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 المقدمة

ٌعتبر القرن العشرٌن بحق هوعصر الدولة حٌث ظهرت منظومة الدولة الوطنٌة    

بشكل لم ٌسبق لها مثٌل , بعد أن أخذت تتطور عما كانت علٌه بعد اتفاقٌة وستفالٌا 

س لمعالم الدولة الوطنٌة منذ القرن السابع , وأذا كان العالم الغربً قد أس (9868)

فؤن العالم الثالث عموما بدأ ٌحوال تؤسٌس معالم الدولة الوطنٌة الحدٌثة بعد  عشر

األستقالل فقط , وعند الحدٌث عن بناء الدولة والتعددٌة الحزبٌة فقد كانت من كبرى 

موضوعات التقدم فً هذه البلدان , وهذا محور دراستنا فً هذا البحث حٌث 

ناء نحو عملٌة التنمٌة والتحدٌث على جمٌع سنحاول أبراز توجه هذه الدول فً الب

 األصعدة والمستوٌات , وبٌان دور تعدد األحزاب والمشاكل التً تواجهها .

 

من هذا المنطلق سنعمل على تسلٌط الضوء على دراسة عملٌة بناء الدولة الحدٌثة    

والمشاكل التً تواجهها وكٌفٌة مواجهة هذه االشكالٌات وكذلك بٌان اشكالٌات 

 التعددٌة الحزبٌة ومزاٌاها .

 

أهمٌة البحث : – 1  

 

تكمن اهمٌة البحث حول كٌفٌة بناء الدولة على األسس الحدٌثة للدول    

المتقدمة وبٌان أهمٌة تعدد األحزاب ومحاولة بٌان وتفسٌر وتحلٌل األسس 

 والممٌزات والتحدٌات والسلبٌات حول عملٌة بناء الدولة والتعددٌة الحزبٌة .
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فرضٌة البحث : – 2  

 

وحتى تسهل اإلجابة على هذه األشكالٌة , حاولنا أن نثٌر الفرضٌات      

 التالٌة التً تسعى هذه الدراسة الى التحقق من صحتها وخطبها :

 

أن عملٌة بناء الدولة ٌتطلب اقامة أسس حقٌقٌة وفعالة الفرضٌة األولى _ 

لٌة البناء .فً الدولة  وان هناك تحدٌات تواجه عم  

 

أن التعددٌة الحزبٌة ذات مزاٌا وعٌوب تؤثر على قٌام الفرضٌة الثانٌة  _

 التعددٌة الحزبٌة وعلى بناء الدولة .

 

أن التعددٌة الحزبٌة تواجهها معوقات عدة تؤثر وتعٌق  الفرضٌة الثالثة_ 

 قٌامها فً الدولة .

 

أشكالٌة البحث : – 3  

 

لة والتعددٌة الحزبٌة بمختلف مالبساتها لقد شكلت ظاهرة بناء الدو    

التارٌخٌة والفقهٌة مادة علمٌة لعدة دراسات , وقد ازداد األهتمام بهذه 

 الظاهرة خاصة فً القرن العشرٌن . 

كما تضاعف االهتمام بعملٌة بناء الدولة والتعددٌة الحزبٌة فً األونة     

ددٌة الحزبٌة فٌها .األخٌرة وكثر الجدل حول اشكالٌة بنابها ودور التع  

 

وعلى هذا األساس تتمثل اإلشكالٌة الربٌسٌة لهذه الدراسة فً :      

 

عملٌة بناء الدولة والتعددٌة ماهً التحدٌات الربٌسٌة التً تعترض     

 الحزبٌة ؟

وماهً األسس التً البد من وضعها لعملٌة بناء الدولة وماهً الممٌزات    

ة الحزبٌة ؟التً ٌمتاز بها نظام التعددٌ  
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منهجٌة البحث : – 4  

 

فً بحثنا هذا سوف نتبع مناهج متعددة , ألن الدراسة التً سنقوم بها   

 تنطوي على جوانب مهمة فً أشكالٌة بناء الدولة والتعددٌة الحزبٌة .

 

التً تستوجب المزج بٌن مناهج الدراسة وبالتالً فمن الضرورة المنهجٌة   

صفً والمنهج الوظٌفً وتقنٌة تحلٌل المضمون .التالٌة : المنهج الو  

 

أستعمال المنهج الوصفً , خاصة لوصف حالة عملٌة بناء الدولة والتعددٌة   

 الحزبٌة فٌها .

وقد استعمل المنهج الوظٌفً , خاصة لتتبع الهٌاكل المإسساتٌة التً تمثل   

نهج لبٌان وظٌفة البنٌة األساسٌة لعملٌة بناء أي دولة , وكذلك استعمل هذا الم

 ودور التعددٌة الحزبٌة فً الدولة .

 

أما تقنٌة تحلٌل المضمون فتستعٌن بها الدراسة من حٌث التحلٌل الكٌفً   

 للتحدٌات واألسس والمزاٌا والسلبٌات .

 

 

هٌكلٌة البحث : – 5  

 

حاولنا األجابة األشكالٌة من خالل تقسٌم هذه الدراسة إلى ثالثة مباحث ,   

ة ) أستنتاجات ( .مع خاتم  

 

فً مفهوم عملٌة بناء الدولة , بالتركٌز على بٌان المبحث األول إنفرد   

التعارٌف واآلرآء المختلفة لمجموعة من العلماء والفقهاء , وأٌضا أسس  

 وتحدٌات عملٌة بناء الدولة .

 

, فإحتوى على مفهوم التعددٌة الحزبٌة وبٌان عدة المبحث الثانً أما   

لها , وبٌن ممٌزات وسلبٌات نظام تعدد األحزاب , مع اعطاء رأي تعارٌف 

 الباحث فٌها .
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واألخٌر , خصص لبٌان المعوقات التً تواجه نظام المبحث الثالث وفً   

 التعددٌة الحزبٌة , ودور هذا النظام فً تفعٌل الدٌمقراطٌة . 

 

ا , ونجٌب كما وضعت خاتمة ألهم النتابج والخالصات التً توصلت إلٌه  

شكالٌات التً حدثت فً المقدمة . فٌها عن أهم األ  
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 اشكالٌة بناء الدولة والتعددٌة الحزبٌة

 المبحث األول

 

 المطلب األول / مفهوم عملٌة بناء الدولة

 

ٌعد مفهوم عملٌة بناء الدولة تقلٌدٌا وحدٌثا فً آن واحد , إن المفهوم   

لذي ساد فً فترة مابعد الحرب العالمٌة الثانٌة وحتى نهاٌة الحرب التقلٌدي ا

والذي ٌتزامن مع موجة استقالل الدول من األستعمار , كان ٌراد الباردة , 

به إقامة مإسسات مستقرة , تستهدف تحقٌق التنمٌة األقتصادٌة واألجتماعٌة 

األمن وصٌاغة والثقافٌة والتحرر من التبعٌة واألستعمار الجدٌد , وتحقٌق 

دساتٌر وهٌاكل سٌاسٌة تقود عملٌة التنمٌة
 (9)

. إال أن مفهوم بناء الدولة الذي 

شاع استخدامه بعد الحرب الباردة , ٌركز على إعادة بناء الدولة الفاشبة التً 

اصبحت مصدرا لتهدٌد األمن والسلم واألستقرار فً العالم , ومن ثم ٌتوجب 

دٌمقراطٌة االهتمام بشؤن هذه الدول ومساعدتها على األمم المتحدة والدول ال

 فً إعادة بناء ذاتها
(4)

 .  

مفهوم بناء الدولة على نطاق اكادٌمً واسع   د من المفكرٌنوناقش العدٌ   

" اشكالٌة التعددٌة  فالمفكر العربً حسام الدٌن علً مجٌد ٌرى فً كتابه

  أٌسٌان حول مفهوم بناء الدولة :الثقافٌة " ان هناك اتجاهان ر

ٌستند هذا األتجاه على أن بناء الدولة عملٌة تنموٌة  -األتجاه األول : -

اجتماعٌة سٌاسٌة  , وعادة ماٌستغرق هذا البناء مدة زمنٌة طوٌلة , حٌث 

ٌتٌح للمجتمعات المتفككة ان تبنً مجتمعا موحد متطابق مع كٌان الدولة مما 

 ٌإدي الى االستقرار .

 

  
بر : دراسة تقٌٌمٌة " , اطروحة دكتوراه , عبدالسالم صغور , " بناء الدولة الحدٌثة فً الجزا – 9

,  4008كلٌة اإلعالم والعلوم السٌاسٌة , قسم العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة , جامعة الجزابر , 

. 98 – 97ص ص   

العربً : دراسة فً تطور مابعد األستعمار فخر الدٌن مٌهوبً , اشكالٌة بناء الدولة فً المغرب  – 4

. 57, ص  4096, مكتبة الوفاء القانونٌة , األسكندرٌة ,   
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هذا األتجاه على أن بناء الدولة هدف سٌاسً , ٌإكد   -األتجاه الثانً : -

ٌعنى به خصوصا وصول جماعة معٌنة الى السلطة بدعم خارجً تسعى من 

دافها ومصالح الالعبٌن الخارجٌٌن وهو خالله هذه الجماعة ان تحقق اه

الطابع السابد فً دول العالم الثالث 
(9)

 .  

