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أصبحت األحزاب السياسية جزءا ال يتجزأ من  الظاهرة السياسية . و على الرغم من خلو  

بعض الدول من األحزاب السياسية ، إال أن عدد هذه الدول قد ال يتجاوز أصابع اليد الواحد في 

كل أنحاء العالم . وال يرتبط و جود األحزاب بنظام سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أوأديولوجي 

ين و إنما توجد األحزاب السياسية في كل دول العالم الديمقراطية و غير الديمقراطية ، الغنية مع

و الفقيرة ، الرأسمالية و االشتراكية ، الكبيرة و الصغيرة ، القوية و الضعيفة .صحيح أن كل 

والن نظام سياسي يفرز تجربته الحزبية الخاصة : فهناك  نظم سياسية أفرزت حزبين كبيرين يتدا

السلطة في ما بينهما ، و أخرى يسود فيها حزب و احد يحتكر السلطة لنفسه  و ال يسمح ألحزاب 

األخرى بمنافسته، و ثالثة تكثر فيها األحزاب و تتعدد إل درجة قد تشكل خطورة على استقرار 

خل النظام ككل . غير أن وجود األحزاب السياسية بات أمرا ال غنى عنه للحياة السياسية دا

المجتمعات المعاصرة . و تتوقف فاعلية هذه األحزاب على خصائص النظام السياسي و 

االجتماعي و االقتصادي و الثقافي الذي تعمل فيه عالوة على خصائصها و سماتها هي كتنظيمات 

. 
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وسوف نتناول في هذا الفصل تعريف األحزاب السياسية ، وكيف نشأت ، وما هي أنواعها     

أو تصنيفاتها ، و الوظائف و األدوار التي تقوم بها في النظام السياسي و االجتماعي و أنماطها 

 الذي توجد فيه 

 

 ف الحزب السياسي . يالمبحث األول : تعر

يختلف تعريف الحزب السياسي باختالف الباحثين إلى الدرجة التي قد يكون لكل باحث     

تعريفه الخاص . وال نعتقد أن هناك داع أو ضرورة لسرد أوجه الشبه و االختالف بينهما . و 

إذا أردنا أن نطرح تعريفا يوفق بين مختلف العناصر و الشروط  التي يتعين توفرها لقيام حزب 

"مجموعة منظمة من األفراد المتقاربين فكريا  فإنه يمكن القول أن الحزب السياسي هوسياسي 

، ولديهم رؤية وبرنامج إلدارة شؤون الدولة و المجتمع ، ويعملون على الوصول إلى السلطة 

لوضع برنامجهم السياسي  موضع التطبيق " . و يتضح من هذا التعريف ، و هو ليس بتعريف 

التنظيم و البرنامج السياسي و العمل على الوصول إلى السلطة هي أهم العناصر  جامع مانع . ،أن

 و الشروط التي يجب أن تتوفر لقيام حزب .

 

 المطلب األول :  اإلطار التنظيمي     

يفترض  أن يكون لكل حزب إطار أو هيكل تنظيمي و إداري يحدد المستويات  القيادية     

تلفة و شبكة االتصال بين المستويات العليا أو المركزية و بين للحزب و فروعه و لجانه المخ

المستويات الدنيا أو اإلقليمية و المحلية .و أن يكون للحزب مقر و سجالت و لوائح تنظم العضوية 

و النشاط و النواحي المالية ..إلخ لكن ليس معنى ذلك أنه يشترط لقيام الحزب أن يتصف هذا 

ار ، كأن يكون له وجود واضح في كل مكان و مكاتب تغطي العاصمة و التنظيم بالقوة و االنتش

كافة األقاليم و المدن الكبرى فهناك أحزاب "محلية" يرتكز وجودها و نشاطها في أقاليم أو مناطق 

بعينها دون أن ينتقص ذلك من صفتها كأحزاب . ال يشترط كذلك أن يتصف هذا التنظيم بالفعالية 

ة و الحشد .فضعف البنية للحزب أو شبكة اتصاالته أو قدرته على التعبئة و و القدرة على التعبئ

الحشد ال تنتقص من صفته كحزب ، و إن كانت تؤثر بالسلب في قدرته على تحقيق طموحاته 
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و أهدافه .وأخيرا ال يشترط أن يكون الحزب كتنظيم قادرا على االستمرار و البقاء لفترة طويلة 

ية ثم ال تلبث أن تتآكل بسرعة قبل أن تتالشى ، إما بسبب اختفاء القيادة .فهناك أحزاب تولد قو

التي منحت الحزب قوته الدافعة و المحركة عند النشأة ، أو بسبب تغير الظروف المحلية  أو 

اإلقليمية أو الدولية التي سهلت تلك الوالدة القوية .هناك  على العكس ، أحزاب تولد صغيرة و 

ث أن تنتشر و تزدهر و تقوى و من ثم تصبح قابلة لالستمرار لفترة طويلة . و ضعيفة ثم ال تلب

قد ينتهي الوجود القانوني للحزب كتنظيم متقل لكنه يظل محتفظا بوجود فاعلي على الساحة 

السياسية إذا ما قرر االندماج مع حزب أو أحزاب أخرى  .. و هكذا. و لذلك فإن "عمر" التنظيم 

ر قيام الحزب .فقصر عمر الحزب من الناحية التنظيمية  ال ينتقص من ليس عنصر من عناص

 صفته كحزب .

 المطلب الثاني :  البرنامج السياسي        

لكل حزب برنامج سياسي يحدد فيه أفكاره وأهدافه و مواقفه ال من القضايا المطروحة على     

تعامل مع هذه القضايا . ويعتبر البرنامج الساحتين المحلية و الدولية و أسلوبه في معالجة أو في ال

السياسي للحزب هو األداة الرئيسية إلقناع المواطنين بأن خطه السياسي مختلف و متميز عن 

خط األحزاب األخرى ، وأن برنامجه هو األقدر على النهوض بالوطن وحل مشكالته . و أن 

عد الهدف الرئيسي ألي حزب استمالة أغلبية المواطنين وإقناعهم بصحة وأهمية برنامجه ي

سياسي، فمن الطبيعي أن يحتل البرنامج السياسي موقعا مركزيا ضمن العناصر و الشروط 

 األساسية الالزمة لقيامه.

