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 تقييم األداء الوظيفي لألحزاب السياسية يف األنظمة الدميقراطية 

   م.م. هديل نواف أمحد 

 30/6/2019 تأريخ القبول:   26/5/2019 تأريخ التقديم:
 المقدمة

تحتاا األحزحاااحسألحسية يااةيألناامألسيألسياا ىألية ياامألقساايأل ةقاايأللة ترحيةاايألتتاا ىأل  اايألتريااة أل
حزي يااةيألسرناارحلاأل  اا ألنةتاا ألحاا ألتبيااة ألحزحاااحسألل ساايألحس سيياا مأل  اا  يألحسحرةاا مأل حسحتاا  أل

 حسج عة مألذحمألحسي  عألحسية يمألك ك يألسي يمألنمأل ك س مألحزسي يألحسية يةيألحس ع صار،األ  ا أل
ألةي حأل    رييأل ي قفألهذهألحزحاحسأل كلألحرةيأل ل يألتتةةل.

تتاا ىألحساالة ترحية مألحسةر ةاايأل    اا تأل  اايألحستريااة ألحسلياات ريأل حستاا س سمألس ع االأل حسياا   أل
حسحا امألحستاا ركماأل ها أل اا ألةجعالأل ايألحزحاااحسألحسية ياةيأل ياةي تألحجت   ةاا تأل ية ياة تألةتالفألقساايأل
حسااار يألحس   اااارأل حسااالحقىأل اااةيألحس سييااا مألحسحك  ةااايألحست ق ااايأل حس ااا حييأل ااايأل ااا لأل ت سااايأل تسياااةىأل
حسع ااالألحسية يااامأل  اسةااا مألحسليااات رةيألحس ت حاااياألنااامأل تااال تت ألاااار ةيألت  ةااالأل صااا سحألحس ااا حيسةيأل

ألست أل ح ألحس ص لألقسيألحسي ييأل قة ل،ألحسحك  يألس ألحالس   ىألقسيألحس ع ر ي. حسلن عأل 
تعاا لألسه ةاايألحس حاادألقساايأللرحياايألحسع االألحسحا اامأل ي ةعاايأل ياا قفألحزحاااحسألحسية يااةيألناامأل
حزسي ااايألحسلة ترحيةاااياألحذألحيألحزحااااحسألحسية ياااةيألحستت ااامأل ااايألسيااا ىألية يااامألتت ةاااليألقسااايألسيااا ىأل

سمألحس جت ع مألتسيىأل ت عأل   لئأل قاةىأل    ريا مألية يمأللة ترحيمأل ع صرألس ألحلةداألقذأل ل
تااال  ألس  ياااا  ح،ألنااامألحسحتاااا  ألحس لسةااايأل حست س سةاااايأل حسية ياااةياألسااااذس ألنااا زحاحسألحسية يااااةيأليتاااارمأل

ألكفع سة مألحجت   ةيأل حس ر رة مألحسية يةيأل حالقتص لةيأل حالجت   ةيألسرحاحس.
تياا رألحسح صاالألتتاا ىألحسلرحياايأل  اايألنر ااةيأل ف لهاا ألحيألحسحاااسألحسية ياامأل  اا سر ىأل اايألحس

ناامألحزسي اايألحسلة ترحيةاايألقالألحساادألة اا ر ألل رهأل اااكلألنعاا لأل  اايأل اارحرألحزحاااحسألحستت ةلةاايأل  اايأل
ألحسر ىأل يألحستي رألحستكس س جمألحسح صلألحسذيألسلىألقسيألتت ةلألن   ةيألت  ألحزحاحس.
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تعاا لألحاااك سةيألحسلرحياايألقساايألحلج  اايألحاا لألحستياا سلألحستاا سمأل هاا ألس اا ذحألتترحجااعألحزحاااحسأل
ألحستة ىأل بل حره أل   ألهمألسي  سألحسترحجع؟ألحسية يةيألنم

حستياااىألحس حااادألقسااايأل  ح اااةيألن ااا تأل ااايأل تل ااايأل   ت ااايألتسااا  لألحس  حااادألحز لألتعرةااافأل
حزحاحسألحسية يةيأل سهىألحس ي قفألحسحا ةيألنامألحساسيىألحسلة ترحيةايألس ا ألحس  حادألحس ا سمألنتيار ألقسايأل

ألتتةةىأل ي قفألحزحاحسألنمألحسسيىألحسلة ترحيةي.
 المبحث األول

 األحزاب السياسية ووظائفها تعريف
 اااايألحسصااااع  يألس   حاااادألتتاااالةىألتعرةاااافألجاااا  عأل اااا سعألسرحاااااحسألحسية يااااةياأل  صاااايتأل حيأل
حزحاااحسألحسية يااةيألياا هر،ألتتيااىأل  سااا  سةيأل هاامألياا هر،أل رك اايأل  عتاال،األ ذساا ألةرجااعألال اات فأل

ساا ألحستياا سلألحارحءأل حالةلة س جةاايألس  فكاارةيأل حس اا ح ةيألحسااذةيألتساا  س حألهااذحألحس فتاا ىاألستااذحألةس ةاامأل  ة
ألكةفأله ألحسحاسألحسية يمأل كةفألساباأل  ألهمألحس ي قفألحالل حرألحستمألةت ىأل ت .

 المطلب األول: تعريف الحزب السياسي
حسحاااسألناامألحس ةاايألساادألسك اارأل اايأل االس لاأل قاالأل ةساامألكتااسألحس ةاايألهااذهألحس االس المألنجاا ءألناامأل

قااا ىألسيااا يألحسعااارسألحسحااااسألج   ااايألسااا  أل حسج اااعألسحااااحسأل حااااسألحسرجااالألسصاااح  دأل جسااالهاأل كااالأل
ألتا ك مألق   تىأل س   ستىألنتىألسحاحس.

 حسحااااسلألحسسصاااةسألةتااا لألس يسااامألحا ااامأل ااايألحس ااا لألسيألحيااامأل سصاااة مأل   ستااا سمألنااا يأل
أل.(1)حسحاسألسدأل ل،أل لس المألسة ةيأل يأل ةست ألحسج   يأل حسي قفي

س  ألحصي ح ألنتلأل رلمألتع رةفأل تعالل،ألس حااسأل هامأل تاب ر،أل  س  فةايألحسفكرةايأل حس ت نةايأل
ألالجت   ةيألحستمألسابألنةت .س ا صأل حس ةقيألح

نتالأل اارهفأله ر ساالألالا ةاالألحسحاااسألحسية يامأل بساادألخحس سي اايألحس  تصاايأل تتاالةىألحس راااحةيأل
أل.(2) حست  ة ألحسية يةيألتحمألسي ت ألنمألحالست    مخ

                                                 

أل.309األل.ياأللحرألسي يألحسعرساأل ةر ماألص1ح يأل سي راألسي يألحسعرسألحس حةياألا(أل1)
أل.86األص1979األ ي عيألحسلحرألحسج  هةرةيألس ساراأل سة اياأل1ةشاألحسع  ىألحسية يةياألي  مأل ح لألا (أل2)
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  ااارهفألحسك تاااسألحس رةيااا سمألحل  سااالأل ةااار ألحسحااااسألحسية يااامأل بسااادأل ج   ااايأل ااايألحزنااارحلأل
أل.(1)حس يسةيأل  يألسي  أل  لسأل تف أل  ةدأل ةيألحس جت عحتحلمأل جت له ألحسذحتةيألسترقةيألحس ص حيأل

