   فروق بين تعدد األحزاب في هولندا      وه
ذه الفروق ال يمكن تحليلها تحليًال جادًا دون الرجوع          أصل نشأة األحزاب    إلى   وه

 .في آل من الدولتين

ول         ة يمكن أن نق و األحزاب مرتبط بالديمقراطية        إن : بصفة عام ولد ونم  م
 .وباتساع هيئة الناخبين وبتبني نظام االقتراع العام وتقوية مرآز البرلمانات
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ا از رلماناتفكلم ام الب تقاللها، دادت مه عرت باس ضاؤها اس وش شعر أع ت
يم صفوفهم ين،. ضرورة تنظ دد الناخب ا ازداد ع ضروري وآلم ن ال دا م ا ب  آلم

 .تكون لجان قادرة على تنظيم الناخبين لكي تكون أصواتهم مؤثرة

ر من األحزاب في           وهك  شأة آثي إن ن والواليات المتحدة مرتبطة أوروبا ذا ف
شاط الناخ   ين وأعضاء البرلمان   بن ويطلق الفقهاء على األحزاب التي نشأت من       . ب

شأت       ي أي ن ا ذات أصل داخل سهم بأنه ين ألنف رلمان والناخب ضاء الب يم أع تنظ
 .داخل هيئة الناخبين والبرلمانات

Origine intérieure électorale et parlementaire des parties: 

رل       ارج الب شأت خ رى ن زاب أخ وجد أح نما ت سميها  بي ين، ي مانات والناخب
اء أحزابً   ذه  Origine extérieure des partisصل خارجي   أ ذات االفقه  وه

األحزاب قد تنشأ نتيجة لنشاط النقابات أو الكنيسة أو الجماعات الدينية أو الخاليا             
 .السرية

نا ى وإذا نحن انتقل زاب،   إل ا أح يعًا اآلن به ا جم د أنه ثالث نج الم ال دول الع
تثناء    دًا من الدول منها المملكة العربية السعودية            باس يل ج وأحزاب دول  . عدد قل

شأ لمقاومة االستعمار واستمر                  ر فبعضها ن ثالث تأثرت بحرآات التحري الم ال الع
 .التمسك بالسلطة بعد االستقالل، وبعضها نشأ بعد االستقالل

نبدأ بدراسة أ    صل دراسة أ  إلى   صل األحزاب في الدول المتقدمة ثم ننتقل      وس
 .األحزاب في دول العالم الثالث

 :صل األحزاب في الدول المتقدمةأ

 : أحزاب نشأت داخل البرلمانات ومن تنظيم الناخبين-١
تكون، ثم تظهر جماعات                   رلمانية ت ذه الطريقة في أن مجموعة ب تلخص ه ت

ين        سمى لجان الناخب ين ت نظمة من الناخب بع  les comités électorauxم  ويت
ة عالق      ك إقام ذين العنصرين        ذل ين ه ة ب شى مع طبيعة   اوهذه الطريقة تتم  . ة دائم
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وهو تعدد اآلراء، وتجمع األعضاء المتفقين      . سير األمور داخل المجالس النيابية     
رأي وظهور انقسامات داخل البرلمان        ثم تنظيم هذه االنقسامات في الرأي      . في ال

 .في شكل مجموعات برلمانية

رأي          سام في ال رجع االنق د ي اختالف  إلى   اختالف األيديولوجيات أو   ى   إل  وق
 .واألمثلة على ذلك آثيرة. المصالح

 انقسمت آراء أعضاء    ١٧٨٩ففي داخل الهيئة التأسيسية في فرنسا في سنة           
 .الهيئة وتجمع ممثلو آل إقليم في مجموعة برلمانية

الل  را خ ي إنجلت رنوف ديم   الق ون تق ضل أن يك ن األف ان م شر آ ع ع  التاس
ح لالن  ع     المرش ان تجم ذا آ رة ول ي الدائ ن ناخب وعة م ريق مجم ن ط تخابات ع

 .الناخبين في هذه الحالة وسيلة لتقديم المرشح

يار شاغليها                     تم اخت دًا من المناصب ي تحدة نظرًا ألن عدي واليات الم وفي ال
د لعبت لجان الناخبين    تخاب فق  دورًا هامًا في Les comites électorauxباالن

وين    تخابات وفي تك ين     االن بديد أصوات الناخب دم ت ضمان ع رين ل  الحزبين الكبي
. ريعية وانتخابات الرئاسة  ولضمان تنظيمها وحسن استغاللها في االنتخابات التش      

د أدى   ى    وق ين عل     ت  إل  االستمرار وزيادة نشاطها تبني الغنائم      ىشجيع لجان الناخب
ذا النظام أن الحزب الفائز يعين                  رئيس جاآسون ومقتضى ه د ال نذ عه أنصاره م

 .في الوظائف الرئيسية

 : أحزاب نشأت من النقابات ومن الكنائس والجماعات الدينية والسرية-٢

نقابات   ثل ال تعددة م ئات م ن هي وية م ساندة ق يجة لم شأت نت وجد أحزاب ن ت
 .والكنائس والجماعات الدينية والخاليا السرية

ريطاني فقد   حزب نشأ من النقابات هو حزب العمال الب        ولعل أهم مثال على    
شأ  ى ن نة    عل ية س تخابات العمال ر االن ذه مؤتم رار اتخ ر ق  Trades ١٨٩٩إث

unions          يمًا من البرلمانيين ومن الناخبين شأ تنظ ذي أن ولعل هذه النشأة هي    .  وال
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ين حزب العمال والنقابات حتى اآلن                  ة الوطيدة ب نا العالق سر ل ومن هنا  . التي تف
زاب ا       ن األح ين م ين نوع ه ب ز الفق تراآية يمي تراآية ذات  : الش زاب االش  األح

تراآية    زاب اش ة، وأح ي الكلم تراآية بمعن زابًا اش ر أح ذه تعتب ية وه شأة النقاب الن
ر أحزاباًَ اشتراآية نظر               ذه تعتب ثقفون وه رلمانيون م شأها ب ية وأقل واقعية من أن

 .األحزاب األولى

ام في نشأة األحزاب                  رها ه ية فأث نائس والجماعات الدين ا الك ؛ أوروبافي  أم
بل سنة                ية ق شأة األحزاب الدين ية في ن سة الكاثوليك دخلت الكني د ت  وفي ١٩١٤فق

 .المسيحية المعاصرةالديمقراطية نشأة األحزاب 

زب       ي، والح افظ اإليطال زب المح سة وراء الح ت الكني يكا آان ي بلج فف
 .ي المسيحي األلمانيالديمقراط

رًا شأة سر ؛وأخي شأت ن د ن إن بعض األحزاب ق ان  ف شاطها آ ا ألن ن ية إم
ومن . ممنوعًا من الناحية القانونية، وإما ألنها فضلت أن يظل نشاطها غير معلن           

ية الثاني                    ان الحرب العالم ة التي آانت موجودة إب نوع األول حرآات المقاوم ة ال
ة المح ولت لمقاوم ي تح ين والت ى تل تالل   إل تهاء االح رد ان زاب بمج ثاله ,أح  وم

السوفيتى وبالمثل فإن الحزب الشيوعي   . مسيحي اإليطالي  ي ال الديمقراط الحزب   
نة  بل س نوعًا ق شاطه مم ان ن م تحول١٩١٧آ ى ، ث د نجاح  إل اآم بع الحزب الح

 .١٩١٧الثورة البلشفية سنة 

 :أصل األحزاب في الدول حديثة العهد باالستقالل
ين نوعين من األحزاب من حيث أصل النشأة                   ز ب ة أن نمي يمكن بصفة عام

د ي ال د ف ثة العه تقاللول حدي شأت: باالس ر أحزاب ن تعمار وتحري ة االس  لمقاوم
 .البالد، وأحزاب أنشأتها السلطة القائمة بعد االستقالل لتقوم بدور السند

حزب الوفد المصري وحزب االستقالل     :  األحزاب األولى  ومن األمثلة على  
ب المؤتمر  المغربي، وحزب الدستور التونسي، وجبهة التحرير الجزائرية، وحز       

 .الهندي، والحزب الوطني اإلندونيسي
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ثلة      ى   ومن األم حزب المصلحة الوطنية في السلفادور،     : األحزاب الثانية عل
سودان،     ي ال تراآي ف اد االش سيك، واالتح ي المك توري ف ثوري الدس والحزب ال

 .واالتحاد االشتراآي في مصر

دول وي ن ال رًا م ددًا آبي تقالالحظ أن ع د باالس ثة العه يحدي صدر قوان ن ل ت
نع األحزاب، وذلك لتفادي الصراعات التي يمكن أن تمزق وحدة الدولة        ب غير . م

ره  ي ظاه سهل ف ل ال ذا الح نظمة   أن ه يلة م دم وس دوم، وال أن يق ن أن ي  ال يمك
ية التي توجد في المجتمع، آما أنه ال يقدم صيغة                   ر عن الصراعات الحقيق للتعبي

صراعات   ذه ال ل ه صراع . لح ذه ال ودة إن ه تاج  ات الموج ع تح ي الواق ى  ف  إل
زاب  نع األح و م سهل وه ل ال تفاء بالح ا واالآ ر تجاهله ن الخط واجهة، وم م

 . السياسية

 المبحث الثالث

 وظائف األحزاب

ي           ية ف سامات الطبيع ورة االنق ي بل ام ف دور ه سياسية ب زاب ال وم األح تق
سامات طبيعية       المجتمع،  ذلك أن الحياة   و. انقسامات منظمة  إلى    وتحويلها من انق

سياسية مل وىال ئة باالتجاهات المتعارضة، والق نة، ي زجة المتباي سة واألم  المتناف
تلفة   صالح المخ ال والم اع واآلم وح واألطم رآات  . والطم ر مح ا تعتب ذه آله وه

 .النشاط السياسي وهي تتبلور وتتحرك من خالل األحزاب السياسية

ر األحزاب من أآثر األدوات الفعالة إلي          جاد نوع من النظام في الحياة      وتعتب
أ لتجسيد المثل العليا، بل إن البعض يعتبر                  ر األحزاب ملج ا تعتب ية، آم االجتماع
ياة          ي الح ساهمة ف ية، واألداة للم رة القانون رك للفك وجه المتح ي ال زاب ه األح

 .السياسية

ذا الدو         ؤدي األحزاب ه  القيام بعدة   ر في الحياة السياسية فإنها تتولى     ولكي ت
 :ئفوظا
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 . نشر أيديولوجيتها بين الناخبين-١

 . اختيار مرشحي الحزب-٢

 . توفير اتصال دائم بين الناخبين والنواب-٣

 . تنظيم النواب داخل البرلمان-٤

 . حل الصراعات داخل الحزب-٥

  :نشر أيديولوجيتها بين الناخبين -١
ل حزب سعى آ ى ي ى إل ؤيدين عن طريق الحصول عل ن الم دد م ر ع  أآب

نا  ين بأي   إق ته و  ع الناخب ومن الناحية الواقعية ال يمكن     . رنامجه االنتخابي  ب ديولوجي
ادرًا عل ن ق م يك صارًا إذا ل رز انت زب أن يح شاعر ىألي ح ن الم ر ع  التعبي

دى        نة ل ار الكام ال واألفك  قطاع من المواطنين بحيث يشعر هذا القطاع أنه          واآلم
سه في الحزب     واآلمال واألفكار ويعطيها حقًا إن الحزب يطور المشاعر. يجد نف

وة ووضوحًا، ولكن هذه األفكار تكون موجودة قبل األحزاب وبدون األ             . حزابق
إن أيديولوجية أى         ك ف ى ذل دت استجابتها             وعل يًا إذا فق رها تدريج د تأثي  حزب تفق

 .آلمال الرأي العام

ذ ىوهك ساعد عل سياسية ت إن األحزاب ال سياسي ا ف ية الوعي ال  وجوب تنم
دي المو   ين ل وهي عندما تقوم بهذا الدور تفتح أمام المواطن فرصة االختيار          . اطن

راع      ية االقت ناء عمل بدو الجماهير غير قادرة   . بوضوح أث ر األحزاب ت   علىوبغي
ات المر   ين اتجاه ز ب ضطرة     التميي سها م د نف م تج ن ث حين، وم ى ش يار  إل اخت

 .الشخصيات البارزة في المجتمع

ي أن الظا  سبب ف و ال ذا ه ل ه زاب   ولع الل األح ن خ ت م زبية تم رة الح ه
زاب  شر، واألح ع ع رن التاس ي الق رالية ف زاب الليب ي األح سارية، وه الي

شرين رن الع ي الق تراآية ف و . االش زاب ه ذه األح ي له دف األساس ان اله وآ
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في المجتمع وساعد نمو األحزاب     الوقوف في وجه الشخصيات البارزة التقليدية         
 . تحقيق هذا الهدفعلى

ز سياسية ت واألح تها  اب ال شر أيديولوجي بيل ن ي س ى سعى ف واجهة  إل م
األحزاب األخرى ونقد برامجها، وهي لذلك تمد الرأي العام بالمعلومات الالزمة     

رها  ة نظ ضيد وجه ين   . لتع زاب للمواطن دمها األح ي تق ومات الت ذه المعل وه
تكو    ستنير، إذ يستحيل على الناخبين الوصول          ضرورية ل ام م ه هذ إلى   ين رأي ع

 .المعلومات بمجهوداتهم الفردية

  :اختيار مرشحي الحزب -٢
ي ا حيها ف زاب مرش تار األح ين تخ دمهم للناخب تخابات وتق ى الن م أعل نه

ًا إن األحزاب ال تحتكر عمل        . مرشحو الحزب    ية تقديم المرشحين لالنتخابات    حق
وجد بعض المرشحين الذين يتقدمون      إذ  االنتخابات مستقلين عن أي حزب،     إلى    ي

ضيد أي حزب   دون تع ًا ب نهم نجاح بعض م رز ال حين  . ويح ب المرش ن أغل ولك
وية  ة وق بل أحزاب قائم ن ق ون مرشحين م تخابات يكون ي االن وزون ف ذي يف . ال

ك   و رجع ذل ى    ي ا أن عملية الدعاية االنتخابية أصبحت              إل دة لعل أهمه أسباب عدي
ا يضطر أغلب المرشحين      م ة، مم ب في تمويل    خزانة الحز  االعتماد على  إلى   كلف

 .عملية الدعاية

رآيب        تالف ت تلف باخ ي تخ حين، وه يار المرش ائل الخت دة وس وجد ع وت
 .الحزب ونوعه

تارة   ة المخ زاب القل د Le parti de cadres traditionnelsفأح  تعه
تقاء المرشحين      ية ان ى    بعمل ويسمي . لجان من الشخصيات البارزة في الحزب        إل

سو دول األنجلوسك ي ال نظام ف ذا ال يار Caucusنية ه ية اخت ي أن عمل و يعن ، وه
ة              ا طبقة أوليجارشية ضيقة ومغلق وم به رن التاسع       . المرشحين تق ة الق وفي نهاي

ام   و نظ د وه ام جدي و نظ تحدة نح واليات الم ي ال زاب ف رآت األح شر تح ع
يدية   ية التمه تخابات األول رى» «Le système des primairesاالن  إذ تج
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يدية داخل ال       تخابات تمه تحديد مرشحي الحزب في االنتخابات العامة          ان . حزب ل
ة مرشحي الحزب   ي قائم ر ف ي تجرى وتظه ية، الت تخابات األول ي االن  داخل ف

ناخب عالمة أمام اسم المرشح الذي يختاره ممثًال             دة أسماء ويضع ال الحزب، ع
زب ي   . للح ي الت ية ه ان األوليجارش ن اللج ذين   ولك حين ال يار المرش وم باخت تق
هم االنتخاب األولي داخل الحزب، والذين يتم من بينهم انتخاب ممثلي          علي يجرى 

 .الحزب في االنتخابات العامة

ا األحزاب الجماهيرية   ار مرشحيها  فتقوم باختيLe parties de massesأم
وهذه الوسيلة تتحصل في عقد مؤتمرات قومية ومؤتمرات محلية،         . بوسيلة أخرى   

يع أعضاء الحزب          يها جم ساهم ف يار مر           .ي ية اخت تم في المؤتمرات المحل شحي وي
تخاب، أي إ راطية ن الحزب عن طريق االن تحقق داخل الحزبالديمق ر , ت ويعتب

ان عدد أعضاء الحزب                 يدًا إذا آ ًا ج نظام نظام ذا ال آبيرًا ، ولكنه يكون معيبًا إذا     ه
 .قليًال بالنسبة لعدد الناخبينآان عدد أعضاء الحزب 

  :ئم بين الناخبين ونوابهمتحقيق االتصال الدا -٣
يدة في االحتفاظ بصلة مع الناخبين، حتى يضمنوا إعادة                نواب مصلحة أآ لل

تخابهم  توجه أعضا         . ان ية ي  إلى  ء البرلمان في نهاية آل أسبوع     ومن الناحية العمل
ومات   اء معل ا بإعط ون خالله رات يقوم تماعات ومؤتم ضور اج رهم لح دوائ

ين و   باتهم      للناخب نهم طل تلقون م وهذه اللقاءات يمكن .  احتياجاتهمويتعرفون علىي
تم   دى          أن ت ولكن .  النائب سكرتارية شخصية    دون وساطة األحزاب إذا توفرت ل

سر     صال أي ذا االت ل ه سياسية تجع زاب ال ى األح نائب   عل دم لل ا تق نائب، ألنه ال
وهؤالء . مجموعة من مناضلي الحزب يقومون بتوفير عالقة دائمة مع الناخبين           

وهم من ناحية   . ائب ويرشحون نشاطه البرلماني   ون يدافعون عن آراء الن    المناضل
نقلون ى أخري، ي رون  إل ذا يعتب الهم ومصالحهم وب ين وآم شاعر الناخب نائب م ال

 .وسيلة لجمع المعلومات التي يستفيد بها النائب
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ثقة التي تودع في مناضلي الحزب لها مخاطر             ذه ال إذ يمكن أن يكون  . إن ه
نائب والناخبين، ولكنهم يمكن أن               هؤالء الوسطا    ين ال ر االتصال ب يلة لتوفي ء وس

زًا يعزل ال وا حاج ينيكون م هؤالء . نائب عن الناخب ى مدى فه ذا عل توقف ه وي
 . إخالصهم ووالئهم للحزبالمناضلين لدورهم وعلى مدى

  :تنظيم نواب الحزب في البرلمان -٤
سياسية آان النواب مستقلين ف          بل نمو األحزاب ال ، ي نشاطهم داخل البرلمانق

سياسية أدى  زاب ال ور األح ن تط ى ولك ين ت إل رلمان المنتم يع أعضاء الب ى جم  إل
وقد آانت . »«Groupes parlementairesحزب واحد في جماعات برلمانية     

بل سنة                 سا ق ثًال في فرن نوعة م رلمانية مم دت ا، ولكنها ع  ١٩١٤المجموعات الب
ي دامف يم  بع ي تنظ ميًا ف صرًا رس تقاء   عن تم ان طتها ي ثة، وبواس رلمانات الحدي  الب

 .حزب واحد إلى يم نشاط البرلمانيين المنتمينأعضاء اللجان البرلمانية وتنظ

ولعل أهم مشكلة هي مشكلة تنظيم التصويت، وفيما يتعلق بعملية التصويت            
رآها ألعضائها فتوجد أحزاب مرنة                    تختلف األحزاب من حيث الحرية التي تت

د   ذ   Le parti soupleالحزب المرن   . ةوأحزاب جام رغم   هو الحزب ال ي ال ي
ى        ى التصويت عل ين إزاء الموضوعات المطروحة       أعضاءه عل بحيث .  نحو مع