 

 المطلب الثالث :  هدف الوصول إلى السلطة     

ال يستطيع أي حزب أن يضع برنامجه السياسي موضع التطبيق الفعلي إال إذا كان في وضع     

يسمح له بممارسة السلطة. و لذلك فأن الوصول إلى السلطة يعد بالنسبة ألي حزب سياسي هدفا 

ووسيلة في ذات الوقت . أما من حيث أنه هدف فألن أي تنظيم ال يستهدف الوصول إلى السلطة 

حزبا . و هذا هو العنصر الرئيسي الذي يميز الحزب السياسي عن غيره من التنظيمات  ال يعد

االجتماعية األخرى و على رأسها جماعات المصالح . فجماعات المصالح قد يكون لها تنظيمها 
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الرسمي المحكم  ، وقد يكون لها برنامجها الخاص الذي يتناسب مع األغراض التي قامت من 

ها ليس السلطة و إنما التأثير على قراراتها . فهدف الوصول إلى السلطة خاصة أجلها ، لكن هدف

ينفرد بها الحزب السياسي . ولذلك ال يعد أي تنظيم حزبا إال إذا كان مستعدا و جاهزا لخوض 

المعارك االنتخابية السياسية بكل أشكالها و على كافة المستويات و شارك في حمالتها و تقدم 

.أما من حيث إن الوصول إلى السلطة وسيلة ، فألن الحزب ال يجب أن يقصد بمرشحين فيها 

السلطة لذاتها و إنما لتطبيق تصور فكري أو برنامج معين .فالحزب الذي يطرح نفسه باعتباره 

يقصد السلطة لذاتها ال يستطيع أن يحظى بثقة الناخبين . ومن البديهي أنه كلما كان الحزب كبيرا 

ن طموحه نحو اإلنفراد بالسلطة واقعيا و مبررا . أما األحزاب الضعيفة و الصغيرة و قويا كلما كا

أو الهامشية فإن طموحها ال يمكن أن يصل إلى حد اإلنفراد بالسلطة ، و أقصى  ما تستطيع أن 

تطمح إليه هو المشاركة في السلطة من خالل حكومة إتالف أو مجرد التأثير في السلطة من 

   موقع المعارضة.

 

 المبحث الثاني : نشأة األحزاب  

ارتبطت نشأة األحزاب إرتباطا عضويا بالمسألة الديمقراطية وتطورت مع تطور نضال     

الشعوب ضد االستبداد و الطغيان . و من هذا المنطلق فمن الطبيعي أن يكون لكل مجتمع تجربته 

بعضها اآلخر مع تجارب غيرها  الحزبية الخاصة التي قد تتشابه في بعض جوانبها أو تختلف في

من الشعوب . ومع ذلك فإنه يمكن القول إن للدول الغربية ذات التقاليد الديمقراطية العريقة تجربة 

حزبية تختلف اختالفا واضحا عن التجارب الحزبية في دول العالم الثالث . ومن هنا جاء اختالف 

عن النظريات التي تفسر نشأة األحزاب النظريات التي تفسر نشأة األحزاب في الدول الغربية 

في دول العالم الثالث .ففي الدول الغربية تعتبر النظريات المؤسسية أو البرلمانية  هي األقدر 

على تفسير نشأة األحزاب في الدول الغربية بينما تعتبر نظريات الموقف التاريخي وأزمات 

 في دول العالم الثالث . التنمية هي األقدر على تفسير نشأة األحزاب السياسية 
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 المطلب األول :  في الدول الغربية     

كانت المجالس و الهيئات التشريعية في الديمقراطيات الغربية أسبق في نشأتها من األحزاب     

السياسية .ولذلك بدت نشأة األحزاب السياسية في الدول الغربية و كأنها نتيجة طبيعية و منطقية 

ت  حرة لتطور الحياة الديمقراطية ، و التي أصبحت السلطة التشريعية ، بما تتطلبه من انتخابا

نزيهة تتنافس فيها مختلف التيارات ، هي عصبها ومحركها األساسي . و حتى عندما بدأت تظهر 

األحزاب السياسية الجماهرية ذات التوجه الثوري و المطالبة بتغيير شامل للنظام السياسي و 

 االجتماعي  .

في الديمقراطيات الغربية ففي المراحل التكوينية األولى لنشأة المجالس و الهيئات التشريعية     

، و التي تشكلت من النخبة أو الصفوة ، ظهرت مجموعات برلمانية متميزة و متنافسة كان 

محور التكتل أو "التحزب" فيها يدور إما حول األصل االجتماعي " األرستقراطي" أو حول 

مواطنين العاديين االنتماء الجغرافي أو اإلقليمي . ومع التوسع في حق االقتراع العام ليشمل ال

من دافعي الضرائب لجأت هذه المجموعات إلى تشكيل لجان حزبية محلية الجتذاب أصوات 

الناخبين ، وهو عامل ساعد على أن تصبح األفكار و اإليديولوجيات السياسية العامة هي محور 

لها رؤى  االنقسامات في الحيات السياسية .وفي هذا السياق  نشأت األحزاب الليبرالية كأحزاب

 و تصورات فكرية مختلفة عن الرؤى و التصورات "المحافظة السائدة . 

وهكذا نشأت األحزاب المحافظة و األحزاب الليبرالية وانتشرت في أوروبا الغربية وخاصة     

في انجلترا وفرنسا و ألمانيا ،وكذلك  الحزبان الديمقراطي و الجمهوري في الواليات المتحدة 

صبحت معظم البرلمانات الموجودة في الديمقراطيات الغربية خالل القرن التاسع األمريكية .وأ

عشر تعكس هذا االنقسام الفكري و الحزبي المسيطر على الحياة السياسية في تلك المنطقة من 

 العالم في ذلك الوقت .

على  غير أن ظهور األفكار االشتراكية الثورية ركزت على نقد النظام الرأسمالي و التركيز

عيوب و مساوئه و بالتالي على عيوب ومساوئ الليبرالية السياسية أدى إلى ظهور أحزاب 

سياسية خارج البرلمانات الغربية ، و هكذا األحزاب العمالية و األحزاب االشتراكية الديموقراطية 

 ...، مثل حزب العمال البريطاني و الحزب االشتراكي الفرنسي و الحزب الديمقراطي األلماني 
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وهكذا وقد حاولت هذه األحزاب استمالة الطبقات العمالية التي  تضررت كثيرا من نظم     

اإلنتاج و اإلدارة التي ارتبطت بالثورة الصناعية و ما صاحبها من مأس و من مشكالت إقتصادية 

ر واجتماعية حادة . و لم تعود هذه األحزاب كثيرا على البرلمانات الغربية في إحداث التغيي

االقتصادي و االجتماعي المطلوب و إنما عولت على العمل الجماهري المباشر إلحداث هذا 

التغيير .لكن ظهور األحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية و تبنيها لألفكار الماركسية أدى ، 

، إلى إحداث انقسامات  1918وخاصة بعد انتشار الثورة البلشفية في روسيا القيصرية عام 

صفوف األحزاب العمالية و االشتراكية الديموقراطية في أوروبا الغربية . فقد حاول  حادة في

الحزب الشيوعي الروسي )أو السوفياتي فيما بعد ( السيطرة على الحكومة العمالية و االشتراكية 

ولكي تؤكد األحزاب االشتراكية استقاللها   في أروبا الغربية و فرض رؤاه مواقفه الخاصة عليها.