 

وٌمكن التعبٌر عن بناء الدولة بقدرتها على تحقٌق األمن لساكنٌها    

والرفاهٌة وتمثٌل مواطنٌها , ومع ذلك فإن هذه المهمة تظل نسبٌة وتختلف 

من حقبة الى اخرى ,  بل وتختلف فً الدولة نفسها من دولة الى اخرى , 

هذا ماٌبرر جلٌا فً تباٌن مستوٌات قدرات الدول على حفظ األمن وانجاز 

الرفاه األقتصادي ) وتمثٌل المواطنٌن ( , ومن ثم ٌمكن القول : أن عملٌة 

 بناء الدولة تظل عملٌة نسبٌة
(4)

 .  

 

ل بناء على ذلك تباٌنت التعرٌفات حول عملٌة بناء الدولة نظراَ لتداخ   

مرتكزاتها من جهة وأختالف السٌاق الزمانً والمكانً الذي برزت فٌه 

 العملٌة من جهة اخرى , ومن ثم ٌمكن عرض عدة تعرٌفات على عملٌة 

على بناء الدولة الدولة , حٌث ٌعرف فرانسٌس فوكوٌاما عملٌة بناء الدولة 

على  انها : تقوٌة المإسسات القابمة وبناء مإسسات جدٌدة فاعلة وقادرة

البقاء واألكتفاء الذاتً ماٌعنً ان بناء الدولة هو النقٌض لتحجٌم الدولة 

وتقلٌص قدراتها 
(5)

 .  

وٌعنً فوكوٌاما فً هذا التعرٌف ان عملٌة بناء الدولة ٌعتمد بشكل اساسً   

على تقوٌة المإسسات الموجودة فً الدولة  بشكل ٌجعلها قادرة على التقدم 

ة , وكذلك اقامة مإسسات جدٌدة لها القدرة على حدٌثل الالى مستوى الدو

 البقاء فً الدولة وتكتفً ذاتٌا .

 

 
حسام الدٌن علً مجٌد , اشكالٌة التعددٌة الثقافٌة فً الفكر السٌاسً المعاصر : جدلٌة األندماج  – 9

. 48 – 47, ص ص  4090والتنوع , مركز دراسات الوحدة العربٌة , بٌروت ,   

( 4001, األتجاهات الحدٌثة فً دراسة الدولة , القاهرة , مكتبة اإلسراء , )ربٌع صالح زرنوقة  – 4

. 71 -9, ص ص   

شكلة الحكم واألدارة فً القرن الحادي موفرانسٌس فوكوٌاما , بناء الدولة : النظام العالمً  – 5

.  56 – 99ص ص  , 4001 والعشرٌن , ترجمة مجاب األمام , الرٌاض : العبٌكان للنشر ,  
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)) تحلٌل النظام وقد عرفها دٌفٌد اٌستون , عالم سٌاسة امرٌكً فً كتابه 

السٌاسً (( من فرضٌة أن بناء الدولة فً جوهرها هً عملٌة سٌاسٌة ألن 

النظام السٌاسً فً حلة حركة تفاعلٌة دابمة مع البٌبة الداخلٌة والخارجٌة 
(9)

 

. 

ة وقدرتها على تقوٌم واٌضا هً عملٌة بناء شرعٌة مإسسات الدول  

الخدمات االساسٌة لمواطنٌها : األمن والعدالة , وسٌادة القانون فضال عن 

التعلٌم والصحة التً تلبً جمٌعها تطلعات المواطنٌن 
(4)

  .  

 

وٌعرف تشارلز تٌلً عملٌة بناء الدولة على أنه إقامة منظمات مركزٌة    

مها , وتمتلك سلطة الهٌمنة مستقلة ومتماٌزة , لها سلطة السٌطرة على اقلٌ

على التنظٌمات شبه المستقلة 
(5)

 .  

 

بناء على ذلك توصلنا من خالل التعارٌف السابقة إلى اعطاء تعرٌف    

حٌث انها تعد عملٌة وضع وإقامة نهج جدٌد لكل شامل لعملٌة بناء الدولة 

 مإسسات الدولة ٌكون هذا النهج قادر على االرتقاء بالدولة وتقدمها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نصر محمد عارف , ابتسمولوجٌا السٌاسة المقارنة : النموذج المعرفً , النظرٌة , المنهج ,  – 9

 – 488, ص ص  4004, بٌروت : مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ,  9ط.

481 .  

, مركز روبرت , التغلب على الهشاشة فً افرٌقٌا  4001التقرٌر األوربً حول التنمٌة لعام  – 4

. 10شومان للدراسات المتقدمة , المعهد الجامعً األوربً , سان دومٌنٌكو دي فٌسولً , ص   

. 51, ص فخر الدٌن مٌهوبً , مصدر سبق ذكره – 5  
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 المبحث األول

 

 المطلب الثانً / تحدٌات بناء الدولة

 

لة والتً هناك العدٌد من المظاهر والمشاكل التً تعٌق عملٌة بناء الدو  

 سوف نحددها باآلتً : 

 

 اوال : اشكالٌة تحقٌق األندماج الوطنً 

 

الشك ان تحقٌق األندماج الوطنً هو اهم اشكالٌات بناء الدولة الوطنٌة فً   

اغلب بلدان العالم الثالث منذ األستقالل , وقد تعمقت ازمة األندماج الوطنً 

األستعمارٌة التً كانت  تحت وطؤة عدة اسباب ٌرتبط بعض منها بالسٌاسات

تتبع ساسة فرق تسد , ومن ثم بذرت الجذور األولى للفرقة واالنقسام داخل 

عشٌة رحٌله كان قد قضى  هذه المجتمعات , هذا عالوة على أن األستعمار 

على كل الكٌانات التً ٌمكن ان تكون نواة لدولة وطنٌة متماسكة جغرافٌا 

ودٌموجرافٌا 
(9)

  .  

 

الدولة الوطنٌة وأٌة دولة وطنٌة فً الشرق األوسط , ومنذ كذلك وأن    

تؤسٌسها لم تبذل الجهد الالزم لبناء تجربة األندماج الوطنً انطالقا من 

التشخٌص الموضوعً للواقع اال األجتماعً لتضع الحلول ألشكالٌاته
(4)

.  

 

أن كل تلك األمور ادت الى خلق صعوبات مهمة وجوهرٌة اعترضت    

ء الدولة ألن مشكلة األندماج الوطنً هً مشكلة تعانً منها اغلب عملٌة بنا

الزمة لها .دول العالم الثالث األن مما ٌستلزم وضع حلول   

 

 
 

http://www.politics-dz.com تحدٌات بناء الدولة الوطنٌة فً افرٌقٌا , موسوعة السٌاسة  – 9 

 والحرب

http://www.m.ahewar.org عبدالحمٌد الموساوي , مشكلة األقلٌات واألندماج الوطنً فً  – 4 

 الشرق األوسط ,
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 ثانٌا : عدم استكمال عملٌة البناء المؤسسً للدولة 

 

هناك نوع من التماهً بٌن كٌان الدولة وشخص الحاكم , اٌا   -

وطرٌقة وصوله إلى سدة السلطة . كانت صفته  

 

تحول الدولة إلى أداة فً ٌد نخبة حاكمة تستند فً ممارستها   - 

للسلطة على أساس عابلً / قبلً او دٌنً او دٌمقراطً او شكلً . 

وفً معظم الحاالت ٌعتبر القمع ولٌس الشرعٌة هو الضمانة 

لطة . الربٌسٌة لتؤمٌن النظم الحاكمة وضمان استمرارها فً الس  

 

صعوبة الفصل بٌن ما للدولة وما للسلطة , فالسلطة هً التً تبنً الدولة    

ومإسساتها وجهزتها 
(9)

 .  

 

  ثالثا : تضخم اجهزة الدولة

 

ترتب علٌه تمدد دور الدولة فً األقتصاد والمجتمع . -   

 

الفشل فً تحقٌق التنمٌة المستقلة والعدالة األجتماعٌة والدٌمقراطٌة    - 

ألستقالل الوطنً واألصالة الحضارٌة وا
(4)

 .  

 

كل هذا ادى إلى تضٌٌق المهمة فً بناء الدولة ألن النقص فً المإسسات    

داخل الدولة ٌترتب علٌه ضعف الدولة وعدم قدرتها على النهوض بمستوى 

وأن التضخم الذي ٌنتج عن سوء االدارة ٌإدي إلى اعاقة عملٌة الواقع , 

 البناء .

 

 
مد جابر األنصاري , تكوٌن العرب السٌاسً ومغزى الدولة القطرٌة : مدخل إلى إعادة فهم مح – 9

. 910, ص  9116الواقع العربً , بٌروت , مركز دراسات الوحدة العربٌة ,   

غسان سالمة , قوة الدولة وضعفها , بحث فً الثقافة السٌاسٌة العربٌة , فً : غسان سالمة  – 4

, بٌروت مركز دراسات الوحدة العربٌة ,  9فً الوطن العربً جلة واألندماج وآخرون , األمة والدو

. 448- 406, ص ص 9181  
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 رابعا : الحروب والنزاعات المسلحة 

 

ان ابرز التحدٌات الداخلٌة التً تعٌق بناء الدولة تتمثل فً الحروب    

ى العنٌفة مثل ماٌحدث فً جنوب السودان وأفرٌقٌوالنزاعات المسلحة 

الوسطى والكونغو الدٌمقراطٌة . كما تشكل الرادٌكالٌة األسالمٌة العنٌفة 

معوقا آخر أمام إعادة بناء الدولة فً مثل هذه الدول 
(9)

  .  