وتعتبر األحزاب األمريكية واألحزاب    . يترك للعضو حرية التصويت آيفما يشاء     
ي  ية ف ا اليمين رنةأوروب د . أحزابًا م ا الحزب الجام و   Le parti rigideأم فه

رغم أ  ذي ي زب ال ى الح ضاءه عل وحد إزاء الموضوعات   ع شكل م صويت ب  الت
ية  شاآل األساس ومة والم ثقة بالحك رح ال ثل ط سية م زاب . الرئي ر األح وتعتب

زب      ي، والح ين البريطان زب المحافظ شيوعية، وح تراآية وال ي الديمقراطاالش
دة    زابًا جام ي أح سيحي األلمان زاب الجماهي    . الم ر األح ة تعتب صفة عام رية وب

دة، ولكن بعض أح          جامدة مثل حزب    زاب القلة المنتقاة أيضًا أحزاب    أحزابًا جام
 .المحافظين وحزب األحرار البريطانيين
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  :حل الصراعات داخل الحزب بين النواب والقادة الداخليين -٥
سألة مهمة               تنظيم إن   رلمان يطرح م واب الحزب في الب  ىوهي مسألة مد   ن

 .واجهة قادة الحزباستقالل هؤالء النواب في م

ونة من شخصيات بارزة                 تارة مك ة المخ  إلى فمن المعروف أن أحزاب القل
رلمانيون                نواب الب رلمان ويعمل ال نواب أعضاء الب التفاهم مع هذه   على  جانب ال

زب   زانة الح ول خ ي تم صيات الت ًا   . الشخ يمًا إداري نواب تنظ ؤالء ال د ه وال يج
 .يمكن أن يعارضهم أو يقف في وجههم

ا ية     أم ى عمل د يتول از إداري معق ا جه يوجد داخله رية ف زاب الجماهي  األح
ية  ونات المال ى المع يم الحزب ويتلق ع مناضليتنظ ستمر م صال الم وم باالت  ويق

تماعات     رات واالج ان والمؤتم ي اللج زب ف ادة    . الح بقة الق ون ط ؤالء يكون وه
زب وأع        ناء الح كرتاريين أي أم بقة س ذه الط ضم ه زب وت ين للح ضاء الداخلي

زبية  رات الح ان والمؤتم بهم اللج ادة   . تنتخ ين الق نواب وب ين ال نافس ب شب ت وين
 .إدارة الحزبعلى الداخليين 

ذا الصراع        ين الجماعات التي تكون قاعدة آل فريق          صراعًا   ويعكس ه : ب
تي تختار  جماعة أعضاء الحزب التي تختار القادة الداخليين، وجماعة الناخبين ال         

نواب صراع. ال ىويظل ال دودًا ألن الحزب يحرص  عل يادة الحزب مح ى  ق عل
ا يحرص على         استمرا  ين، آم ته بالناخب  دوام تواجده داخل البرلمان، وإال      ر عالق

 .فقد تأثيره في الحياة السياسية

ات   ضوع الجماع و خ رية ه زاب الجماهي ب األح ي أغل سائد ف بدأ ال والم
رلمان ينالب ادة الداخلي سلطة الق ن. ية ل ك أن ال ى ذل نوابه اخب يعطيومعن ة ال ل  ثق

 .الذين يختارهم وإنما للحزب وقيادته
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 المبحث الرابع

 أنواع األحزاب
Les types des partis 

ولكن أهم تصنيف لألحزاب هو     . يمكن تصنيف األحزاب تصنيفات متعددة       
صنيفها ى ت تارة    إل ة مخ زاب قل رية  Partis de cadresأح زاب جماهي  وأح

Partis des masses.تمد يم األحزاب ويع ى اختالف تنظ صنيف عل ذا الت .  ه
ى التمثيل                      تخابات وعل ى االن ر عل تائج تؤث ى طريقة تنظيم الحزب ن رتب عل ويت

 .البرلماني

ندما يصنف األحزاب الجماهيرية              ه خطوة أخرى ع تقدم الفق أحزاب  إلى   وي
 .Partis des électeurs وأحزاب ناخبين  Partis des militantsمناضلين 

  :القلة المختارة واألحزاب الجماهيرية أحزاب -١
Les parties de cadres et les parties des masses 

 :Les parties de cadresأحزاب القلة المختارة ) أ(
تارة أ         ة المخ ى  سبق آانت أحزاب القل ياة السياسية    إل وهي . الظهور في الح

دف  زاب ته ى أح تم      إل ي ته نفوذ، فه بارزة ذات ال صيات ال ع الشخ ية جم بنوع
 La qualité leur importe plus queآثرة عددهم   إلى األعضاء وال تلتفت

la quantité. 

بارزة التي تسعى هذه األحزاب         صفوفها إما   إلى   ضمها إلى   والشخصيات ال
نوي،  ر مع نها من ممارسة تأثي ي تمك ية الت تها األدب سبب مكان ارزة ب أن تكون ب

ذي             رائها ال سبب ث ارزة ب ا أن تكون ب ساعدة في تغطية نفقات          وإم ا بالم سمح له  ي
 .الحمالت االنتخابية
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رالية في                   ذا التنظيم األحزاب المحافظة واألحزاب الليب نت ه د تب أوروبا وق
صفة    زاب ب ذه األح تفظت ه شر، واح ع ع رن التاس تحدة خالل الق واليات الم وال

 .اليوم إلى عامة بهذا التنظيم

يدية م              ذه األحزاب في صورتها التقل ى    وزعةآانت ه ية تقابل      إل لجان محل
ة    سيم الدول ى    تق ية    إل ر انتخاب ان عدد أعضاء الحزب غير آبير فلم         . دوائ ا آ ولم
تنظيم قوي، ولذا اتسمت أغلبها بضعف تنظيمها وآان األعضاء  إلى  تكن بحاجة   

م تكن تمارس بصفة                    زية للحزب ل زة المرآ ر، ألن األجه تعون باستقالل آبي يتم
يهم        ة سلطات واسعة عل ك فقد آانت األحزاب البريطانية المحافظة         . عام ومع ذل

شر    ع ع رن التاس نذ الق زيًا م يمًا مرآ نظمة تنظ رالية م دول  . والليب ت ال م اتجه ث
 .األخرى في القرن العشرين نحو مرآزية تنظيم األحزاب

ومها الذي آان سائدًا                    رالية بمفه ة مع الليب يكل أحزاب القل وين وه تفق تك وي
ع ع  رن التاس الل الق بقة   خ ى الط تمد عل ت تع ي آان رالية الت ي الليب شر، وه

بورجوازية  رالية (ال زاب الليب تقراطية   ) األح بقة األرس ى الط زاب (أو عل أح
يق االقتراع                 ). المحافظين  ة تطب راع وبداي يد االقت بدأ تقي توافقة مع م ا آانت م آم

 .العام، حيث آان الناخب يضع ثقته في صفوة مختارة لها مكانتها االجتماعية

ى  ثة من                    ال يدية، ظهرت صورة حدي ة في صورتها التقل  جانب أحزاب القل
شرين    رن الع الل الق ورت خ ت وتط ة نم زاب القل ريكية  . أح ة األم زاب القل فأح

تخابات األ             ًا بواسطة نظام االن ية تطورت تطورًا هام وهو نوع من االقتراع     . ول
ى  تقاء مرشح        األول ساهمة في ان ين للم يه األحزاب المواطن ي الحزب، ثم  تدعو ف

دم هؤالء المرشحين     وقد أدى نظام االنتخابات األولية    . االنتخابات الحقيقية  إلى   يق
ى    آسر الحلقة الضيقة التي آانت مقصورة على اختيار األعضاء البارزين في          إل

 .المجتمع

ن     دة م ي صورة جدي ال البريطان ر حزب العم د ابتك ية أخرى فق ن ناح وم
نة     ة س زاب القل ور أح ن١٩٠٠ص ين    ، ع خاص عامل ن أش ه م ونت لجان دما تك
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ارزين ية   . ب يات التعاون نقابات والجمع ي ال ن ممثل ونة م ية مك ه األساس فلجان
سياسي        ال ال ي المج ًا ف وا مع ي يعمل وا لك ؤالء تجمع ية، وه يات الثقاف . والجمع

ى هذه اللجان اختيار مرشحي الحزب في االنتخابات، وتقوم بإدارة الشئون             وتتول
وم ية أي تق تلفة  المال ن الجماعات المخ ذلك م ة ل وال الالزم ع األم ة وجم  بالدعاي

 .المشترآة في الحزب

نظام العم   ذا ال تقل ه ى ان يال ى البريطان ثل     إل رى م تراآية أخ زاب اش أح
بل   ي ق تراآي البلجيك زب االش كندنافية ، والح تراآية االس زاب االش  األح

نة  زا      . ١٩٤٠س ض األح ي بع ضًا ف بعًا أي نظام مت ذا ال د ه راطية ونج ب الديمق
ثل الحزب        سيحية م  ي المسيحي النمساوي والبلجيكي في الفترة من      الديمقراط الم

ى سنة    و ١٩١٩ سنة  ين للنقابات              ١٩٣٦ ال تكون لجان الحزب من ممثل ، حيث ت
 .لخإ... ة، وجمعيات الطبقة المتوسطة العمالية والمنظمات الزراعي

 :Les parties de massesأحزاب الجماهير  ) ب(
ر م        ظه تراآية ث شار االش ع انت ربية م دول الغ ي ال ر ف زاب الجماهي ت أح
شيوعية كال   . ال ن أش شكل م ذا ال تكار ه ضل اب تراآية ف زاب االش ان لألح د آ وق

شرين    رن الع ة الق ع بداي زاب م زاب    . األح شيوعية واألح زاب ال ت األح م نقل ث
ال         ع إدخ زب م ري للح شكل الجماهي ذا ال تراآية ه زاب االش ن األح ية ع الفاش

ر جوهر      ديالت غي ن بعض األحزاب المحافظة والليبرالية     بل إ . ية على النظام  تع
 .والمسيحية حاولت تقليد هذا الشكل متخلية عن نظام حزب القلة

تراآية   رية االش زاب الجماهي ت   : أح زاب االش ب األح نت أغل كل تب راآية ش
ري ى إ. الحزب الجماهي ن حت ر صورة م ذي ابتك ي ال ال البريطان ن حزب العم

دأ سنة         صو  ة، ب  يقبل العضوية المباشرة في الحزب، بحيث       ١٩٢٧ر أحزاب القل
زب   بح الح شكيلين  أص ن ت رآبًا م ذي     : م شكيل ال و الت ر وه ر مباش دهما غي أح

بارزين في نقابات أو جمعيات،                   بل أعضاء من األشخاص ال ذي يق أوضحناه وال
شكيل مباشر مكون من جماهير انضمت    إلى هاالحزب دون اشتراط انتمائ إلى وت

 .نقابات أو جمعيات
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ر          شأة أحزاب الجماهي رجع أسباب ن  فبينما لم تكن ,دوافع مالية ملحة إلى   وت
ويلها،         ى تم ادرين عل ا تضم أعضاء ق ية ألنه شكلة مال ين أي م دى أحزاب اليم ل

وال  ص األم شكلة نق سارية م زاب الي ت األح شكلة,واجه ذه الم واجهة ه   ولم
سارية على جمع          بر عدد من األعضاء وجعلتهم يدفعون      آأحرصت األحزاب الي

زانة الحزب تمويل خ هريًا ل نويًا أو ش تراآًا س م . اش ذه األحزاب ل خاصة وأن ه
ساندة الموسرين، آما لم يكن باستطاعة مرشحيها                  ى م تماد عل ستطيع االع تكن ت

ة االن     ويل الدعاي ية ومواجهة نفقات الحزب  تم ن هذه األحزاب اليسارية إأي . تخاب
سها  دت نف أتوج ية، فلج ة غن ى قل تماد عل ى االع ادرة عل ر ق ى غي ع  إل جم

أما السبب الثاني . اشتراآات بسيطة من جماهير عريضة من المواطنين العاديين     
رغبة في نشر الثقافة السياسية بين طبقة                  و ال رية فه شأة األحزاب الجماهي وراء ن

ومات عن الحياة السياسية في أوائل                    ديها معل م تكن ل ال التي ل القرن التاسع  العم
شر ذ   . ع سام الحزب تأخ ة ألق تماعات الدوري ت االج ذا الغرض آان يق ه ولتحق

نشر الثقافة السياسية بين الجماهير      إلى   شكل محاضرات سياسية مسائية، تهدف       
 .وتسمح لهم بممارسة حقوقهم ممارسة حقيقية

شيوعية  زاب ال ن      :األح ثقت م ي انب ى الت شيوعية األول زاب ال ت األح  آان
 .ب االشتراآية في الدول الغربية أحزابًا جماهيريةاألحزا

زاب  ربية أح دول الغ ي ال شيوعية ف ندما آانت األحزاب ال ت ًاع ر آان  جماهي
دة نواح       ز من ع  هاحقًا إن األحزاب الشيوعية شأن    . عن األحزاب االشتراآية   ٍ تتمي

أن  زاش سعى  األح ت ت تراآية آان ى ب االش ع  إل ين    أجم ن المواطن دد م ر ع آب
ضاء  ي       آأع اس محل ى أس سمهم عل ن تق م تك نها ل زب ولك ي الح زاب . ف فاألح

ضو    ل الع ان عم ام األول بمك ي المق تم ف شيوعية ته تم  ,ال اس ي ذا األس ى ه  وعل
ر      صانع والمتاج ى الم تلفة أي عل شروعات المخ ى الم زب عل ا الح ع خالي توزي

دارس    خ إ... والم سها مضطرة          . ل ذه األحزاب تجد نف تكملة خالياها   إلى   ولكن ه
ان محدد وآذا                       ع ون في مك ذين ال يعمل ال ال سبة للعم ك بالن ي وذل ى أساس محل ل

 .بالنسبة للفالحين والمزارعين
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شرة ا المنت دم الخالي رة وتق زايا آثي ل م اآن العم ي أم ى  إذ, ف سهل عل  ي
يًا،    تقابلون يوم م ي رة، فه ستمرة ومباش صفة م ضهم ب صال ببع ا األعضاء االت م

آما أن تواجدهم في مكان عمل      .  بشكل منتظم  معرفة تعليمات الحزب  من  يمكنهم  
صرهم  ع تحت ب شاآل تق ع وبم رتبطة بالواق سياسية م شاتهم ال ل مناق د يجع . واح

ر قوة من التضامن الذي يصدر                    از واحد أآث نابع من العمل في جه فالتضامن ال
نة واحدة            سكن في حي واحد أو مدي إن أسلوب الخاليا المنتشرة   . عن ال ذا ف وهك

 .مل يخلق روابط متينة بين أعضاء الحزبفي أماآن الع

زاب          ن األح شيوعية ع زاب ال ز األح ي تمي ية الت صة الثان ا الخصي أم
ية          ة أعضاء الخل شيوعية ال تضم إال عدة عشرات         . االشتراآية فهي قل ية ال فالخل

واحد         سم ال نما في األحزاب االشتراآية يضم الق دة آالف من  La Sectionبي  ع
ضاء  ث  (األع نة م كان مدي دد      ). ًالس ة ع ى قل شيوعية عل زاب ال رص األح وتح

سمتها    ر ق ية آبي ضاء الخل دت أن أع يث إذا وج ية، بح ضاء الخل ى أع ين  إل خليت
فء    كرتير آ ى س ثور عل رد الع ل . بمج ذا العام دد    وه ة ع ل قل دوره أي عام  ب

ضاء  ى ؤديياألع زب،   إل ضاء الح ين أع ضامن ب ادة الت دد زي رة ع ألن آث
ن توزيع الحزب على عدد     إحقًا  . م وصعوبة تنسيقهم  اختالفه إلى   األعضاء تؤدي 

ؤدي            د ي صغيرة ق ا ال ر من الخالي ى    آبي ل    إل رقهم ب ى    تف انفجار الحزب، ولكن     إل
األحزاب الشيوعية نجحت في تفادي ذلك عن طريق تحقيق مرآزية شديدة وعن            

شر      ته طريق ن ، بحيث تضمن أن يفكر جميع أعضاء الحزب بطريقة           اأيديولوجي
 .واحدة

ية  زاب الفاش ربين      : األح ين الح ا ب رة م ي الفت ية ف زاب الفاش رت األح ظه
ثم تاله الحزب الوطني االشتراآي     الى  آان أولها الحزب الفاشي اإليط    . العالميتين
ي  نازي(األلمان ي وصلت). ال ة الت يم والدق نازي بالتنظ سم الحزب ال د ات ى وق  إل

 .أعلى درجة ممكنة
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زاب ج  ية أح زاب الفاش ر األح زاب   وتعتب أن األح ك ش ي ذل أنها ف ر ش ماهي
ضم أآبر   إلى   نها تسعى إ أي   ,االشتراآية واألحزاب الشيوعية في الدول الغربية       

 ولكن األحزاب الفاشية تجمع األعضاء بطريقة مبتكرة،. عدد ممكن من األعضاء      
ى األحزاب الطرق الفنية المتبعة في                إذ  ؛ النظم العسكرية  وهي طريقة تطبق عل

جزءًا مهمًا في تكوين الحزب، وإن آان ال        ) الميلشيا(ت العسكرية   تعتبر التشكيال 
 .يشترط في آل عضو أن يكون حامًال للسالح أو عضوًا ميليشيًا

والعنصر األساسي في الحزب الفاشي هو تجمع صغير من عشرة رجال                  
سكنون في شارع واحد أو في مبنى واحد                       م ي م في أي لحظة ألنه سهل جمعه . ي

 .نظم في شكل هرمي على غرار التنظيمات العسكرية في الجيشهذه التجمعات ت

به     رآة ش د مع شأ بع ية تن رآيب العسكري أن األحزاب الفاش ذا الت رز ه ويب
عسكرية فاألحزاب الفاشية حلت محل أحزاب يمينية بدت عاجزة عن المحافظة            

شيوعي أو االشتراآي          د ال ام الم ائم أم نظام الق ى ال هو ومن ثم فقد بدا العنف  . عل
اع      ى األوض سيطرة عل ية لل زاب الفاش ادة األح ام ق يدة أم يلة الوح ذا . الوس وهك

ولذا . أصبح هدف األحزاب الفاشية هو استعمال العنف واالنتصار عن طريقه                
تدريب الجنود               بيهًا ب بًا عسكريًا ش شيا تدري ويتعلمون النظام  . يتلقى أعضاء الميلي

داء زي موحد وإلقاء التحية والسي         . ر في طوابير واستخدام السالح    وضرورة ارت
ون        يف يكافح تماعًا وآ سدون اج يف يف تعلمون آ إنهم ي ك ف ن ذل ضًال ع وف
تماعاتهم، وآيف يستولون على مقر حزب أو                  ساد اج معارضيهم ممن يحاول إف

 .نقابة، وآيف يحاربون في الشوارع

 إلى  الوصول إلى   والحزب الفاشي إذن هو نوع من الجيش الخاص، يسعى           
سلطة ب   فاشية ولكن الغريب أن األحزاب ال    . العنف واالحتفاظ بها بنفس الطريقة     ال

ة وهي إيطاليا وألمانيا، وهي لم تنجح إال عندما   بينجحت في دول ديمقراطية غر      
عبي   يد ش ى تأي ية للحصول عل ائل االنتخاب تخدمت الوس ى اس تمادها  إل ب اع جان

 .السلطة إلى على العنف للوصول
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  :اب الناخبين أحزاب المناضلين وأحز-٢
بداية آانت أحزا       ر آلها أحزابًا اشتراآية أو شيوعية تؤمن  ئفي ال ب الجماهي

