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 ق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا

نحمد هللا عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي والذي أهلنا الصحة  
 والعافية

 ف الحمد هلل حمدا كثيرا

ألستاذ المشرف "فيصل  نتقدم بجزيل الشكر والتقدير واإلمتنان العظيم إلى ا
أنسيغة" لما منحه لنا من وقت وجهد وتوجيه وإرشاد، كما نشكر كل من ساعدنا  

 من قريب أو من بعيد ولو بكلمة أو دعوة صالحة.
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إن الديمقراطية ظاهرة تحمل العديد من المفاهيم تحمل في طياتها فكرة الحرية وفكرة الرأي و 
 رخر  كاال  كوهها ظاهرة فهي تتي  الماا  ألهوا  المماراا  الديمقراطية كالامعيا  الرأي األ

الهقابا  هاه الظاهرة الحديثة التي ااتقبلتها الشعوب العربية اإلاالمية واميع  األحزاب الايااية 
اراا    فمن بين هاه الممكوهها تفت  الماا  لحرية التعبيرالشعوب األوروبية وبقية شعوب العالم 

الديمقراطية آلية األحزاب الايااية هاه اآللية التي أصبح  تعكس هشاط الماتمع وال يمكهها فهم 
طبيعة األهظمة إال من رخال  فهمها لماهية األحزاب الايااية ألهها تعكس طبيعة الحكم لهاا ارتأيها 

 .اطهدرااة موضو  األحزاب الايااية ورقابة القضاء اإلداري على تأاياها وهشا

كما أن لألحزاب الايااية مكاهة هامة في الهظم الايااي  إاا تلعب دورا رئيايا فيما يتعلق 
بربط الشعب بالحكومة من رخال  دور االتصا  والترابط بين أصحاب الالطة من اهة وعلى اميع 

 الماتويا  

يد فتمارس األحزاب الايااية في كل الماتمعا  ماموعة من الوظائف مهها وظيفة التاه
 ( ووظيفة تاميع المصال  و المطالب و تحويلها إلى بدائل ايااية.)التعبئة الاياايةالايااي 

ورغم ما تؤديه األحزاب الايااية من دور فعا  في القيام بهاه الوظائف الايااية واا  
اة المقاصد الهبيلة إال أن مماراة الهشاط الحزبي ال يرخلو هو اآلرخر من المهازعا   بحكم أن ممار 

الهشاط الايااي الحزبي اواء على ماتوى مرحلة التأايس أو الهشاط  يفرض االحتكا  بوزارة 
الدارخلية باعتبارها الاهة اإلدارية المرخولة لمتابعة ورقابة الهشاط الحزبي  وهها تحدث المهازعة 

 والرخصام .

ا قد تصل إلى وتعتبر مهازعا  األحزاب الايااية من ارخطر المهازعا  اإلدارية هظرا لكوهه
ماتوى الصعيد اإلعالمي أو الماتمع من حيث االحتاااا  أو حتى الصعيد الرخاراي  وهي 

 .     تتدرخل دولة ما في شؤون دولة أرخرى الرزية التي ما بعدها رزية أن 

لهاا فعهد ميالد حزب اديد يمر بعدة مراحل ومحطا  حتى يشكل هاا الحزب واوده دارخل 
المراحل محل هزا  بين مؤااي الحزب الايااي من اهة و وزارة الدارخلية الماتمع وقد تكون هاه 
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  حتى المهازعا من اهة أرخرى  لهاا كان  من الضروري والزما على القضاء أن يتدرخل لفظ هاه 
الرقابة األكثر ااتقالال    هاا على اعتبار أن الرقابة القضائية هير مرضيةال تأرخا ابعدا أرخرى غي

 تأاياا وهشاطا ؟      اإلداري على األحزاب الاياايةفعالية رقابة القاضي  فما مدى  وحيادا

 ؟كيف عالج القضاء اإلداري مراحل تأايس وهشاط األحزاب الايااية           

  :أسباب اختيار الموضوع

  :أسباب موضوعية

  51في موضو  قاهون األحزاب الايااية بحيث اهه مها تاريخ  امود في ماا  التشريع 
في  2152فري في 51المؤرخ  في  52/10لم يتم مرااعة قاهون األحزاب الايااية    2152فيفري 

و التحوال  التي تعرفها الااحة الايااية  ى ومرااعة القواهين األرخر   ظل التحوال  الراههة
 والصراعا  بين األحزاب من اهة وبين األحزاب والالطة من اهة أرخر.