وهذا ٌدل على ان اخطر معوق ٌعٌق عملٌة بناء الدولة هً النزاعات   

 المسلحة فً بعض دول العالم الثالث .

 

جتماع السٌاسً التقلٌدي إلى أجتماع الدولة خامسا : صعوبة األنتقال من األ

 الحدٌث :

 

ولة الحدٌثة فً المنطقة العربٌة أزمة انتقال من اجتماع واجه اجتماع الد    

سٌاسً مإسسً جدٌد فً ظل دولة . ورغم االعتراف بؤن نموذج الدولة 

السلطانٌة والمجتمع األهلً لم ٌعد صالحا كمرجعٌة للتمثل والتطبٌق فً 

الدولة الحدٌثة , فقد ظلت تمثٌالت األسس التقلٌدٌة بادٌة فً المإسسة مجتمع 

والسلوك السٌاسً لهذه الدول 
(4)

  .  

فً عملٌة بناء هذه الدول وتقدمها على وقد اثر هذا العامل بشكل كبٌر    

 النحو الذي وصلت الٌه الدول المتطورة .

 

 

 

 

 

 

 
http://www.google.iq 9 –  حمدي عبدالرحمن , وتحدٌات النهوض , مقاالت رأي  

. 94/7/4096)تحلٌالت( ,   

درٌس علً , اثر بناء الدولة على األنتماء الدٌنً والمواطنة فً المنطقة العربٌة : دراسة مقارنة  – 4

قوق والعلوم كلٌة الح –سعٌدة  –ن مصر والجزابر , رسالة ماجستٌر , جامعة الدكتور موالي بٌ

. 11, ص  4095 – 4094السٌاسٌة قسم العلوم السٌاسٌة ,   
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 المبحث األول

 

 المطلب الثالث / أسس بناء الدولة

 

 اوال : المؤسسات السٌاسٌة

 

تعد المإسسات السٌاسٌة مرتكزاً اساسٌاً من مرتكزات عملٌة بناء الدولة ,   

داء مختلف وظابها , والٌمكن ذلك أنها تعطٌها طابعها الدابم , تمكنها من ا

مستقرة دون مإسسات فاعلة ورشٌدة وتحظى بقدر معتبر الحدٌث عن دولة 

من الشرعٌة , تمكنها من كسب دعم المواطنٌن وتؤٌٌدهم لسٌاستها . ولما 

كانت المإسسات من األهمٌة بمكان فرضت نفسها على دارسً العلوم 

راسة اهم الإسسات التقلٌدٌة التً السٌاسٌة , كان لزاما على الباحث التقٌد بد

كان لها الدور الحاسم فً عملٌة بناء الدولة 
(9)

 .  

ٌعتبر جوهر البناء السٌاسً تؤسٌس عقد اجتماعً جدٌد بٌن الدولة   

ٌجعل من المواطنة بمعناها السٌاسً والقانونً , محور الرابطة ومواطنٌها , 

ادئ وأسس احترام حقوق المعنوٌة بٌن الحاكم والمحكوم , وٌستند الى مب

االنسان , واقرار التعددٌة السٌاسٌة والفكرٌة 
(4 )

.  

 

 ثانٌا : المؤسسة األقتصادٌة

 

ان الطموح لبناء الدولة القوٌة المستقرة ٌمثل هدفا لجمٌع القادة والشعوب   

فً المعمورة , فإذا تحقق ذلك , هذا ٌعنً حماٌة كرامة األفراد والشرابح 

, والٌمكن الوصول الى هذه برمتها عن صون مكانة الدولةالمتنوعة , فضال 

التً  اوالٌساٌر المنطلقات الحدٌثة هشاً ,تصاد بدابٌا اواألهداف اذا كان األق

األقتصاد فً الدول القوٌة او ماتسمى بدول العالم المتطور  أسسها علم
(5 )

.  

  

 

ولوجٌة وفق ادبٌات السٌاسة المقارنة , محمد أمٌن بن جٌاللً , مشكلة بناء الدولة : دراسة ابتسم – 9

  61, ص 4096كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,  –تلسان  –رسالة مجاستٌر , جامعة ابً بكر بلقاٌد 

. 67, ص فخر الدٌن مٌهوبً , مصدر سبق ذكره – 4  

  النبؤاثر التوازن الفكري والمادي فً بناء الدولة , رإى من افكار األمام الشٌرازي , شبكة  – 5

http://www.m.nnabaa.org , 4091/  9/  50المعلواتٌة ,  
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ومع استقرار الوعً واألهتمام بمشاكل الدول الفقٌرة نشؤ فرع جدٌد من    

الدراسات االقتصادٌة ))اقتصادٌات التنمٌة(( ٌهتم بمشاكل هذه الدول . وقد 

تنوعاً كبٌراً من حٌث االهمٌة النسبٌة التً اعطت  عرفت هذه الدراسات

لكٌفٌة الخروج من حالة التخلف والتؤخر . وبعد ذلك انتقل محور األهتمام 

من مجرد تكوٌن رإس االهتمام بالجوانب المإسسٌة من ضرورة وضع 

نظام اقتصادي مناسب ٌسمح بدفع التنمٌة 
(9)

. بناء على ذلك فؤن لالقتصاد  

ملٌة بناء الدولة .دور كبٌر فً ع  

 

 ثالثا : المؤسسة األجتماعٌة

ٌتطلب فً أول األمر انتماء موحد وقوي ٌوحد االهداف والطاقات   

والموارد , وتوفر عوامل بناء دولة المإسسات والقوانٌن , واالنتماء القوي 

لماذا مصر لم تستطٌع  الٌكفً اذا كان هناك عوامل وظروف معادٌة كبٌرة .

ء دولة ناجحة مع أن أفرادها لهم انتماء قوي موحد , بٌنما اٌران الى اآلن بنا

االن مثلها , هناك انتماء موحد لغالبٌة افرادها , وهً سابرة فً بناء دولة 

ناجحة وقوٌة 
(4)

  .  

 

 رابعا : المؤسسة الدستورٌة

 

الدولة تقتضً فً جوهرها تفعٌل عملٌة بناء الدستور , بناء  أن عملٌة  

ناجمة عن الفقر , وعدم المساواة , والبحث عن تقرٌر المصٌر فالمشاكل ال

هً من بٌن العوامل األساسٌة التً قد تنتج موجات جدٌدة وكذلك إعادة 

تطوٌر القابم منها كجزء من عملٌة مستمرة , مما ٌنعكس على جوانب عدة 

اه كتطوٌر إدارة الحكم والنظام السٌاسً . لكن عملٌة بناء الدولة فً هذا االتج

هً عملٌات دستورٌة سٌاسٌة معقدة تعبر عن خلٌط من النظم القانونٌة 

 والضرورات السٌاسٌة
(5)

 .  

 

 

. 408, ص 9118,  9حازم الببالوي , دور الدولة فً االقتصاد , دار الشروق , القاهرة . ط. – 9  

      96ودراسات ,  نبٌل حاجً نابف , الدولة الناجحة والدولة الفاشلة ومفاهٌم ومإشرات , أفكار – 4

http://www.globalrabnetwork.com   , 4099نٌسان /  

70محمد أمٌن بٌن جٌاللً , مصدر سبق ذكره , ص – 5  
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امسا : المؤسسة العسكرٌة خ  

 

أن القوة العسكرٌة فً أي دولة إنما تعد لحماٌة الحدود من المعروف   

راد هذه المإسسة إنما الخارجٌة للدولة من أي اعتداء خارجً , وكفاءة اف

تتضح عند نجاحهم فً تحقٌق األمن , ولكن فً البلدان النامٌة تعد ظاهرة 

تدخل الجٌش فً السٌاسة سمة بارزة 
(9)

 .  

  

وٌقترح فون دٌر مٌهدن ثالثة أدوار ٌمكن ان ٌلعبها الجٌش فً عملٌة بناء   

الدولة , وهً كالتالً 
(4)

 .  

 

بسبب ماٌراه الجٌش من أزمات فوضى حماٌة الدستور وتسلم الحكم  – 9

 وتغلغل الرشوة وٌشل عمل المإسسات السٌاسٌة ) األرجنتٌن , البرازٌل ( .

 

دور األداة الثورٌة التً تقود اإلصالح وٌرى الجٌش أن بٌن مسإلٌاته  – 4

خلق مإسسات سٌاسٌة جدٌدة تسلم فٌما بعد لحكومات مدنٌة ) الثورة 

( . 9174المصرٌة   

 

القوة غٌر المباشرة إذ الٌقوم الجٌش بدور مباشر واضح , ولكنه دور  - 5

ٌبقى عنصرا فعاال فً البٌبة السٌاسٌة لٌخلق الظروف لحكومة مدنٌة 

 )أندونٌسٌا , إٌران , دول افرٌقٌة اخرى ... ( .

 

 

 

 

 

 

 
,4096/  6 / 49إٌة للمستقبل , خالد علٌوي جٌاد العرداوي , العسكر وبناء الدولة العراقٌة : ر – 9          

http://www.law.uokerbala.edu.iq  

,  4فٌرٌل هاٌدي , االدارة العامة من منظور مقارن , ترجمة . محمد قاسم العرٌوتً , ط. – 4

. 916 – 915, ص ص  9187الجزابر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة ,   
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الثانًالمبحث   

 

 التعددٌة الحزبٌة

 

 المطلب األول / مفهوم التعددٌة الحزبٌة

 

ٌرجع احد الفقهاء اسباب ظهور النظام التعددي إلى وجود انقسامات عمٌقة   

فً المجتمع السٌاسً ألختالف الجنسٌة والدٌن . والعادة أن القوى األنقسامٌة 

لثورٌة الخارجٌة تلهبها العناصر المتناوبة داخل أو الحركات اكثٌرا ما
(9)

 .  