ا ن أجله ية وتناضل م تقاء . بأيديولوج تم بان شيوعية ته تراآية وال فاألحزاب االش
ساء والرجال المقتنعين بأيديولوجية ومستعدين للعمل من               شطين من الن أعضاء ن

 .أجل تحقيقها

أنه في الوقت الحاضر توجد أحزاب ذات ميول يمينية أو          ولكن الحظ الفقهاء      
ر،      زاب جماهي بارها أح ن اعت ضاء، أي يمك ن األع رة م دادًا آبي ضم أع تدلة ت مع

 إن أهم ما يشغل   . وهذه األحزاب ليست أحزابًا قائمة على أيديولوجية جامدة ومحددة        
 .خاباتنتهذه األحزاب هو أن تحوز إعجاب الناخبين وتحصل على أصواتهم في اال

ية   إأي  بارات العمل ى االعت زاب يعل ن األح نوع م ذا ال  Le pragmatismeن ه
ى بارات    عل ثل االعت ية، وتتم بارات األيديولوج ية  االعت ي   العمل صار ف ي االنت  ف

ر عدد من المقاعد والمناصب              وز بأآب تخابات والف ذا   . االن نوع وه  من األحزاب   ال
تحدة   واليات الم نها ال رة م ي دول آثي ود ف را، موج يا وإنجلت ية، وألمان  الفيدرال

 ).الجمهورييناتحاد الديمقراطيين (، وفرنسا ، )الحزب االشتراآي الديمقراطي(

 المبحث الخامس
 نظم األحــــــزاب

Les types de systèmes de partis 

 :المقصود بنظم األحزاب
تعددة من األحزاب تختلف باختالف طريقة تنظيم                    واع م وجد أن ه ت نا أن رأي

ية، غير أنه          ه  جانب هذه األنواع المتعددة من     إلى   ذه األحزاب من الناحية الداخل
ل        زاب داخ دد األح يث ع ن ح زاب م م األح ين نظ تالفات ب وجد اخ زاب ت األح
الدولة، وحجم آل حزب بالنسبة لألحزاب األخرى، وطريقة تعاون األحزاب مع            

نها تراتيجية آل م ين. بعضها، واس ات ب ذه العالق وع ه ون إن مجم  األحزاب يك
سبياً          تة ن ات الثاب ًا من العالق ذه العالقات بين األحزاب         . نظام يجة الختالف ه ونت
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ة    ى    من دول ة هو نظام تعدد                      إل سائد في الدول نظام الحزبي ال د يكون ال أخرى ق

واحد   زب ال ام الح سياسيين، أو نظ زبين ال ام الح زاب، أو نظ تفق . األح ن الم وم
م طريقة سي        ه ال يمكن فه يه أن ر أي نظام سياسي لدولة ما من الناحية الواقعية عل

ات األحزاب بعضها ببعض، وآيفية                 سائد، وعالق نظام الحزبي ال إال إذا عرفنا ال
 .امتزاج النظام الحزبي بالنظام السياسي للدولة آكل

زاب  م األح صنيف نظ اء ت ن الفقه ر م ى آثي ى يتبن زاب،  إل دد األح ام تع نظ
سياسيين، ونظ   زبين ال ام الح واحد   ونظ زب ال ام الح سيطر، ونظ زب الم . ام الح

صنيفات لنظم األحزاب              ذا التصنيف من أفضل الت ر ه ولكن الفقه يضيف   . ويعتب
 .الواقع وأآثرها عمقًا إلى تفصيالت تجعل تصنيف األحزاب أقرب

ذه اإلضافة بطرح سؤال واضح وأساسي           بدأ ه هل النظام الحزبي يوفر    : وت
نافس الحر في السوق السياسي    إذا آان النظام يتيح Le marché politiqueالت

ه يوصف بأنه نظام تنافسي، أما إذا آان ال يتيح التنافس فإنه يوصف          نافس فإن الت
سي     ر تناف ه نظام غي  Lesنظم تنافسية  إلى  وعلى ذلك تنقسم النظم الحزبية .بأن

système compétitifs ذه زبين      وه ام الح زاب ونظ دد األح ام تع شمل نظ ت
ام ال سية  ونظ ر تناف م غي سيطر، ونظ زب الم  Les systèmes Non ح

compétitifsوتتجسد هذه النظم في نظام الحزب الواحد  . 

 الفرع األول
 النظم التنافسية

Les système compétitifs 

 :منحنى تدرج التنافس بين األحزاب
نافس المسموح بها لألحزاب، وفي                   تدرج في درجة الت سية ت نظم التناف إن ال

دى الح  ين        م بادلة ب ات المت وع العالق ي ن زاب، وف تكوين األح روآة ل رية المت
سة زاب المتناف نظم   . األح سبة لل ية بالن صنيف داخل ية ت يام بعمل سن الق ذلك يح ول

نافس المتاحة لألحزاب            ى درجة الت تمد عل سية تع وعلى هذا األساس يمكن    . التناف
سية في شكل منحنى تنازلي يتدرج فيه                 رتيب األحزاب التناف  التنافس من أعلىت
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ى  ؤدي إل تدرج ي ى الم ذا المنحن فل، وه ى أس ى  إل سية عل زاب التناف رتيب األح ت

 :النحو التالي

 . نظم تعدد األحزاب: أوًال

 . نظم الحزبين السياسيين: ثانيًا

 .نظم الحزب المسيطر:  ثالثًا

ر   شكل أآث زاب ب دريج األح ن ت تدرج يمك ى الم ذا المنحن شييد ه د ت وبع
 :قسمين إلى  شكل من هذه األشكال الثالثة يمكن تقسيمهتفصيًال؛ فكل

سم    زاب ينق دد األح نظام تع ىف دد    : ال تام، وتع ل أو ال زاب الكام دد األح تع
 .األحزاب المعتدل

 .نظام حزبين ناقص، ونظام حزبين تام: الىونظام الحزبين ينقسم 

سم    سيطر ينق زب الم ام الح ىونظ ام   : ال ادي، ونظ سيطر ع زب م ام ح نظ
 .سيطر شديد السيطرةحزب م

 النظم التنافسية
 : منحنى تدرج التنافس  

 :  نظم تعدد األحزاب-١
 . تعدد األحزاب الكامل أو التام  ) أ (  
 .تعدد األحزاب المعتدل ) ب( 
 : نظم الحزبين السياسيين -٢

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

 .حزب مسيطر عادي)  أ ( 
 .حزب شديد السيطرة) ب( 
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 :Les systèmes du multipartismeنظم تعدد األحزاب     -١
ك       تفاوتة وذل درجات م زاب ب دد األح ام تع ربية نظ دول الغ ب ال ى أغل تتبن

سونية، وهي            دول األنجلوسك تثناء بعض ال را باس تحدة وآندا     و إنجلت واليات الم ال
ى نظام            ندا واستراليا، التي تتبن بعض الدول الغربية بها عدد    . الحزبين ونيوزيل ف

نة     بل س سا ق ثل النم زاب م ن األح ر م ورية ١٩١٤آبي بانيا الجمه ي ( وأس أي ف
ن   رة م زاب    ). ١٩٣٩ – ١٩٣١الفت ة أح وجد أربع كندنافية ت دول االس ي ال : وف

زاب    ة أح سا ثالث يكا والنم ي بلج وجد ف دد    . وت ام تع ى نظ ي تتبن دول الت ن ال وم
 .ااألحزاب إيطاليا وفرنس

ي   ي ف نظام الحزب ون أن ال رى المحلل راطوي دور  الديمق وم ب ربية يق يات الغ
بقات     راع الط تواء ص يف واح و تخف ي وه ين   . أساس ربية ب نظم الغ راوح ال وتت

ين      ة ب يار أي دول توقف اخت زبين، وي ام الح زاب أو نظ دد األح ام تع ضيل نظ تف
ى درجة جمود الفواصل بين الطبقات االجتماعية داخ            ين عل لدولة، ل هذه ا  النظام

ى مدى قوة وعي الطبقات        آانت  انظام تعدد األحزاب إذ    إلى    إذ تميل الدول   ؛وعل
ان وعي الطبقات قوياً            ين الطبقات، وآ ديدة ب أما إذا آانت الفواصل . الفواصل ش

ديدة بين الطبقات فإنه يمكن تجمعها في طبقتين           ر ش  إلى  تميل الدولة الى   وبالت ,غي
 .نظام الحزبين

تفق هذا     فهو يعتبر األحزاب السياسية    : مع تحليل آارل مارآس لألحزاب    وي
فإذا آان الترآيب االجتماعي االقتصادي     . تعبيرًا سياسيًا عن الطبقات االجتماعية    

. طبقتين فإن النظام يتجه نحو نظام الحزبين السياسيين        إلى   يسمح بتقسيم المجتمع  
صادي االجتماعي داخل الدو  رآيب االقت ان الت ا إذا آ سمأم ة ينق ى ل ن  إل ر م أآث

 .طبقتين فإننا نجد أنفسنا أمام نظام تعدد األحزاب

 : Le multipartisme intégral  تعدد األحزاب الكامل أو التام) أ(
وذ     رابعة نم ورية ال ل الجمه ي ظ سا ف ر فرن تام  تعتب زاب ال تعدد األح . جًا ل

صد  ن ا    بويق ر م دد آبي يه ع وجد ف ذي ي نظام ال تام ال زاب ال زاب تعدد األح ألح
الصغيرة التي ال تحاول التكتل أو التجمع؛ إذ يحاول آل حزب أن يتمسك بموقفه              
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ر عن مصالح فئة محدودة، دون أن يهتم بمحاولة التوفيق بين                   ذي يعب شدد ال المت
ئة ومصالح الفئات األخرى          ذه الف وهكذا يبدو آل حزب في ظل نظام       . مصالح ه
تام آما لو آان المتحدث ا           دد األحزاب ال  بل إنه يمكن :لرسمي باسم فئة خاصة  تع

ال إن الحزب ي       صرف آما لو آان جماعة من جماعات الضغط يدافع عن          ت أن يق
 .المصالح الخاصة أآثر من اهتمامه بالمصلحة العامة

 :ويعيب نظام تعدد األحزاب التام ثالثة عيوب رئيسية

ة  - صلحة العام ه للم صالح وإغفال يع الم ن تجم نظام ع ز ال ا.  عج ي نظ م فف
  ,الحزبين يحاول آل من الحزبين المتنافسين أن يجمع أآبر عدد من المناصرين         

سعى    ذلك ي ى    ول ى مساندة شعبية      إل ولتحقيق هذا الهدف يتنازل آل     : الحصول عل
ن        دود م دد مح ي ع ه ف صر أهداف به ويح ن بعض مطال زبين ع ن الح زب م ح

ائم    سي الق يب الرئي تفادى الع ذا ي ه به ية، أي أن داف الجماع دد  األه ام تع ي نظ  ف
األحزاب التام وهو عجزها عن االهتمام بالمصلحة العامة ومبالغتها في االهتمام            

 .بالمصالح الخاصة

سه أمام عدد آبير من البرامج يمكن أن يختار بينها               - ناخب نف ولكن .  يجد ال
دد األحزاب ال يختار                       ناخب في نظام تع ك أن ال ية، ذل ذه الحرية الواسعة وهم ه

ا  د    مباشرة الحك ا يعه رى وإنم ية الكب رارات الوطن اذ الق ي اتخ ساهم ف ا ال ي م، آم
ة ذه المهم ى به تحالف     إل تالف وال يق االئ ون بتحق ذين يقوم نواب ال طائهم ال وس

صعوبة حصول آل حزب                    ومات، نظرًا ل شكيل الحك ين األحزاب لت البرلماني ب
ة            رلمانية المطلق ية الب ى األغلب دة عل ى ح إن نظام األحزاب     . عل ذا ف   يؤدي ال  وهك

ى    راطية   إل ناخب اختيار الحكام مباشرة وإنما         الديمق يح لل ديموقراطية  إلى   التي تت
 .وسطاء لتشكيل الحكومة إلى يحتاج فيها الناخب

و غياب األغلبية البرلمانية                     تام فه دد األحزاب ال نظام تع ثالث ل ا العيب ال أم
تة والمتجانسة والقادرة على مساندة الحكومة بإخالص لمد         ة طويلة؟ إذ يؤدي    الثاب

دد األحزاب      ى    نظام تع سمين        إل رلمان مق مجموعات تنتمي   إلى   جعل أعضاء الب
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نها    ى    آل م تأ        إل ذه المجموعات ت لف لتكون حكومات مؤقتة ثم تتفرق      حزب، وه
ومات ل ذه الحك د  . تقلب ه إن ع ذا ف و   موبه وزاري ه ي أو ال تقرار الحكوم  االس

 .ب التامالنتيجة الضرورية السيئة لنظام تعدد األحزا

 :Le multipartisme tempéré  تعدد األحزاب المعتدل) ب(
دد         ي نظام تع شوب نظام األحزاب بتبن سابقة التي ت يوب ال ادي الع يمكن تف

تدل    ويعني نظام التعدد المعتدل وجود تحالف ثابت ومتجانس بين         . األحزاب المع
ؤدي    ى    األحزاب ي ن األحزاب   آل جبهة تضم عددًا م      ,تكوين جبهتين آبيرتين   إل

سياسية ات ال ي االتجاه تقاربة ف رنامجين .الم ناخب بب تقدمان لل تان ت ان الجبه  هات
ونة من عدد من األحزاب                  وم آل جبهة مك ا تق يار، آم يه االخت سهل عل بحيث ي

رلمان   ل الب دة داخ وحدة واح ًا آ ل مع تل . بالعم تالف والتك ذا االئ ؤدي ه ى وي  إل
ز   دد األح ام تع ى نظ ري عل ديل جوه ال تع ى ابإدخ نظام   إل بيهًا ب ه ش د يجعل ح

 . الحزبين السياسيين

ى     تحالف وعل ة صالبة ال ى درج تدل عل زاب المع دد األح ام تع تمد نظ ويع
تالف      يق االئ ية تحق إن تعدد األحزاب المعتدل يتوقف على           . آيف بارة أخرى ف وبع

دة تفرض على                       ا إذا آانت أحزابًا جام تحالف وم ة في ال يعة األحزاب الداخل طب
م أحزابًا مرنة تترك ألعضائها      أ المنتمين إليها التصويت على نحو معين،     النواب  

شاؤون        يفما ي ذا أن طريقة ودرجة تنظيم األحزاب      . حرية التصويت آ ي ه ويعن
ام           يه نظ ر عل ا يؤث زاب، آم دد األح ام تع ى نظ ر عل تحالف تؤث ي ال ة ف الداخل

ية على دورين             راع باألغلب ؤدي نظام االقت تخاب؛ إذ ي م نحو  وجيه النظا ت إلى   االن
تدل        دد األحزاب المع سنة  إلى ١٨٧٠لمانيا من سنة  وهو ما حدث في أ    ،نظام تع

 .وآذا في فرنسا في ظل الجمهوريتين الثالثة والخامسة، ١٩١٤

تخاب وداخل                      رة االن ًا فت ران يعمالن مع تالفان آبي تكون ائ ة ي ذه الحال في ه
نه      د تكوي رلمان بع ذي يؤدي      . الب تجمع ال ذا ال كوين قطبين آبيرين يتمتعان ت إلى ه

سياسيين   زبين ال ام الح ن نظ رًا م رب آثي ام يقت و نظ بات ه ن الث ة م ذا . بدرج وب
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دد األحزاب المعتدل مرحلة وسطى بين نظام تعدد األحزاب التام                 ر نظام تع يعتب
ين األحزاب الذي                     نافس ب درج الت سياسيين في منحنى ت شرنا أونظام الحزبين ال

 .إليه فيما سبق

 :Les systèmes du bipartismeم الحزبين السياسيين نظ  -٢
ر من رجال السياسة نظام الحزبين السياسيين، بل ويذهب بعض               تدح آثي يم

اء ى الفقه سياسيين نظ   إل زبين ال ام الح بار نظ تمه   ااعت يعة ويح ه الطب ًا تفرض م
تاريخ  ول ديفرجيه        . ال ام يق ذا المق  إن نظام الحزبين السياسيين يبدو نظاماً  : وفي ه
يًا    يار بين سياستين فكل                 , طبيع ام االخت ًا تكون أم شعوب دائم ذلك أن ال ونقصد ب

 ..ياسة تحتم االختيار بين حلين س

فالصراع . إن الصراع دائمًا يكون صراعًا بين اتجاهين أو ميلين أو طبقتين          
ين االتجاهين مثاله الصراع  بين أنصار االستقرار وأنصار الحرآة         والصراع . ب

يو    ين الم يول المحافظة وأنصار التغير الجذري              ب ين ذوي الم . ل يكون صراعًا ب
بقة   بورجوازية وط بقة ال ين الط صراع ب ثاله ال بقات م ين الط صراع ب وال

 .وهكذا تبدو الثنائية متفقة مع طبيعة األمور, البروليتاريا 

وخالل تطور التاريخ في الماضي آانت آل الصراعات الكبرى صراعات            
ين فئتين آبيرتي    ، محافظين وليبراليين،   ةثوليك وبروتستانت، جبليين ويعاقب   آا: نب

 .رأسماليين واشتراآيين، غربيين وشيوعيين

سماً  سه منق د نف رى يج شاآل الكب ام الم ام أم رأي الع إن ال ك ف ى ذل ى وعل  إل
ين  ين متعارض ام    ؛اتجاه و نظ يل نح تمعات تم ية للمج رآة الطبيع  أي أن الح

 .ي يصل إليها الفقيه الكبير ديفرجيهوهذه هي النتيجة الت. الحزبين

سلم بهذا التحليل ويأخذ عليه مأخذين                 اء ال ي ريقًا من الفقه ر أن ف المأخذ : غي
ن     تأآد م ن ال ر ممك ت وغي ر ثاب راض غي ى افت ستند عل يل ي ذا التحل األول أن ه
ل    ور لك يعة األم م طب ه بحك يد أن ن تأآ يف يمك ية، إذ آ ية العمل ن الناح صحته م

شكلة حالن فق     ذ الثاني يتحصل في أن تاريخ عديد من الشعوب يؤآد          خط؟ والمأ م
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. أهمية الدور الذي يقوم به المعتدلون الذين يحتلون الوسط بين الحلين المتطرفين           
سياسيين نظ           ان نظام الحزبين ال ًا طبيعيًا أم ال، فمن المؤآد        وسواء أآ نه نظام  أام

 .مفيد ألنه يساعد على حسن سير النظام السياسي

 :ق نظام الحزبين مزايا متعددةويحق
ؤدي نظام الحزبين      - ى     ي ن الرأي العام من    سهولة تجميع المصالح، ويمكِّ    إل

يار السهل الواضح في المسائل األساسية، وبالت        فإن الناخب يقوم   الى  االخت
سياسية، وال يحتاج            ياة ال دور مباشر في الح وسطاء لحسم المشاآل    إلى   ب

رى  نما نجد الوسطاء ي      . الكب سياسية في            بي ياة ال ًا في الح بون دورًا مهم لع
 .ظل نظام تعدد األحزاب

ومة مباشرة، ألن رئيس الحكومة هو                - نواب والحك يار ال ناخب باخت وم ال  يق
ز أو المنتصر في االنتخابات         يم الحزب الفائ ومعنى ذلك : بالضرورة زع

يجة االنتخابات، دون حاجة                تحدد مباشرة بمجرد إعالن نت ومة ت  أن الحك
 . ائتالف أو بين األحزابى إل