تمييزها عن األحزاب الشيوعية لم تجد أمامها من وسيلة سوى التكيف مع نظام الحكم القائم  و

على التعددية الليبرالية ، و تحولت إلى أحزاب إصالحية و ليس ثورية و بدأت تطالب بإحداث 

التغيير من داخل النظام الرأسمالي و النيابي الديموقراطي و ليس من خارجه و على نحو متدرج 

ليس بالطريق الثوري المفاجئ و الشامل .و هكذا أصبح البرلمان مرة أخرى هو محور الفرز و 

بين األحزاب في التجربة الديموقراطية الغربية غير أن تطور الحياة الديموقراطية لم يشهد مسارا 

موحدا في العالم الغربي . فبينما أدى ظهور األحزاب الجمهورية ، بصرف النظر عن توجهاتها 

إليديولوجية ، إلى إنضاج و ازدهار التجربة الديموقراطية في العديد من الدول اإلسكندنافية ، ا

و كذلك في الواليات المتحدة األمريكية فقد استخدمت هذه األحزاب  في دول أخرى لقتل التجربة 

ي بقيادة الديموقراطية وإقامة نظم شمولية و تسلطية بالغة القسوة .ففي إيطاليا نجح الحزب الفاش

، وفي ألمانيا نجح الحزب اإلشتراكي العمالي  1922موسوليني في الوصول إلى السلطة عام 

، وكان ذلك هو الخطورة  1933القومي ) النازي( بزعامة هتلر للوصول إلى السلطة عام 

األولى على طريق إلغاء كل األحزاب األخرى و فرض الهيمنة الكاملة و الشاملة لحزب واحد 

حول زعيم واحد و من ورائهما ، أي الحزب والزعيم جماهير تتحرك ككتلة صماء واحدة يلتفت 

.لكن هذين الحزبين تسببا ، ضمن عوامل أخرى كثيرة ، في إشعال الحرب العالمية الثانية انتهت 

بهزيمتهما و بتدعيم النظم الديمقراطية الليبرالية في الغرب .غير أن النظم القائمة على سيطرة 

ب الواحد ظلت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية قائمة في االتحاد السوفياتي  ودول الحز

أوروبا الشرقية و بعض الدول األخرى التي استلهمت هذا النموذج ، ثم ازدهرت بعد ذلك ، 
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ألسباب سنعالجها الحقا  في العديد من دول العالم الثالث .و استمر هذا الوضع  حتى نهاية 

ينات  عندما بدأ المعسكر االشتراكي ثم االتحاد السوفييتي نفسه ينهار من داخله و تسقط الثمان

معهما تجربة الحزب الواحد في معظم الدول التي استلهمت اإليديولوجية الماركسية أو باألحرى 

 النموذج السوفياتي منها.

شأة األحزاب السياسية في هذا السياق تطرح النظريات المؤسسية أو البرلمانية تفسيرا لن    

باعتبارها عملية مصاحبة للتطور الديموقراطي الليبرالي القائم على التعددية و التمثيل النيابي 

.فقد نشأت األحزاب السياسية ، وفقا لهذه النظريات ، إما من   داخل رحم هذه البرلمانيات  و 

ز تلك النظريات بين سلوك دعما لها وإما من خارجها و ضدها . و على أساس هذه النشأة تمي

األحزاب وخصائصها التنظيمية .فاألحزاب التي نشأت من داخل البرلمان هي أحزاب تؤمن بقيم 

التعدد  و المنافسة الحرة و المفتوحة وقبول الرأي و الرأي األخر وتكن احتراما كبيرا للبرلمان 

رلمان فهي أحزاب تؤمن بالعمل و دوره في الحياة السياسية ، أما األحزاب  التي نشأت خارج الب

الجماهيري المباشر و تعول عليه في إحداث التغيير أكثر مما تعول على العمل البرلماني الذي 

ال تكن له احتراما أو تقديرا كبيرا ، و هي أحزاب تتصف عموما بقوة التنظيم ودقته وسعيه نحو 

ماهير أو الفئات القابلة لتفهم االنتشار وتكوين "الخاليا " في كل مكان خاصة في أوساط الج

 أفكاره و برنامجه و لها مصلحة في وضعها موضع التطبيق .

و إذا كانت هذه النظريات تضع في أيدينا خيطا لتفسير و تتبع نشأة و تطور األحزاب السياسية     

ن ثم في الديمقراطيات الغربية فإن هذه النظريات تبدو متأثرة كلية بالتجربة الغربية وحدها وم

تعجز عن اإلطاحة بنشأة و تطور الحزب السياسي  في بقية دول العالم وخاصة دول العالم الثالث 

.غير أنه ليس معنى ذلك أيضا أن هذه النظرية قد استطاعت ، حتى فيما يتعلق بالتجربة الغربية 

ياسية نفسها أن تمسك بكل الخيوط فالواقع أنه توجد أسباب أخرى لنشأة و تطور األحزاب الس

في المجتمعات الغربية تتعلق بالثقافة السياسية السائدة و التنشئة السياسة المختلفة حتى في 

المجتمعات الغربية وربما يفسر هذا االختالف في الثقافة السياسية السائدة و في أساليب التنشئة 

حة المختلفة  السياسية لماذا تبدو بعض المجتمعات الغربية عرضة النقسامات الحادة بين األجن

داخل الحزب ، وتتوالد األحزاب و تكثر نتيجة لهذه االنقسامات . فالنظام الحزبي في الواليات 
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المتحدة و بريطانيا يبدو أكثر استقرارا وأقل تعددية و عرضة لمحاوالت االنقسام و االندماج 