ةعت ااارأل سةااا ىألكااار  ألحزحااااحسألحسية ياااةيأل ااايألسهاااىأل رتكااااحمألحسلة ترحيةااايألحةااادألة كااايأل
أل.(2)  حييتت ألح تة رألرقة ألحس ارحءأل تعةةيألحسحك  يأل   ست سمألتترةرألق  ة ألحس  ل

ياألساذس ألةصاعسأل تصفألحسلكت ر،ألس ة ايأل  الألحسح اةىألحزحااحسأل بستا أليا هر،ألية ياةيأل رك ا
حسسياارألقسةتاا أل اايأل جتاايألسياارأل ححاال،األنتاامألتعاارهفألحسحاااسأل نتاا تألس لس سةاادألحستسية اامأل ااىألتعرناادأل نتاا تأل

ألس   لقدأل سهلحندأل تعرندأل ر،ألس رىأل   ت  رأل ي قفد.
نتمألص  مألتعرةافألجا  عألس حااسأل ها ألتسياةىألة اىأل ج   ايأل ايألحزنارحلألتالةيأل اسف أل

عألحستسفةذاأل ذس أل  سع الألنامأل يأل ححالأل  ايأل اىألحسرسة ألحسية يةيأل تع لأل  يأل  عألسنك ره أل   
سك اارأل االلأل  كاايأل اايألحس اا حيسةيألقساايألصااف نتىأل   اايألتاا سمألحسحكااىألس أل  اايألحزقاالألحستااب ةرأل  اايأل

أل.(3)قرحرحمألحسي ي مألحسح ك ي
 ةعتتلأل سج  ةيألك سيت سمأل  يألحسحاسأله ألحجت  عأل يألحسس  ألسارسةتىألس ألةسا ل يأل  اذهسأل

أل.(4)ية يمأل ححل
حست ااا ةاأل حال ااات فأل حستسااا ق ألسحة سااا تأل اااةيألحستعااا رفألحس  ت فااايألس حااايأل  ااا أليااا  أل ااالىأل

سرحاااحسألحسية يااةياألسكاايألس  ااسألحستعاا رفألتتحاالدأل   ااار،أل اايألحس فتاا ىألحسحتةتاامألستسيااةىألحزحاااحسأل
أل الية  ألي  حت ألحسست قمألستجر يأل   رييألحسي يي.

                                                 

األ ي عيألجمألت  ياألحس ري ىاأل2ص حألحسلةيأل  لألحسرح يألحسل  ياألحس ل لألقسيألحسع  ىألحسية يةياألي(أل1)
أل.378األص2003

(2) William Cross, Political Parties, Canada, 2004, P. 8.  

أل3) أل( ألحسح ةى أل  ل أليس ة ي ألحس ع صرا ألنمألحسع سى ألحزحاحسألحسية يةي ألحست هر،األ1ك  لا ألحسعر ما ألحسفكر أللحر ا
أل.أل71األص1982

األ ي عيألج  عيأل ةلحلاأل ةلحلاأل1حي يأل ح لألافة ألحسع سماألحزسي يألحسية يةيأل حسليت رةيألحس ت رسياألي(أل4)
أل.262األص1986
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فألس اا ألحسفكاارألحس ة رحساامألنةركاااألناامألتعرةفاادألس حاااسألحسية ياامأل  اايألحسج سااسألحسع  اامأل حستاال
حسستاا قمألس ع  ةااايألحسية ياااةيألحستاامألةتااا ىأل تااا ألحسحاااسأل حس صااا لألقسااايألحسياا ييأل حس اااا ركيألنااامألصاااسعأل

ألحسترحراألك  ألحيألحس رس  جألحسية يمألس حاسألة عسألل رحتألج هرة تألنمأل رح يألتبيةيد.
 اا يألحسحاااسألألAndre Aauriou حسلرةاادألح رةاا ألألJoen Jiquelنةعاارفألجاا يألجةكاا لأل

 ح امأل ايألسجالألحسحصا لأل  ايألحسال ىألحسااع مأل ةتالفألتسيةىأللحقىألةتحار أل  ايأل يات ىأل يسامأل أل
أل.(1)س  ص لألقسيأل   رييألحسي ييأل ةةيألتحتة ألية ييأل عةسي

حسحاااااسألحسية ياااامأل ت ساااادألهاااا ألكاااالألتج ااااعأل اااايألألG. Burdeu ةعاااارفألجاااا راأل ةاااارل أل
حزااا  صألةس ساا يأل اا ع ألحزنكاا رألحسية يااةيأل ةع  اا يأل  اايألحستصاا ره أل تحتةتتاا األ ذساا أل ج ااعأل

 ستااا أل حسياااعمألس  صااا لألقسااايألحسيااا يياألس أل  ااايألحزقااالألحستاااب ةرأل  ااايألسك ااارأل اااللأل ااايألحس ااا حيسةيألح
أل.(2)قرحرحمألحسي ييألحسح ك ي

 المطلب الثاني: وظائف األحزاب في األنظمة السياسية الديمقراطية 
 صااارفألحسسياااارأل ااايألحزياااا ألحالةلة س جةاااايأل حستسية ةاااياألهساااا  أل ااايألةاااارىألحيألحزحاااااحسأل

ي ياةيأل ت رسايأل ا زحاحسألحستت ةلةايألحستامأليتارمألحسية يةيألحس ع صر،ألترحجعمأل يألسلحءأل ي قفتا ألحز
 ااا لألحستاااريألحست ياااعأل ااااراأل ذسااا أل عااالألحيألسصااا حمألهاااذهألحس يااا قفألتاااسلىأل  ااااكلألسن ااالأل ااايأل

األسكااايأل ااايألجتااايأل  سةااايأل ر اااىأل(3)حسج   ااا مألحس ااا  ييأل   ت ااافألحسحركااا مألحالجت   ةااايأل حس ت نةاااي
يألحا امألقسايألح ارألصحيألهاذهألحسفر اةيألنامأل عا ألحسحا الماألحالألحيألهاذحألحسترحجاعألةتفا  مأل ايألس ا

 ذس ألزي  سأل تعلل،أل ست لألترحجاعألسحااحسألحسج ا هةرأل يتا رألسحااحسألجلةال،ألستا ألسهالحفأل  يا قلأل
ألنمألحسسيىألحسلة ترحيةيألنة  ألةبتملألاألسذس ألة كيألحصرألحس ي قفألحستمألتسلةت ألحزحاحس(4)  ت في

أل

                                                 
(1) Marcel Prelot, Science Politique, P.u.f., Paris, 1967, P. 10.  

(2) Bnrdeau G. Trait de science Politique, Citepar, Mehouni A: Droit 

constitutional, 2000, P. 14. 

(3) Ibid, P. 4. 