ا أن  - ي، طالم تقرار الحكوم سياسيين االس زبين ال ام الح ضمن نظ رًا، ي  أخي
 .الحزب الذي يمسك بالسلطة يتمتع باألغلبية المطلقة داخل البرلمان

 .  يمكن تصنيف نظم الحزبين السياسيين عدة تصنيفات-

 . ونظام الحزبين المرن  نظام الحزبين الجامد-

 .الحزبين التام ونظام الحزبين الناقص  نظام -

 .  نظام الحزبين المتوازن ونظام الحزبين غير المتوازن-

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

زبين    نظام الح زبين؛ ف ن الح ل م يم آ ة تنظ ى درج صنيف عل ذا الت تمد ه يع
ى تنظ وم عل د يق زمهم الجام رلمان، بحيث يل ي الب يم تصويت أعضاء الحزب ف
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سائل الهامة، أما نظام الحزبين المرن فيترك                   ين في الم ى نحو مع بالتصويت عل
 .ألعضاء الحزب حرية التصويت

ريطانيا  ر ب د   وتعتب زبين الجام نظام الح وذجًا ل ى  إ ؛ نم ين عل نواب ذ يتع ال
رلمانيين أعضاء الحزب        ند       االب يمات الحزب ع باع تعل  التصويت على المسائل    ت

رلمان وإال وقع        ة داخل الب وبة العزل من الحزب    تالهام يهم عق ويؤدي هذا .  عل
د    ذ يكون رئيس  إ ؛توفير الثبات واالستقرار والسيطرة للحكومة     إلى   التنظيم الجام

 .الحكومة متأآدًا من إخالص ووالء األغلبية التي تسانده

ر ن             تحدة تعتب واليات الم إن ال ى العكس ف نظام الحزبين المرن،       وعل وذجًا ل م
نواب أعضاء الحزب فكل عضو من                     ى ال ًا عل فال يفرض أي من الحزبين نظام

شير حزبه                  ه دون أن يست و ل ا يحل يجة لذلك   . أعضاء الكونجرس يصوت آم ونت
إن نظام الحزبين داخل الكونجرس ال يلعب أي دور            وبصدد أي مشكلة توجد . ف

ية ومعارضة مختلفة عن األغلبية        والمعارضة بصدد المشاآل األخرى، وال      أغلب
 .جمهوريين وديمقراطيين إلى تقابل هذه األغلبية والمعارضة االنقسام

رنة هي في الواقع قريبة من نظام تعدد األحزاب ويمكن أن                  ية الم ذه الثنائ ه
ؤدي ى ت ين  إل ناك فصل عضوي ب م يكن ه يذية إذا ل سلطة التنف تقرار ال دم اس ع

ر االستقر      سلطات يوف ومة  ال سبب في أن نظام الحزبين          . ار للحك ذا هو ال ولعل ه
ى استقرار السلطة التنفيذية، ألن النظام                   ر عل تحدة ال يؤث واليات الم المرن في ال

 .الرئاسي األمريكي قائم على الفصل العضوي بين السلطات

 :نظام الحزبين التام ونظام الحزبين الناقص) ب(
ه ف ود ل الص ال وج زبين الخ ام الح وجدإن نظ ع إذ ي ى ي الواق ب  إل جان
ى الم     سيطران عل ذين ي رين الل زبين الكبي غيرة   سالح زاب ص سياسي، أح رح ال

ى عدد األصوات التي تحصل عليها                     توقف عل ية ت ذه األهم تها، وه تفاوت أهمي ت
 .هذه األحزاب الصغيرة في االنتخابات
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ين نظام الحزبين التام حيث يحصل الحزبان الكب               ز ب ذا التميي يجة له يران ونت
ى  ام ا   ٪٩٠عل وات، ونظ ن األص ر م ناقص أو    فأآث زبين ال زبين لح ام الح  نظ

صف زبان  ؛«de bopartisme à deux et demi» ون يث يحصل الح ح
ى   ران عل ى ٧٥الكبي وات ٪٨٠ إل ن األص رى   , م زاب األخ صل األح نما تح  بي

 .الصغيرة على النسبة المتبقية، مما يحدث اضطرابًا للحزبين الكبيرين

ا    تام يحصل أحد الحزبين على األغلبية المطلقة للمقاعد              في نظ م الحزبين ال
ستطيع أن يحكم بمفرده ودون حاجة      اداخل    م ي رلمان، ومن ث االئتالف مع  إلى لب

 – من الناحية العملية     –تنحية األحزاب الصغيرة     إلى    أخرى، مما يؤدي    أحزاب 
ن سياسيةع بة ال و الوضع .  اللع ذا ه را  وه ي انجلت اد ف ذي س سبة للحزب  ال بالن
 .يومنا حتى ١٩٣٥منذ سنة الى الليبر

ري              إن الحزبين الكبي ناقص ف ا في نظام الحزبين ال ن ال يحرزان انتصارًا  أم
رًا وال ة دآبي ية مطلق ى أغلب ا يلج  يحصالن عل م فإنهم ن ث رلمان، وم ن آاخل الب

تالف مع األحزاب الصغيرة أو يأتلفان معاً        إلى    عادة   فيدراليةوتعتبر ألمانيا ال. االئ
ناقص        نظام الحزبين ال وذجًا ل رة من    .نم  تم االئتالف ١٩٦٦ إلى ١٩٦١ ففي الفت

رة من سنة                     م في الفت ي، ث ين الحزب الديمقراطي والحزب الليبرال  إلى  ١٩٦٦ب
نة  رين  ١٩٦٩س زبين الكبي ين الح تالف ب م ائ ي ، ت زب الديمقراط ا الح   وهم

ي   تراآي الديمقراط زب االش سيحي والح ر .الم ي الفت نة   وف ن س ى ١٩٦٩ة م  إل
ين  ١٩٨٩ تالف ب م ائ تراآي الديمقراطي والح  ت يزالحزب االش م . ب الليبرال ث

 .١٩٩٨ انتخابات فىظهر االئتالف بين الحزب االشتراآي والخضر 

تع الحزب الليبر يكا حيث يتم ي بلج ذلك ف بيه ب وجد وضع ش ى وي ز ال بمرآ
ان تكون أغلبية مطلقة من الحزبين اآل             وي، يحول دون إمك خرين وهما الحزب   ق

 .االشتراآي والحزب المسيحي االشتراآي

ر نظام الحزبين الناقص مرحلة وسطى بين نظام تعدد األحزاب ونظام              يعتب
 .الحزبين التام وذلك في سلم تدرج تنافس األحزاب
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 :المتوازن ونظام الحزبين غير المتوازنالحزبين نظام ) جـ(
Bipartisme équibbré et bipartisme dominé 

دد  تعلق بع ي م اس آم ى أس سياسيين عل زبين ال م الح صنيف نظ ن ت يمك
 األصوات التي يحصل عليها آل حزب في االنتخابات بشكل مطرد، ويؤدي هذا            

 .نظم حزبين متوازنة ونظم حزبين غير متوازنة إلى تصنيف نظم الحزبينإلى 

زبين الم  ام الح ي ونظ زبين الحقيق ام الح و نظ م آ إ ؛توازن ه ون حج ل ذ يك
رين مساويًا تقريبًا لحجم الحزب اآلخر ويكون الحزبان                حزب من الحزبين الكبي
ين    وات الناخب ياز أص بعًا النح م ت بادالن الحك وة، ويت يث الق ن ح ين م متعادل

ش ذا الحزب أو ذاكيالهام رددين له ي  . ين أو المت زبين ف ين الح ارق ب ون الف ويك
 هو الحال الذي آان سائدًا في       وهذا. األصوات التي يحصالن عليها فارقًا ضئيالً      

را  ، لمدة  ١٩٧١سنة   إلى   ١٩٤٥ حيث حكم المحافظون في الفترة من سنة          ,إنجلت
 . عامًا١٢ عامًا بينما حكم العمال لمدة ١٤

راً             ين الحزبين آبي ارق ب ان الف ا إذا آ ى    أم حد أن يستمر أحد الحزبين في       إل
م لمدة طويلة ويفقد الحزب اآلخر األمل في الوصو          السلطة، فإن نظام    إلى   لالحك

وفي مثل هذه الحالة نخرج من نطاق نظام الحزبين       . الحزبين يكون غير متوازن   
ندخل في نطاق نظام الحزب المسيطر              ناه الحقيقي ل وقد ساد نظام الحزبين    . بمع

توازن في الفترة من         ر الم  في بعض الدول األفريقية وهي      ١٩٦٣ إلى   ١٩٥٨غي
يا      تا العل وموريتانيا، حيث  الى  والنيجر وم ) باسم بورآينا فاسو  وتعرف اليوم   (فول

ستبعدًا الحزب اآلخر  سلطًا م زبين مت د الح ان أح دوم ,آ ذا الوضع ال ي ن ه  ولك
 .طويًال إذ سرعان ما يختفي ليحل محله نظام الحزب الواحد

 : Les systèmes à parti dominantنظم الحزب المسيطر  -٣
 أي أن    ؛ اخل الدولة أآثر من حزبين    في ظل نظام الحزب المسيطر يكون د        

دد األحزاب، ولكن أحد األحزاب، وهو                    وم في ظل تع نظام الحزب المسيطر يق
الحزب المسيطر يستأثر بالسلطة نظرًا لقوته ولحصوله على أغلبية آبيرة تحول            
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ين األحزاب األخرى وبين إمكانية وصولها         آراسي الحكم، ومن النادر أن      إلى   ب
ام الحزب  سود نظ ذه  ي ي ه وي ف ط ألن الحزب الق زبين فق ي ظل ح سيطر ف الم

 .الحالة يمحو الحزب المنافس نهائيًا ليقيم نظام الحزب الواحد

ولقد آان للفقيه الكبير ديفرجيه فضل اآتشاف ظاهرة الحزب المسيطر وهو           
ذي أدخل اصطالح      أي حزب مسيطر في قاموس العلوم     Parti dominantال

 ديفرجيه أنه لتكييف نظام متعدد األحزاب بأنه نظام         ويرى. ١٩٥١السياسية سنة   
 :حزب مسيطر يتعين توافر خصيصتين

ى    تفوق الحزب على األحزاب المنافسة تفوقًا واضحًا         : الخصيصة األول أن ي
 .فترة خالل فترة طويلة نسبيًا، حتى ولو فشل في االنتخابات مرة أو مرتين

ية صة الثان ال األ:الخصي د الحزب آم يث ت هي أن يج ا بح ة وأفكاره د م ج
 .ها في برنامج الحزب وطريقة عملهاألمة نفس

ًا     رك مكان زاب ويت ة األح ى رأس قائم ي عل د يأت سيطر ق ن الحزب الم ولك
لألحزاب األخرى، وهنا يكون الحزب مسيطرًا سيطرة عادية، وقد يحتل الحزب           

رك لألحزاب األخرى إال مكانة ضئيلة ال تكاد                 ة دون أن يت  تذآر،  المسيطر القم
سيطرة          ديد ال نا يكون الحزب ش ز داخل نظام الحزب            . وه نا يمكن التميي ومن ه

ادي    سيطر الع زب الم ام الح ين نظ سيطر ب ام Le parti dominantالم  ونظ
 .Le parti ultra - dominantالحزب شديد السيطرة 

 :Le parti dominantالحزب المسيطر العادي  ) أ(
ورية ال        رات الجمه رة من فت هو الى ثالثة الفرنسية آان الحزب الراديكفي فت

ان يتمتع بثقة أغلبية الناخبين بشكل واضح ومستقر آما                 ه آ الحزب المسيطر ألن
ان الحزب الراديك     ى   آ فكان الفرنسيون يؤآدون أن    . يجسد آمال األمة الفرنسية    ال

 .»الراديكالية هي فرنسا ذاتها « 

ربية ساد فيها نظام الحزب     ويرى بعض الفقه المعاصر أن الديمقراطيات الغ      
سبيًا في خمس دول هي            رة طويلة ن السويد، والنرويج، والدانمارك   : المسيطر لفت
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تراآي     ( زب االش و الح سيطر ه زب الم يث الح يا  )ح سلندا، وإيطال يث (، وأي ح
 ).الحزب المسيطر هو الحزب الديمقراطي المسيحي

ز الحزب المسيطر بأنه يتمتع بمرآز وحجم آبيرين بش         كل مطلق، آما ويتمي
يع األحزاب األخرى  ة بجم ز بالمقارن ز متمي تع بمرآ ين أن . يتم ية يتع ن ناح فم

سبة            ى ن .  أو أآثر من مجموع أصوات الناخبين      ٪٣٠يحوز الحزب المسيطر عل
دول الخمس المشار إليها يحصل الحزب المسيطر على              أو أآثر من    ٪٤٠وفي ال

تخابات، وهى        ا يحص       األصوات فى االن سبة ضعف م له الى  ل عليه الحزب الت    ن
ية      رتيب واألهم ومن ناحية أخرى يتفوق الحزب المسيطر على األحزاب        : في الت

تعددة األخرى التي يصل عددها        أحزاب وهذه األحزاب ال تحوز     ٥ أو   ٤ إلى   الم
 من مجموع األصوات    ٪٢٠ ،   ٪١٠إال نسبة منخفضة من األصوات تتراوح بين        

 .المعطاة

تعدد وضعف           ويحتفظ الحزب المسيطر ب       يجة ل ته نت تفوق وبمكان زه الم مرآ
زب        ام الح ن نظ ريًا ع تالفًا جوه تلف اخ ذلك يخ و ب ه، وه سة ل زاب المناف األح
واحد، الذي يحتكر األرض نتيجة لتحريم إنشاء أحزاب أخرى بنص القانون أو          ال

 .الدستور

زداد االختالف بين نظام الحزب      ًا  المسيطر ونظام الحزب الواحد وضوح     وي
 يكون الحزب المسيطر خارج السلطة ألن األحزاب األخرى ائتلفت ضده،           عندما

ومة  نة . وآونت الحك رويج س ي الن ا حدث ف ذا م نة ١٩٦٥وه  وفي الدانمرك س
مكون من المحافظين والوسط ( حيث تكونت حكومات من اليمين المعتدل    ١٩٦٨

راليين  راطيين االشتراآيين ال             ) والليب سلطة من الديمق زع ال ذا انت  اذين أمسكو وبه
دة خمس عشرة سنة دون إشراك أي اتجاه آخر معهم آما حدث هذا                 سلطة لم بال

سويد في        والليبراليون ) ٪٢٤٫٦(تلف الوسط   ئ حيث ا  ١٩٧٦ أآتوبر سنة    ٨في ال
ون ) ٪١١٫٢( ية ) ٪١٥٫٨(والمحافظ ين أغلب اد ٪٥١٫٦مكون تطاعت إبع  اس

سيطرًا من سنة                ذي ظل م  ١٩٧٦ إلى   ١٩٤٥الحزب االشتراآي الديمقراطي ال
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ه في الحكومة حيث آان يحصل                    م دون إشراك األحزاب األخرى مع ى الحك عل
رات        ة في أغلب الفت ية المطلق ى األغلب رده عل ولكن الوضع الغالب هو أن    . بمف

تقرار       ر االس رلمانية توف ية ب تع بأغلب ه يتم سلطة ألن سيطر ال زب الم ى الح يتول
 .الحكومي

زة أس           اسية هي توفير االستقرار الحكومي       يحقق نظام الحزب المسيطر مي
دد األحزاب        يانًا يكون هذا االستقرار لصالح االتجاه االشتراآي          ,في ظل تع  وأح

ط   اه الوس صالح االتج رك؛ أو ل رويج والدانم سويد والن ي ال ال ف و الح ا ه  آم
ا هو الحال في فرنسا                          ين آم صالح اليم يا؛ أو ل ا هو الحال في إيطال تدل آم المع

ى سنة      سلندة  و ١٩٨١حت دد األحزاب         . أي ؤدي تع ذا ي ر ه عدم االستقرار   إلى   بغي
ي  اد ف ذي س ندة وال ندة وفنل سود هول ذي ي رابعة  ال ورية ال ي ظل الجمه سا ف   فرن

 ).١٩٥٨ إلى ١٩٤٦  سنةمن(

ة عيوب  ا ثالث نظام الحزب المسيطر تقابله ية ل زة األساس ذه المي ر أن ه غي
 : وهى  السياسيةرئيسية تشوب وتترتب على سيطرة حزب على الحياة

ؤدي نظام الحزب المسيطر        -١ انعدام الدافع المنشط للحياة السياسية،      إلى    ي
ى    والوصول  ة عجز عن الحرآة     إل ذلك أن استقرار حزب واحد في السلطة     . حال

 إلى  مساندة غالبية الناخبين له يؤدي    نتيجة  لعدة سنوات وشعوره بالثقة واالرتياح      
تور الحزب عن الحرآة وا           ود وف شاط رآ إن المعارضة هي التي تحفز على        . لن

ة إدخال تحسينات      ر معارضة ال يمكن إحراز تقدم       ،محاول وبعبارة أخرى .  فبغي
 .اختفاء المواهب الخالقة إلى يؤدي الحكم بغير منافسة

“A gouverner sans concurrence, on gouverne sans talent”. 

سيطر  -٢ زب الم ام الح ؤدي نظ ى ي س  إل ل ال ل العم ى ياسينق أرضيات  إل
رى ر و . أخ ناع الجماهي حابفاقت الل     أص ن خ ل م دوى العم دم ج صالح بع  الم

ؤدي زاب ي ى األح سياسي إل شاط ال ل الن ى نق ع  إل ر الموق رى، غي ع أخ مواق
ى        ًا عل تمد أساس وار يع و ح رلمان، وه ل الب وار داخ ي الح ثل ف يدي، المتم التقل
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ر عن     وتحاول المعارضة أن تع     . التنظيمات الحزبية    مصالحها وتحقق أهدافها    ب
تلفة  بطر  د يقوم رجال األعمال بممارسة ضغوط على الحزب المسيط         . ق مخ ر فق

و              سويد حيث تق ان يحدث في ال ا آ م أوساط رجال األعمال بالضغط والتأثير        آم
ى الحزب االشتراآي      ى الحكم منذ سنة               . عل سيطرًا عل ين م سا ظل اليم وفي فرن

ى سنة      ١٩٥٨  آانت نقابات العمال تعوض عجزها  وخالل هذه الفترة   ١٩٨١ حت
ى    عن الوصول    السلطة بالضغط على اليمين المسيطر عن طريق اإلضرابات         إل
تحول أحزاب المعارضة     . والمفاوضات  ذا ت جماعات ضغط أو جماعات     إلى   وبه

 .ذات مصالح تحاول التأثير في اتخاذ القرارات السياسية بوسائل مختلفة

ي   شاط البرلمان ذا أن الن ى ه ذي يحظى  ومعن ية والوضوح وال ز بالعلن يتمي
تم تحت بصره وسمعه، ومن ثم فهو خاضع لمراقبة                     ه ي ام ألن رأي الع رام ال باحت
شاط    ه ن تقلص ويحل محل ي ي شاط البرلمان ذا الن سيادة، ه شعب صاحب ال ن ال م
ز وبعيدًا عن بصر                        تم في سرية وفي الدهالي ه ي به أن ذي يعي جماعات الضغط ال

ام رأي الع مع ال ر وي. وس سياسي غي نظام ال ي ال رًا ف راجعًا وتقهق ذا ت ر ه عتب
يه  رغوب ف ية      . م نقابات العمال ة ال ضغط وخاص ات ال ن جماع رًا م ًا إن آثي حق

توحة      حة ومف ية واض ريقة علن شاطها بط ارس ن ات   . تم الل المفاوض ن إح ولك
ضغوط ا  سرية وال ح  ال صريحة الواض ائل ال ل الوس ية مح صارع  لخف ي ت ة ف

رًا آب   ثل خط صالح يم رًاالم ع  . ي ذا الوض ي ه ى وينته الل ال إل ي أىإح   لوب
ومة األحزاب   تبعاد حك ي أي اس وار البرلمان ضغط محل الح ائل جماعات ال وس

Le gouvernement des partis      ومة اللوبي أو جماعات الضغط بول حك  وق
Le gouvernement des lobbies. 