 .المتكرر من نظم حزبية في ديمقراطيات غربية أخرى مثل فرنسا أو إيطاليا مثال

 

 المطلب الثاني   : في دول العالم الثالث     

مرت دول العالم الثالث بظروف مغايرة تماما للظروف التي مرت بها الدول الغربية من     

حيث تطور التجربة الديمقراطية بها . فقد خضعت معظم دول العالم الثالث لمرحلة طويلة من 

فيها عملية الديمقراطية النيابية في الدول الغربية االستعمار المباشرة في نفس الفترة التي كانت 

في أوج مراحل ازدهارها و تطورها و على الرغم من أن العديد من دول العالم الثالث نقلت 

كثيرا من فنون وأساليب الحكم الغربي ، إال أنه كان من الصعب على تجربتها الديمقراطية الوليدة 

أن تتطور تطورا طبيعيا في ظل استعمار أجنبي مباشر أن  تضرب بجذورها عميقا في تربتها و 

يحكم البالد حتى ولو كان هناك حكومات "وطنية " أو مؤسسات "نيابية" محلية .ففي حاالت 

كثيرة ارتبطت نشأة األحزاب السياسية بحركات التحرر في دول العالم الثالث حيث تحولت 

سياسية سواء قبل أو بعد االستقالل  ،  الحركات التي قادت عملية التحرر الوطني إلى أحزاب

ولذالك ارتبطت والدة التجربة الديمقراطية و تطورها ، بما في ذلك نشأة األحزاب بسلسلة من 

األزمات واكبت عملية التحرر الوطني في مرحلة ما قبل االستقالل ثم عملية التنمية في مرحلة 

 ما بعد االستقالل 

 حزاب السياسية .المبحث الثالث : أنواع األ     

يمكن االستناد إلى  مجموعة من المعايير للتمييز بين األحزاب السياسية .من هذه المعاير ما     

يتعلق بطبيعة و نوعية العضوية في الحزب ، ومنها ما يتعلق ببنية الحزب الداخلي و هيكله 

جتماعية المؤيدة له التنظيمي ، ومنها ما يتعلق بظروف نشأة الحزب و نشاطه وطبيعة القوى اال

. 

 

 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 المطلب األول  : وفقا لمعاير العضوية : أحزاب الجماهير وأحزاب النخبة .    

فهناك أحزاب ترتكز على العضوية الفردية وتصبح صلتها بالجماهير مباشرة ، وهناك     

أحزاب أخرى تركز على الجماعات المنظمة ، مثل النقابات و الجمعيات المهنية و التعاونيات 

و غيرها ، كوعاء للعضوية و تصبح صلتها بالجماهير بالتالي صلة غير مباشرة ،أي تتم في 

ل منظمات وسطية . ويؤثر هذا بالتالي على حجم ونوعية العضوية في األحزاب الواقع من خال

. وفي هذا السياق يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من األحزاب : األحزاب الجماهيرية ) مثل 

األحزاب االشتراكية أو الشيوعية في أوروبا الغربية أو األحزاب المنفردة بالسلطة في العديد من 

الثالث ( وأحزاب النخبة أو الكاد )مثل األحزاب الليبرالية أو المحافظة في أوروبا  دول العالم

الغربية و بعض األحزاب التي تعتمد على المثقفين في دول العالم الثالث ( وتتميز األحزاب 

الجماهيرية بكثرة عدد األعضاء ، وتتوجه ببرامجها التثقيفية و التدريبية إليهم لتنتقي منهم 

ويتعين على كل راغب في اإلنضمام للحزب  ر القادرة على تولي المسؤولية و اإلدارة .العناص

أن يتقدم بطلب رسمي وأن يحصل على بطاقة للعضوية و أن يسدد اشتراك العضوية ..إلخ . 

وكلما زاد أعضاء الحزب زادت إيراداته بالطبع واتسعت قدرته على الحركة و النشاط و الثأثير 

نخبة أو الكاد فهي أحزاب ترتكز  في عضويتها على أصحاب المكانة االجتماعية .أما أحزاب ال

أو األدبيات المرموقة وأصحاب الجاه أو الثورة ،  أي أولئك الذين يستطيعون بفضل نفوذهم 

المادي أو المعنوي تمويل الحمالت االنتخابية أو التأثير على أصوات الناخبين و حملهم على 

هي في العادة ال تأخذ بأسلوب اإلنضمام الرسمي وال يحمل أعضاؤه بطاقة  التصويت للحزب ، و

 عضوية أو يلتزمون بتسديد اشتراكات دورية .

غير أنه من الناحية العملية يالحظ أن الفوارق بين األحزاب الجماهيرية و األحزاب          

بينهما فهناك أحزاب النخبوية تتوجه نحو التالشي إلى درجة أنه أصبح من الصعب التمييز 

جماهيرية ، و التي يفترض أن تكون العضوية فيها فردية ، تعتمد على العضوية الجماعية ، و 

التي يفترض أن تكون العضوية فيها فردية ، تعتمد على العضوية الجماعية ، من خالل النقابات 

و هناك أحزاب أخرى  و التعاونيات ، و المثال الواضح على ذلك هو الحزب العمالي البريطاني .

تصنف باعتبارها أحزاب نخبوية مثل الحزبين الجمهوري و الديمقراطي في الواليات المتحدة 

األمريكية ، لكن بعض ممارساتهما تشبه األحزاب الجماهيرية في العضوية فيهما ليست رسمية 
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ط المتبع و ال يحمل أعضاؤهما بالضرورة بطاقات عضوية و يسددون رسوم اشتراك ، وهو النم

في أحزاب النخبة ، لكنهما من ناحية أخرى ، يقومان بإجراء انتخابات أولية مغلقة الختيار 

المرشحين للرئاسة ، و هو ما يتطلب ضرورة تسجيل الناخبين وهي عملية ينظر إليها البعض 

 باعتبارها نوعا من أنواع اإلنضمام الرسمي للحزب .