هه يتمحور حو  تامع األفراد على برهامج معين واهعكااا  هاه طبيعة الموضو  وأهميته أل
تهاداته في حل االاي يتدرخل با بة القضاء اإلداري البرامج الحزبية على الماتمع في ظل مراق

 وبين حزب وحزب أرخر. من اهة  المشاكل العالقة بين األحزاب الايااية و الالطة المركزية 

  :أسباب ذاتية 

القاهوهي و كيف وفق المشر  في غمار األحزاب الايااية  من الااهب   رغبتها في التعمق
وبين قاهون األحزاب الايااية   5779مارس  10المؤرخ في  17-79ري بين قاهون األحزاب ئالازا
52/10 . 

 رخاصة في العشر الاهوا  األرخيرة وكيف كان اهعكاس كثرة اهتشار ظاهرة األحزاب الايااية 
 ري . ئالماتمع الازاهاا االهتشار على 
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 :أهمية الموضوع

قدرا كبيرا  يكتاي موضو  األحزاب الايااية والمهازعا  المتعلقة بها ورقابة القضاء اإلداري 
 األهمية.من 

كون األحزاب الايااية تقوم بدور فعا  دارخل الماتمعا  من رخال  إعداد المواطن و 
رخال  تل  الهظم ن طلب حقوقهم وأداء وااباتهم م تأطيرهم تأطيرا اياايا و تقودهم لمعرفة أو كيفية

القاهوهية الرخاصة باألحزاب دون المااس برموز الدولة والدين اإلاالمي ودون التعدي على حقوق 
 اآلرخرين 

 الايااية التييعرف ببرهامج األحزاب  رخال  ماوتشار  األحزاب الايااية الحكوما  من 
 الحياة.تعالج اميع مااال  

عا  األحزاب الايااية من قبيل المهازعا  الرخطيرة هظرا لكوهها تأرخا ابعدا تعتبر مهاز 
دارخلية  وأرخرى رخاراية  فالدارخلية قد يمس هاا الحزب برموز الدولة أثهاء هشاطه أو يمس بالدين 
اإلاالمي أو يدعوا إلى االضطرابا  غير الشرعية أو يحدث  أعما   شغب أما على الماتوى 

هاا الحزب لديه دعم من الرخارج من اال إفشاء أارار أو الدو  أو الترخابر الرخاراي فقد يكون 
على الحكوما  أو يقع في هزا  بيهه وبين أاهزة الالطة فيأرخا بعدا رخارايا مما ياتدعي تدرخل 

 أطراف رخاراية لفض هاه الهزعا  أو تؤدي لحرب أهلية .

 ايس األحزاب الايااية أهمية تدرخل القاضي اإلداري  ومحاولته التوفيق بين حق تأ
ومماراتها لهشاطها المكفو  داتوريا  وبين الصالحيا  و الالطا  التي تتمتع بها الاهة اإلدارية  
المرخولة في وزارة الدارخلية احد المواضيع المتعلقة بمشروعية أعمالها وكاا المحافظة على الهظام 

 العام .  
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  :أهداف الدراسة 

د أفر  المعرفة القاهوهية الداتورية  والايااية وبرؤية أكثر عمقا بأح يهشغل موضو  البحث  
تتعلق أهداف الموضو  إلى المشاركة في الحياة الايااية بواائل ديمقراطية  والمية من رخال  

طار  امع مواطهين حو  برهامج ايااي   لهاا كان الموضو  مقاما إلى إطارين  إطار هظري وا 
 اب الايااية وكيفية مماراتها في الواقع. لمعرفة تاريخ األحز  تطبيقي 

بشكل عام إلى مفهوم األحزاب  الايااية هشير إلى موضو  األحزاب  :اإلطار النظري 
احتضهتها شعوب العالم عبر الزمن وهل أثر   حتى هدر  هشأتها وتاريخ ظهورها وكيف الايااية 