وسنجري التعرٌف بالتعددٌة الحزبٌة , للتعددٌة الحزبٌة معنٌٌن : عام   

وخاص " فالمعنى العام للتعدٌة الحزبٌة هو الحرٌة الحزبٌة , أي أن ٌعطى 

الحق فً التعبٌر عن نفسه ومخاطبة الرأي  –ولو بشروط معٌنة  –أي تجمع 

فقهاء أن الظاهرة الحزبٌة تعتبر ركنا العام بصورة مباشرة " . قد اتفق ال

أساسٌا للدٌمقراطٌة فال ٌمكن تصور دٌمقراطٌة بدون احزاب سٌاسٌة وحتى 

ٌتبٌن أن هناك ممارسة دٌمقراطٌة ٌجب تطبٌق المبادئ التالٌة 
(4)

: حرٌة  

فتح  –القبول بالتنوع والتعدد  –حرٌة التعبٌر  –المبادرة الفردٌة والجماعٌة 

والتشاور .قنوات للحوار   

أما المعنى الخاص للتعدٌة الحزٌة فهو ٌشٌر إلى " وجود ثالثة احزاب   

فؤكثر , كل منها قادرة على المنافسة السٌاسٌة والتؤثٌر على الرأي العام من 

خالل تنظٌم ثابت ودابم ٌكسبها قوة واستقرارا , وٌمٌزها عن غٌرها من 

ا وجدناها فً دول أوربا الوسطى التجمعات المابعة وغٌر الثابتة التً كثٌرا م

ومازالت قابمة فً اغلب دول أسٌا وأفرٌقٌا  9151 – 9191بٌن عامً 

أمرٌكا الالتٌنٌة " 
(5)

 .  

 _________________________________________  

 
نعمان احمد الخطٌب , الوسٌط فً النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري , األردن : جامعة مإتة ,  – 9

. 517, ص  9111  

, رسالة ماجستٌر , معهد  9114 – 9188حسٌن بواردة , اإلصالحات السٌاسٌة فً الجزابر  – 4

. 517, ص  9115العلوم الساسٌة والعالقات الدولٌة , جامعة الجزابر ,   

517, ص سبق ذكره  نعمان احمد الخطٌب , مصدر – 5  

 

14 



الحزبٌة فً األنظمة التً  تعرف التعددٌة كذلك على انها : تحدث التعددٌة    

تإدي فٌها طرٌقة األقتراع إلى وصول اكثر من حزبٌن إلى البرلمان 
(9)

 .  

تعنً التعددٌة الحزبٌة وجود " عدة احزاب ذات قوة متساوٌة . وكل وكذلك   

منها ٌمثل سٌاسة محدودة بخصوص احدى المسابل المهمة " , كما ان هذه 

كبٌرا فً تؤثٌرها فً اتجاهات الرأي العام  االحزاب تكون غٌر متفاوتة تفاوتا

والحٌاة السٌاسٌة 
(4)

 .  

تعرٌف اخر : توجد التعددٌة الحزبٌة فً كل دولة بها نظام حزبً ٌتظمن   

ثالثة احزاب فؤكثر كما هو الشؤن فً دول أوربا الغربٌة والدول األسكندنافٌة 

, الهند , اسرابٌل وغٌرها 
(5)

 .  

كن اي حزب من تشكٌل الحكومة بمفرده ولوحده , وفً هذا النظام الٌتم  

الٌفوز حزب واحد باألغلبٌة التً تساعده على ألن فً نظام تعدد األحزاب 

تشكٌل الحكومة بمفرده , األمر الذي ٌضطره إلى األبتالف والتعاون مع 

األحزاب األخرى فً السلطة التشرٌعٌة لتشكٌل الوزارة 
(6)

. إال ان هذا  

ن كل األحزاب المشاركة فً البرلمان ستشارك فً تؤلٌف القول الٌعنً إ

الحكومة , إنما تتولى هذه المهمة اكثر األحزاب تمثٌال فً البرلمان , فً 

حٌن تتولى األحزاب األخرى مهمة المعارضة 
(7)

  .  

إن نظام التعددٌة الحزبٌة ٌعطً الناخب تعدد الخٌارات بٌن التٌارات   

فً الوقت نفسه ٌمكن ان ٌجعل من تشكٌل ولكن واألحزاب السٌاسٌة , 

الحكومة مناسبة للتفاوض والمساومة بٌن األحزاب السٌاسٌة من أجل تقاسم 

وتوزٌع الحقابب الوزارٌة ؛ األمر الذي قد ٌضعف من اداء الحكومة 

برامجها السٌاسٌة والتنفٌذٌة , وبعبارة اخرى , إن الحكومة التً تشكل من 

ى فً ادابها وتنفٌذ برامجها من تلك التً تتؤلف حزب واحد تكون دابما اقو

من احزاب عدة 
(8)

 .  

 

إدرٌس بوكرا , الوجٌز فً القانون الدستوري والمإسسات السٌاسٌة , دار الكتاب الحدٌث ,  – 9

. 988, ص  4005الجزابر ,   

سٌاسٌة : نغم محمد صالح , التعددٌة الحزبٌة فً العراق فً ظل غٌاب قانون , مجلة العلوم ال – 4

. 78, ص  65كلٌة العلوم السٌاسٌة جامعة بغداد , العدد   

دراسة لنظرٌة الدولة والحكومة والحقوق والحرٌات  –عبدالغنً بسٌونً عبدهلل , النظم السٌاسٌة  – 5

. 78العامة فً الفكر اإلسالمً والفكر األوربً , الدار الجامعٌة للطباعة والنشر , بٌروت , ص   

ٌق الدوسكً , التعددٌة الحزبٌة فً الفكر األسالمً الحدٌث , دار زمان , دمشق , دٌندار شف – 6

. 61, ص  4001  

. 441,  4001نظام بركات وآخرون , مبادئ علم السٌاسة , العبٌكان , الرٌاض ,  – 7  

  47, ص 4090جواد الهنداوي , القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة , دار العارف , بٌروت ,  – 8
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 المبحث الثانً

 

 المطلب الثانً / ممٌزات نظام تعدد األحزاب

 

ان اهم مٌزة ٌمكن ان تسجل لصالح نظام تعدد األحزاب أنه ٌفسح  – 9

المجال لتمثٌل جمٌع األحزاب السٌاسٌة فً المجالس النٌابٌة لذا فؤن هذه 

  المجالس سوف افكارها ومٌولها .

 

ق مبدأ الفصل بٌن السلطات , وٌساعد نظام تعدد األحزاب على تطب – 4

سواء فً النظام البرلمانً او الرباسً 
(9)

 .  

 

تنشٌثط الحٌاة السٌاسٌة : من خالل تنافسها السٌاسً وطموحها لبرامجها  – 5

وأفكارها , ومحاوالتها كسب تؤٌٌد الرأي العام , للفوز فً األنتخابات والبقاء 

 فً السلطة .

 

ل توجٌه الحزب للمواطنٌن وتوعٌتهم تكوٌن الرأي العام : من خال – 6

بالمشكالت السٌاسٌة ومقترحاته لحلها , وتشجٌعهم على المشاركة فً الشإن 

 العامة وبلورة آرابهم فً اتجاه معٌن .

 

تحقٌق األستقرا السٌاسً : من خالل قٌادتها ألتجاهات الرأي العام فً  – 7

فً حل مشكالتها ظبط وتنظٌم تطلعات المواطنٌن والمساهمة 
(4)

 .  

 

 

 

 

 
71, ص سبق ذكره نغم محمد صالح , مصدر – 9  

 

وظابف األحزاب السٌاسٌة وانواع النظم الحزبٌة وأثرها على النظم السٌاسٌة , كلٌة القانون :  – 4

http://www.uobabylon.edu.iq , جامعة بغداد 
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الثانً المبحث  

  المطلب الثالث / سلبٌات نظام تعدد األحزاب 

 

محاولة كل حزب تشوٌه الحزب اآلخر ورمٌه باالتهامات الباطلة ,  – 9

والدخول فً مهاترات تضٌع معها القضاٌا الكبرى التً ٌجب أن تولٌها هذه 

األحزاب الجزء األكبر من اهتماماتها , كما ٌخشى من الحزبٌة الضٌقة ؛ 

ف كل حزب بعباءة حزبٌة , ومن ثم تكون هذه األحزاب مجرد بحٌث ٌلت

انعكاس لما هو حادث بٌن الحركات والجماعات اإلسالمٌة من خالفات حول 

بعض األمور الفقهٌة التً وسعت من قبلنا وضاقت علٌنا 
(9)

 .  

 

األحزاب السٌاسٌة تزٌد عوامل األنشقاق واالضطراب فً الدولة ,  – 4

ٌعمل كل منها على اضعاف اآلخر فتكثر األضطرابات ,  فتقسم األمة شٌعا .

وقد تستعمل العنف لفرض آرابها بالقوة ؛ خاصة فً البالدحدٌثة العهد 

بالدٌمقراطٌة كما هو مشاهد فً دول أمرٌكا الالتٌنٌة 
(4 )

.  