(4) Larry Diamond and Richard Gunther, Types and Functions of Parties, 

Political Parties and Democracy, London, Jhons Hopkins University Press, 

2001, P. 3. 
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 التوظيف السياسي والترشيح لالنتخابات: -1
ت يةاافألحستاا ل،ألحسية يااةةيأل ح ت اا رألحس راااحةياأل اايألسهااىألحس ياا قفألحسحا ةااياألهاا ألتكاا ةيأل أل

  سدألة كيألح ت  رألحزحاحسألححلألسل حمألحسفرصألحسية يةيأل ايأل ا لألحس يا ه يألنامألحستتا ءألحزنارحلأل
األ سياارحتألزه ةاايأل(1)حساذةيأليةاااة  يأل  حقااعأله  اايألنامألحسياا ييألس أل تع ةاارأل  اارألحستةا ىأل اال رألحس يااةي

تار ألحال ت ا رأل  ايألسي يات األ هسا  أل ايألةارىاألهذحألحسل راألت ت فألحارحءألح لألحس عا ةةرألحستامألةف
حيألح تةاا رأل راااحمألحزحاااحسألس ست   اا مألهاا ألناامألحزياا  ألق ااةيأل ااابيأللح  اامألتسي اادألحس اا حقحأل
 حست حسةيألحسلح  ةيألسرحاحسألحتيألقذحأل  ألت حنرمألساذس أل ا ح يألق س سةايألت اعت ألحسل ساياأل هسا  أل ايأل

ست   ااا مألحساااذيألةحاااللألحسكةفةااايألحستااامألةااارىألحيأل   ةااايألحال تةااا رأل   ةااايألق س سةااايألةسي تااا ألقااا س يألحال
أل.(2)   ج ت ألة ت رألحسحاسألحسية يمألحسا صألحس سهلألساةلأل سصسألحست   مأل  ى

 هساا  أل اايألةاارىألحيأل ياابسيألحال تةاا رألااابيألحا اامأللح  اامألالألتتاال لألنةتاا ألحستاا حسةيألحستاامأل
ت اااعت ألحسيااا ييألحسح ك اااياأل  ااا لألذسااا ألنس سااالحأل حسسااار ةجأل حس  سةااا ألحةااادألةحاااللألسي  تااا ألحالست ااا  مأل

أل.(3) ع ةةرألحستمأل يأل  ست ألةتىألحال تة رحس

دارة العملية السياسية: -2  تشكيل الحكومة وا 
لحر،ألحسع  ةاايأل حيأل اايأل ااةيألسك اارألحس ياا قفألسه ةاايأل عاالألحالست   اا مألهاامألتاااكةلألحسحك  اايأل ح 
حسية يااااةياأل حةاااادألتيتاااارألحزحاااااحسألحسية يااااةيألناااامأل عاااا ألحسحاااا المألر  تتاااا ألناااامألحسيااااةير،أل  اااايأل

حيألح كست ألذس أل ايأل ا لألحسحصا لأل  ايألحز   ةايألنامألحس رس ا ياأل سيي مألحسل سيأل اكلأل ي  األ
  ااايأل اااىألتااااكةلألحسحك  اااياألس أل  ستحااا سفأل اااعألسحااااحسألس ااارىألنااامألح سااايألحسفاااالألنااامألتحتةااا ألهاااذحأل

أل.(4)حستلف

                                                 
(1) Ibid, P. 7 

(2) Revency Hazan and Giden Rahat, Democracy within Parties, Candidate 

Selection Methods and their Political Consequences, Oxford University Press, 

2010, P. 3. 

(3) Revency Hazan, Op. Cit., P. 4. 

(4) Joseph Lapalambora, Jeffery Anderson, (Political Parties) in Mary Hawkes 

Worth and Maurice Koqan, Encyclopedia of Government and Politics, U.K. 

Tylar & Francies, 2002, P. 39.  
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   اايألهااذحألحزياا  ألةعت اارأل فتاا ىألحسيااةير،ألسحاالألحس فاا هةىألحس رت ياايأل تاالر،ألحزحاااحسأل  اايأل
 ت اافأل ايألسياا ىألقسايأل  اارأل ص صا تأل حيألحسيااةير،ألقاالألحستةا ىأل تااذهألحس يةفاياأل ةاارألحيألهاذهألحستاالر،ألت

لحرتتاا ألسكستاا ألالألتااسليأل  س اار ر،ألقساايأل جاا لألحك  اايألنع سااياأل تيااتلأل اايأل   ةاايألتاااكةلألحسحك  اايأل ح 
ستةجاايألحسصاارحعألحسااذيألقاالألةيتاارأللح االألحسحاااسألحسية ياامألناامألحاالألذحتاادألناامألقياا رألحستساا ن ألحاا لأل

أل.(1)حس  حقعألحسحك  ةي

 اخبين:بناء الهوية السياسية وتوجيه الن -3
حةدألتع لألحزحاحسألحسية يةيأل  ايأل سا ءألحست ةايألحسية ياةيألسرنارحلأل ت جةادألحسسا   ةيأل ايأل

تتساا ن ألألelectoral market ا لألحسح اا مألحالست   ةاايأل ها أل اا ألةتي ااسأل جاا لأليا  ألحست   ةاايأل
 اايأل  ستاا ألج ةااعألحزحاااحسألس حصاا لأل  اايألسك اارألقاالرأل اايألسصاا حمألحسساا   ةياأل ذساا أل  يااتع  لأل

ةيأل   ست سمألتعت رألحالست    مألححلىألحس ي قلألحزي يةيألستة  ألحست ةايألحسحا ةايألنامألحسل  ةيألحالست   
أل.(2)حس ييألحالست   م

 التعبئة االجتماعية وتحقيق االندماج االجتماعي: -4
تك اايألسه ةاايأل يةفاايألحستع قاايألحالجت   ةااياأل ساال  ألالألتاات كيألحزحاااحسأل اايألتحتةاا ألهاالفأل

ستع قيألحالجت   ةيأل  ستا أل  ايأليا ةلألحس  ا للألحس جا ءألحس ص لألقسيألحسي يياألسيألت جبألقسيألتتسة مألح
أل.(3)قسيألت يةفألحسست   مألحسع  سةيأل حدألحسج  هةرألس لن عأل يأل ص سحت ألنمأل جدألحسحك  ي

تحااالدألحستع قااايألحالجت   ةااايأل ااا راألحستسااا حمألحسحا ةااايأل ااايأل ااا لألحسحركااا مألحالجت   ةااايأل
تاسجحألحزحااحسألنامألحيألتكا يألألس ج  هةرألنمألح سيألحسعلحىألحالتص لألحسية يمألسلىألحزحاحساأل سل  

حس ياااةيألحزي يااامأل اااةيألحسسااا   ةيأل حسحك  ااايألن ستااا ألتيااا هىأل ااااكلأل ح اااحألنااامأل   ةااايألحالياااتترحرأل
حسية يماأل يأل  لألحسل رألحساذيألتسلةادألنامألتحتةا ألحالسال  األحالجت ا  ماأل ذسا أل  اسحألحس ا حيسةيأل

أل.(4)س  ا ركيألحسية يةيألحسف   يألنمألقي رألحسسي ىألحسية يم
أل
أل

                                                 
(1) Ibid, P. 402. 

(2) Joseph Lapalambora, Op. Cit., P. 403. 

(3) Ibid, P. 404. 