رًا    -٣ ؤدي  أخي ى   نظام الحزب المسيطر    ي تبعاد الرضا آأس  إل اس للنظام اس
دة         سنوات عدي سلطة ل ن ال ام م رأي الع ن ال اع م صاء قط يجة إلق سياسي نت   ؛ال

ؤدي نظام الحزب المسيطر         ى    إذ ي ربع حزب واحد على السلطة لمدة طويلة         إل ت
ريبًا عن السلطة             ام تق رأي الع بعدًا نصف ال وهذا القطاع المستبعد يكون يائسًا     . م

ًا من الوصول      ى    تمام وهنا . ع الحزب المسيطر بمرآز قوى    السلطة نتيجة لتمت   إل
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  إذ تؤدي حالة اليأس هذه التي تصل إليها األحزاب المعارضة      ؛يكمن خطر آبير    
ى    ذه األحزاب الحزب المسيطر مجسدًا للنظام، وبد           إل ر ه  من أن تعمل    ًالأن تعتب

سها مضطرة      دافها تجد نف يق أه نظام لتحق ى المعارضة من خالل ال مناهضة  إل
نظام بأسره وال     وهذا الوضع يحمل مخاطر آبيرة على النظام القائم        . عمل ضده  ال

 .وعلى الحزب المسيطر وعلى المجتمع بأسره

 :Le parti Ultra-dominantالحزب شديد السيطرة  ) ب(
ادي ونظام الحزب            ين نظام الحزب المسيطر الع يكمن الخالف األساسي ب

سيطرة في حجم الحزب المسيطر وعدد أصوات الناخب                 ديد ال ين التي يحصل   ش
رلمان     تلها داخل الب ي يح سبة المقاعد الت يها ون ادي ال  . عل فالحزب المسيطر الع

ة من األصوات التي تم اإلدالء             ين في المائ سبة األربع يه ن ا يحصل عل تعدى م ي
تثنائية  ادرة اس االت ن ي ح ا، إال ف تثنائية . به االت االس ذه الح ن ه ن :م سويد م   ال

ى    ١٩٤٠سنة    رويج من سنة      وال،   ١٩٤٤سنة    إل وفرنسا ،   ١٩٦١ إلى   ١٩٤٥ن
 .١٩٨١سنة  إلى ١٩٦٨من سنة 

سبة للحزب شديد السيطرة               ة بالن تثناء هو القاعدة العام ذا االس بمعنى أنه  . ه
سيطرة يحصل الحزب المسيطر على األغلبية المطلقة                  ديد ال ة الحزب ش في حال

ولقد ظل . مانمن األصوات أو أآثر، آما يفوز بأآثر من نصف عدد مقاعد البرل        
سيطرة     ديد ال زبًا ش ويلة ح رة ط ند لفت ي اله ر ف زب المؤتم تخابات,ح ي ان    فف

 مقعدًا من مقاعد مجلس     ٣٦٤ حصل حزب المؤتمر على       ١٩٥٢ – ١٩٥١ سنة 
بالغ عددها        شعب ال تخابات سنة       ٤٨٩ال  مقعدًا  ٣٦٥ حصل على    ١٩٥٧، وفي ان

ن  نة  ٣٩٣م تخابات س ي ان دًا، وف ى ١٩٦٢ مقع صل عل ن  م٣٦١ ح دًا م  قع
 .اعد مق٥٠٧ مقعدًا من ٢٧٥ حصل على ١٩٦٧ مقعدًا، وفي انتخابات سنة ٢٩٢

ى    راجع في انتخابات سنة           إوعل ذا الت ر ه  إلى   انقسم حزب المؤتمر   ١٩٧٦ث
ب شديد واختفى نظام الحز . المؤتمر الجديد جناحين حزب المؤتمر القديم وحزب      

ن           تخابات س ده في ان ى أش اد عل م ع رة، ث سيطرة لفت  حيث حصل على  ١٩٧١ة ال
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س    د مجل ي مقاع شعب ثلث تخابات       ، ال ي ان زم ف ر ه زب المؤتم ر أن ح   غي
 .١٩٧٧سنة 

ر حزب المؤتمر في الهند وبعض أحزاب دول أفريقيا وأحزاب بعض                 يعتب
ا   دول   ذا النظام                 أوروب سيطرة، وه ديد ال نظام الحزب ش ثلة واضحة ل شرقية أم ال

ا              دد األحزاب ونظ ين نظام تع ر وسطًا ب ففي نظام الحزب   . م الحزب الواحد   يعتب
تخابات   ي االن نافس ف زاب تت دة أح وجد ع سيطرة ت ديد ال ذه  . ش ين ه ن ب ن م ولك

ستمرة       صفة م ضمن ب سيه وي ى مناف تفوق بوضوح عل زب ي وجد ح زاب ي األح
رلمان   د داخل الب ية المقاع ضمن أغلب ا ي ين آم ة ألصوات الناخب ية المطلق األغلب

رده  ومن ثم فإنه في ممارسته     .  عن السلطة مستحيالً   ويكون األمل في إبعاده    . بمف
 .للسلطة يتمتع بمرآز ثابت ومستقر يجعله في وضع شبيه بوضع الحزب الواحد

ا مشروعة ويمكنها                      ل إنه نوعة، ب إن األحزاب ليست مم ك ف ولكن رغم ذل
ه من الناخبين                     أس ب ثقة وأصوات عدد ال ب شاطها بحرية، وتحظى ب . ممارسة ن

إن الحز        ك ف ى ذل واجه معارضة وانتقادات، على عكس            وعل سيطرة ي ديد ال ب ش
نه في ظل   أي إ  ,  ترتفع واحد الذي ال يسمح ألصوات أخرى أن      وضع الحزب ال     

وجد حوار ورقابة، وهذه السمة تحيط النظام بجو            سيطرة ي ديد ال نظام الحزب ش
 .شبيه بالجو الذي يحيط بنظم تعدد األحزاب

وحظ أن د ل ي وق سيطرة ف ديد ال زب ش دول األ الح ي ال تمادى ف ريقية ي ف
دت بعض دول   د عم ذا فق زاب، ول ية األح سبة لبق زه ووضعه بالن تغالل مرآ اس

نظام الحزب الواحد ومن     إلى   التحول من نظام الحزب شديد السيطرة      إلى   أفريقيا
 .وموريتانياالى  والنيجر وم)بروآينا فاسو اآلن(هذه الدول فولتا العليا 

تحول من الحزب الم          ذا ال ى    سيطروه  وذلك ألن   ،الحزب الواحد مؤسف    إل
الحزب المسيطر يعمل في ظل تعدد األحزاب، بما يجعل نظام الحزب المسيطر              

دول النامية         تفقًا مع ظروف ال  إلى  وذلك أنه يجنب الدول النامية خطر التحول      . م
يها بالضرورة نظام الحزب الواحد، ودون أن يعرض                 ؤدي إل تاتورية التي ي الدآ
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ة الن يةالدول ى ام زاب ألن      إل دد األح ن تع تولد ع د ت ي ق شديدة الت سامات ال االنق
ية ينطوي على عناصر عديدة ومتنوعة قد يؤدي ترآها               رآيب المجتمعات النام ت

 .تهديد وحدتها الوطنية واستقرارها الحكومي إلى تعمل دون سيطرة حزب

 ثانيالفرع ال

 التنافسيةغير النظم 
Les systèmes non-compétitifs 

يحتل نظام الحزب شديد السيطرة آخر درجة في منحنى تدرج التنافس بين               
ى      ر عل سية       الاألحزاب، ويعتب ر التناف نظم غي سية وال نظم التناف ين ال وقد . حدود ب

ديد السيطرة إذا أساء استغالل مرآزه بين األحزاب                 أوضحنا أن نظام الحزب ش
ه يقترب آثيرًا من نظام الحزب الوحيد الذي             ال يسمح بإقامة أحزاب   األخرى فإن

ن يح الفرصة للت إنأخرى وال يت م ف ن ث ام افس، وم و نظ واحد ه ام الحزب ال  نظ
ن النظم غير إ: ولذا يمكن أن يقال. يجعل الحزب الوحيد محتكرًا للعمل السياسي      

رين                واحد، أو أن التعبي سية هي نظم الحزب ال نظم غير التنافسية    (التناف ر ال تعبي
 .مترادفان) احدوتعبير نظم الحزب الو

عدة فروع، وهذه الفروع تختلف بعضها عن        إلى   تتفرع نظم الحزب الواحد   
بعض باختالف معنى ودور وأيديولوجية الحزب، وعلى هذا األساس توجد نظم             

واحد المارآسية، ونظم الحزب الواحد الفاشستية         ونظم الحزب الواحد   . الحزب ال
 .في الدول النامية

 :ي الحزب الواحد الشيوع-١
ر    ين تعبي ارآس ولين ارل م يل آ ي تحل زب ف ر الح بقة  يعتب ن ط يًا ع ًا أساس

ية؛ إذ تفاء  اجتماع بقات واخ اء الط تمع وإلغ يد المج ثورة وتوح يام ال رد ق  بمج
 .الصراعات بين هذه الطبقات فال ضرورة لوجود أآثر من حزب واحد
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ن في أي مجتمع بال  طبقات ال يوجد أي مبرر لوجود عدة أحزاب بمعنى أ                
 .المجتمع اإلجماعي أي غير المنقسم يحتم تبني نظام الحزب الواحد

 : الحزب الواحد الفاشستي-٢
ام        ر نظ ن تبري ًا ع تلف تمام ستي يخ واحد الفاش زب ال ام الح ر نظ إن تبري

نظور  ال سر م شيوعي إذ يف واحد ال زب ال زب   ح ام الح ي نظ بب تبن ستية س  الفاش
رجع      ه ي واحد بأن ى   ال يا     إل بدأ ح ي عن م ة السياسي التخل فالدولة الليبرالية . د الدول

ذاهب  ين أصحاب الم سلطة ب داول ال بادل وجهات النظر وت بل ت دة تق ة محاي دول
تلفة  ة تحمل فكرًا معينًا وتدافع عنه وال تقف                  ,المخ دول الفاشستية فهي دول ا ال  أم

ياد    ذا الموقف الجديد للدولة الفاشستية بأنها دولة حاملة             . موقف الح ر عن ه ويعب
 . "L'Etat porteur d'idéaux"ثل عليا  لم

وليني أن  ؤآد موس نوي « وي ادي والمع تقدم الم وجه ال رالية ال ت ة الليب الدول
تمع   يها المج صل إل ي ي تائج الت سجيل الن ى ت صر عل نها تقت ات، ولك ا . للجماع أم

ة واعية لها إرادة وتدافع عن قيم أخالقية            ة الفاشستية فهي دول فالدولة آما . الدول
 .»رها الفاشستية وتحقيقها، هي واقعة روحية وأخالقية تتصو

رتب على هذا أن حياد الدولة الليبرالية يسمح بتعدد األحزاب ألن الدولة              ويت
ذاهب واألحزاب ار والم رم آل األفك ية تحت ي . العلمان ور تختلف ف ر أن األم غي

ع عن أيديولوجية معينة، إذ                    ا تداف ن أنه ة الفاشستية التي تعل  يؤدي هذاظل الدول
ى    بول أحزاب غير حزب الدولة       إل فالدولة الشمولية ليست دولة متسامحة     . عدم ق

 .ومن ثم فهي تتبنى نظام الحزب الواحد وال تقبل أي حلول أخرى بديلة

 : الحزب الواحد في دول العالم الثالث-٣
ثالث نظام الحزب الواحد              الم ال ر من دول الع ى آثي وتختلف هذه الدول   . تتبن

ي نظام الحزب الواحد     في تبري    الرغبة في الحفاظ    إلى   فهي أحيانًا تستند  . رها لتبن
دد األحزاب يهدد بانقسامات قبلية ومحلية                 ية موضحة أن تع وحدة الوطن ى ال . عل

دول أيضًا أن جهود التنمية االقتصادية يجب تعبئتها جميعًا من أجل      ذه ال ر ه وتثي
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ة  صلحة الدول ود     ,م رق الجه سمح بتف م ال ت ن ث زاب  وم ورة أح ي ص ن . ف وم
دفاع عن نظام الحزب الواحد عدم                      ثالث لل الم ال رزها دول الع ررات التي تب المب

سيير ن     ي وت ى تبن ادرة عل ة الق سياسية اإلداري بة ال اءة النخ ة وآف دد  آفاي ام تع ظ
 .يد المجتمعاألحزاب بسالم، وبشكل يف

 :دور الحزب الواحد
سيًا في جمي           واحد دورًا رئي ؤدي الحزب ال شكاله أي سواء أآان شيوعيًا     ع أ ي

ستيًا أم ية أم فاش ة نام ي دول ادة    .  ف ين الق صال ب تفاظ باالت و االح دور ه ذا ال وه
ًا ألن االنتخابات والبرلمانات تغدو خالية من                 دور هام ذا ال ر ه ر، ويعتب والجماهي

ناها المعترف به في       يات الغربية وال تؤدي هذه النظم أي دور فعال         الديمقراطمع
ل نظ   ي ظ اه        ف ي وخالي شكيله الهرم زب بت دم الح نما يق واحد، بي زب ال ام الح

شرة في المجتمع      ى    المنت ين الجماهير، آما يعتبر              إل ادة ب ار الق ة ألفك شر الدعاي ن
سبة       رية بالن دة الجماهي ل القاع ى ردود فع ادة عل ا الق رف به يلة يتع زب وس الح

 .للسياسة التي يتبعها الحزب

زاب    سي لألح ام تناف ل أي نظ ي ظ تخابات   ف سها لالن زاب نف رس األح تك
وم بوظائف                    وا إن األحزاب تق سية ف نظم التناف ا في ال يدية، أم رلمانية التقل ألعمال الب

 .أخرى متعددة ومتنوعة خاصة إذا آان النظام شموليًا يراقب آل أنشطة المجتمع

بة        ثورية والنخ يعة ال و الطل يد ه زب الوح ر الح شيوعية يعتب نظم ال ي ال فف
ية الت  يع    الواع ي جم تمع ف رآة للمج ر، واألداة المح ناع الجماهي تعهد بإق ي ت

 .المجاالت واألنشطة الجماعية

ا الحزب الفاشستي فال يهدف         ى  أم إيقاظ الوعي السياسي لدى الجماهير،  إل
توجه    ا ي ى    وإنم ول، وباعتباره تنظيمًا عسكريًا فإنه            إل العواطف وال يخاطب العق

األمن والب         ام األول ب تم في المق يس يه از يتولى حراسة     . ول شكيل جه وم بت ذا يق ول
دة ر . القاع ئة الجماهي ى تعب واحد عل زب ال ز الح ية فيرآ دول النام ي ال ا ف أم
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لطة  شرعية س ر ب ناع الجماهي ية، وإق وحدة الوطن شعور بال ية ال ي تنم ستخدم ف وي
 . القادة، ودفع المواطنين للمساهمة في الحياة السياسية

 :لةمكانة الحزب الواحد في الدو
زب       ل الح ى ثق ة عل ي الدول واحد ف زب ال شغلها الح ي ي ة الت توقف المكان ت

 .بالنسبة ألجهزة الدولة األخرى التي تتقاسم معه السلطة

ة     ل دول ي آ ه ف ين أن د الباحث ظ أح د الح ال  –وق سياسي ب ا ال سير نظامه  ي
زة –معارضة  ية أجه ادة ثمان وجد ع ة، : هي, ت يش، وإدارة الدول الحزب، والج

ة،    والبول نة الخط شباب، ولج يمات ال راطية، وتنظ سياسي، والبيروق يس ال
نقابات از   . وال باره الجه سه باعت رض نف زية يف زة المرآ ذه األجه د ه وأن أح
سي  رى Appareil principalالرئي زة األخ وًال األجه ى  مح وية  إل زة ثان أجه

Appareils secondairesتعمل تحت سيطرته وسلطته . 

ذا الجهاز الرئيسي ي     أخرى فهو في االتحاد السوفيتي      إلى   ختلف من دولة  وه
ابقًا الحزب    تاتوريات العسكر     . س از الرئيسي هو  وفي الدآ .  الجيشية يكون الجه

ان الحزب يقوم بوظائف أساسية، أما في إيطاليا الفاشستية                  نازية آ يا ال وفي ألمان
 .فقد آان دور الحزب محدودًا

واحد              تام دراسة نظام الحزب ال نا أن نذآر أن الحزب الواح       ال يفو في خ د ت
تاتوري مؤقتًا في بعض               نظام الدآ ذا ال ان ه تاتوري وإن آ نظام دآ ًا ل ر أساس يعتب

يان ون       . األح ن أن تك واحد يمك زب ال ى الح ز عل ي ترتك تاتورية الت ذه الدآ وه
تاتورية محافظة               ا يمكن أن تكون دآ ورية، آم تاتورية ث الدآتاتورية الثورية  . دآ

تطور وتعمل      ع ال يالد نظام اجتماعي جديد     تدف ى م أما الدآتاتورية المحافظة .  عل
 .فتقف في وجه التطور وتحافظ بالقوة على النظام التقليدي
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  الفصل الرابعخالصــة

 

ضعف و. قراطيةي محرك الحياة وضامن أساسي للديم     األحزاب السياسية ه   
ي ضعف تمثيل األمة، ويمكن التأآيد أن األحزاب القوي             إلى  ة تؤدي األحزاب يعن

ب يعني ضعف هيئة االقتراع    هيئة اقتراع قوية وانتخابات فعالة، وضعف األحزا      
 .لية االنتخاباتاعوعدم ف

 

 

  الرابع الفصل  علىأسئلة

 

 .اشرح تعريف الحزب السياسي وتطوره :١س

 .اشرح آيفية نشأة األحزاب :٢س

 .واضرب أمثلة على األنواع المختلفة, بين أنواع األحزاب  :٣س

 .اشرح وظائف األحزاب :٤س

نظم األحزاب وارسم منحنى تدرج األحزاب ثم بين     :٥س  إلى اشرح المقصود ب
د                 بل وبع نظام الحزبي في مصر ق  ثم في   ١٩٥٢ سنة    أي نظام ينتمي ال

 .١٩٨٠سنة  وبعد تعديل ١٩٧١ظل دستور سنة 
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 الفصل الخامس
 جماعات الضغــط

Pressure groups - Groupes de pression 

 :األهداف

ا  ى جماعات الضغط وأصحاب المصالح وتوضيح دوره ضوء عل اء ال إلق
 .في الحياة السياسية

 :العناصر 

 .تعريف جماعات الضغط .١

 .التمييز بين جماعات الضغط واألحزاب .٢

 .تصنيف جماعات الضغط .٣

 . الضغط من القوى السياسية األخرىبيان مكان جماعات .٤

 .على هيكل السلطةالضغط تأثير نشاط أو تجميد جماعات  .٥

 .وسائل عمل جماعات الضغط .٦

سياسية       زاب ال ضغط أن األح ات ال سياسية وجماع زاب ال ين األح رق ب الف
نما جماعات الضغط فهي مؤسسات تدافع                     سلطة بي ى ال ى الحصول عل تهدف إل