 

نية التنظيمية : األحزاب الجامدة  واألحزاب المطلب الثاني : وفقا لخصائص الب  

 المرنة 

ويقصد باألحزاب الجامدة تلك التي ال تسمح للتنظيمات و األجهزة  المحلية بأي درجة من     

االستقالل في عالقتها بالمستويات األعلى وخاصة بالمستوى المركزي أو بالقيادة العليا . و تتسم 

ي عملية صنع القرارات و تنفيذ السياسات والقرارات ، و هذه األحزاب بالمركزية الشديدة ف

بضرورة انصياع المستويات األدنى للمستويات األعلى ، وخاصة في مرحلة تنفيذ السياسات 

والقرارات ، و بضرورات انصياع المستويات األدنى للمستويات األعلى ، وخاصة في مرحلة 

الحزبي و عدم السماح بالخروج على توجيهات  تنفيذ السياسات التي أقرها الحزب ، و االنضباط

الحزب ، خصوصا فيما يتعلق بالسلوك التصويتي لنواب الحزب في البرلمان . ولذالك يندر أن 

يسمح هذا النوع من األحزاب بوجود "أجندة " للحزب بداخله .أما األحزاب المرنة فتسمح بقدر 

 ستقالل وحرية الحركة   ما من تعدد الرؤى و االجتهادات ، وبدرجة ما من اال

سواء في عالقات المستويات التنظيمية األدنى بالمستويات األعلى أو في عالقة التكتالت و     

التيارات الداخلية في الحزب .ولذلك يبدو بعض هذه األحزاب ، و التي عادة ما تضم تيارات و 

إلى الحزب الواحد المتجانس أجنحة مختلفة ومتنافسة و كأنها أقرب إلى االئتالف الحزبي منها 

.وتقل درجة االنضباط الحزبي و التصويت داخل هذا النوع من األحزاب بالمقارنة باألحزاب 

 المركزية .
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 المطلب الثالث : وفقا لمعيار الوالء: أحزاب األشخاص  وأحزاب البرامج .

ي استمراريتها على ويقصد بأحزاب األشخاص تلك التي تعتمد في قيامها و في فعاليتها و ف    

شخص الزعيم بقدرة على اإلقناع و التأثير و التعبئة و الحشد و تصبح العالقة بين أعضاء 

الحزب و أنصاره نوعا من الوالء لشخص لزعيم  الحزب أو اقتناعا بمهاراته وقدراته .لكن 

تبارات القدرات الشخصية ليست هي دائما مصدر النفوذ الوحيد للزعيم إذ قد تضاف إليها اع

أخرى تتعلق بالمكانة االجتماعية المستمدة من الوضع الطبقي أو القبلي أو غير ذلك من مصادر 

القوة و النفوذ .ولذلك يرتبط استمرار الحزب و قدرته على الحركة و النشاط و التأثير بحياة 

ج فهي الزعيم وينهار بموته أو باعتزاله للعمل السياسي ألي سبب من األسباب .أما البرنام

أحزاب تعتمد في حشد الوالء و التأييد و في جلب األنصار على قوة الفكر ة بأكثر مما تعتمد 

كاريزما الفرد وقدرته  السياسية ، و على إقناعها الجماهير ببرنامج الحزب ومواقفه وسياسته 

أحزاب تجاه قضايا الداخل و الخارج بأكثر مما تعتمد على الوالء الفرد .و بالطبع فإن قدرة 

البرنامج على االستمرار أكبر من قدرة أحزاب األشخاص؛ ألن حياة أي فرد قصيرة دائما إذا 

 قيست بحياة األفكار و النظريات.

 

المطلب الرابع : وفقا لاللتزام اإليديولوجي : أحزاب العقائد  وأحزاب 

 البرجماتية 

قا من رؤية إيديولوجية سياسية أو و يقصد باألحزاب العقائدية تلك التي تحدد سياستها انطال    

عقائدية دينية معينة تشكل إطارها الفكري المرجعي .ومن أمثلة هذه األحزاب . األحزاب 

االشتراكية أو الشيوعية في أوروبا الغربية أو "حزب هللا " في لبنان وبعض األحزاب األصولية 

مجتمع كليا و شامال وإقامة مجتمع األخرى في العالم اإلسالمي .وهذه األحزاب تنزع إلى تغيير ال

بديل على أسس جديدة ومختلفة.فاألحزاب االشتراكية أو الشيوعية تطمح إلى إقامة مجتمعات 

بديلة للمجتمعات الرأسمالية القائمة على االستغالل و المصلحة الفردية و األحزاب الدينية في 

ور أنه "المبادئ اإلسالمية العالم اإلسالمي تطمح إلى إقامة مجتمعات تقوم على ما تتص

 الصحيحة،وهكذا .
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ولدلك تسمى هذه األحزاب أحيانا أحزاب التغيير .أما أحزاب البرجماتية فتحدد سياستها     

استنادا إلى معطيات اللحظة الراهنة وتقدير صناع القرار في الحزب لمصالح الحزب السياسية 

على المدى القصير أو البعيد وهي أحزاب إصالحية بطبيعتها فهي وإن كان بعضها يطمح 

جات معينة فهو يريد لهذا  التغيير أن يتم بالتدرج و من داخل المؤسسات أو النظام للتغيير بدر

 القائم وليس من خارجه ولذلك يسمى هذه األحزاب أحيانا بأحزاب التكيف.

 

 المبحث الرابع : وظائف وأدوار األحزاب

صبح الهدف الرئيسي ألي حزب هو الوصول إلى السلطة, وعندما يتحقق له هدا الهدف ت    

وظيفته هي اإلمساك بدفة الحكم وإدارة شؤون البالد. وعندما يكون الحزب في صفوف 

المعارضة يصبح جل نشاطاته منصبا على االستعداد لكسب جولة االنتخابات التالية وتولي شؤون 

الحكم. وال تختلف هده الوظائف من حيث الشكل على األقل, من مجتع آلخر أو من نظام سياسي 

أن إدارة الحزب لشؤون الدولة والمجتمع من موقع السلطة , أو إدارة مرحلة االستعداد  آلخر. ومع

للقيام بهدا الدور من موقع المعارضة, تتأثر تأثرا كبيرا بطبيعة النظام السياسي القائم, فمن 

الطبيعي أن تختلف الوظائف واألدوار التي تلعبها األحزاب من مجتمع آلخر, ومن مجتمع سياسي 

ر. ويمكن القول بأن األحزاب تلعب بصفة عامة أدوارا وتقوم بوظائف تتعلق بصنع السياسة, آلخ

وبالمشاركة السياسية وبالتنسيق بين المصالح, وبالتنشئة السياسية وإعداد القادة, وهي أدوار 

 ووظائف يختلف حجمها وتأثيرها من نظام سياسي آلخر.