(4) Ibid, P. 405. 
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 ح وتعريفها:تجميع المصال -5
ةتصااالأل ع  ةااايألتعرةااافألحس صااا سحلألحستع ةااارألحل  سااامألس  صااا سحألحسية ياااةيألحستااامألة   تااا أل
حسحاااساألس اا ألتج ةااعألحس صاا سحألنةاااةرألقساايأل   ةاايألر اايأل  ت اافألس صاا سحألحسج   اا مأل ااعأل ع اات أل

األ هذهألحسع  ةيألت ت فألي ةعتت أل   ت فألحس ي قلألحستمألتتىأل  ست األنع ايأليا ةلألحس  ا لأل(1)حس ع 
حاحسألحسية يةيألنمألحسسي ىألحسرق يمألحز رةكمأل تج ةعألحس ص سحأل  لألحسح  ايألحالست   ةاياألتت ىألحز

س اا أل ااااكلألريااا مأل اايأل ااا لألحس اااست رحمألحسحا ةااياألس أل ااااكلأل ةااارألرياا مأل ااايأل ااا لألحالتصااا لأل
   ت ااافألحسج   ااا مأل حسفقااا ماألس ااا ألنااامألحسسيااا ىألحس رس ااا سمألنتاااتىألهاااذهألحس يةفااايأل عااالألحالستتااا ءأل ااايأل

 ااا ىألحستفااا   ألحااا لألي ةعااايألحالقت نااا مألحسحك  ةااايأل  اااذس ألتاااسليألل رألنااامألحالست   ااا مألسيأل عااالألقت
أل.(2)ترج يأل ي سسألحسفق مألحالجت   ةيأل ست ت ألقسيأل رحكاألحت  ذألحسترحر

ةت اااحأل  ااا ألتتااالىألحسااادألت جااالأل عااا ألحست ااا ةاحمأل حال ت نااا مألنااامألحس يااا قفألحستااامألتسلةتااا أل
تسلةتاا ألحزحاااحسألناامألحسااسيىألألحزحاااحسألحسية يااةيألناامأل  االحيألحسعاا سىألحس  ساادأل ت رساايأل  س ياا قفألحستاام

حسلة ترحيةاااايألحس يااااتتر،ألناااامألحسةاااارساأل حستاااامألتت  اااالأل تج ةااااعألحس صاااا سحأل تجسةاااالألحسكاااا حلرألحسية يااااةيأل
س  س صسألحسحك  ةياأل تسيةىألحسع قايأل اةيألحسحا كىأل حس حكا ىاألس ا ألحس يا قفألحستامألتسلةتا ألحزحااحسأل

 لألحستااامألتعااا سمأل ااايألنااامألل لألحسعااا سىألحس  سااادألنتت  ااالأل  ح  سااايألتحتةااا ألحستك  ااالألحستااا  مألنااامألحسااال
حالستيا   مأل  اايألسياا أل رقةاايأل ي قفةااي...ألحساا األ كااذس ألتتاا ىألحزحاااحسأل  يةفاايألحستع قاايألحسية يااةيأل
   صيألنمألسيا ىألحسحااسألحس ححالأل  يةفايألحس ا يأل حسياةير،أل  يةفايألق اف ءألحساار ةيألزستا ألت  الأل

ىألحسية ياامألسياا ىألحسحاااسألحس ححاالاألزيألحسحاااسألحس ححاالألة اا ر ألل رحتأله  اا تألناامألتاال ةىألااار ةيألحسسياا 
 يأل  لألحستع قيألحسية يةيألس  ا حيسةيأل حستبكةالأل  ايألحسصافيألحسك رةا ةايألس ت قالألحسية يامألحتايأل حيأل

أل.(3)سىألةكيألة   ت 

                                                 
(1) Paul Webb, Stephen White, Party Politics in New Democracies, New York, 

Oxford University Press, 2007, P. 15. 

(2) Aurel Grossant, Wolfqang Merke, Political Party Formutant in Presidential 

and Parliamentary System, 2004, P. 41.  

أل3) ألحتج ه مأل( أللي قما أله ل ألحسلةي ألي  م ألحسية ييا ألس ج  ع ماأل1نمأل  ى ألحس ج  ألحز  ي ألحست هر،ا ا
أل.184-183األص1999
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هس سا ألحسك ةارأل ايألحسلرحياا مألحستامألركاامأل  ايألحسج سااسألحسا يةفمألسرحااحسألحسية يااةياألقذأل
لة ترحيةايألس ألاا  سةيألسر عأل ي قفألرقةياةيألسرحااحسألحسية ياةيأليا حءتألك سامألأليةج  سلألسة   يسكلأل

أل-ل(1) همألك  ألة م
ألتسيةىألحلرحل،ألحسية يةيألس اعسأل حستي ة ألس   لئألحسحاس. .سأل
 قل  األحس  حييألنمألحسحاسأل تع ة دألحالستاحىألحسية يم. .سأل

    رييألحسحاسألل رألحس يةيأل ةيألحسرسيألحسع ىأل حسحك  ي. .األ

مألساالىألح تةاا رألحستاا ل،ألالست اا  تىأل اايألق االألحساااعسألحز اارألحسااذيألةيااتل مأل ياات ىأل اايألحساا   .لأل
ألحس  حيسةيألس   يألحال تة رألحسصحةح.

نب  ااحألل رألحزحاااحسألحسية يااةيألناامألحسااسيىألحسلة ترحيةاايأل ةاارىألحيألحسحاااسألة عااسألأللحنةاالألح تاارس اا أل
أل-ل(2)  دأل ي قفألسي يةي

أل رحق يألحسي ييألحستسفةذةي. .سأل
 ت  لألحس ص سح. .سأل

ألحيتتي سألحس راحةيأل حز   ء. .األ
حاااااحسألحسية يااااةيأل  اااالأل ةس اااا ألركاااااأل عاااا ألحسلحريااااةيأل  اااايأل ياااا قفأل  صاااايأل اااا ع ألحز

ألس أل يةفيألحستسيةىألحس   ل.ألج راألالا حس يةفيألحس س رةيألحيسأل
 نامألقياا رألحس سةاايألحس يةفةاايألحااللألجااة  ألك س اا يأل  اا  األسس  ساالأل اا دأل ياا قفألت ااتصأل

أل.(3)نةت ألحزحاحسأل همألج عألحس ي سساألحسترح يأل ةيألحس ص سحألتراةحألحالج  ع
هر،أل حس ياا قفألحس  فةااياألس اا ألحس ياا قفألنتاالأل ةاااأل ااةيألحس ياا قفألحسياا ألر  اارمأل ةرتاا يس اا أل

حسياا هر،ألنتاامألحس ياا قفألحس تصاا ل،أل حس ت قعاايألحسستاا قجأل ةس اا ألحس ياا قفألحس فةاايألنتاامألحسستاا قجألحستاامأل

                                                 

األحست هر،األلحرأل1  رألي ر ألنتحألحهللاألل رألحزحاحسألحسية يةيألنمألحسسيىألحسسة  ةياأللرحييأل ت رسياألي(أل1)
أل.60األص1986س نعاأل

األ ت حأل  يأل10/7/2005األ1254ص حألسة فاألسيرةيألحزحاحسألحسية يةياألحسح حرألحس ت لياألحسعللأل(أل2)
أل.ألhttp://www.rezqar.comحسرح يلأل

أل3) أل  لحهللاأل( ألها ى ألترج يل ألحسح  را أل قتس  ألنم ألحس ت رسي ألحسية ي م أل   ةلا أل سجت ى أل جم    األسس  سل
أل.131األص2000األلحرألحزه ةيألس سارأل حست اةعاأل   ياأل5 رحجعيألي ةرألسص راألي

http://www.rezqar.com/
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تترتسأل  ايألحسساا ي مأل تكا يأل ةارأل تصا ل،أل  فت  ايأل ايأليارفألحسفا   ةي.ألن س يا قفألحسيا هر،أل
ياا ىأل ااعأل حةيااداأل ةس اا ألسرحاااحسألتت  االألناامألت اا ألحس ياا قفألحستاامألتياا هىألناامألتصااحةحأل تكةةاافألحسس

أل.(1)حس ي قفألحس فةيألنتت  لألنمألت فةفأل حلألحسصرح  مألحالجت   ةي
حيأل ت ىألحزحااحسألحسية ياةيألت ت افألحياسألحسسيا ىألحسحا امألحستا قىألسكايألسه تا أل  ايأل جادأل

أل-ل(2)حسع  ىأل  ألة م
 تسيةىألقرحل،ألقي   مأل يألحساعسأل    رتت . .سأل

هألحس اااا ركيألقسااايأللرجااايأل ااايألحسرقااامألتااا نةرألقسااا حمألس  اااا ركيألحسااااع ةيأل حسصاااع لأل  يااات ىألهاااذ .سأل
  حستسيةىألحسفع ل.