يها بالتأثي        ين إل ى المشرع والسلطة التنفيذية دون أن يكون هدفها           عن المنتم ر عل
 .الوصول إلى السلطة

تلعب جماعات الضغط دورًا تتزايد أهميته في جميع الدول سواء من حيث               
سلطة          يكل ال يان وه ى بن ر عل يث التأثي ن ح رارات أم م اذ الق ى اتخ ر عل التأثي

سياسية  ى ضرورة              . ال ه الحديث إل به الفق د ن ذا فق با اول نهج عت  جديد في دراسة  م
يل           جماعات ا   ند تحل  المؤسسات وإنما يتعين دراسة  لضغط، فال يكفي الوقوف ع



٢٤٢ النظم السياسية في العالم المعاصر

سياسة  رك ال ير وتح ية س وم  . آيف ي العل صين ف ين للمتخص رى تب بارة أخ بع
سات   فية للمؤس ة الوص سياسية أن الدراس ر L'approche descriptiveال  غي

تم بمجريات                 ا يجب وال ته ر مم ا شكلية أآث ة، ألنه ور، آما أنها بعيدة     مجدي  األم
 فالواقع أن القرارات التي تتخذها السلطات السياسية هي نتاج العالقة           ,عن الواقع 

وى الجماعات التي يهمها القرار    ين ق  وهذا الواقع جدير بالبحث وأولى بالعناية ,ب
م ة فه سياسي لمحاول سرح ال ى الم رى عل ا يج ن .  م دف م ذا اله ان ه وإذا آ

ثة فإ ات الحدي تمام   الدراس ن االه ر م رار أآث اذ الق ية اتخ تمام بعمل ين االه ه يتع ن
سلطة   سير ال ي ت ات الت وية للجماع اء األول سات، أي إعط رآيب المؤس شكل وت ب
ى اتخاذ القرارات وعدم االقتصار على تحليل النصوص الدستورية     رغمها عل وي

ة        نظم سلطات الدول ذا المنهج الجديد الذي أدخلته المدرسة ال         ,التي ت سلوآية  إن ه
ذين     شكلية الل ود وال ل الجم ا مح ية، ويحلهم ية والواقع سم بالديناميك ريكية يت األم
يل    سلطة وتحل رآيب ال ة ت رد دراس ند مج ذي يقف ع نهج الوصفي ال سمان الم ي

 .شكل وهيكل المؤسسات العامة والخاصة

ز جماعات الضغط عن األحزاب السياسية هو، آما سبق أن                   ا يمي م م إن أه
ارج  أوضحنا، أن جم ن الخ سلطة م ى ال ر عل رد التأثي ي بمج ضغط تكتف اعات ال

و        سي ه دفها الرئي زاب فه ا األح تها، أم يها أو ممارس ول إل ة الوص دون محاول
ذا        يق ه ي تحق ت ف واء نجح سلطة س ة ال م وممارس ي الحك ى آراس الوصول إل

 .الهدف أم ال

ا     نوعة أهمه دة ومت ئات عدي ضغط هي ات ال شمل جماع ية، : وت نقابات المهن  ال
يم أو      رية التعل ن ح ة ع ئات المدافع سائية، والهي يات الن ية، والجمع نقابات العمال وال
ين، والجمعيات الفكرية، ومنظمات الفالحين،             نوادي، وقدامى المحارب ته، وال علماني

 .لخإ.. سر والتجمعات الدينية، وتنظيمات الشباب، وجمعيات األ

 :ث مباحةوسنقوم بدراسة ظاهرة جماعات الضغط في خمس

 . جماعات الضغطتعريف:  المبحث األول
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 . جماعات الضغط والقوى السياسية األخرى: الثاني المبحث

 . تصنيف جماعات الضغط: المبحث الثالث

 .وسائل نشاط جماعات الضغط:  الرابع المبحث

 .جماعات الضغط وهيكل السلطة: المبحث الخامس

 المبحث األول

 تعريف جماعات الضغــط

ا       يمكن تعريف ج     تنظيم قائم للدفاع عن مصالح معينة،    : ماعة الضغط بأنه
ضاء ضغطًا على السلطات العامة، بهدف الحصول على                 ند االقت وهو يمارس ع

 .قرارات تخدم مصالح هذه الجماعة

ر شروط ثالثة لكي تعتبر الجماعة                     ين تواف ه يتع ذا التعريف أن ين من ه ويب
ضغط  ن جماعات ال ات ثاب: أوًال، م ود عالق ة  وج ين أعضاء الجماع  أي ,تة ب

فر شعور يوحد أفراد التنظيم من أجل الدفاع عن مصالح          ا تو  :وجود تنظيم، ثانياً  
راً      ثًا وأخي نة، ثال ى ممارسة ضغط على السلطات العامة              :معي درة الجماعة عل  ق
 .لتحقيق مصالحها

ضح أن          ضغط يت ة ال ي جماع رها ف ب تواف ي يج شروط الت ي ال تأمل ف بال
ا  ة ظاهرة جماع رة قديم واعد التي تفرضها سلطات   . ت الضغط ظاه بعض الق ف

د تؤدي إلى التضييق على طبقة اجتماعية أو               رغها في قالب قانوني ق ة وتف الدول
اهظ لممارسة           اإلضرار بمصالحها،      شكل ب ة ب د تكون مكلف نة، وقد      وق نة معي  مه

تاب أو أنصار مذهب معين                رين أو الك ام المفك ًا أم زم أن  ومن هنا يل  . تكون عائق
دى سلطات الدولة لشرح وجهة نظرهم والدفاع عن                 تدخل أصحاب المصلحة ل ي

نة تختلف                 . مصالحهم  تلفة أشكاًال متباي تدخل من جانب الجماعات المخ ويأخذ ال
باختالف مرآز الجماعة داخل الدولة وباختالف الوسائل المستخدمة للتأثير على           

 .السلطة
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رة قدي   ضغط ظاه ات ال رة جماع م أن ظاه ي   ورغ تها ف زايد أهمي إن ت ة ف م
رة من الناحية العملية والنظرية يحتاج إلى تبرير    سنوات األخي ولعل أهم سبب . ال

ية جماعات الضغط هو تطور ونمو وظائف الدولة وتدخلها في               اد أهم وراء ازدي
رن التاسع  رالية خالل الق ة الليب ي ظل الدول نها ف يدة ع رة آانت بع مجاالت آثي

د جماعات ال    . عشر  نما يصل عددها إلى      وتع يوم، بي سا ال ئات في فرن ضغط بالم
دة عشرات من اآلالف في الواليات المتحدة         وأمام قوة بهذه الضخامة لم يكن . ع

 .من الممكن تجاهل الظاهرة، ولذا فقد واجهتها الدول المختلفة بأساليب متنوعة

د اختلفت وجهات النظر في تقييم انتشار ظاهرة جماعات الضغط            ا ينمبف. وق
بعض اآلخر                راها ال راطية، ي ارًا للديمق بار الظاهرة ازده ى اعت بعض إل ذهب ال ي

 .دليًال على انتشار الفساد في السياسة

راطية فهو يرى أن            ر جماعات الضغط ظاهرة ديمق ا من يعتب ية الديمقراطأم
 أمام القوى السياسية أيًا آانت طبيعتها، سواء    آئودالحقيقية هي التي ال تضع عقبات       

ويتعين على سلطات الدولة . نت قوى اقتصادية أم اجتماعية أم روحية أم فكرية           أآا
 .يةالديمقراطاالستجابة للرغبات النابعة من األمة ألن هذا هو معنى 

شار        ر انت ا من يعتب  ظاهرة جماعات الضغط دليًال على تفشي الفساد في         وأم
سياس  ر جماعات الضغط على اتخاذ القرا              ال ى تأثي و ينظر إل رات عن طريق   ة فه

ضغط  ى ال ادرة عل وى الق صارًا للق باره انت ستعملها باعت ي ت تعددة الت ائل الم الوس
تهديد ه   ال أو ال وة الم ي أن ق ذا يعن إن ه م ف ن ث سياسية، وم سلطات ال ى ال ا عل م

سياسة وي  ى ال سيطران عل ذان ي راجعا لل الل ذا ت د ه راطع ى  ديمق وم عل ي تق ية الت
 .سيةالمساواة باعتبارها رآيزتها األسا

ر عن المصالح الخاصة مسألة ضرورية وال          ر وسيلة التعبي يقة أن توفي والحق
تعارض مع      راط ت شاط جماعات الضغط          الديمق ال تنظيم قد يؤدي بية، ولكن ترك ن

ية وإقرار سيادة األقوى، ولذا فإن      الديمقراطإلى إفساد الحياة السياسية ومن ثم تهديد         
ضغط      ات ال سماح لجماع و ال ثل ه ل األم ن     الح ر ع ي التعبي شاطها ف ة ن  بممارس
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تلفة  صالح المخ شاط      , الم تم الن يث ي يم بح شاط للتنظ ذا الن ضاع ه ين إخ ن يتع ولك
ون، وفي حدود تحول دون االنحراف أو        نها القان ية، وفي إطارات محددة بي عالن

 .إفساد الحياة السياسية

سياسيون    اء وال ر الفقه ي     يعب  Lobby عن جماعات الضغط باصطالح لوب
ر من األحيان     في    ة لوبي منا وقفة لتوضيحها       . آثي ستحق آلم  Lobby لوبي   :وت

ة    زية ت  آلم زً      إنجلي ة أو دهلي ي رده وفي البداية آان أصحاب    .  أو قاعة انتظار   اعن
رلمان في ردهات                    ر أو عضو الب سياسة سواء الوزي المصالح ينتظرون رجل ال

 نا نشأ اصطالح لوبيومن ه.  البرلمان لتقديم طلباتهم للوزير أو عضو البرلمان
Lobby سلطات دى ال شاط يمارسه أي شخص ل ي آل ن يوم يعن ذي أصبح ال  ال

نة    صلحة معي ن م ر ع يها أو التعبي ضغط عل دف ال ت، به ًا آان ة أي ي . العام ويعن
ي طالح لوب ذا Lobby  اص ارس ه ي تم ات الت خاص أو الجماع ضًا األش أي

 . على رجال السياسةالنشاط، أي التي تعبر عن مصالح خاصة وتمارس تأثيرًا

ى  ضغط عل ى ال سياسية إل ياة ال ي الح ضغط ف دخل جماعات ال د يهدف ت وق
شريع        ئات المختصة إلصدار ت شاط في مواجهة جميع سلطات          . الهي ذا الن تم ه وي

ة أم قضائية            ة سواء أآانت سياسية أم إداري ة العام وفي الواليات المتحدة، . الدول
شاط جماعات الضغط مشروعاً            ر ن نًا ومنظمًا، تمارس جماعات  حيث يعتب  ومقن

شطتها بصفة أساسية في واشنطن، وعلى وجه الخصوص                  الضغط أو اللوبي أن
دى  ولعل نجاح جماعات الضغط في التأثير     .  الكونجرس أي البرلمان األمريكي     ل

م المج     الق اس سبب وراء إط و ال رس ه رارات الكونج ى ق ى   عل ثالث عل س ال ل
ضغط  ات ال ضغ أي إ. جماع ات ال ن     ن جماع ثًا م سًا ثال ازًا مجل رت مج ط اعتب

س   نواب ومجل س ال ا مجل سين هم ن مجل تكون م ذي ي رس ال الس الكونج مج
 .الشيوخ

ر بالذآر أن الجماعات ذات المصالح ليست آلها جماعات ضغط             إذ ال   ؛وجدي
تحول الجماعة إلى جماعة ضغط إال عندما تمارس ضغطًا على السلطات العامة                ت
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رار يحقق مص        وتعتبر البنوك والمصانع الكبرى وشرآات     . لحة لها للوصول إلى ق
تحول إلى جماعات ضغط حتى ولو                    ا مصالح خاصة، وهي ت التأمين جماعات له

تطلب من الدولة أن توفر لها مزيدًا من الحرية أو                 . آانت مؤممة    تدخل ل د ت ا ق ألنه
تخفف من مرآزية إدارة المشروعات المؤممة         وتعتبر جماعات الضغط في هذه     . ل

 . Groupes de pression publiesالة جماعات ضغط عامةالح

رة جماعات الضغط في الدول الشيوعية            والتي انهارت الشيوعية في    (ولفك
بها  سوفيتي   : راجع ) (أغل اد ال شرقاوي    : االتح تورة سعاد ال ى يختلف عن  ) دآ معن

دول الرأسمالية          ا في ال ناها ودوره ة في البلدان الشيوعية تلعب دوراً        ,مع   فالدول
صاد      ًا في االقت م جماعات الضغط هي جماعات ضغط عامة                 ,هام إن أه ذا ف  ول

Groupes de pression publies      ام يمارس ضغطًا  فالقطاع االقتصادي الع
به   يق مطال ة لتحق لطات الدول ى س ه    . عل ذي يمارس ضغط ال ب ال ى جان ن إل ولك

وجد نشاط ضغط تمارسه النقابات ومنظمات ا              ام االقتصادي ي لشباب، القطاع الع
زب   و الح يد وه زب الوح ى الح ياء عل يمات األح سائية، وتنظ يات الن والجمع

شيوعي  د   ومن المعروف أن آ . ال ي أح ضًا ف ي الحزب هو عضو أي  ل عضو ف
يها     شار إل زب والم وازية للح يمات الم ة     . التنظ يلة فعال نظام وس ذا ال ر ه ويعتب
 .إلحكام رقابة الحزب على األنشطة األخرى

 المبحث الثاني

 اعات الضغــط والقوى السياسية األخرىجم

سياسية ظاهرة اجتماعية، وآل ظاهرة اجتماعية بطبيعتها ال              وى ال ر الق تعتب
ة تطور دائم آما أن آل قوة سياسية تؤثر وتتأثر                     ا في حال تقرار وإنم سم باالس تت
وة سياسية معزولة عن المجتمع أو عن غيرها من              وجد ق وى األخرى، فال ت بالق

سياسية   الظواهر اال   فال يمكن لألحزاب السياسية تجاهل الرأي العام،  . جتماعية ال
يد        م ليس معزوًال   ة عن األحزاب، آما أن الرأي العا       وجماعات الضغط ليست بع
 .عن الفكر أو األيديولوجيات
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ات         ى جماع ولها إل سياسة وتح ى ال صالح عل ات ذات الم ر الجماع إن تأثي
 .ا على إصدار القوانين واللوائحضغط يأتي أساسًا من مساهمتها أو تأثيره

رعين       ي ف سياسية ف وى ال ضغط والق ات ال ة جماع نقوم بدراس رع : وس الف
ان جماعات الضغط من                 ي، مك رع الثان سياسة، والف األول، جماعات الضغط وال

 .القوى السياسية األخرى

 الفرع األول

 جماعات الضغــط والسياسة

 :ي إلى أحد سببينيرجع اشتراك جماعات الضغط في النشاط السياس

أن يجد أصحاب المصلحة أعضاء جماعة الضغط أنفسهم في         : السبب األول 
ستحيل عليهم فيه حل مشاآلهم بالوسائل الخاصة التي بين أيديهم، بمعنى               وضع ي
ة    شاآل جماع نها لحل م ى ع ون ضرورية وال غن ة تك لطات الدول ونة س أن مع

ك ضرورة الحصول على معونة الد        . الضغط  ثال ذل  أو تشييد ولة لبناء مسجدوم
 .لخإ... مدرسة أو شق طريق 

سبب الثاني    عدم رضا أصحاب المصالح  عن طريقة سير األمور وعن          : ال
حاب     ا أص دم الرض شعور بع ذا ال ع ه تمع ويدف ي المج ية ف اع القانون األوض
نظام القانوني بالضغط إلصدار تشريعات ولوائح                تعديل ال سعي ل ى ال المصالح إل

دة  ى ذل    ألم وا. جدي تيراد مواد أساسية نتيجة ألن             ثلة عل نها صعوبة اس دة م ك عدي
ضع   ية ت صوص القانون ى   قالن ضييق عل نها الت تيرادها، وم ى اس ديدة عل يودًا ش

اع الضرائب بشكل مبالغ فيه بالنسبة لبعض                  نها ارتف شرآات، وم شاط بعض ال ن
تمع   ية المج ضرورية لتنم شطة ال ات    . األن ضطر جماع االت ت ذه الح ل ه ي آ ف

شاطها            بة في وجه ن ية التي تقف عق تعديل النصوص القانون تدخل ل , الضغط لل
 .والتي قد تكون أيضًا عقبة تحول دون تنمية المجتمع
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ة أم  دول الزم ونة ال و أن مع دخل جماعات الضغط ه ان سبب ت وسواء أآ
تقل من نطاق العالقات                      إن المشكلة تن ية، ف بات القانون ة العق سبب هو إزال ان ال آ

 .إلى نطاق العالقات العامة أي إلى مجال السياسةالخاصة 

ومع أن جماعات الضغط تدخل في مجال السياسة إال أنه يمكن التمييز بين                
رتين من جماعات الضغط من حيث موقفها من المشاآل الوطنية               ين آبي مجموعت

رى  ى ال تتخذ أي موقف حيال الصراعات الوطنية الكبرى            : الكب المجموعة األول
ثل إعالن    تعلقة بالعالقات الخارجية        م شاآل الم وإنما يترآز اهتمام   .  الحرب والم

أما المجموعة الثانية من    . هذه الجماعات في تحقيق مصالحها الخاصة والمباشرة      
ردد في اتخاذ موقف من المشاآل الوطنية أي أنها تبدي                  جماعات الضغط فال تت

واجه الدولة، ويندرج ت               ساعة التي ت ا في موضوعات ال حت هذه المجموعة   رأيه
حاب    ف أص ان موق صغيرة وإن آ شروعات ال حاب الم نقابات وأص ية ال الثان
اه المحافظ في                    ى االتج يل إل تدال ويم سم باالع تجار يت صغيرة وال المشروعات ال

 .أغلب األحيان

ذه   ة، وه ز األم ي ته سائل الت ي الم ًا ف نقابات تلعب دورًا هام ويالحظ أن ال
الم الظاهرة موجودة في آل دول ال          بعد من   ذلك أن نشاط النقابات يهدف إلى أ       ,ع

ذهب إلى مدى أبعد من ذلك ويرمي                     ه ي نقابة، إن يق مصالح أعضاء ال مجرد تحق
ا         ة آله يق مصلحة الدول دم المجتمع وتحق ى تق ثال لقد تدخلت    . إل ى سبيل الم وعل

 .النقابات البريطانية بشكل فعال في مشكلة التسليح النووي

زايد       دور المت به جماعات الضغط، وبوجه خاص النقابات، في          ذي ت ال إن ال لع
ساسة    رين وال ر ويعارضه بعض المفك ل نظ ة مح ة للدول سياسة العام رى . ال إذ ي

ي تمس     صالح الت دفاع عن الم ي ال شاطها ف دد ن سن أن تح نقابات يح ؤالء أن ال ه
رة   نقابة مباش ضاء ال رى     ,أع ية الكب شاآل الوطن ين بالم شغال النقابي ك ألن ان  وذل

ؤد  ي إلى انصرافهم عن هدفهم األساسي، من ثم فإنهم يسيئون الدفاع عن مصالح           ي
نقابة  ه من الصعب قبول وجهة النظر هذه، نظرًا ألن المشاآل السياسية              . ال ر أن غي
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شابكة دة ومت ية معق تمع   . واالجتماع ية المج ن بق نقابة ع زل ال إن ع م ف ن ث وم
تها بحصر نشاطها وتفكيرها في مصالحها الم      النقابات شرة يؤدي إلى شلباومطالب