 فراد.بالالب أو اإليااب وكيف شارك  األحزاب الايااية في حياة األ

فهو اإلشارة إلى كيفية تطبيق قاهون األحزاب الايااية على حرية  :اإلطار التطبيقي
وهشاطها من رخال  عالقة مؤااي األحزاب من اهة والهيا  اإلدارية المركزية من اهة  تأاياها

 .الهشاط الحزبي ورقابة القضاء اإلداري  وكيفية تدرخله اواء عهد التأايس أو أثهاء

مها الرخطة المتبعة في هاا الموضو  المزج بين بعض المهاهج العلمية في إطار لهاا اقتض  
   :يامى بالتكامل المههاي حيث ااترخدمها

وال  عهد درااتها لتطور األحزاب الايااية في الدو  األوربية و  :التاريرخيالمههج  -
 الازائر 

كاا األحكام القضائية في كيفية تحليل الهصوص القاهوهية والتهظيمية و  :المههج التحليلي -
 المتعلقة بإاراءا  إهشاء األحزاب الايااية 

يظهر ااتعمالها للمههج المقارن عهد مقارهتها ببعض الهصوص القاهوهية  :المههج المقارن  -
 .ر مع بعض الهصوص القاهوهية في فرهاائفي الازا
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 ألحزاب الاياايةالمههج الادلي: ااتعملها هاا المههج هظرا للصراعا  األيديولواية بين ا -
  .واالرختالفا  الايااية

واهطالقا مما ابق اكره وبغرض اإللمام بمرختلف اواهب الموضو  واإلاابة على مرختلف 
التااؤال  التي تطرحها اإلشكالية اعتمدها تقايم ثهائي للرخطة التي تتكون من فصلين هاتعرض 

  :رخطوطها العريضة فيما يلي
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 خطة البحث 

  ماهية األحزاب السياسية: األولالفصل 

 اإلطار ألمفاهيمي لألحزاب الايااية  :المبحث األول

 التعريف: مطلب أول

 الهشأة : مطلب ثاني

 وظائف األحزاب الايااية مطلب ثالث:

 األهظمة الحزبية المعاصرة :المبحث الثاني

 هظام الحزب الواحد : مطلب أول

 ثهائية األحزابهظام : مطلب ثاني

  هظام تعدد األحزاب ثالث:مطلب 

  رقابة القضاء اإلداري على تأسيس ونشاط األحزاب السياسية ومنازعاتها :الفصل الثاني

   األحزاب الايااية. هشاطتأايس و  :المبحث األول

  التحضير لتأايس الحزب. :مطلب أول

  التررخيص بعقد مؤتمر: مطلب ثاني

  التررخيص بمه  اإلعتماد :مطلب ثالث

 مهازعا  األحزاب الاياايةرقابة القضاء اإلداري على  :الثاني المبحث

  ررخيص بعقد مؤتمرمهازعا  الت :مطلب أول
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 رفض اإلعتمادمهازعا   :مطلب ثاني

 مهازعا  توقيف األحزاب الايااية مطلب ثالث:

 . زعا  حل األحزاب الاياايةمها مطلب رابع:
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    تمهيد:

هه ال ديمقراطية وال هظام هيابي وال حريا  عامة بدون واود االداتوري على  لفقهايكاد يهعقد 
األحزاب الايااية فاألحزاب هي أااس الديمقراطية وان العداء هحو األحزاب إهما يرخفي وراءه عداء 

 .واهه ال حرية ايااية بدون أحزاب الديمقراطية ااتها

ما  الايااية األرخرى حديثة الهشأة إا لم تأرخا وتعتبر األحزاب الايااية بالهظر إلى التهظي
م لم يكن أي بلد في 5511. ففي اهة تبارا من مهتصف القرن التااع عشرصورتها الحديثة إال اع

وفي   العالم بااتثهاء الواليا  المتحدة األمريكية يعرف األحزاب الايااية بمعهى العصري للكلمة
 لبية األمم المتحضرة في تقليدها في ال  .  م أرخا  هاه األحزاب تظهر في غا5711اهة 

ال ياتطيع اإلهاان بمفرده أن يلعب دورا فعاال في الهقد والرقابة والتوايه في الماتمع 
فاإلهاان ضعيف بهفاه قوي بالاماعة التي يهتمي إليها وكاال  ال ياتطيع الرأي العام أن يلعب 

كن مهظما ومن هها كاه  ضرورة األحزاب التي تمثل دورا فعا  في الهقد والتوايه والرقابة إاا لم ي
المعارضة المهظمة والماتمدة من الهظام الديمقراطي فهي تشكل الرأي العام الاي هصهع مهه رأيا 

 فعاال .