حسحصاا لأل  اايألتبةةاالألحسج   اا مأل حزناارحلاأل ةةاايألتيااتةلألحستاالفألحس ركااايأل اايأل جاا لألحسحاااسأل .األ
  ه ألحس ص لألقسيألحسي ييأل  سير ألحسي  ةي.

 :(3)البرمجة وظيفة -6
 سعساامأل  ااعألحس اارح جألحسية يااةيألحستاامألتيااتسلألقسةتاا ألحسس ااسألحسية يااةيألناامألصاارح ت أل  اايأل

 ييأل تت ةاألحزحاحسألنة  أل ةست أل تالرتت ألحس سييا تةيأل  ايألتج ةاعألحارحءأل   ا ر،ألحس ارح جألحسع  ايألحسي
ألذحمألحسصفيألحس يسةي.

  صااايألحستااا لألحيألسهاااىألحس يااا قفألحستااامألةتااا ىأل تااا ألحسحااااسألحسية يااامألهااامألحسع ااالأل  ااايأل
تع ةااا ألحسااا  مألحسية يااامألسااالىألس  ااا ءألحس جت اااعأل ذسااا أل تتااالةىألك نااايألحس ع   ااا مأل ااايألحز  ااا عأل

يااةيأل حالقتصاا لةيأل حالجت   ةااياأل ة تاالألحسيرةاا ألسرناارحلألس تع ةاارأل اايأل رحقتااىأل بياا  سأل ااسيىاألحسية 
أل.(4)   ألةاةلأل يألحست  ي أل ةيألحسح كىأل حس حك  ةي

 المبحث الثاني
                                                 

أل.131يداألصحس صلرألسف(أل1)
األ2007األ ركاألحس ح دأل حسلرحي ماأل صراأل1يع لألحسارق  ياألحسسيىألحسية يةيألنمألحسع سىألحس ع صراألي(أل2)

أل.204ص
ألألhurra.com/node/48-www.hiwaratتصسةفألحزحاحسألحسية يةيأل  ي قفت األ ت حأل  يألحس  قعلأل(أل3)
األلحرألحس سا رحمألس كتساألل. األل.ىاأل1 صرألاحك راألحسسيىألحسية يةيألحس ع صر،أل تي ةت تت األياحهرألس(أل4)

أل.225ص

http://www.hiwarat-hurra.com/node/48
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حيألحزحاااحسألحسية يااةيأل  اايألتعاالله أل تساا عألسس  يتاا ألتعاالألن  االأل حاا ريأل اا يأل ك ساا مأل
يااااةيألحسلة ترحيةاااايألسياااارحتألساااال ره ألحزي ياااامألناااامألتياااا ةرألحس جاااا لألحسية ياااامألس  ت اااافألحسااااسيىألحسية 

حس جت عاا مأل  ص صاا تألحس جت عاا مألحسعر ةاايألحستاامأل صاا مأل اايأل اا لألحزلحءألحسحا اامألحسف  االألقساايأل
أل-ل(1) رح يألحسترية ألحسلة ترحيماألحستمألتت ىأل  يألج  يأل يألحس   لئألسه ت 

 حر،ألحساع ةي.قلر،ألحزحاحسألحسية يةيأل  يألر يألحسي ييأل  الل 

 .حسلن عأل يأل ص سحأل  ت فألحسفق مألحالجت   ةيأل حالقتص لةي 

 .تكرة أل  لسألحستلح لألحسي  مأل  يألحسي يي 

 .تع ةىألح ألحالقترحعأل    رييألحس ع ر يألحسية يةيأل  سير ألحسي  ةيألحس ار  ي 

ة حيألحيألهاذهألحس يا قفأل رن  ايألسالىألحسفكارألحساا  سمألحساذيألةعت الأل  ايأل جا لألحااسأل
 الألحةلة س جةايألحسل سايأل ةع الأل  ايألح  ةايأل صا سحألحسي تايألحسح ك اياأل   ايألحسار ىأل ححلأل تاة يألة 

 ااايألسه ةااايأل ااا ألقل تااادألحزحااااحسألحسية ياااةيألس لة ترحيةااايألحسةر ةااايأل    ااا تألة حااايألترحجاااعألل رألهاااذهأل
حس ك سا مألحسية يااةيألناامأليالأل اار األسس اا يألجلةال،أل اايألحسس اا لألحسية ياماأل ص صاا تألت اا ألحزس اا يأل

 اا لألحسف اا ءألحالنترح اامألحستاا قىأل  اايألحيااتع  لأل ياا قلألحستكس س جةاا ألحستاامألةااتىألحستع ةاارأل ستاا أل اايأل
 حالتصااااا لألحسحلة ااااايأل ذسااااا ألنااااامأليااااالألحزا ااااا مألحالقتصااااا لةيأل حالجت   ةااااايألحستااااامألتعااااا سمأل ستااااا أل
حساالة ترحية مألحسةر ةاايأل اايألحااةيألقساايأل  اارأل حستاامألك ةاارحتأل اا ألةكاا يألحسياا سألحسرقةياامألنةتاا ألحسية ياا مأل

أل ةتي.حسحا ةيألحس تيرنيأل حس ص سحألحسحك  ةيألحس
حيألحزحاحسألحسية يةيألحيسألرسيألحس سيرةيألسابمألنمألية  ألحالستت لأل ايألسيا ىألية يامأل
تت ةااليألقساايألسياا ىألية ياامأل ع صاارأل حاالةداألحةاادأل االسمألحس ج عاا مألتااسيىأل ت ااعأل  اا لئأل قااةىأل
    رياااا مأللة ترحيةاااايألتاااال  ألس  ياااا  ح،ألناااامألحسحتاااا  ألحس لسةاااايأل حست س سةاااايأل حسية يااااةياألناااا زحاحسأل

ألحسح ج مأل حس ر رة مألحسية يةيأل حالقتص لةيألسرحاحسألسفيت .كفع سة مألحجت   ةيألنمأل

                                                 

ي ة  يألص سحألحسة ةلاأللة ترحيةيألحزحاحسألحسية يةيأل حسج    مألحس   يياأللرحييألتح ة ةيألنمأل  ءأل(أل1)
أل.29األص2003األ سا رحمألج  عيألق رة س األ سة اياأل1حست حسةيألحسليت رةيألحس ت رسياألي
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حيألحزحاااحسألحستت ةلةاايألسااىألتعااالأل سه اايألس يااتج  يألس  ااااك مألحستاامألتيرحتاا ألحس جت عااا مأل
حسح سةااياأل  صاايألحيألتةةةاارألحستااةىألناامألحس جت عاا مألحس ع صاار،ألتتجاا  األقاالر،ألحزحاااحسألحستت ةلةاايأل  اايأل

أل.(1)  حك يألحستح المألحالجت   ةيأل حيتةع  ت 
ألحالهت ااا ىألحسكااا نمأل  سااااس يألحس  رجةااايألزيأل حيألحزحااااحسألحسية ياااةيألنااامألحس   ااامألساااىألتااا لا
 ج ااالألحهت   تااا ألقااالألحسصاااسأل  ااايألحسية يااايألحسلح  ةاااياألس ااا ألنااامألحس قااامألحسح  اااراألنااا يألحزحااااحسأل
حسية يةيألس ذمألتتس ن ألنة  أل ةست ألنة  ألةتع ا أل صاسعألحستارحرألنامألحسية يايألحس  رجةاياأل ةسكالأل اةارأل