 

ٌعد البعض ان نظام التعددٌة الحزبٌة هو نظام ) فاسد ( , ألنه سبب فً  – 5

حكومً . حٌث ان عدم قدرة حزب واحد للحصول عاى عدم األستقرار ال

األغلبٌة المطلقة داخل البرلمان , ٌدفع األحزاب إلى تشكٌل حكومات أبتالفٌة 

. هذه الحكومات تتمٌز بقصر عمرها , وعدم األنسجام بٌن اعضابها , 

وتتمٌز بكونها حكومات ضعٌفة بعكس االحكومات التً تستند الى غالبٌة 

كون حكومات قوٌة ومتجانسة برلمانٌة حٌث ت
(5)

 .  

تشكك األحزاب التً لٌست بالسلطة بخطط وبرامج األحزاب او الحزب  – 6

 الذي فً السلطة .

 

 
   49/1/4099,  419عدد  ,مجدي داود , اٌجابٌات وسلبٌات األحزاب األسالمٌة , مجلة البٌان – 9

http://www.albayan.co.uk  

حزبً والتعددٌة السٌاسٌة فً نظر األسالم فوابد ومضار , األلوكة محمد محمود صقر , العمل ال– 4

http://www.alukah.net  , 9/4/4094الثقافٌة , مقاالت متعلة  

كرٌم ٌوسف كشاكش , الحرٌات العامة فً األنظمة السٌاسٌة المعاصرة , منشؤة المعارف ,.  – 5

. 779, ص  9181األسكندرٌة ,   
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قد ٌعمل الحزب الحاكم على تفضٌل مصلحته , ومصلحة اعضابه على  – 7

المصلحة العامة , كما أنه قد تسٌطر علٌه اقلٌة تسٌر األمور بمشٌبتها , مما 

ٌقود الحزب إلى الدكتاتورٌة 
(9)

 .  

 

وفً رأي الباحث ان نظام تعدد األحزاب هو نظام ذو فابدة اكثر من نظام    

الواحد , أل, النظام المتعدد األحزاب ٌساعد على قٌام دولة دٌمقراطٌة  الحزب

تستطٌع تحقٌق الرفاه لمواطنٌها , وكذلك ان نظام تعدد األحزاب ٌقوم على 

والتطور وٌقف مراقبة العملٌة السٌاسٌة فً الدولة كً تسٌر الدولة نحو البناء 

ظام التعددٌة الحزبٌة بوجه الهفوات التً تحدث فً النظام السٌاسً . وأن ن

ٌساعد على تطوٌر مإسسات الدولة التً تعد األساس لتقدم الدول , وان 

التعددٌة الحزبٌة تإدي الى الفصل بٌن السلطات وتكشف عن العٌوب داخل 

 النظام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
التعددي ( , عزو محمد عبدالقادر ناجً , مفهوم الحزبٌة والنظام الحزبً ) األحادي , الثنابً ,  – 9  

http://www.m.ahewar.org 8/6/4001  
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 المبحث الثالث

 

معوقات التعددٌة الحزبٌة ودور التعددٌة الحزبٌة فً تفعٌل 

 الدٌمقراطٌة

 المطلب األول / معوقات التعددٌة الحزبٌة

 

 اوال : الطبٌعة الشمولٌة للنظام

 

)  , Totalitarianism) الشمولٌة أو التولٌتارٌة تعرف باللغة األنكلٌزٌة ب    

ٌقصد بها الحكومة المركزٌة التً تسٌطر على كل جوانب الحٌاة وال تتسامح 

مع األطراف المختلفة معها بالرأي , بدورها عرفت الموسوعة البرٌطانٌة 

دٌة , وفً الشمولٌة باعتبارها : شكل الحكومة التً تسمح نظرٌا بالحرٌة الفر

الوقت نفسه تسعى إلخضاع كل جوانب حٌاة الفرد لسلطة الحكومة 
(9)

 .  

 

وإن الشمولٌة    Tolalitisme مشتق من الفعل الالتٌنً  Totalitas, أي    

 الكل أو اإلمتالء وهً نظام المجتمع المغلق وشكل من اشكال الحكم الشمولً

السلطة بحٌث ٌنعدم على مستواه القانون والنظام, وتكون  Terranie للطغٌان 

فً ٌد رجل واحد , فالشمولٌة هً احدى طرق الحكم وفً أغلب الكتابات 

السٌاسٌة تكون مقابلة للدٌمقراطٌة , وهً بؤختصار تعنً نظام سٌاسً 

ٌسٌطر فٌه حزب واحد فقط على الحٌاة السٌاسٌة فً الدولة والٌسمح بوجود 

ة ارتباطا وثٌقا بوجود نظام معارضة أو تداول سلمً للسلطة , فهً مرتبط

بولٌسً قوي ٌعتمد على القمع واألرهاب , وٌتدخل فً الشإن الخاصة 

لألفراد وكما ٌمنع وٌضع حد لحرٌة التعبٌر عن الرأي , وٌسٌطر تماما على 

وسابل األعالم وكافة النشاطات السٌاسٌة 
(4)

 .  

 

 
/  99/  7النظام الشمولً ؟ , تارٌخ النشر  منارة دمشق , ما المقصود بالشمولٌة )التولٌتارٌة( أو – 9

http://www.babonej.com   4098 ,  

مساهل فاطمة , الشمولٌة وتدمٌرها لبنى المجتمع , األكادٌمٌة للدراسات اإلجتماعٌة واإلنسانٌة ,  – 4

 96ٌبة بن بو علً , قسم اآلداب والفلسفة , العدد جامعة حس –مجلة كلٌة العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة 

. 99 – 5, ص ص  4097, جوان   
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واٌضا هناك تعرٌفات مختلفة للشمولٌة , فترى حنى اردننت بؤنها " أنظمة   

سٌاسٌة تمارس األرهاب الشامل " , وٌعرفها كارل فردرٌك " بؤنها أنظمة 

ٌس السري وتدار من قبل سٌاسٌة ذات اٌدلوجٌة شمولٌة ٌسٌطر فٌها البول

الحزب الواحد , وتهٌمن فٌها الدولة على األقتصاد والثقافة ووسابل األعالم 

 "
(9)

 .  

ولتحلٌل خصابص األنظمة الشمولٌة , فهناك من ٌرى بؤن هذا النوع من   

األنظمة السٌاسٌة له منطق مدمر بعمق القانون ولفكرة التماٌز بٌن الدولة 

ه األنظمة السٌاسٌة , امتلكت دساتٌر نصت على والمجتمع المدنً , فهذ

مجموعة من األلٌات والمبادئ الدٌمقراطٌة مثل دستور األتحاد السوفٌاتً فً 

عهد استالٌن , ولكنها بقٌت بعٌدة عن الواقع الفعلً المتسم بهٌمنة مإسسة 

أو انها ورثت نظاما دستورٌا  القٌادة الحزبٌة على بقٌة المإسسات األخرى ,

ظام الحكم السابق فؤلمانٌا النازٌة لم تغٌر دستور واٌمار الدٌمقراطً , من ن

لذا فألنظمة الشمولٌة عرفت دٌنامٌات تحول متشابهة إلى حد بعٌد 
(4)

 .  

وهذا ٌعنً حسب رأي الباحث أن الشمولٌة معوق ربٌسً لنظام التعددٌة   

ٌة التً الحزبٌة ألنها تقضً على كل اشكال الدٌمقارطٌة والحرٌة الحزب

 ٌمتاز بها نظام التعددٌة الحزبٌة .
 

 ثانٌا : العوامل األجتماعٌة 
 

األحزاب ظاهرة سٌاسٌة فؤنه الٌمكن إغفال العامل االجتماعً اذا سلمنا بؤن   

–الذي كان السبب فً نشؤتها فالظاهرة األجتماعٌة تنشؤ عندما ٌتبدى سلوك 

ف النظر عما إذا كان ولو فرد واحد تحت تؤثٌر فرد آخر أو مجموعة بصر

هذا الفرد او المجموعة حتظرٌن جسدٌا , ففً عملٌة التفاعل المتبادل بالذات 

ٌمارس األفراد تؤثٌرا على بعضهم البعض وٌساهمون فً استٌعاب هذه 

الصفات أو تلك العالقات االجتماعٌة بصورة متبادلة , فالعامل االجتماعً 

مجموعات االفراد التً تعد نتٌجة هو تلك الصفة العامة المالزمة لمختلف 

 نشاطهم المشترك والتً تتجلى فً التخالط والتفاعل وما ٌنتج عنه من 

 

 
 –موالي الطاهر  –جامعة سعٌدة عبدالعالً عبدالقادر , محاظرات فً النظم السٌاسٌة المقارنة ,  – 9

 70, ص  4008 – 4001ة , كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة , قسم العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌ

فٌلٌب برو , علم االجتماع السٌاسً , ترجمة : محمد عرب صاصٌال , بٌروت , المإسسة  - 4

. 916, ص  9118الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ,   

22 



من عالقات اجتماعٌة بٌن األفراد إزاء وضعهم فً المجتمع وإزاء ظواهر 

االجتماعٌة الحٌاة وإزاء ظواهر عملٌات الحٌاة 
(9)

 .  