وياهب بعض الفقهاء إلى أن قيام معارضة مهظمة ال يمكن أن يتحقق إال عن طريق الاماح 
تعددة ويعد الهظام الحزبي في األهظمة الديمقراطية احد بقيام الهظام الحزبي أي قيام أحزاب م

الواائل التي تؤدي إلى تقايم الالطة وعدم تركيزها في يد هيئة واحدة وبالتالي تؤدي على تحديدها 
وتقيدها بل أن واود معارضة حزبية لتا يعد الدليل القاطع على قيام الديمقراطية وعلى ال  اوف 

 ب الايااية .  وم وهشأة األحزاتتهاو  مفه
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 :  مفهوم األحزاب السياسية المبحث األول

 المطلب األول: تعريف األحزاب السياسية 

 ايرا على ههج فقهاء األدب وشرح القاهون الوضعي اوف هتهاو  في هاا المبحث المفهوم
ا من توحي به كل مههم بعضا مما اللغوي واالصطالح للفضل األحزاب الايااية حتى يتبين لها

  :معهى وال  على الواهة األتي

  لغةالفرع األول: تعريفها 

و الحزب أيضا أحزاب والحزب )الطائفة( و  اء في مرختار الصحاح )حزب ( الرال ا
)تحزبوا( يعهي تامعوا واألحزاب  الطوائف التي تتامع على محاربة األهبياء( وااء في معام متن 

وااء بمعهى   ء وورد الرال من القران )أي حصته(اللغة أن )الحزب( معهاه الهوبة في ورد الما
 1الطائفة و الاماعة من الهاس وأحزاب الرال اهده وأصحابه 

وبهاءا على ما   وكال  ااء في معام الوايز أن )الحزب( معهاه فالها أي هصره وعاضده 
المعهى  تقدم فإهها هرى أن كلمة )الحزب( بمعهاها اللغوي تد  على الامع من الهاس  و وبيان

  وقد ااء بالمعام الوايز أن )ااس( الهاس ايااة تولى ريااتهم وقيادتهم  اللغوي لكلمة )ايااي(
)الاااة( قادة األمم ومدبر شؤوهها    فهو اائس امع اااة وااس األمور دبرها وقام بإصالحها

تد  على القديمة العامة و )الايااة( تدبير أمور الدولة  وكاه  مقصورة قديما على المديهة ثم ام
                         . 2و الحديثة 

 
 
 

                                                           

 .511م  ص 5755المطبعة األميرية بمصر    3ط  مختار الصحاحلرازي  الشيخ أيمام محمد بن أبي بكر عبد القادر ا 1
 .315م  ص 5715  المالد الثاهي  بيرو  معجم متن اللغةالشيخ احمد رضا   2
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 اصطالحا الفرع الثاني: تعريفها 

لقد حاو  كثير من الفقهاء اإلتيان بتعريف شامل واامع لألحزاب الايااية غير أهها ارختلف  
 :رد بعض من هاه التعاريف في األتيمن حيث الشكل والموضو  وه

 :يناألحزاب الايااية عهد المفكر  (5

بقوله / الحزب هو اماعة مهظمة يشتركون في ماموعة من  إبراهيم أبي الفارعرفها الدكتور 
المبادئ والمصال  وتاعى هاه الاماعة الوصو  إلى الالطة بهدف المشاركة في الحكم وعرفها 

/ الحزب الايااي هو حشد مهظم يهدف لتحقيق اآلراء والمصال  التي تهم بقوله jeanneaاألاتاا 
/ بأهها امعيا  تمارس العمل الايااي ولكهها Paul ------  Marapitoعضائه وعرفها أ 

 .1تبز رخصوصيا  معيهة

في كتابه األحزاب الايااية / بان الحزب عبارة عن  خليل هيكلويقو  الدكتور الايد 
ماموعة من األفراد يتحدون في تهظيم يفرض تحقيق أهداف معيهة عن طريق ااتعما  حقوقهم 