(أل  يألحيأل)حزحاحسألحسية يةيألتياتىأل1977-1973مألحزي  ألهسريألكةيسجرأل)حس  رجةيألحز رةك
 ص ر،ألنع سيألنمألريىألحسية ييألحس  رجةايألس   الاألحةادألالألةتتصارألحت ا ذألحستارحرألحسية يامألحس ا رجمأل

أل.(2)أل  يألحستة كلألحسحك  ةيألنتي(
حيألهسااا  أل  قااا مأل ت  لسااايأل اااةيألحزحااااحسألحسية ياااةيألحست   ااايأل  ااايألحسيااا ييأل حزحااااحسأل

أل-ل(3)ر يأل   صيألنمأل ج لألحسية ييألحس  رجةيأل تت  يألهذهألحسع قيأل ع ألحز  رحس ع 
حيألحهت اا ىألحزحاااحسأل  سية ياايألحس  رجةاايألالألةعاالألستياايألسي يااةيألناامأل رس  جتاا األ االألك يااة يأل .1

  ت يألسكيسألحز   ءأل حس سةلةيألست .

 ياايألحس  رجةايأل اايألحزياا سةسألحس سلةاايألقسايألحستكاا تفأل حستجاا س ألحساالح  مألتعالأل   اا   مألحسية .2
 سرحاحساأل الية  ألنمألح سيألحالتف  أل  ةت أل   يألحسعك ألنمألح سيألت  رسألحارحءألح ست .

حيألل رألحزحاحسألنمأل    رألحسع لألنامألحزسي ايألحسلة ترحيةايأل السأل  الس فا  ألن سساا يأل
 يااامأل   صااايأل  سسيااا يألسرحااااحسألحسج  هةرةااايألحسحا ااامأل ااالسأل صااا ر،أل ح اااحيألسك ااارألنااامألحسع ااالألحسية

نتاارليأل  االأل سااا يألحزحااااحسألحسج  هةرةاايألجاا ءأل اايألتجااا  األحسياار فألحالقتصاا لةيأل حالجت   ةااايأل
س  جت اااعألحسةر ااامألستاااذهألحزحااااحسأل حستااامألساااايمأل ص صااا تألنااامأل لحةااايألحستاااريألحسعاااارةيأل هااا ألقاااريأل

أل.(4)صع لألحسي تيألحسع   يألنمألس ر   

                                                 
(1) Jean Michel, Parties Politiques Democraitien Europe Central, Bruxelle, 

2002, P. 17.  

أل.376األص2001األحس كت يألحس يسةياألج  عيأل ةلحلاأل1سح لألس ريألحسسعة ماألحسية ييألحس  رجةياألي(أل2)
أل.380حس صلرألسفيداألص(أل3)
أل.365حي يأل ح لألافة ألحسع سماأل صلرألي  ألذكرهاألص(أل4)
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حسية ياااةيألةعااااىألزيااا  سألتتع ااا أل تحيااايأليااار فألألحيألحست اااللألحسسااا  مألسيااا   ألحزحااااحس
حسع ااالأل اااار يألحسحةااا ،أل   ستااا سمألحسعكااا أل  س ت  ااالأل  ااايألحسع ااالألحسية يااامألست ااا ألحزحااااحس.أل ساااذس أل
 ست  يألحزحاحسأل لىألتله رأل حسحي رألل ره ألن ست ألس ذمألتس يأل  ستي رألحسح صالألنامأل حةيتا أل

سلىألقسااايألساااا ءأل ااا ألةيااا يألحالقتصااا ليأل حالجت ااا  ماأل س اااذمأل اااذس ألتااات ءىأل اااعأل حةيتاااا أل  اااا أل
أل.(1)سحاحسأل)كلألاام(

ة كاااايألقةاااا  ألن   ةاااايألحزحاااااحسأل  اااايألسياااا  أل اااالىألقاااالرتت أل  اااايألحسستاااا  أل  س ياااا قفأل
حس س ياااايأل تاااا أل  اااالألحستع ةاااارأل اااايألحس صاااا سحاأل تج ةااااعألحس صاااا سحاأل حسساااااقيألحسية يااااةيأل حالتصاااا لأل

ألحسية يمأل حس ا ركيألحسية يةيأل  ةره .
 مساوئ األحزاب السياسية:

حسية يةيألهمأل   لألحسلة ترحيةيألن يألستذهألحزحاحسأليا  ة مألس أل يا  ئألألر ىألحيألحزحاحس
ألألأل-ل(2) تت  لألنمألحزي  سألحست سةي

 حزحاااحسألتة ااسأل  ةتاا ألهة ساايألحزق ةاايلأل هاامألحس ت   اايألناامألحستةاا لحمألحسحا ةاايألحذألك ساامألحزق ةاايأل
 ت  عألسرك رةي.

 حسرسيألحسعا ىأل  ا ألةتفا أل اعألحست  سأل  سرسيألحسع ىلألحذألحيألحزحاحسألحسية يةيألتت  سألسحة س تألنمأل
 ص سحألحسحاساأل سجالألحيألحسحااسألحسج تا ريألنامأل تالألحسارقة أل) ا شألحز اي(ألس سا ءألحسحارسأل  ايأل
حسعرح ألق ىأل ت  ةلألحسرسيألحسع ىألحز رةكامأل ت ا ةلألحسارسيألحسعا ىأل  جا لألسيا حيألحسال  رألحساا  لألنامأل

 حسعرح .

 حزحاااحسألحسية يااةيألقاالألحزحاااحسأل حستفكاا أللح االألحس جت ااعلألحيألحستساا اعأل  اايألحسياا ييألهاا ألهاالفأل
ةاالنعألقساايألتفرقاايألحسساا  أللح االألحسل سااياأل قاالألاااتلمألتركةاا ألناامأل تاالألحاااسألحسعلحساايأل حستس ةاايألصاارح  تأل
حاا لحتأل ااةيألنقاا مألحس جت ااعألحستركاامأل ياا سألحسصاارحعأل ااةيأل اا ألهاا أل تياارفأل   اا سمأل  اا ألهاا أل عتااللأل

  حستس ن أل  يألكيسألحزص حم.

                                                 

أل1) ألي  تة ألس( أل حستح لألحسلة ترحيما ألحزحاحسألحسية يةي أل سص را أل1ح ل ألل.ىا أل ل  سما أل كت ي األ2004ا
أل.56ص

أل.192األص2015سح لألي ةىألحس ره ياأل  ىألحسية يياألحس ف هةىأل حزي األلحرألاهرحيألس ساراألحسجاحقراأل(أل2)
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 حااحسألحسية يااةيألس حكااىألناا يألحس س صاسألحللحرةاايأل حزحاااحسألحسية ياةيلأل ساال  ألتصاالألحز
س لأل اا ألتتاا ىأل اادألهاا ألتعةااةيألس  اا ءألحسحاااسألس أل سةاالةت ألناامألحس س صااسألحللحرةاايألحس تعاالل،األنعساالأل
حالست    مألحسرق يةيألحز رةكةيأل   لألحسفتار،ألحالستت سةايألستيا ىألحسارقة ألحسجلةالألس سصاسألحسرق يايألةاتىأل

 يةفيألتترة  تاأل هاذحألالألةتتصارألأل3000تعةةيألجللألنمألحس س صسألحللحرةيأل حسية يةيألتتلرأل ح حسمأل
 .(1)  يألحس الة مألحس تحل،أل لألنمأل عيىألحسل لألحسلة ترحيةي