فاألحزاب كظاهرة اجتماعٌة تنشؤ نتٌجة التفاعل بٌن الناس وتتحدد بالفوارق   

فً مكانهم ودورهم فً البنى االجتماعٌة الملموسة األمر الذي ٌتجلى بدوره 

مواقف االفراد ومجموعات األفراد من ظواهر وعملٌات الحٌاة فً مختلف 

ها بتعبٌر فٌلٌب برو ) بقٌام األفراد االجتماعٌة , هذه النشؤه ٌمكن تفسٌر

بوضع موارد , بصفة مشتركة , فً خدمة مبادرات وأعمال على المسرح 

السٌاسً , ولقٌامها بذلك تدخل فً تنافس مع بعضها البعض ... ( كما أنها 

تصطدم أٌضا بمنافسة اشكال اخرى من المنظمات النقابٌة والدٌنٌة  والثقافٌة 

لجعل الناس ٌشاطرونها صحة نظراتها , وإقناعهم من هنا تسعى األحزاب 

بقٌمة اهدافها أو برامجها لفرض نفسها كممثلة للسكان 
(4)

 .  

وأن للعوامل األجتماعٌة اثر كبٌر ٌعوق التعددٌة الزبٌة فً كثٌر من    

البلدان المتخلفة حٌث ٌإثر على ادابها فً تطوٌر وبناء الدولة وخصوصا فً 

ب رأٌنا . ألن هذه الدول فً امس الحاجة ان تكون فً دول العالم الثالث حس

مستوى العصر األنسانً , الذي باتت فٌه األرادة الجماهٌرٌة عنصر فاعل 

الشرعٌة التً ٌرتكز علٌها واساسً لحماٌة الوكن , واكساب النظام السٌاسً 

, فال فال شرعٌة خارج شرعٌة التؤٌٌد الشعبً , وال امكانٌة لتحقٌق  ارادة 

شعب اال من خالل التعددٌة الحزبٌة , وفً ظل قانون انتخاب عصري , ال

وما عدا ذلك فال معنى الي حدٌث عن الدٌمقراطٌة 
(5 )

.  

  

 ثالثا : العامل الدٌنً 

فً مدى التؤثٌر على عدد األحزاب ان للدٌن مكانة عالٌة ودور كبٌر   

دور الدٌن فً , فؤننا سنؤحذ الدٌن اإلسالمً نموذجا لودورها فً الدولة 

 التؤثٌر على التعددٌة الحزبٌة وكٌف ٌعٌق تعدد األحزاب .

 

   

. 71, ص  9110غٌااندي اوسٌبوف , اصول علم االجتماع السٌاسً , موسكو , دار التقدم ,  – 9  

المهدي الشٌبانً دغمان , األحزاب السٌاسٌة إلتفاتة سوسٌولوجٌة , المجلة الجامعة , لٌبٌا ,  – 4

 4096, المجلد األول , فبراٌر  98قسم العلوم األجتماعٌة , العدد  –كلٌة اآلداب  –ٌتونة جامعة الز

. 1ص   

دٌسمبر  98غالب فرٌجات , التعددٌة الحزبٌة وتداول السلطة التنفٌذٌة , موقع التجدٌد العربً ,  5

http://wwwarabrenewal.info 4096 ,  
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قبل ان ٌخطو الباحث إلى موقف اإلسالم فً نظام تعدد األحزاب , فمن     

الموضوعات التً تحتاج الى البٌان هً مكانة التعدد فً اإلسالم . ومن ثم 

ٌرٌد الباحث ألول وهلة بٌان التعدد بالنسبة الى نظرتها فً اإلسالم 
(9)

 .  

فً نظام تعدد األحزاب أن الباحث ٌرٌد ان ٌخطو الى موقف األسالم من   

السٌاسٌة . إذا كانت األحزاب السٌاسٌة تقوم بدور مهم فً الحٌاة السٌاسٌة , 

حٌث أنها تعمل على تمنٌة الوعً السٌاسً ألفراد الشعب وتحاسب الحكام 

وتمنع استبدادهم , فظهر سإال على ذلك , هل تتسع الدولة وتراقبهم 

سنجٌب على ذلك بما ٌلً :األسالمٌة لتعدد األحزاب السٌاسٌة ؟.   

كما نعلم , ان األحزاب السٌاسٌة على النحو الذي ٌجري علٌه العمل فً   

واقعنا المعاصر بؤعتبارها تكتالت سٌاسٌه تعمل بالوسابل الدٌمقراطٌة 

للوصول إلى الحكم لتنفٌذ برنامج سٌاسً معٌن , تعد من الوسابل المستحدثة 

وقد تفاوتت اجتهادات المعاصرٌن فً هذه بها من قبل ,  التً ال عهد لألمة

 المسؤلة كما هو الشؤن فً كثٌر من المسابل المستحدثة إلى رأٌٌن :

رفض إنشاء األحزاب السٌاسٌة فً الدولة اإلسالمٌة . : األول  

تؤٌٌد إنشاء األحزاب السٌاسٌة فً الدولة األسالمٌة فً إطار اإللتزام : الثانً 

ج على اصولها بسٌادة الشرٌعة وعدم الخرو
(4)

 .  

 

فً الرأي األول , ٌرى بعض الباحثٌن أن نظام التعدد الحزبً ال ٌتماشى    

مع تعالٌم األسالم وأصوله , وذلك لمخالفته للقواعد الشرعٌة ولما ٌقتضً 

إلٌه من عواقب منكرة وأنه ٌجب أن تسد الذرابع إلٌه بكل سبٌل , وقد استدلو 

فٌما ٌلً : على ذلك بعدد من األدلة تتمثل  

وعدم التفرقة اوال : أن اآلٌات القرآنٌة الكرٌمة تدعوا الى وحدة الجماعة , 

وتنازعهم وٌستدلون والتحزب , وذلك ألنهما ٌإدٌان إلى إنقسام المسلمٌن 

 على ذلك بقوله تعالى : 

)) إن الذٌن فرقوا دٌنهم وكانوا شٌعا لست منهم فً شا إنما أمرهم إلى هللا  

بما كانوا ٌفعلون (( ثم ٌنبههم 
(5)

 .  

 

أحمد أوغلو ,ترجمة إبراهٌم البومً غانم بتقدٌم محمد عمارة , الفلسفة السٌاسٌة : هذا هو اإلسالم  – 9

. 65, ص  4008,  9, مكتبة الشروق الدولٌة , القاهرة , ط.   

ٌة الحدٌثة : دراسة أحمد محمد أمٌن , تقدٌم كمال ابو المجد , الدولة اإلسالمٌة والمبادئ الدستور – 4

ألهم مبادئ الدٌمقراطٌة الغربٌة فً ضوء احكام الشرٌعة اإلسالمٌة , مكتبة الشروق الدولٌة , القاهرة 

. 988 - 987 ص , ص 4007, 9, ط.  
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ثانٌا : النصوص قد تواترت فً ذم األحزاب والحزبٌة , فاألحزاب هم الذي 

فً غزوة األحزاب بهدف القضاء على المسلمٌن , دل  تجمعوا حول المدٌنة

بهذا بقوله تعالى )) ولما رأى المإمنون األحزاب قالوا هذا ماوعدنا هللا 

ورسوله وصدق هللا ورسوله وما زادهم إال إٌمانا وتسلٌما (( 
(9)

 .  

 

أما اصحاب الرأي الثانً فؤن غالبٌة الباحثٌن المعاصرٌن ٌذهبون إلى أباحة   

أحزاب متعددة فً ظل الحكم اإلسالمً , ألن ذلك الٌتنافى مع أحكام  إقامة

اإلسالم وتعالٌمه 
(4 )

.  

وفً رأي الباحث من خالل ما أتضح فؤن للدٌن اثر كبٌر على الوقوف   

بوجه التعددٌة الحزبٌة من حٌث االباحة بالتعددٌة ام عدم األباحة وهذا ٌعنً 

د بصورة كبٌرة على الدٌن ألنه ٌتدخل ان التعددٌة الحزبٌة فً دولة ما تعتم

بشكل مباشر فً وجودها , لذلك فؤن أغلب الدول تتوقف طبٌعة التعددٌة 

  الحزبٌة فٌها على طبٌعة الدٌن فً هذه الدول . 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44سورة األحزاب /  – 9  

,  9بة القاهرة , ط .أحمد كمال أبو المجد , الدولة اإلسالمٌة والمبادئ الدسورٌة الحدٌثة , مكت – 4

.  988, ص  4007  
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 المبحث الثالث

 

 المطلب الثانً

 

 دور التعددٌة الحزبٌة فً تفعٌل الدٌمقراطٌة

ٌرى هنتغتونؤن الدٌمقراطٌة الناجحة تعتمد على وجود مإسسات فعالة , اكثر 

وجود عدد كبٌر من األفراد ٌإمنون بقٌم الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة وٌبحثون  من

ن المشاركة الدٌمقراطٌة وٌسجل األحزاب السٌاسٌة كمإسسات فعالة ع
(9)

 .  

حدد هنتغتون أنماط التحول الدٌمقراطً أساس حدوثها هً األحزاب    

السٌاسٌة خاصة نمطً اإلحالل , وإلحالل التحولً , ٌمثل االول منها فً 

ترسٌخ تصاعد نفوذ القوى المعارضة مقابل أنهٌار النخبة الحاكمة ماٌإدي ل

الدٌمقراطٌة , أما األحالل التحولً فٌكون بحدوث توافق على التغٌر بٌن 

الحكومة والمعارضة , لحدوث توازن فً القوى بٌنهما , وهذا ما ٌمكن 

رصده عند استقراء التارٌخ ورصد ظاهرة الدٌمقراطٌة 
(4)

 .  