 

 المطلب األول : األحزاب وصنع السياسة 

تعتبر األحزاب السياسية أحد أهم أدوات صنع السياسات العامة على الصعيدين الداخلي     

والخارجي وبالدات عندما تكون في وضع يسمح لها بممارسة السلطة منفردة.لكن دور األحزاب 

ووزنها الحقيقي في مجال صنع السياسة يختلفان من نظام آلخر, ففي الدول الشيوعية يلعب 

دورا بالغ األهمية في مجال صنع السياسة, وهو دور يفوق دور أي مؤسسة  الحزب الحاكم

سياسية أخرى, حيث يعتبر الحزب هو المركز الرئيسي لصنع القرار السياسي وتتضاءل إلى 
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جواره أدوار المؤسسات التشريعية والتنفيدية والتي ما يسيطر عليها الحزب أو يراقب أداءها 

الثالث سواء تلك التي يسود فيها الحزب الواحد أو تتعدد فيها عن كثب. أما في دول العالم 

األحزاب, فعادة ما يكون الحزب الحاكم مجرد غطاء أو واجهة سياسية لزعيم أو لرئيس دولة, 

ويصبح الحزب هو أداة الزعيم في التعبئة السياسية وفي حشد التأييد له, لكنه ال يلعب إال دورا 

, مقارنة بالدور الذي يلعبه رئيس الدولة. ومع دلك فإن هدا الدور ثانويا في عملية صنع القرار

يظل على ضآلته أكثر تأثيرا في صنع القرارات السياسية الحقيقية بالمقارنة مع المؤسسات 

التشريعية أو التنفيذية األخرى . أما في النظم التعددية الديموقراطية فإن األحزاب هي التي 

عامة التي تخوض بها اإلنتخابات , وعندما يصل الحزب إلى السلطة تصوغ السياسات والبرامج ال

تلتزم الحكومة التي يشكلها الحزب بالخطوط العامة والعريضة لبرنامج الحزب وسياسته, لكن 

مشاركة الحزب في عملية صنع القرارات السياسية أثناء تولي السلطة تتم من خالل المواقع التي 

سات الدستورية وخاصة في المؤسستين التشريعية والتنفيذية. على يشغلها قادة الحزب في المؤس

صعيد آخر تشارك األحزاب المعارضة بطريقة غير مباشرة في عملية صنع السياسة , سواء 

من خالل اإلنتقادات التي توجهها لسياسات الحكومة أو باعتبارها صاحبة برامج سياسية بديلة 

 مرحلة الحقة.  يمكن أن تشكل أساسا لصنع السياسة في

 المطلب الثاني :  األحزاب والمشاركة السياسية

يؤدي قيام األحزاب إلى تشجيع األفراد والمواطنين على المشاركة في العمل العام واالهتمام     

بالقضايا واألمور المتعلقة بشؤون حياتهم اليومية وبمستقبلهم. فإذا كان بمجرد إنشاء الحزب 

م وإقبال األفراد على عضوية الحزب فإن دلك يعد في حد ذاته نوعا من يؤدي إلى إثارة االهتما

المشاركة اإليجابية ودليال على وجود االستعداد للعمل العام, لكن االلتحاق بعضوية الحزب عادة 

ما يكون مجرد بداية تفتح آفاقا رحبة وواسعة أمام صور متعددة من صور المشاركة السياسية, 

ت والمؤتمرات التي يخصصها الحزب لمناقشة القضايا السياسية والتي تزيد كاالشتراك في الندوا

من وعي المواطنين بهده القضايا أو االشتراك في الحمالت االنتخابية و الدعاية لبرنامج الحزب 

و أفكاره وسياساته و حث المواطنين على التصويت لصالح مرشحيه. و هده الصور المتعددة 

سية تخلق الحافز لدى المواطن لكي يلعب دورا أكثر إيجابية لصياغة من صور المشاركة السيا

 و بلورة حلول للمشاكل المختلفة التي يواجهها المجتمع ومقاومة صور السلبية واالنحراف.                                  
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اسية أن والواقع أنه يتعين عند البحث في دور األحزاب السياسية كأداة لتحقيق المشاركة السي

نميز بين المشاركة االختيارية أو التلقائية المنبثقة عن رغبة حقيقية و اقتناع من جانب المواطنين 

و بين المشاركة "اإلجبارية" التي تتم من خالل عملية التعبئة المفروضة من جانب النظم الشمولية 

التعبوية" إن صح التعبير أو األحزاب الحاكمة في بعض دول العالم الثالث. فالمشاركة السياسية "

قد تنطوي على استجابة حقيقية و صادقة من جانب المواطنين لبعض الوقت وتجاه بعض القضايا 

لكنها ال يمكن أن تعبر عن جوهر المشاركة الحقيقية كل الوقت وتجاه كل القضايا التي تهم النظام 

 الحاكم.                               

حزاب في أي نظام سياسي يوجد حالة من الضغط والمد الشعبي الهادفين والشك أن تعدد األ    

إلى بلورة و تعميق المطالب الخاصة بالمشاركة السياسية و إزالة القيود الدستورية أو القانونية 

أو اإلدارية التي تعوق إطالق الحريات السياسية. وعادة ما تستثير هده المطالب أو تحديات 

ن جانب الحزب الحـاكم أو النخبة المستفيدة من األوضاع المقيدة للحريات الجديدة ردود فعل م

و المشاركة السياسية. و تختلف ردود األفعـال هده باختالف طبيعة النظام السياسي القائم ومدى 

تقديره للمخاطر الناجمة عن هده المطالب و طبيعة الفرص المتاحة أمامه لاللتفاف حولها أو 

نها و الظروف اإلقليمية و الدولية المحيطة....الخ. ولذلك قد تأخذ ردود لتفريغها من مضمو

األفعال هده شكل الرفض الكامل لهده المطالب و التعامل معها باعتبارها تهديدا للنظام أو 

لالستقرار السياسي و االجتماعي أو القبول الجزئي لهده المطالب على النحو الذي يضمن مشاركة 

التي تشكل تهديدا خطيرا للنظام واستبعاد لمطالب القوى األكثر راديكالية و القوى و الجماعات 

ثورية أو القبول التدريجي لهده المطالب من خالل خطة زمنية تتضمن فترة انتقالية تسمح 

باستيعاب المطالب و هضمها تدريجيا دون إخالل مفاجئ بالتوازنات االجتماعية و السياسية 

 القائمة.
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 التنشئة السياسيةلثالث : األحزاب و المطلب ا    

تلعب األحزاب السياسية دورا مهما في غرس مبادئ و قيم و معايير سياسية معينة و نقلها     

إلى الجماهير. وفي هدا السياق فإن محصلة نشاط األحزاب قد يصب إما في اتجاه المحافظة عل 