 حستااةىأل حز اا  أل    رياايألحزحااااحسألحسية يااةيلألسجاالألحيألحستسااا ن ألحسحا اامألناامأل عااا أل
حزحةااا يألةااالنعألقسااايألحست  ااامأل ااايألحستاااةىأل حز ااا  أل ةااالنعألقسااايألتجيااا ألحزحااااحسألحسية ياااةيأل  ااايأل

 ااةحيأل  ترجةاامألناامأل تاالألحساارقة ألرةتااا رلألسةكياا يأل ساال  أل ع اات ألحساا ع األك اا ألحاالدألناامألن
تجياا ألحسحاااسألحسج تاا ريأل  اايألقةاا ل،ألحسحاااسألحساالة ترحيماأل سلمألقساايألحيااتت سيألحساارقة ألسةكياا يأل

 هساا  ألحاا المألك ةاار،ألحيااتع  مألنةتاا ألحزحاااحسألحسية يااةيألحسف اا قحألحسجسيااةيأل حسرااا ،ألأل1973 اا ىأل
أل.(2) لأل ع ت ألس تا ةدأل حال تاحاأل يألسجلألحس ص لألس ي يي

أل
 محاسن دور األحزاب السياسية في النظم الديمقراطية: 

ق  اايألسسي اايألأليسكاامألتاات كيألحزحاااحسأل اايألحستةاا ىأل اال ره ألحساا يةفمألناامألح  ةاايألحسلة ترحيةاا  ح 
لة ترحيةاااايألجةاااال،ألال اااالألحيألتتصاااافأل  اليااااتت سةيأل حسلة ترحيةاااايألحسلح  ةاااايأل نااااتحألس  ح تاااا ألس ج تاااا رأل

أل حستسية أل عأل سي  مألحس جت عألحس لسم.
أل-ل(3) ىألحزحاحسأل  سعلةلأل يألحزل حرأل ست قذألتت

 ق لحلألحستة لحمأل ةا لألحستة لحمألحسع ة ألنمألحس رس  يأل حسحك  ي.أل .1

ت اا ر ألحزحاااحسألحسية يااةيأل يةفاايألحس ياا ءسيأل اايأليرةاا أل ج لهاا ألناامألحس رس اا يأل ذساا أل اايأل .2
يألس أليرة ألحسياسحلألحسااف يأل)حس يا ءسيألحستاارةعةيألحس رس  سةاي(أل كاذس ألحس يا ءسيأل  ارألحسيا ييألحسرح عا

 )حل  ى(ألحسجرحقلأل حسصحفألحسحا ةيأل حس ي ءسيأل  رألحس ج س ألحس ح ةيألحس ست  ي.

                                                 

أل.167  تة ألسح لأل سص راأل صلرألي  ألذكرهاألص(أل1)
أل.193سح لألي ةىألحس ره ياأل صلرألي  ألذكرهاألص(أل2)
أل3) ألحس رحنةياألي( أل حس ةك سةكةي ألحسع سةي ألتحلةدألحس ييألحسعر مأل ةيألحس ةك سةكةي أللحرألحان  أل1ي ةرأل  ل،ا ا

أل.51حسجلةل،األ ةر ماألص
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ةت ىألحسحااسأل ا لحر،ألحسصارحعألحسية يامألنامألحس جت اعأل ذسا أل تسياةىألحستسا ن أل اةيألحستا ىأل ااكلأل .3
 ي  مأل عةلحتأل يألحسعسف.

  ااا ألحيألحسسيااا ىألحسااالة ترحيمألةتااا ىأل  ااايألحستعللةااايألحسحا ةااايألنتااا ألةحااا لألل يألحياااتفرحلألحااااسأل .4
 ة يمأل  أل  ست ،أل ةجعلألحسحاسألحسذيألنمألحسي ييأل حلأل ت  عيأل رصلأل  ح ي ي.ي

 : الخاتمة
 حيأللرحياايألحسياا هر،ألحسحا ةاايألةع اارألناامألحس حقااعأل اايألحتةتاايألتياا رألحسلة ترحيةااياأل حس  حاايألحيأل

ي ةعااايألحس سااا ءألحسية يااامألس  جت عااا مألحسةر ةااايألس يااايألست ااا ألحسيااا هر،ألي ةعااايألتت  اااايأل اااعألحس  اااعأل
 اا ألحساااع س.أل ة اال ألحيألحزحاااحسألحسية يااةيألك حاالىأل حصاا مألحستياا رألحسية ياامأل حالجت اا  مألست

حسية يااامألحسةر اااماأل جااالمألسفيااات ألنااامألكااالألحزسي ااايألحسية ياااةياألسكستااا أل رنااامألنااامألحس قااامألسفيااادأل
صااع   مألستتاا ىأل ااسف ألحساال رألناامأل  ت اافألحس ساا ي األن سياا هر،ألحسحا ةاايألناامألحس جت عاا مألحسعر ةاايأل

 يت ىألحستجر يألحسحا ةيألنمألحسةرس.ت ت فأل يألحس جت ع مألحسةر ةيألقذألسىألترقيألقسيأل 

 ة كيألحست لألسيألحسحاسألس ألحسي هر،ألحسحا ةيأل     تألج ءمألكتع ةارأل ايأل حقاعألحجت ا  ماأل حيأل
 ت ءهااا ألحسةااا ىأل تااار يأل  ااالىألقااالرتت أل  ااايألتفعةااالألساااا يت أل ت  ااالألتسااا  مألحستسية ااا مألحز ااارىألنااامأل

 سادألية ياة تاأل ةس ا ألتيالألألحسحة ،ألحسية ياةياألنا زحاحسألنامألحسةارسألحسةا ىألت عاسألل رحتألحجت   ةا تألسك ار
هااذهألحسياا هر،ألناامألحسعاا سىألحس ت  اافأل عةاال،أل اايألهااذحألحساال رألزيألهاالنت ألحس حةاالألهاا ألحاليااتح حذأل  اايأل

 حسي ييأل حس ت ءألنةت .

 ساااذس ألتعت ااارألحزحااااحسألحسية ياااةيألححااالىألحسيااا حهرألحس ااا را،ألنااامألحسحةااا ،ألحسية ياااةيألالياااة  ألنااامأل
ناامألحستاالح لألحسياا  مألس ياا ييأل تجيااةلألألحزسي اايألحسلة ترحيةااياأل ذساا ألس اا ألتتاا ىأل اادأل اايألل رألسي ياام

   لسألحس ا ركيألحسية يةيأل  ل  نيألقسيألحستع ةرأل يألقرحل،ألحس جت عأل ك نيألسية ندأل  ص سحد.

 حيألحسع قيأل ةيألحزحاحسألحسية يةيأل حسلة ترحيةيأل  قيألجلسةيألن ج لألحزحااحسألحرتا يأل تيا رأل
ةيأل ناااامألسفاااا ألحس قاااامألسصاااا حمألحسياااا هر،ألحسلة ترحيةاااايأل  اااالألتاحةاااالألل رألحس جاااا س ألحسسة  ةاااايأل حساااااع 

 حزحاحسألححلىألحس   س مألس    رييألحسلة ترحيةي.