حدد هنتغتون موجات التحول نحو الدٌمقراطٌة , اول موجة تكمن     

ا فً الثورتٌن الفرنسٌة واألمرٌكٌة اللتٌن سمحتا بظهور فعلً جذوره

بشكل بارز للمإسسات الدٌمقراطٌة , وأهمها األحزاب السٌاسٌة التً تبلورت 

وشكلت أساسا لمواجهة النخب الحاكمة المتسلطة انذاك , وهو ماساهم فً 

مع تراجع التعددٌة الحزبٌة ادى الى تراجع بروز الدٌمقراطٌة , و

مقراطٌة فً النظم األوربٌة الغربٌة خاصة اٌطالٌا , المانٌا , وحتى الدٌ

فرنسى وهو ماٌسمٌه هنتغتون بالموجة المضادة األولى لتعود الدٌمقراطٌة 

من جدٌد فً اطار الموجة الثانٌة من خالل تفعٌل األحزاب السٌاسٌة 
(5)

 .  

فاهٌم المتعلقة وأن نظرٌات التحدٌث والتنمٌة قدمت مداخل عدٌدة ابرزها الم  

, وتطور بؤزمات التنمٌة السٌاسٌة والمإسسٌة والنخبة والقٌادة السٌاسٌة   

 

بلقٌس احمد منصور , األحزاب السٌاسٌة والتحول الدٌمقراطً , القاهرة , مكتبة مدبولً ,  – 9

. 98 – 97, ص ص  4006  

بٌروت , مدركز الدراسات  سعد الدٌن ابراهٌم , التحول الدٌمقراطً فً دول المغرب العربً , – 4

. 501, ص  4007السٌاسٌة واألستراتٌجٌة ,   

صموٌل هنتغتون , الموجة الثالثة , ترجمة عبدالوهاب علوب , الكوٌت , دار سعار الصباح ,  – 5

. 16, ص  9115,  9ط.  
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المجتمعات من مجتمعات بدابٌة الى اقطاعٌة الى صناعٌة , وهو ما ادى 

راطٌة لتطور انواع الدٌمق
(9)

 .  

وٌذهب السٌد ٌاسٌن فً كتابه ))الثورة الكونٌة والوعً التارٌخً(( الى ان    

العالم مر والزال ٌمر بثورة مثلثة الجوانب , اولها ٌتمثل بالثورة السٌاسٌة 

واحترام حقوق والتحول من السلطوٌة والشمولٌة الى الدٌمقراطٌة والتعددٌة 

ب الواحد مضادة للطبٌعة األنسانٌة وان األنسان , حٌث ثبت ان هٌمنة الحز

التعددٌة السٌاسٌة والثقافٌة اصل من اصول المجتمع األنسانً 
(4)

  .  

فعلى الصعٌد المجتمعً والسٌاسً نجد ان لألحزاب وضابف واهداف عدة   

تإدي فً اطار استراتٌجٌة دٌنامٌة تصنعها الحٌاة السٌاسٌة والمعركة 

األحزاب وٌدرج "فٌلٌب برو" هذه الوضابف األنتخابٌة التً تنخرط فٌها 

بشكل دقٌق باألتً 
(5)

 .  

األحزاب كآالت انتخابٌة : وٌعد المظهر األكثر وضوحا لنشاط هذه  – 9

األحزاب فً األنظمة الدٌمقراطٌة التعددٌة , بحٌث تعمل األحزاب فً هذا 

هذه اهم األطار على انتقاء المرشحٌن لألنتخابات ) الوطنٌة والمحلٌة ( وتعد 

وظٌفة لها , وٌشكل الدخوا فً المعترك األنتخابً الفٌصل بٌنها وبٌن 

 جماعات المصالح .

األحزاب كحلبات للجدل : تسهم األحزاب دبما فً تكوٌن األرادة العامة  – 4

, من خالل التؤثٌر على الرأي العام وتوجٌهه بفضل ماتثٌره من مجادالت 

ث تسمح للقاعدة الحزبٌة بؤعالن موقفها سواء كانت هذه األخٌرة داخلٌة بحٌ

من خط الحزب , او داخل المإسسات البرلمانٌة , حٌث تتجابه األغلبٌة 

والمعارضة وٌكون الرهان المباشر حول مراقبة النشاط الحكومً , كما 

 تتجلى اٌضا فً المشاهد االعالمٌة . 

نامج وحتى االحزاب كؤدوات للتكٌف االجتماعً : اذ ٌعد المذهب والبر – 5

مواضٌع الحملة االنتخابٌة نقال فعلٌا لرسابل تستخدم كمرجع مشترك لٌس 

ألعضاء الحزب فحسب , بل لناخبً المتعاطفٌن معه اٌضا على مختلف 

 شرابحهم ومستوٌاتهم ونماذجهم . 

وفً ضوء ماسبق نستنتج ان التعددٌة الحزبٌة لها دور كبٌر فً تفعٌل   

ادت الى األرتقاء بهذه الدول لمتطورة الحدٌثة والتً الدٌمقراطٌة فً البلدان ا

 من خالل تفعٌلها للدٌمقراطٌة بؤعلى مستوٌاتها .

. 49بلقٌس احمد منصور , مصدر سبق ذكره ,ص  – 9  

السٌد ٌاسٌن : المداخلة الثانٌة )بدون عنوان( تحرٌر غسان اسماعٌل عبدالخالق , بٌروت , مركز  –4

. 981ص  ,  4007دراسات الوحدة العربٌة ,   

. 480 – 471فٌلٌب برو , مصدر سبق ذكره , ص ص  –5  
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 الخاتمة

 

لقد تم فً هذا البحث تناول األطار المفاهٌمً لعملٌة بناء الدولة والتعددٌة    

الحزبٌةواشكالٌاتهما,وحٌث تم الوصول الى مجموعة من النتابج والخالصات 

عددٌة الحزبٌة ., والتً تتعلق بإشكالٌة بناء الدولة والت  

فالموضوع محط الدراسة تتخلله جوانب إشكالٌة متعددة انطالقا من   

موضوع مشكلة بناء الدولة والتعددٌة الحزبٌة فً حد ذاته لما ٌتظمنه من 

تعقٌدات فهو ٌدخل ضمن نطاق حقول معرفٌة عددٌة اضافة الى حساسٌته 

ٌا ونظرٌا , ٌبرز هذا بالنسبة للدول المختلفة , فقد خص البحث اطارا مفهوم

الطرح األشكالً الذي زاده تناول بناء الدولة والتعددٌة الحزبٌة والتً 

 سنتناول اهم محدداتها .

ٌمكن عموما الحدٌث عن نموذجٌن اساسٌٌن ساهما فً تحدٌد أشكالٌة بناء   

 الدولة والتعددٌة الحزبٌة :

 

مور التً تعٌق عملٌة النموذج األول تحدٌات بناء الدولة , فهو ٌتعلق باأل 

بناء الدولة من مشكلة األندماج والتضخم فً اجهزة الدولة وغٌرها تبعا 

لطبٌعة كل دولة فؤن هذه المشاكل التً واجهت عملٌة بناء الدولة وفق 

وكذلك توصلنا الى أن بناء الدولة ٌتم وفق األسس الحدٌثة للدول المتطورة , 

دول المتخلفة .اسس حدٌثة ذات اهمٌة كبرى بالنسبة لل  

أما النموذج الثانً فكان للتعددٌة الحزبٌة دور فً بناء الدولة , وكذلك أن    

للتعددٌة الحزبٌة مزاٌا وعٌوب ساهمت فً دور األحزاب وتعددها فً دول 

العالم تحدٌدا , والذي اثرت بشكل كبٌر على هذه الدول وطبٌعة انظمتها , 

اطٌة فً هذه البلدان .عٌل الدٌمقروكان لها دور كبٌر فً تف  

 

 

 

 

 

 

 

 

26 



 المصادر

 

الكتب    

أحمد داود أوغلو , إبراهٌم البومً غانم بتقدٌم محمد عمارة , الفلسفة  - 9

,  9السٌاسٌة : هذا هو اإلسالم , مكتبة الشروق الدولٌة , القاهرة , ط. 

4008 .  

,  مٌة والمبادء الدستورٌة الحدٌثةأحمد كمال ابو المجد , الدولة اإلسال – 4

. 4007,  9مكتبة القاهرة , ط.   

أحمد محمد أمٌن , تقدٌم كمال ابو المجد , الدولة اإلسالمٌة والمبادئ  – 5

الدستورٌة الحدٌثة : دراسة ألهم مبادئ الدٌمقراطٌة الغربٌة فً ضوء احكام 

. 4007, 9الشرٌعة اإلسالمٌة , مكتبة الشروق الدولٌة القاهرة , ط.   

الوجٌز فً القانون الدستوري والمإسسات السٌاسٌة ,  إدرٌس بوكرا ,  - 6

. 4005دار الكتاب  الحدٌث , الجزابر ,   

السٌد ٌاسٌن : المداخلة الثانٌة )بدون عنوان( تحرٌر غسان إسماعٌل  – 7

.981, ص4007عبدالخالق , بٌروت , مركز دراسات الوحدة العربٌة ,   

لتحول الدٌمقراطً , بلقٌس أحمد منصور , األحزاب السٌاسٌة وا – 8

. 4006القاهرة , مكتبة مدبولً ,   

جواد الهنداوي , القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة , دار العارف  – 1

.  4090بٌروت ,   

حازم الببالوي , دور الدولة فً األقتصاد , دار الشروق , القاهرة ,  – 8

. 9118,  9ط.   