اع والنظر إلى المشكلة                  . وعجزها  ا إال باالرتف إن أي مشكلة سياسية ال يمكن حله
مسألة مرتبطة بالميزانية وبالتعليم العمال فأجور   . من أعلى للتعرف على أسبابها         

سليح ى      . وبالت ر عل شكل مباش رة ب سألة مؤث ر م سليح يعتب ك فخفض الت ى ذل وعل
 .صالح أعضائهامطالب النقابات وم

نظمات أصحاب األعمال                    ثل م إن آل جماعات الضغط األخرى، م ذا ف وهك
ى      ضطرة إل سها م د نف ين، تج طة والممول بقات المتوس ية والط نقابات المهن وال
ن        رى، فم سياسية الكب ية وال الحات االجتماع تعلقة باإلص سائل الم شة الم مناق

قشة الموقف العام، وأن أي     المنطقي أن آل مشكلة جزئية تؤدي بالضرورة إلى منا         
 .ن الكلي والحل الشامل لمشاآل المجتمعحسن أو حل للجزء يعتمد على التحست

ر بالمالحظة أن المصالح التي تهم جماعات الضغط متنوعة، آما أن              وجدي
باين  ات مت ل الجماع ية    ,ثق نقابات العمال وية وال نوك الق ة والب شرآات العمالق  فال

ن تأث    ر م وى بكثي رها أق يذ    تأثي اء التالم يات آب سائية أو جمع ات الن ر الجماع . ي
يعة      نقابات وتختلف طب تجة لمدى قوة الروابط التي تربط               ال ا آمن باين ثقله ا يت  آم

ين أعضاء النقابة العمالية أو المهنية أقوى      . أعضاء جماعة الضغط      ات ب فالعالق
 .من العالقات بين أعضاء جمعية آباء التالميذ أو الجمعيات الخيرية

ل بعض جماعات الضغط إلى درجة من التنظيم بحيث يمكن اعتبارها              تص 
ات        ض جماع ي بع ر ف نما تتوف ستقرة، بي ة م سات دائم رى   مؤس ضغط األخ ال

ا مؤسسات          ية التي تجعله شروط القانون ذه الجماعات األخيرة تكون مؤقتة      . ال وه
ا تعمل دون االع           تة ألنه ر ثاب ذا فهي أ           وغي ي، ول ى إطار قانون ى قرب إل تماد عل

ى جماعات ال           نها إل رية م ثر فعلى سبيل المثال يمكن على إ     . ضغطالحرآات الفك
نة أن تتحرك األوساط الجامعية أو الزراعية أو العمالية لتتخذ موقفاً       . أحداث معي

ست        ا لي ك ألنه سرعة، وذل نحل ب تة وت نها مؤق وية ولك ون ق رآات تك ذه التح ه
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وية           رة ق ائل مؤث ك وس نظمة وال تمل ستطيع   . م ذا ت  السلطات الرسمية أن تفرق     ول
 .هذه الحرآات وتحتويها بسهولة

 الفرع الثاني

 مكان جماعات الضغــط من القوى السياسية األخرى

ا سبق أن                  يها، آم ر ف سياسية األخرى وتؤث وى ال وة سياسية بالق ر آل ق تتأث
سياسية األخرى                   أ وى ال زولة عن الق وة سياسية مع وجد ق ولذا . شرنا، بحيث ال ت

عرف ما هي القوى السياسية داخل المجتمع، ثم نحدد مكانة جماعات            يحسن أن ن   
 .الضغط من القوى األخرى

سلطة      ى ال وجهة إل ية م ة اجتماع ل طاق ية آ وة سياس ر ق ذه  إتعتب ا ألن ه م
سلطة ا تحرك ال ا ألنه سلطة، وإم ة تمسك بال ريف أن . الطاق ذا التع ن ه ين م ويب

ة اجتماعية متحرآة، و            سياسية هي طاق وة ال من ثم فال يمكن إلنسان أن يكون       الق
وة سياسية إال إ      راد حوله ليصبح حرآة اجتماعية              ذق . ا استقطب جماعة من األف

بدو من تعريف القوة السياسية أن السلطة هي محور القوة             ,ومن ناحية أخرى       ي
ين أن يكون لها موقف من السلطة               وة سياسية يتع ر الق سياسية، فلكي تعتب وال . ال

شترط أن يكون م    وقف القوة السياسية هو الرغبة في تغيير األوضاع، فقد يكون ي
 .هدف القوة السياسية المحافظة على ما هو قائم

ددت القوى     د تع  السياسية في العصر الحديث، وهي تتمتع بوسائل متنوعة    لق
سياسي        ر في المجال ال ولكن بعض هذه القوى فقط تعتبر سلطة ألن السلطة     . تؤث

و       رها أن يك شترط لتواف ن وراء القوة السياسية فكرة وأن تكون القوة قادرة على          ي
 .فرض نظام اجتماعي ثابت وتنفيذ قراراتها بالقوة

ن التم سياسيةييويمك وى ال ن الق ين م ين نوع نظمة : ز ب سياسية الم وى ال الق
Les forces politiques organisées      شرة بال تنظيم سياسية المنت وى ال  والق

Les forces politiques diffusées .    ندرج جماعات الضغط تحت القوى وت
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نظمة سياسية الم ي   . ال ك الت ي تل يم ه ال تنظ شرة ب سياسية المنت وى ال ك أن الق ذل
ية األفراد، دون أن يكون لها قاعدة قانونية محددة أي دون أن                  ستخلص من عقل ت

م صور القوى السياسية المنتشرة بال تنظيم الرأي العام             . تكون مؤسسة    ولعل أه
 الطبقة وهذه القوى  المنتشرة تأثيرها محدود، ألنها ليست منظمة ومن ثم           ووعي 

نها أن تناضل للوصول إلى هدف محدد         أما القوى المنظمة مثل األحزاب     . ال يمك
تخدامها          سيقها واس ن تن ائل يمك ك وس ا تمل صحافة فإنه ضغط وال ات ال وجماع

سياسية داف ال يق األه ر وتحق ي. للتأثي ات ب ناك عالق ا أن ه سياسية آم وى ال ن الق
رة هي محرك الحياة السياسية                 ذه األخي شرة، فه سياسية المنت وى ال نظمة والق . الم

وى السياسية المنظمة تمامًا أنها ال تستطيع إحراز نجاح إال إذا لمست                درك الق وت
 .وعي المواطنين واستمالت الرأي العالم

د رتب الفقيه الكبير بيردو في الرسم التالي القوى السيا            سية، وحدد مكانة   وق
ذي يتمثل في القادة والحكومة                نظام، ال نها من مرآز ال ونجد على الحدود   . آل م

ل     تمع آك ية المج ز الجاذب ن مرآ ية م يها La société globale الخارج ، تل
قرب من   ونجد في مكانة أ Les groupements partielsالجماعات الجزئية   

نظمة     وى الم نظام الق ز ال بقة    Les forces organiséesمرآ ي الط م تأت ث
سياسية   ية        Le classe politiqueال نظام أي في مرآز الجاذب ، وفي وسط ال

 .Leaders et gouvernementيظهر القادة والحكومة 

ر جماعات الضغط إحدى القوى السياسية المنظمة، وبذلك فهي ليست             وتعتب
ومن أهم  . ة السياسية بعيدة عن مرآز الجاذبية، أي أنها تلعب دورًا هامًا في الحيا          

سياسية وجماعات الضغط                  ين واألحزاب ال ئة الناخب نظمة هي سياسية الم وى ال الق
 .والصحافة والجيش
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ذه     سياسية، وه زاب ال ن األح نة م ف متباي ضغط مواق ات ال تخذ جماع ت
يمكن التمييز  و. المواقف تحدد آيفية تأثير جماعات الضغط على السلطات العامة        

ن األحزاب ضغط م تخذها جماعات ال سة مواقف ت ين خم و . ب الموقف األول ه
تلفة        ياد حيال األحزاب المخ إن جماعة الضغط تقيم عالقات           . الح ذلك ف يجة ل ونت

سلطة دون وساطة أي حزب            وهذا هو الموقف الذي تتخذه     . مباشرة مع رجال ال
صغيرة       ولعل أحسن مثال على ذلك هو االتحاد الوطني         .المشروعات الخاصة ال

ز    را وويل ي إنجلت ين ف  The National Union Farmers of"للفالح
England and Wales" .         ريب من الموقف السابق و ق ا الموقف الثاني فه أم

ذين يقدمون خدمات لجماعة الضغط بغض                    سلطة ال ساندة رجال ال ثل في م ويتم
ي أو    تمائهم الحزب ن ان ر ع ية النظ يولهم األيديولوج ذي   . م ف ال و الموق ذا ه وه
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ر من جماعات الضغط الفرنسية أثناء االنتخابات، آما أنه ذات موقف         تخذه آثي ت
بة األعداء وتكون                    أة األصدقاء ومعاق بع أسلوب مكاف ريكية فهي تت نقابات األم ال

وب  يع العق أة أو توق نح المكاف نقابات لم ام ال تاحة أم تخابات هي الفرصة الم . ةاالن
ناك موقف ثالث يمكن أن تتخذه جماعة الضغط وهو إقامة عالقات مع حزب               وه
ذا هو الموقف الذي يتخذه اتحاد                     ام وه شكل ع من األحزاب ومناصرة الحزب ب

، إذ يقيم «The Federation of British industries»الصناعات البريطانية 
حاد آما يتعهد   ة االت عالقة ثابتة مع حزب المحافظين، بحيث يلتزم الحزب بمساند        

باره إ     اد باعت في مثل هذه   .  جماعات الضغط بتأييد الحزب ومساعدته       ىحد االتح
ضغط    ة ال دم جماع ضغط، وتق ة ال ب جماع زب لمطال ستجيب الح االت ي الح

ساهمة مالية تعضد بها الحزب      أما الموقف الرابع الذي يمكن أن تتخذه جماعة    . م
وين حزب سياسي للدفاع عن        و تك وأوضح أمثلة على هذا . مصالحهاالضغط فه

شأة حز      والحزب   طاني، والحزب االشتراآي النرويجي،   ل البري ا العم بالموقف ن
سويدي    ناك موقف آخر لجماعة الضغط يمكن أن تسلكه           . االشتراآي ال رًا ه وأخي

ائم    زب ق تام لح ضوعها ال و خ زاب وه زب   . إزاء األح ف للح ذا الموق يح ه ويت
 .وصناعية وثقافية مختلفةالتغلغل في أوساط اقتصادية 

 المبحث الثالث

 أنواع جماعات الضغــط

ة      دفها ممارس تمع ه ل المج نظمات داخ ي م ضغط ه ات ال ت جماع ا آان لم
نة     وعة متباي ضم مجم ا ت سياسية، فإنه سلطات ال ى ال ر عل ام والتأثي شاط ع ن

رآيبها        تلفة في ت ولذا فمن المستحسن محاولة تصنيف جماعات      . االتجاهات ومخ
ضغط  يام    ال عوبة الق ن ص رغم م ى ال ية عل ذه العمل د    . به اء ع رح الفقه ة  ويقت

 . تصنيفات لجماعات الضغط تختلف باختالف المعيار الذي يؤخذ في االعتبار

ى   ضغط عل ية ال ية عمل ى أهم تمد عل ضغط يع صنيف األول لجماعات ال الت
ة  سبة للجماع سلطة بالن ي   . ال يدة ه ية أو الوح تها األساس ات مهم بعض الجماع ف
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سلطة ومثالها الجمعية البرلمانية الفرنسية للدفاع عن حرية التعليم                ى ال ر عل التأثي
ذلك اللوبي أو جماعات الضغط المؤسسة في واشنطن             بينما توجد جماعات   . وآ

ال تمارس الضغط إال بصفة عرضية وبشكل ثانوي إلى جانب نشاطها الرئيسي،            
ذي قد يكون نشاطًا صناعيًا أو زراعيًا أو دي          واألمثلة على هذه   . نيًا أو غير ذلك   ال

دة    ية الفرنسية، والكنائس، والجمعيات األدبية     : الجماعات عدي ، وشرآات األآاديم
من هنا يمكن أن نقول إنه يمكن التمييز بين جماعات        . لخإ... التأمين، والمصانع   

ردة       وجماعات ضغط  Groupes de pression exclusifsضغط بحتة ومنف
 .Groupes de pression partielsجزئية 

ات      ى جماع صنيفها إل و ت ضغط فه ات ال ام لجماع ي اله صنيف الثان ا الت أم
ة    وجماعات ضغط خاصة  Groupes de pression publicsضغط عام

Groupes de pression privés .   ئات ة هي يمات الدول وجد داخل تنظ إذ ت
د تزايدت جماعات الضغط ا               ئات أخرى، وق ى هي لعامة نتيجة تمارس ضغطًا عل

م تكن تطرقها من قبل مما أدى إلى ازدياد األجهزة                   ة في مجاالت ل تدخل الدول ل
ة تابعة للدول نظمات ال ود  . والم راف بوج رفض االعت يكي ي ه الكالس ر أن الفق غي

ة ومن ثم ال يتصور                        وحدة الدول زال يتمسك ب ه ال ي سلطة ألن ضغط من داخل ال
 .ا على بعضإمكان ممارسة ضغط من وحدات السلطة بعضه

ى المصلحة التي تدافع عنها                 ثالث لجماعات الضغط عل تمد التصنيف ال ويع
ية     داف أيديولوج ات ضغط ذات أه ين جماع ز ب ن التميي م يمك ن ث ة، وم الجماع

Des groupes à but idéologiques     بعض جماعات ذات فكر سميها ال  وي
Groupes d'idéesوبين  جماعات ضغط ذات مصالح مادية  Des groupes 

d'intéréts matériels .  ويصادف هذا التصنيف صعوبات عند محاولة تطبيقه
ن دائ       ا           ألن الجماعات ال تعل بًا م يعة مصالحها، وغال ًا عن طب  تغلف الجماعات   م

ى تلقى قبوًال عند محاولة التأثير                    امية حت رة س دافها بفك ة أه ذات المصالح المادي
 .على السلطات



٢٥٥  المؤسسات-الباب الثاني 

دد بار ع ي االعت ذنا ف نا  وإذا أخ رز ل ة يب ضمهم الجماع ذين ت راد ال  األف
رية  رابع لجماعات الضغط وهو جماعات جماهي صنيف ال  Groupes deالت

masses   تقاة ة من ات قل ات  . Groupes de cadres وجماع سعى جماع وت
ر عدد من األفراد ألن ضخامة عدد المنضمين                ى ضم أآب رية إل الضغط الجماهي

سي، و           وتها الرئي ر مصدر ق يها يعتب هذا النوع من جماعات الضغط يحتاج إلى      إل
وي    نقابات العمال               . تنظيم ق رية ف ى جماعات الضغط الجماهي دة عل ثلة عدي واألم

والفالحين وجماعات قدامى المحاربين والجمعيات النسائية آلها جماعات ضغط           
أما في جماعات الضغط التي تتكون من قلة منتقاة         . تضم أعدادًا هائلة من األفراد    

يس ال   راد المنضمين تحت لواء الجماعة وإنما المهم هو قوة                  فل م هو عدد األف مه
نوية     ة أم مع صلحة مادي ت م واء أآان ضغط س ة ال ثلها جماع ي تم صلحة الت . الم

 .ومثال جماعات القلة الجمعيات الفكرية والثقافية والنوادي

رًا  ي  , أخي ية الت ائل الفن ى أساس الوس ضغط عل صنيف جماعات ال ن ت يمك
ستخدمها  و            ت د تك ذه الوسائل ق سلطة، وه ى ال ر عل ن مباشرة وقد تكون غير  للتأثي
 .تكون وسائل التأثير هذه هي موضوع بحثنا في المبحث التاليوس. مباشرة

 المبحث الرابع

 وسائل نشاط جماعات الضغــط

لكي تتمكن جماعات الضغط من التأثير على السلطة يجب أن تقيم شبكة من          
ت   ة الثاب ات الدائم ة  العالق ئات العام ع الهي ذه     . ة م ون ه يان تك ب األح ي أغل وف

يعة شخصية وتتطلب حضور احتفاالت واجتماعات            ات ذات طب  ,ولقاءات  العالق
اءات فرصة للحديث وإثارة موضوعات الساعة                تفاالت واللق ذه االح ر ه . إذ تعتب

شاط الجماعة مباشرًا على السلطة، آما قد يكون               ,ومن ناحية أخرى      د يكون ن  ق
ر م ر بمعغي ور    باش ى الجمه ة إل توجه الجماع ى أن ت رها   ن وجهة نظ نعه ب  وتق

ومة  ى الحك ارس ضغطًا عل ر أن تم ن الجماهي ضل بعض . وتنتظر م نما تف وبي
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رى، تميل جماعات               صناعات الكب نهج ال ذا هو م الجماعات العمل في سرية وه
 .أخرى إلى العمل في الضوء آما هو الحال بالنسبة للنقابات

ر وسيلة هامة للضغط وتحقيق      وال شك أن االت      رلمان يعتب صال بأعضاء الب
بل إجراء االنتخابات وأثناء            . أهداف الجماعات ومصالحها      ذا االتصال ق تم ه وي

زين         رفة الفائ تخابات ومع يجة االن الن نت د إع تم بع ا ي تخابات آم ذه . االن إن ه
نهم   د تحجب ع رلمان، وق تقالل أعضاء الب ى اس رًا عل ثل خط د تم صاالت ق االت

ة في سبيل إشباع مصالح جماعات الضغط             ة المصلحة العام  لذا حرصت  ,رؤي
رلمان      تقالل الب ل اس ي تكف ضمانات الت ى بعض ال نص عل ى ال نظم عل بعض ال

ومن أهم هذه الضمانات النص على عدم إمكان        . وتحرر أعضاءه من الضغوط       
 .الجمع بين عضوية البرلمان وتولي منصب آخر

سويد نلتقي بمثال ه        ام لتنظيم نشاط الجماعات ذوات المصالح، حيث       وفي ال
ون مؤسسة تعترف بجماعات الضغط            يم القان داد إلصدار قانون        ,يق ناء اإلع  فأث

ضمن اآلراء  ر يت داد تقري ون وإع شروع القان ة م ية لدراس ية ملك تكون جمع ت
ومة  ى الحك ر إل ذا التقري دم ه شروع، ويق ول الم تلفة ح نة . المخ ذه اللج تكون ه ت

ية من     أعضاء في البرلمان ورجال من اإلدارة العامة وممثلين عن الهيئات            الملك
ويتعين . وتكون جلسات هذه اللجان مغلقة    . ذات المصالح المتصلة بهذا المشروع    

رين      اع الحاض ادرة بإجم شات ص د المناق ية بع راحات النهائ ون االقت . أن تك
ين أ       يق ب ن توف بارة ع راحات ع ون االقت اع أن تك ذا اإلجم تطلب ه حاب وي ص

إن جماعات الضغط في السويد تساهم بصورة رسمية في                   نا ف المصالح، ومن ه
 .وضع التشريعات

 «Standing committees»وفي الواليات المتحدة تسمح اللجان المسماة  
ي    رها ف ات نظ ين بعرض وجه شريع مع تعلقة بت صالح م ا م ي له نظمات الت للم

ذا العرض مناقشة وأسئل              بع ه ية، ويت ة علن سة عام ة يمكن أن تؤدي إلى نتائج      جل
 .خطيرة
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ين         ناع الموظف ج إلق ر الحج ات وتثي ضغط المفاوض ات ال ستخدم جماع وت
دافها يق أه ى تحق صل إل ى ت رلمان حت كلين. وأعضاء الب ذ المفاوضات ش : وتأخ