ة السائدة الثقافة السياسية السائدة ودعمها و تثبيتها أو في اتجاه تغيير منظومة القيم المشكلة للثقاف

     و خلق ثقافة سياسية جديدة تحل محلها.                                                                                          

وتعتبر األحزاب الراديكالية أو الثورية التي تطمح في تغيير النظام السياسي و االجتماعي القائم 

اتجاه تغيير الثقافة السياسية السائدة و إحالل ثقافة جديدة محلها و على أكثر األحزاب دفعا في 

بالتالي فإن انتشارها و تصاعد نفوذها و تأثيرها على الجماهير يمكن أن يكون مؤشرا على تآكل 

                                  منظومة القيم السائدة.                                                                                   

وفي المجتمعات التي تعاني من عدم التجانس العرفي أو اللغوي أو الديني أو الطائفي تلعب     

األحزاب دورا مهما إما في اتجاه دعم الثقافات الفرعية المرتبطة بالعرق أو اللغة أو الدين أو 

و القومية. وفي هدا السياق فد يكون األحزاب  بالطـائفة أو في اتجاه دعم ثقافة الوحدة الوطنية

أحد العوامل التي تساعد إما في زيادة حدة االنقسامات الطائفية و العرقية كما حدث في لبنان 

مثال و إما في التخفيف من حدة التوترات والمساعدة على بلورة مفاهيم تساعد على تحقيق المزيد 

في الواليات المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن بعض  من االندماج و االنصهار القومي كما يحدث

دول العالم الثالث بررت سياساتها القائمة على رفض التعددية و األخذ بنظام الحزب الواحد من 

اعتقادا منها أن الحزب الواحد هو األقدر على   منطلق الحاجة إلى استكمال عملية البناء القومي 

الوالء الوطني و القومي على حساب الوالء القبلي أو  أن يشكل بوتقة صهر تعلــي من قيمة

الطائفي. غير أن تجربة العديد من دول العلم الثالث أثبتت أن هيمنة الحزب الواحد و خصوصا 

إدا ارتبطت هده الهيمنة بتجاوزات للسلطة أو بشيوع الفساد تضر بالوحدة الوطنية بأكثر مما 

ح في إرساء دعائم نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على تضر بها التعددية الحزبية و بأن النجا

التعددية قد يكون هو الضمانة الحقيقية للمحافظة على الوحدة الوطنية على المدى الطويل. ففي 

الهند مثال و رغم المشاكل الطائفية الهائلة التي تواجهها كان من الصعب المحافظة على وحدة 

. وفي الواليات المتحدة و رغم تفجر اإلضرابات الدولة في غياب الديمقراطية و التعددية

العنصرية من حين إلى آخر يساعد رسوخ قواعد اللعبة الديمقراطية على الحيلولة دون تفاقم هده 
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االضطربات و العمل على احتوائها بسرعة فالحزبان الكبيران في الواليات المتحدة أي الحزب 

"الحلم م اختالف األساليب والوسائل. فكرة الجمهوري و الحزب الديمقراطي يغذيان معا رغ

التي تطرح كنموذج فريد للتعايش القائم على التنوع وقبول  " األمة األمريكية"و األمريكي"

اآلخر. و بهده الطريقة يلعب الحزبان الكبيران دورا مهما في تمكين النظام السياسي األمريكي 

 من أداء دوره كبوتقة صهر بكفاءة و فاعلية

  

 النظم الحزبيةأنماط المبحث الخامس: 

يقصد بالنظم الحزبية اإلطار الذي يحدد هامش الحرية المفتاح لو جود وحركة األحزاب    

وتستند غالبة الدراسات  ولطبيعة العالقات والتفاعالت بينهما أو بين األجنحة المتنافسة في داخلها.

إلى معيارين متداخلين في الواقع لتصنيف األحزاب وهما عدد األحزاب ودرجة المنافسة بينهما 

.فادا ما استندنا إلى معيار العدد يمكن تصنيف النظم الحزبية إلى ثالث فئات أو أنماط نضام 

بوجود أحزاب أخرى الحزب الواحد ويقصد به النظام الذي يهيمن عليه حزب واحد وال يسمح 

تنافسه ونضام الحزبين ويقصد به النظام الذي يهيمن عليه حزبان كبيران حتى لو وجدت أحزاب 

أخرى هامشية بجورهما ونظام تعدد األحزاب ويقصد به النظام الذي تتنافس على قمته مجموعة 

الحزبية إلى ثالثة  من األحزاب الكبيرة. أما إدا استندنا إلى معيار المنافسة قيمكن تصنيف النظم

أنماط أيضا: نظم تنافسية و يقصد بها النظم التي يوجد بها أكثر من حزب واحد تتنافس دون 

قيود للوصول إلى السلطة و النظم غير التنافسية و يقصد بها النظم التي يهيمن عليها حزب واحد 

دة في العديد من دول العالم و النظم شبه تنافسية و يقصد بها نظم التعددية الحزبية المقيدة الموجو

 الثالث و التي ال تسمح بتداول حقيقي للسلطة.                            

 المطلب األول :  نظام الحزب الواحد

وهو نظام يحتكر فيه حزب واحد السلطة دون منافس. و يسود هدا النظام في دول كثـيــرة     

ا كبيرا مثل الدول الشمولية و الدول النامية وفي دول تختلف نظمها السياسية و االجتماعية اختالف

أخرى. غير أنه يتعين التميز بين نظام الحزب الواحد في الدول الشمولية ونظام الحزب الواحد 

في الدول النامية. ففي الدول الشمولية يتميز الحزب الواحد بكونه يحكم من خالل رؤية 
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, ويحدد مواقفه استنادا لها. أما نظام الحزب الواحد إيديولوجية شاملة يحاول فرضها على الجميع

في الدول النامية والدي ساد في العديد من الدول اإلفريقية واألسيوية, في مرحلة ما قبل االستقالل 

فهو نظام يتفق مع السمات العامة لنظام الحزب الواحد, من حيث االستئثار بالسلطة وعدم السماح 

 لى إيديولوجية متكاملة  وعادة ما يكون أداة في يد شخص الحاكم.                                      بأية معارضة, لكنه يفتقر إ