ة الثقافٌة فً الفكر السٌاسً حسام الدٌن علً مجٌد , أشكالٌة التعددٌ – 1

المعاصر : جدلٌة األندماج والتنوع , مركز دراسات الوحدة العربٌة , 

. 4090بٌروت ,   

دٌندار شفٌق الدوسكً , التعددٌة الحزبٌة فً الفكر اإلسالمً الحدٌث  – 90

. 4001, دار زمان , دمشق ,   

غرب العربً , سعد الدٌن إبراهٌم , التحول الدٌمقراطً فً دول الم – 99

. 4007بٌروت , مركز الدراسات السٌاسٌة واألستراتٌجٌة ,   

 

 

27 

 



صالح زرنوقة , األتجاهات الحدٌثة فً دراسة الدولة , القاهرة ,  – 94

. (4001مكتبة األسراء , )ربٌع   

صاموٌل هانتغتون , الموجة الثالثة , ترجمة عبدالوهاب علوب ,  – 95

. 9111, 9ط. وٌت دار سعار الصباح , الك  

دراسة النظرٌة الدولة  –عبدالغنً بسٌونً عبدهللا , النظم السٌاسٌة  – 96

والحكومة والحقوق والحرٌات العامة فً الفكر اإلسالمً والفكراألوربً , 

.جامعٌة للطباعة والنشر , بٌروت الدار ال  

 غسان سالمة قوة الدولة وضعفها , بحث فً الثقافة السٌاسٌة العربٌة – 97

فً غسان سالمة وآخرون , األمة والدولة واألندماج فً الوطن العربً , 

. 9181دة العربٌة , , بٌروت , مركز دراسات الوح 9ج  

ٌاسً , موسكو دار غٌنادي او سٌبوف , اصول علم األجتماع الس – 98

. 9110التقدم ,   

دراسة فخر الدٌن مٌهوبً , اشكالٌة بناء الدولة فً المغرب العربً :   - 91

دراسة فً تطور مابعد األستعمار , مكتبة الوفاء القانونٌة , األسكندرٌة , 

4096 .  

فرانسٌس فوكوٌاما , بناء الدولة النظام العالمً ومشكلة الحكم  – 98

واألدارة فً القرن الحادي والعشرٌن , ترجمة مجاب األمام , الرٌاض : 

. 4001العبٌكان للنشر ,   

ألدارة العامة من منظور مقارن , ترجمة محمد قاسم فٌرٌل هاٌدي , ا – 91

. 9187, الجزابر دٌوان المطبوعات الجامعٌة,  4العرٌوتً , ط.   

فٌلٌب برو , علم األجتماع السٌاسً , ترجمة : محمد عرب صاصٌال  – 40

. 9188, بٌروت , المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ,   

حرٌات العامة فً األنظمة السٌاسٌة كرٌم ٌوسف كشاكش , ال – 49

. 4096المعاصرة , منشؤة المعارف , األسكندرٌة ,   

محمد جابر األنصاري , تكوٌن العرب السٌاسً ومغزى الدولة  – 44

القطرٌة : مدخل إلى إعادة فهم الواقع العربً , )بٌروت : مركز دراسات 

. 9116( , الوحدة العربٌة   

الوسٌط فً النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري نعمان أحمد الحطٌب ,  – 45

. 9111, األردن : جامعة مإتة ,   

 

 

28 



نصر محمد عارف , ابتسمولوجٌا السٌاسة المقارنة : النموذج  – 46

, بٌروت : مجد المإسسة الجامعٌة 9المعرفً , النظرٌة , المنهج , ط. 

. 4004للدراسات والنشر والتوزٌع ,   

 

 رسائل الماجستٌر

 

درٌس علً , أثر بناء الدولة على األنتماء الدٌنً والمواطنة فً ا – 47

المنطقة العربٌة : دراسة مقارنة بٌن مصر والجزابر , رسالة ماجستٌر , 

كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة قسم  –سعٌدة  –الدكتور الظاهر موالي جامعة 

. 4094العلوم السٌاسٌة  ,   

,  9114-9188لسٌاسٌة فً الجزابر حسٌن بواردة , األصالحات ا – 48

رسالة ماجستٌر , معهد العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة , جامعة الجزابر , 

9115 .  

محمد أمٌن بن جٌاللً , مشكلة بناء الدولة دراسة ابتسٌمولوجٌة وفق  – 41

 -تلمسان –ادبٌات السٌاسة المقارنة , رسالة ماجستٌر, جامعة ابً بكر بلقاٌد 

. 4096الحقوق والعلوم السٌاسٌة , كلٌة   

 

 التقارٌر والمجالت

 

, التغلب على الهشاشه فً  4001التقرٌر األوربً حول التنمٌة لعام  – 48

, مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة , المعهد الجامعً أفرٌقٌا 

 األوربً , سان دومٌنٌكو دي فٌسولً .

سٌاسٌة إلتفاتة سوسٌولوجٌة , المهدي الشٌبانً دغمان , األحزاب ال – 41

قسم العلوم  –كلٌة اآلداب  –جامعة الزٌتونة  –المجلة الجامعة , لٌبٌا 

. 4096, المجلد األول ,  98األجتماعٌة , العدد   

مساهل فاطمة , الشمولٌة وتدمٌرها لبنى المجتمع , األكادٌمٌة  – 50

نٌة واإلجتماعٌة        للدراسات اإلجتماعٌة واإلنسانٌة  , كلٌة العلوم اإلنسا

, جوان  96جامعة حسٌبة بن بو علً , قسم اآلداب والفلسفة , العدد  –

4097 .  

 

 

29 



التعددٌة الحزبٌة فً العراق فً ظل غٌاب قانون ,  نغم محمد صالح , – 59

,  65مجلة العلوم السٌاسٌة : كلٌة العلوم السٌاسٌة جامعة بغداد , العدد 

4099 .  

عبدالقادر , محاظرات فً النظم السٌاسٌة  المقارنة ,  عبدالعالً – 54

كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة , قسم   -موالي الظاهر –جامعة  سعٌدة 

. 4008 -4001العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة ,   

 

 األنترنت

 

, رإى من افكاراألمام   اثر التوازن الفكري والمادي فً بناء الدولة – 55

.http://www.m.annabaa.org  الشٌرازي , شبكة النبؤ المعلوماتٌة 

تحدٌات بناء الدولة الوطنٌة فً افرٌقٌا , موسوعة السٌاسة والحرب,  – 56

http://www.politics-dz.com  

  

رٌقٌا وتحدٌات النهوض, مقاالت رأي )تحلٌال(حمدي عبدالرحمن , اف – 57    

http://www.google.iq 94  /7  /4096  ,  

وبناء الدولة العراقٌة : رإٌة خالد علٌوي جٌاد العرداوي , العسكر  – 58

http://www.law.uokrbala.edo.iq  , 4096/نٌسان/49للمستقبل ,  

 

عبدالحمٌد الموساوي , مشكلة األقلٌات واألندماج فً الشرق األوسط  – 51

http://www.m.ahewar.org  

عزو محمد عبدالقادر ناجً , مفهوم الحزبٌة والنظام الحزبً  – 58

http://www.m.ahewar.org ) األحادي , الثنابً , التعددي( 

غالب فرٌجات , الحزبٌة وتداول السلطة التنفٌذٌة , موقع التجدٌد  – 51

http://www.arabyenewal.info  , ً4090/دٌسمبر/91العرب ,  

لعمل الحزبً والتعددٌة السٌاسٌة فً نظر األ  محمد محمود صقر , ا – 60 

 http://www.alukah.net  , األسالم فوابد ومضار , األلوكة الثقافٌة 

اإلسالمٌة , مجلة  مجدي داود , اٌجابٌات وسلبٌات األحزاب السٌاسٌة – 69

http://www.albayan.co.uk   49/1/4099,  419البٌان , عدد  

 

 

32 

http://www.m.annabaa.org/
http://www.politics-dz.com/
http://www.politics-dz.com/
http://www.google.iq/
http://www.law.uokrbala.edo.iq/
http://www.law.uokrbala.edo.iq/
http://www.m.ahewar.org/
http://www.m.ahewar.org/
http://www.m.ahewar.org/
http://www.m.ahewar.org/
http://www.arabyenewal.info/
http://www.arabyenewal.info/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.albayan.co.uk/
http://www.albayan.co.uk/


ما المقصود بالشمولٌة )التولٌتارٌة( أو النظام الشمولً منارة دمشق ,  – 64

http://www.babonej.com  , 7/99/4098؟ أفكار ودراسات  ,  

جحة  والدولة الفاشلة مفاهٌم ومإشرات نبٌل حاجً نابف , الدولة النا – 65

http://www.galobalrabnetwork.com 96/6/4099ودراسات,فكارا  

  

وظابف األحزاب السٌاسٌة وأنواع النظم الحزبٌة وأثرها على النظم  – 66

 السٌاسٌة , كلٌة القانون , جامعة بغداد , 

http://www.uobabylon.edu.iq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

http://www.babonej.com/
http://www.galobalrabnetwork.com/
http://www.galobalrabnetwork.com/
http://www.uobabylon.edu.iq/


 

 

 