ميًا وشكًال غير رسمي       وتعتبر الموائد المستديرة التي تضم الجماعات      . شكًال رس
ومة        الرسميين صورة من الصور الرسمية إلجراء        ذوات المصالح ورجال الحك

وفي هذه الحالة دراسة جادة عن نشاطها، والمشاآل التي تصادفها،     . المفاوضات 
 .وذلك إلقناع السلطات المعنية بوجهة نظرها

يه جماعات الضغط وخاصة                    تلجأ ف ر الرسمي للمفاوضات ف شكل غي ا ال أم
ة        ى أحد أربع نقابات إل  متحدث باسم الجماعة يتفاوض     الوسيلة األولى، إرسال  : ال

ومة    ية، هي الضغط للحصول على المساعدة المطلوبة            . مع الحك يلة الثان . والوس
سليح  ضعيف وت اوض ال ف المف ي موق ع اإلدارة ف ي وض ثة، ه يلة الثال والوس

والوسيلة الرابعة  . جماعة الضغط بقوة تجعلها في موقف القوى مثل اإلضرابات          
ق أزمة بين ا         رة، هي خل لنقابة والسلطات العامة إلجبار هذه األخيرة على واألخي

 .حل المشكلة

سلطات     ى ال ر عل ة للتأثي يلة فعال ر وس ر أن اإلضرابات تعتب ر بالذآ  وجدي
ا تمس المصالح االقتصادية للدولة      حيث يتوقف العاملون عن العمل لفرض      . ألنه

ضغط          يلة لل رابات آوس نجح اإلض ال، وت حاب األعم ى أص رهم عل ة نظ وجه
يق أهداف العاملين، وعلى سبيل المثال فقد أضرب المعلمون في فرنسا سنة            لتحق 

 عن تصحيح أوراق االمتحانات، إلجبار الحكومة على االستجابة لطلبات     ١٩٦١
تدريس ئة ال د . هي ى أوق ذا اإلضراب عل ر ه ه مسث ة بأسرها ألن  آل أسر األم

 .الطلبة واضطرت الحكومة إلى االستجابة لطلبات المدرسين

يلة، يمكن لجماعات الضغط أن تلجأ إلى تعبئة         إل  ى جانب المفاوضات آوس
ومة، وذلك             ى الحك ام للضغط عل رأي الع تكون جماعات الضغط مقتنعة    عندما  ال

دافها        يق أه ن تحق زة ع ا عاج ي تملكه ائل الت أن الوس وم    . ب ة يق ذه الحال ي ه ف
تجابة ل    ى االس ومة عل ر الحك رات تجب ال أو مظاه يم أعم ور بتنظ بات الجمه طل
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ضغط  ات ال ون        ؛جماع نما يك ثل بي دور المم وم ب ور يق ك أن الجمه ى ذل  ومعن
 .محرك النشاط هو جماعات الضغط

وال   تخدام األم ضغط اس ات ال يها جماع أ إل ي تلج ة الت ائل الفعال ن الوس . وم
يًا وقد يكون سلبيًا، واالستخدام اإليجابي لألموال                  د يكون إيجاب ذا االستخدام ق وه

تقديم ه  ون ب ضاء     يك ين وأع دم للموظف ة تق بالغ نقدي سفر أو م وات لل دايا أو دع
ل   ضرائب أو العم ع ال ناع عن دف يكون باالمت سلبي ف تخدام ال ا االس رلمان، أم الب

سلطات العامة        صادية إلزعاج ال ق أزمات اقت ى خل إن استخدام األموال بهذه . عل
غط، وبعبارة  الطريقة يثير تساؤًال حول مدى شرعية هذه الوسيلة من وسائل الض          

 أخرى هل هذه الوسائل تؤدي إلى إفساد الحياة السياسية؟

 المبحث الخامس

 جماعات الضغــط وهيكل السلطة

ع       سياسية دف ياة ال ى الح سياسية عل ات ال ه الجماع ذي تمارس ضغط ال إن ال
رًا سياس آثي اء ال ن علم ام  م ؤال ه رح س ى ط ع أم  : ة إل ية واق راطية النياب الديمق

با  ة؟ بع رد واجه ي    مج ية ف ية الفعل ن الناح سلطة م ك ال ذي يمل ن ال رى، م رة أخ
 المجتمعات الحديثة؟

ها  سلطة تمارس دة وهي أن إدارة ال يجة واح ى نت إن آل الدراسات تصل إل
يات  يعة األ                . أقل تحديد طب تعلق األمر ب ندما ي بدأ ع ات ت ية الممسكة   ولكن الخالف قل

سلطة ن ه. بال سية ع ريات رئي الث نظ صدد ث ذا ال وجد به رآيب وت يكل أو ت
 .السلطة

 :La thèse Élitiste نظرية النخبة أو الصفوة  - النظرية األولى
سلطة تمسك بها نخبة أو صفوة في المجتمع، وهذه             ذه النظرية أن ال رى ه ت
دتها،         ضمن وح ط ت نها رواب ع بي راد تجم ن األف وعة م ن مجم بارة ع بة ع النخ

 . هذه النخبة المتحدةويستحيل على أي منظمة دستورية أن تنزع السلطة من
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 :La thèse Pluraliste نظرية التعدد  - النظرية الثانية
وجد    ا ت سلطة، وإنم ى ال دة تتول بقة واح وجد ط رية ال ت ذه النظ ي رأي ه وف
صارع     يانًا وتت تعاون أح وعات ت ذه المجم يادة، وه ى الق تعددة تتول وعات م مجم

ياناًُ، وهي ع      واجه بعضها تمثل الضغوط الن      أح ة من القاعدة، وتقدم بهذا ابعندما ت
 .توازنات مرغوب فيها

 : La thèse Marxiste النظرية المارآسية  - النظرية الثالثة
سلطة     رة أن ال سية فك رية المارآ ى النظ سيطرة    تتتبن بقة الم ا الط سك به م

ذه الطبقة المسيطرة تغلف سيطرتها بأيديولوجية              ساعدوها، وأن ه وبتطبيق . وم
تم    ى المج رة عل ذه الفك بقة     ه سية أن الط رية المارآ رى النظ مالية ت عات الرأس

 .البورجوازية تغلف سيطرتها على السلطة السياسية باأليديولوجية الديمقراطية

 الفرع األول

 نظرية النخبة أو الصفوة
La thèse Élitiste 

ادى بنظرية    C. Wrightالمفكر األمريكي رايت ميلز » السلطة نخبة « ن
Mills  في مؤلفه « The power Elite » حيث يرفض ١٩٥٦ الذي نشر سنة 

ائل       ون وس ن يملك دي م ين ي ا ب ذي يجعله سلطة وال سي لل سيط المارآ ز التب ميل
رفض من ناحية أخرى التصور الليبرالي الذي يعتمد على وجود                  ا ي تاج، آم اإلن

 .نظام سياسي مستقل عن النظام االقتصادي

ا مجموعة من ال                سلطة يمسك به ز أن ال رى ميل ئات التي تلعب أدوارًا    وي هي
ائًال إ      . ي المجتمع  استراتيجية ف    ز ق ستطرد ميل سلطة في المجتمع الحديث        وي ن ال

تل     نها تح الث م وجد ث تمع ت ل المج تعددة داخ سات الم ين المؤس ن ب سة وم مؤس
سية  ز رئي سة    : مراآ صادية، والمؤس سة االقت سياسية، والمؤس سة ال المؤس

ذي            إن األشخاص ال نا ف شغلون قمة هذه المؤسسات يملكون       العسكرية، ومن ه ن ي
 .سلطات استراتيجية في المجتمع
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ة       رارات الهام ز أن الق رى ميل تخذها  « Key decisions »وباختصار ي  ت
تكون من قادة هذه المؤسسات الكبرى الثالث           القادة السياسيون في المقام    : نخبة ت

 .األول، ثم أقطاب الصناعة، ثم آبار العسكريين

إن      السياسيين المحترفين  نخبة التي تتولى السلطة تجعل دور        ال وبصفة عامة ف
ذه النخبة ال يساهم فيها                تخذها ه سية التي ت رارات الرئي ويًا، وذلك ألن الق دورًا ثان

ئيل  در ض شعب إال بق ن ال بون م يون منتخ ر أن . سياس ى تقري ز إل ي ميل وينته
يه غ   بقة أوليجارش ي ط دودة، ه بة مح ودها نخ تحدة تق واليات الم ن  ال تجة م ر من ي

ين  وهذه الرؤية قاسية ألنها تتجاهل دور رئيس الواليات المتحدة ورؤساء          . المواطن
رلمانية، وهؤالء ينتخبون مباشرة أو بطريق غير مباشر باالقتراع العام       . اللجان الب

ي       رئيس األمريك صحة ألن ال ن ال در م ا ق ز به ر ميل ة نظ ك أن وجه ن ال ش ولك
 – في الواقع    –ير منتخبة، مما يجعل السلطة      والكونجرس يحكمون وسط نخبة غ        

 .بين يدي أقلية أوليجارشيه وإن آانت في الظاهر تبدو بين يدي ممثلي الشعب

 الفرع الثاني

 النظرية التعددية
La thèse pluraliste 

ة نظرية ميلز عن النخبة الموحدة التي تمسك        ء السياس يرفض عديد من علما   
سياسية،        سلطة ال ذا الفريق نج  باستراتيجية ال ى رأس ه  روبرت دال وبنتلي دوعل

سمان وريمون آرون         ريث وري رومان وجالب رى هؤالء أنه ال توجد طبقة       . وت وي
بة  ا تصور نظرية النخ سيطًا آم بدو ب ع ال ي دة، فالواق وعات قائ ا مجم دة وإنم قائ

سلطة ا  ز ال ا تتمي ديث ؛    وإنم صر الح ي الع تعقد ف سياسية بال يادة  ل ى أن الق بمعن
تواله  ذه المجموعات القائدة تتعاون               ت دة ال مجموعة واحدة، وه ا مجموعات عدي

ا           ضاغطة آم ات ال ثل الجماع ذلك تم ي ب رى، وه يانًا أخ صارع أح يانًا وتت أح
 .تتوازن فيما بينها
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رى دال   تعدد واستقالل       « Dahl »ي ز ب ريكية تتمي سياسية األم ياة ال  أن الح
ذا ا  ي ظل ه وجد ف رارات، وال ي اذ الق ز اتخ سياسي مراآ تعدد ال  Polyarchieل

بل على العكس يوجد عديد     . نخبة أو طبقة تسود الحياة السياسية أو تسيطر عليها        
ستقلة   ات م ون جماع ذين يرأس ادة ال ن الق ون  . م يانًا ويأتلف سون أح ؤالء يتناف وه

 .أحيانًا أخرى بشكل يغير صورة المجتمع بال توقف تحت رقابة الشعب

سياسية        ى جانب النخبة ال ، التي أشار إليها ميلز، توجد خمس مجموعات        فإل
 .قائدة تؤثر في اتخاذ القرارات السياسية

ية تفكير أفراد المجتمع                    -١ رون في آيف ذين يؤث دين ال ادة الفكر ورجال ال  ق
يدتهم  ي عق رو   (وف اء، منظ تاب، العلم رون، الك دين، المفك ال ال رج

 ).األحزاب

 . قادة الجيش والبوليس-٢

 . لجماعي مثل المالك، ورؤساء المصانع والمزارع مديرو العمل ا-٣

 . قادة الجماهير مثل رواد النقابات العمالية وقادة األحزاب السياسية-٤

 . آبار الموظفين الذين يمسكون بالسلطة اإلدارية-٥

تعددية  رية ال سح النظ ذا تف ًا La théorie pluralisteوهك ًا هام  مكان
رآيب وهيكل الس       وهو مكان ال تعترف به . لطة السياسيةلجماعات الضغط في ت

 .نظرية النخبة آما تتجاهله النظرية المارآسية

 الفرع الثالث

 النظرية المارآسية
La thèse Marxiste 

رفض المارآسيون نظرية النخبة التي نادى بها ميلز آما يرفضون نظرية             ي
دمها دال ي ق تعدد الت بن  . ال م تت ا ل ى ألنه رية األول ضون النظ م يرف رة أن وه فك

تاج، ويرفضون النظرية الثانية ألنها                    ائل اإلن ا من يملكون وس سلطة يمسك به ال
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د          يلة لل م وس ر في رأيه ي بقولها         تعتب نظام الليبرال ن النظام السياسي   إ: فاع عن ال
 .مستقل عن النظام االقتصادي

ريتين     ين النظ ى هات رد عل ى ال د تولـ تعدد  (وق رية ال بة، ونظ رية النخ ) نظ
يكوس بوال زاس ن نة « Nicos Poulantzas »نت تاب صدر س ي آ  ١٩٦٨ ف

 . " السلطة السياسية والطبقات االجتماعية في الدولة الرأسمالية" بعنوان 

تعلق بنظرية التعدد يرى أنها ليست إال ردًا أيديولوجيًا على النظرية                يما ي فف
ذي آان مارآس أول من طبقه                   نهج الوظيفي ال ى الم سية، وهو رد تبن في المارآ

هدف إلى إخفاء    بوالنتزاس إلى أن نظرية التعدد ت      وينتهي. مجال العلوم السياسية   
صراع الطبقات والتمويه على حقيقة طبيعة سلطة الدولة، وذلك بتصوير السلطة           
تعددة في حين أنها في الحقيقة بين يدي                ين مجموعات م و آانت موزعة ب ا ل آم

ك وسائل اإل              آما تحاول نظرية التعدد  . نتاجطبقة مسيطرة وهي الطبقة التي تمل
ا يقول بوالنتزاس      –  الدفاع عن فكرة ال وجود لها في الواقع وهي استقالل           – آم

 .السياسة وحياد الدولة

إن بوالنتزاس يشن عليها هجومًا أشد قسوة           تعلق بنظرية النخبة ف يما ي ا ف أم
سيطرة         ن ال ستقلة ع ية م يطرة سياس ود س نادي بوج رية ت ذه النظ ك ألن ه  وذل

بله أي مارآسي            ا ال يق صادية، وهو م سبة أل  . االقت ي تعتبر الطبقة   سآي مار فبالن
 .المسيطرة سياسيًا هي الطبقة المسيطرة اقتصاديًا أي التي تملك وسائل اإلنتاج

بار  أن آ ول ب نحو المارآسي والق ى ال ور عل سيط األم ع أن تب ر أن الواق غي
ردهم القرارات الوطنية          تخذون بمف الهامة في الدول الغربية أمر ال      الرأسماليين ي

ع    ع الواق تفق م ا أن       . ي ًا، آم بون دورًا هام سياسة يلع ال ال ك أن رج وال ش
ساهمون في اتخاذ القرارات الكبرى        نه يتعين إضافة   إ: ـ ولذلك يقال   العسكريين ي

ا     نادي به ي ي صادية الت ية االقت ى الحتم سكرية إل ية الع سياسية والحتم ية ال الحتم
بل إن عديدًا من الجماعات التي أشارت إليها نظرية التعدد تساهم             ,المارآسيون 

رار     ل ق يعة آ رارات بحسب طب اذ الق ي اتخ رة ف ر مباش رة أو غي ريقة مباش بط
 .والمجال الذي يعالجه



٢٦٣  المؤسسات-الباب الثاني 

  الفصل الخامسخالصـــة
 

شاط جماعات الضغط وتحرآها للدفاع عن أصحاب المصالح المختلفة من            ن
ية  ية ومهن ات عمال ين  نقاب صناعة والفالح ال ال رفيين ورج ات الح ى تجمع ... إل

يق     سياسية وتحق ياة ال شيط الح ى تن ؤدي إل راطي ئات  الديمق صالح ف يق م ية بتحق
 .المجتمع وقواه العاملة والمفكرة

يد    ا تجم ر سلبي هو سيطرة مراآز قوى                أم ى أث يؤدي إل  جماعات الضغط ف
 .يةالديمقراطعلى النظام السياسي وتراجع 

 
 

 على الفصل الخامس لةئــأس
 

زاب         :١س ين األح نها وب ية بي روق األساس نًا الف ضغط مبي ات ال رف جماع ع
 .السياسية

 .حاول تصنيف جماعات الضغط ي:٢س

 .اشرح وسائل عمل جماعات الضغط :٣س

تله جماعات الضغط من القوى السياسية األخرى                  :٤س ذي تح ان ال اشرح المك
 .في المجتمع

ر نشاط ج      :٥س ماعات الضغط على هيكل السلطة ثم بين اآلثار التي         اشرح تأثي
 .تترتب على تجميع نشاط جماعات الضغط



٢٦٥  تحديات اليوم تصنع الغد–الخاتمــــة 

 خاتمــة
 تحديات اليوم تصنع عالم الغد

واجهة واألحداث يبدو أن مجتمعنا المصري بصفة                من خالل الدراسة والم
 :خاصة، والعربي واإلسالمي بصفة عامة، يواجه تحديات آثيرة أهمها

 ...مؤسسات سياسية تدار بأسلوب ال يتناسب مع العصر  -

 ...ترآيز السلطة وعدم تجديد النخبة  -

ه ف - تمع ب بة وهي   المج ا مني م ألنه ئة ال تفه تحديات؛ ف درآان خطر ال تان ال ت ئ
ى        زيد عل سبة ت  من المجتمع بسبب األمية، وفئة مستفيدة من بقاء الحال    ٪٥٠بن
يه        ا هو عل ى م المستفيدين فهم غير فاعلين    أما من يفهمون وليسوا من فئة       . عل

 ...وهذه هي الطبقة الوسطى المثقفة ... ن ووبائس

قتصادي واالعتماد على الخارج في استيراد األساسيات، وتبديد       سوء األداء اال    -
 ...الكثير من األموال على آماليات آان المجتمع في غنى عنها 

صادنا وثقافتنا                     - دد اقت نها ته تج ع ا ين ولمة وم سبب الع بل ... أخطار خارجية ب
 ...ووجودنا 

 ...ة عدم وجود حياة سياسية قادرة على فهم الواقع وتقديم حلول سريع -

صادي   - تقدم االقت ي ال يدًا ف وطًا بع يوية ش ربية واآلس تمعات الغ ت المج قطع
سياسي على طريق الديم       واالجتماعي؛ انعكس عل      دمها ال بعض ... قراطيةى تق

را                    ثل إنجلت سنين م ئات ال راحل في م دول اجتازت الم ذه ال وبعضها في   ... ه
 ...عشرات السنين مثل دول آسيا 

ا أنجزته دول أخرى في              سنوات وننجز في سنوات م نا أن نختصر ال وعلي
 ...عشرات أو مئات السنين 

ر متعلمين                       ل عشرة غي رد ظهر في المقاب يم ف نا من تعل ا تمك وآلما ... آلم
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رنا فرصة عمل        ل عشرة طفيليون ومستغلون ومهربون،           ... وف ظهر في المقاب
سان والمجتمع        تحدي   ... هادمون لإلن نا يكمن في إمكان تنظيم         ولعل ال ر ه  األآب

 ...ومواجهة الفساد المتفشي في جميع القطاعات ... النسل 

زيد م       ول ت تحديات بحل ذه ال واجه ه ا أن ت ي    إم ية الفعل دل التنم  ن مع
نها          ...  ال الرقمي  شاآل التي يعاني م دة الم زايد ح رك التناقضات فتت ا أن تت وإم
 ...المجتمع 

وار الحضارات  ن ح دًال م ي قوب ذي يجري ف تمخض عن اال ة ت عات مغلق
واء  ي اله بدد ف بارات تت ل ... ع ن آ ستفيد م ل أن ن ع عم ل موق ي آ نا ف علي

 ...ونترجم هذه االستفادة في منتجات ثقافية وزراعية وصناعية ... الحضارات 
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