 ت  االألحزحاااحسألحسية يااةيألسحاالألركاا قاألحزسي اايألحسلة ترحيةاايألزيأل يةفتتاا ألااا   يألناامألحسسياا ىأل
ق  ايألل سايألحستا س يأل حس سييا مأل نتمأل  ا يأل  حترحىألق ح لألحسسي ىألحسلة ترحيمأل حسع لأل  ايألل اىأل ح 

ية يااةيألت  االألححاالىألحستةقاا مألحسرقةيااةيألحس ع اار،أل اايألحساارسيألحسعاا ىأل تع االألحسلياات رةياألناا زحاحسألحس
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  يألتك ةيألحسرسيألحسعا ىاأل سستا ألقا لر،أل  ايألتح الأل ياس سةيألحسحكاىأل ابك رألقالرأل ايألحسكفا ء،أل حيايأل
 حزلحءأل   ألةسليألقسيألتي ةرألحس جت عأل حسست  أل د.أل

 المصادر
أل
 المراجع:  -1
ألاأللحرألسي يألحسعرساأل ةر م.األل.ي1األسي يألحسعرسألحس حةياألا سي رح يأل.أل1
أل
 الكتب العربية:  -
 .2015سح لألي ةىألحس ره ياأل  ىألحسية يياألحس ف هةىأل حزي األلحرألاهرحيألس ساراألحسجاحقراأل .1

 .2001األحس كت يألحس يسةياألج  عيأل ةلحلاأل1سح لألس ريألحسسعة ماألحسية ييألحس  رجةياألي .2

األ كت اايأل اال  سماألل.ىاأل1يأل  تااة ألسح االأل سصاا راألحزحاااحسألحسية يااةيأل حستحاا لألحساالة ترحيما .3
2004. 

األ ي عااايألج  عااايأل1حياا يأل ح ااالألاااافة ألحسعااا سماألحزسي ااايألحسية ياااةيأل حسليااات رةيألحس ت رساااياألي .4
 .1986 ةلحلاأل ةلحلاأل

األ1  ااارأليااا ر ألناااتحألحهللاألل رألحزحااااحسألحسية ياااةيألنااامألحساااسيىألحسسة  ةاااياأللرحيااايأل ت رساااياألي .5
 .1986حست هر،األلحرألس نعاأل

كتاساألل. األ-األ ساا رحمألسي1 ياةيألحس ع صار،أل تي ةت تتا األياحهرألس صرألاحك راألحساسيىألحسية .6
 ل.ى.

األ ركااااألحس حااا دأل حسلرحيااا ماأل1ياااع لألحساااارق  ياألحساااسيىألحسية ياااةيألنااامألحسعااا سىألحس ع صاااراألي .7
 .2007 صراأل

ي ة  يألص سحألحسة ةالاأللة ترحيةايألحزحااحسألحسية ياةيأل حسج   ا مألحس ا  يياأللرحيايألتح ة ةايأل .8
 .2003األ سا رحمألج  عيألق رة س األ سة اياأل1ياألينمأل  ءألحست حسةيألحسليت رةيألحس ت رس

األلحرأل1ي ةرأل  ل،األتحالةدألحسا ييألحسعر امأل اةيألحس ةك سةكةايألحسع سةايأل حس ةك سةكةايألحس رحنةاياألي .9
ألحان  ألحسجلةل،األ ةر م.
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األ ي عايألجامألتا  ياأل2ص حألحسلةيأل  لألحسرح يألحسل  اياألحس ال لألقسايألحسع ا ىألحسية ياةياألي .10
 .2003حس ري ىاأل

األحستااا هر،األحس ج ااا ألحز  ااايأل1لألليااا قماألحتج هااا مألنااامأل  اااىألحسية ياااياألي  ااامألحسااالةيألهااا  .11
أل.1999س ج  ع ماأل

األ ي عااايألحسااالحرألحسج  هةرةااايألس سااااراأل سةااا اياأل1  ااامأل ح ااالألاااا ةشاألحسع ااا ىألحسية ياااةياألي .12
1979. 

األلحرألحسفكارألحسعر اماأل1س ة يأل  الألحسح اةىألك  الاألحزحااحسألحسية ياةيألنامألحسعا سىألحس ع صاراألي .13
 .1982حست هر،األ

 لكتب المعربة: ا -
 ةاالاألحسية ياا مألحس ت رساايألناامأل قتساا ألحسح  ااراألترج اايلألهااا ىألأل سجتاا ى اا  األسس  ساالأل جاامأل   

أل.2000األلحرألحزه ةيألس سارأل حست اةعاأل   ياأل5  لحهللاأل رحجعيألي ةرألسص راألي
 شبكة المعلومات الدولية: -
األ10/7/2005األ1254سة فاألسيرةيألحزحااحسألحسية ياةياألحسحا حرألحس ت الياألحسعاللألألص ح .1

 .http://www.rezqar.com ت حأل  يألحسرح يلأل

www.hiwarat-تصااااااااسةفألحزحاااااااااحسألحسية يااااااااةيأل  ي قفتاااااااا األ تاااااااا حأل  اااااااايألحس  قااااااااعلأل .2

hurra.com/node/48أل. 
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أل
 الملخص

تعااالألحزحااااحسألحسية ياااةيألذحمألسه ةااايألك ةااار،ألنتااامألت عاااسألل رحتألنااا   تأل  ت ااا تألنااامألحسحةااا ،أل
ةياألتعاالألح تاايألحس صاالأل ااةيألحسحاا كىأل حس حكاا ىألسيأل ااةيألحساارسيألحسعاا ىأل حسياا ييألحس ست  اايأل اايألحسية ياا

حسااعسأل هاامأل ار ر،ألتتت ااةت ألحزسي اايألحسلة ترحيةايألناا زحاحسألسياا  ألحسلة ترحيةايأل حساادألالألة كاايأل
ألحيألت جلألحرةيأل ل يألسحاحس.

حسألنامألحيألي ةعيألحس ي قفألحسحا ةيألت ت فأل   ت فألسسا حعألحساسيىألحسية ياةيألنال رألحزحااأل
حزسي يألحستت ةلةيألة ت فأل يألل ره ألنامألحزسي ايألحسلة ترحيةايألحس ع صار،أل هاذحألةعا لألسي ةعايألحستاةىأل

أل حس   لئألن  تأل يألحسير فألحسية يةي.أل
ترجااعألسه ةاايألحس حاادألقساايألحستعاارفأل  اايألي ةعاايأل ياا قفألحزحاااحسألحسية يااةيألناامألحسااسيىأل

ألت  ألحسسيى.حسلة ترحيةيأل   ت  رألحسحاسألةسليألل رحتألن   تأل  ح رة تألنمأل
حستياااىألحس حااادألقسااايأل  ح اااةيألن ااا تأل ااايأل تل ااايأل   ت ااايألتسااا  لألحس  حااادألحز لألتعرةااافأل
حزحاااحسألحسية يااةيأل سهااىألحس ياا قفألحسحا ةاايألناامألحزسي اايألحسلة ترحيةاايألس اا ألحس  حاادألحس اا سمألنتساا  لأل

ألتتةةىأل ي قفألحزحاحس.
أل
أل
أل
أل
أل
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The Evaluation of Functions for Political Parties in 

Democratic Systems  
Hadil Nawaf Ahmed  

Abstract 
Political parties that is big important it's play important role in 

political life, its related between the ruler and the people and its 

necessary that democratic regimes it needed, this parties is base of 

democracy there is no freedom without parties. The nature jobs parties 

is different in political system, the role of this parties in classic system 

differs about roles in democratic system because the values, principles 

and political adverbs. Important of this research return about know the 

nature of the jobs of the political parties in democratic regimes, this 

research divided in two sections the first sections talked about the knew 

of political parties and the jobs of these parties, while the second 

section talked about the valuation the jobs of political parties in the 

democracy regimes.  

أل