تجدر اإلشارة أيضا إلى وجود نمط ثالث من أنماط الحزب الواحد, وهو نمط الحزب القائد     

م التعددية في إطار جبهة وطنية مكونة من عدة أحزاب, فرغم أن هدا النمط يقترب شكال من نظا

الحزبية إال أنه يختلف عنه تماما في الجوهر, فال توجد تعددية حزبية فعلية, ألنه ال توجد 

معارضة حزبية أو تنافس حقيقي بين األحزاب, وال يسمح لغير األحزاب في المشاركة في الجبهة  

اب المشاركة بممارسة العمل السياسي رسميا. ويحتفظ الحزب القائد لنفسه, في إطار جبهة األحز

في الحكم, بوضع متميز يمكنه من القيادة والتوجيه واحتكار حق اإلتصال والتجنيد السياسي 

وممارسة النشاط الحزبي داخل المؤسسات التابعة للدولة, أما األحزاب األخرى في الجبهة فتبدو 

سوريا  مجرد ديكور يدور في فلك الحزب الواحد, ومن أمثلة دلك جبهة اإلئتالف الحاكم في

 بقيادة حزب البعث.

 المطلب الثاني : نظام الحزبين

وفيه يتصدر حزبان كبيران المنافسة على الساحة السياسية, ليس ألن األحزاب األخرى     

ممنوعة بل ألنهما استطاعا دون غيرهما أن يستقطبا دون غيرهما أن يستقطبا أصوات الناخبين 

األمر نظام متعدد األحزاب على الصعيدين القانوني , فنظام الحزبين الكبيرين هو في حقيقة 

والسياسي, لكن عملية تداول السلطة أصبحت بحكم تفاعالت الواقع والثقافة السياسية السائدة, 

 حكرا على حزبين فقط. ومن أمثلة هدا النمط كل من الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا.                                     

ففي الواليات المتحدة يتداول السلطة حزبين سياسيين كبيران هما الحزب الديمقراطي الذي تأسس 

, وإلى جانب هدين  م1854والحزب الجمهوري الذي تأسس هو اآلخر سنة  م1800سنة 

الحزبين توجد عشرات األحزاب األخرى منها أحزاب شيوعية واشتراكية وليبرالية وأحزاب 

افة ألوان الطيف السياسي. غير أنه لم يحدث في تاريخ الواليات المتحدة محافظة وغيرها من ك

أن وصل إلى مقعد الرئاسة األمريكي من غبر هدين الحزبين, وأعلى نسبة من األصوات حصل 

عليها مرشح من غير هذين الحزبين كانت لمرشح من الحزب التقدمي حيث حصل في انتخابات 

إجمالي أصوات الناخبين , لكن مرشحي األحزاب  من  16,6%على م1924الرئاسة عام 
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الصغيرة يحصلون مجتمعين على نسبة ال تتجاوز خمسة في المائة في معظم األحوال, وفي 

من مقاعد الكونغرس  99%االنتخابات التشريعية يفوز الحزبان الكبيران معا بأكثر من 

ام تعددي , إدا نظرنا إليه من األمريكي في معظم األحيان والنظام الحزبي في بريطانيا هو نظ

زاوية الحرية الممنوحة لتشكيل األحزاب أو الوجود الفعلي لهده األحزاب على الخريطة السياسية 

, ولكنه نظام ثنائي إدا نظرنا إليه من زاوية عملية تداول السلطة أو عدد المقاعد التي تحصل 

ووصلت هده  90%لدوام بأزيد من عليها األحزاب في مجلس العموم . فقد احتكر حزبان على ا

من إجمالي أصوات الناخبين , وهدان الحزبان هما اآلن  98%النسبة في بعض األحيان إلى 

, الملكي المحافظ وحزب  toryحزب العمال وحزب المحافظين ) وكانا قبل دلك حزب التوري 

ر أنه تجدر اإلشارة أو األحرار, ثم حل محلهما الحزب الليبيرالي المحافظ ( غي whigsالهويج 

إلى وجود أحزاب قومية محلية تحصل على نسبة كبيرة من األصوات في اسكتلندا وويلز, وأيضا 

في ايرلندا الشمالية التي تتمحور الخريطة فيها حول الصراعات الطائفية بين البروتستانت 

 والكاثوليك.  

 

 المطلب الثالث :  نظام تعدد األحزاب    

وهو نظام ال يتسم فقط بوجود أحزاب كثيرة متنافسة في حلبة الصراع على السلطة وإنما     

أيضا بتوافر فرص متكافئة للتداول أو اقتسام السلطة بين أكثر من حزبين. فالحزب الذي يحصل 

على أكبر عدد من المقاعد هو الذي يخول له تشكيل الحكومة , أما إدا لم يتمكن أي حزب من 

ل على أغلبية مطلقة فيتعين في هده الحالة تشكيل حكومة ائتالفية , والواقع أنه باستثناء الحصو

الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا , فإن التجربة الديموقراطية في الدول الغربية أفرزت نظما 

الدول  تعددية حزبية. غير أنه بينما يندر بأن تستقر أحوال الخريطة الحزبية السياسية في بعض

كايطاليا وفرنسا حيث نجدها في دول أخرى مستقرة وتكاد ال تتغير, ففي فرنسا مثال استطاع 

الحزب الديجولي أن يصبح أكبر وأهم األحزاب السياسية في السنوات العشر األوائل بعد قيام 

, لكن وزنه ما لبث أن تضاءل لتصعد أسهم الحزب م1958الجمهورية الفرنسية الخامسة عام 

شتراكي مند منتصف السبعينيات بعد مرحلة طويلة من التدهور , ورغم أن فرص حصول اال

أي من األحزاب الكبيرة في فرنسا على األغلبية المطلقة ال تزال قائمة إال أنها تتضاءل لتفسح 

المجال أمام صيغ متعددة من الحكومات االئتالفية بين األحزاب اليسارية من ناحية, واألحزاب 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



ة من جهة أخرى . أما ايطاليا إلى التدبدب السريع في ثقل وأوزان األحزاب هناك, فإن اليميني

فرص حصول أي من األحزاب الكبيرة على األغلبية المطلقة تبدو منعدمة تقريبا, أما في معظم 

الدول اإلسكندنافية وخاصة في النرويج فقد استقرت الخريطة الحزبية على أساس تعددي , يندر 

تمكن حزب واحد من الحصول على األغلبية المطلقة, لدرجة أن نسبة التغير في عدد معه أن ي

   .℅ 3األصوات التي تحصل عليها األحزاب الرئيسية ال تتجاوز 
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