 . 2ياايةالا

يفي للحزب وتتبلور أهم ظللحزب الايااي على المدلو  الو  ويركز ااهب من الفقه في تعريفه
الحزب الايااي بأهه / ) تهظيم من اال Arono فيعرف األاتاا  وظائف األحزاب في تولي الحكم

 .3(على تولي الالطة أو االحتفاظ بهااواء في ال  العمل   مماراة الالطة

بل يلعب الحزب دورا هاما   تولي الحكم ظيفةوضيفة الحزب الايااي على و  ولكن ال تقتصر
الصدد في هاا ( Abterويقوم بدور الوايط بين الالطة والماتمع فيقرر)  في تكوين الرأي العام

                                                           

 .50- 53ص   2111  اهة نظام األحزاب السياسة في الجزائر، ديوان المطبوعات الجزائرية بن عكنون علي زغدود   1
 .53ص   هالمرجع نفسعلي زغدود   2
 .95ص   القاهرة  دار الفكر العربي  األحزاب السياسية  هبيلة عبد الحليم كامل 3
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هاه  وهقل  وتلمس حاايا  الهاس  ن أهم وضيفة للحزب هي قيامه بتهظيم وتوايه الرأي العامأب
 .1المائولة بحيث يعمل الحزب على التقريب بين الحكام والمحكومين اهزةاالحتيااا  إلى األ

ولكن الااهب الوظيفي للحزب على الرغم من أهميته ال يمكن االرتكاز إليه في تعريف 
الحزب  فاألحزاب في  وظائفها ال تقف عهد حد تولي الحكم  بل هي تقوم إلى ااهب ال  بوظائف 

 .اب فيما بيههما في الوظائف التي تقوم بها أرخرى متعددة  كم تتفاو  األحز 

وقد حاو  بعض الفقهاء تعريف األحزاب من رخال  الهظر إلى اواهبها المرختلفة التهظيمية و 
الحزب الايااي بأهه تهظيم يظم ماموعة  Bardeauاأليديولواية و الوصيفة  فقد عرف األاتاا 

ى وضع أفكارها موضع التهفيا  وال  بالعمل من األفراد  وتدين بهفس الرؤية الايااية والعمل عل
في أن واحد على ضم اكبر عدد ممكن من المواطهين إلى صفوفهم  وعلى تولي الحكم  أو على 

 .2األقل التأثير على قرارا  الالطا  الحاكمة 

اواهب المرختلفة على وحاو  البعض وضع تعريف شامل للحزب الايااي في محاولة لامع ال
 :الهحو التالي

لحهم وا عالئها  ا  عن أرائهم ومصاالحزب الايااي عبارة عن تامع مهظم من المواطهين للدف
هشطة المكملة اآلتية  من اال تهفيا برهامج اإلصالح  بالمشاركة في الحياة الايااية بوااطة اال

لشعب مؤازرة الهارخبين والمرشحين والمهترخبين  وااترخدام واائل تكوين الهقد والتأثير على مامو  ا
 .3وهوابه واحتما  الوصو  إلى الالطة ازئيا أو كليا

اا هظرها إلى الفقه العربي فإهها هاده قد ركز في تعريفه للحزب الايااي على الهظر إلى  وا 
فيعرفه األاتاا الدكتور اليمان   اواهب األحزاب المرختلفة التهظيمية واأليديولواية والوظيفية

                                                           

  دار الفكر الاامعي  األحزاب السياسية في النظام السياسي والقانون الوضعي واإلسالمي  حمدي عطية مصطفى عامر 1
 .25 ص  اإلاكهدرية

 .27ص    المرجع نفسه  حمدي عطية مصطفي عامر 2
 .35ص   المرجع نفسه  ي عطية مصطفي عامرحمد3
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بقصد تهفيا   تعمل بمرختلف الواائل الديمقراطية للفوز بالحكم  ادالمطاوي بأهه هو اماعة من األفر 
 .    1برهامج ايااي معين

ويرى الدكتور رمزي الشاعر أن الحزب الايااي هو اماعة من الهاس لهم هظامهم الرخاص 
وأهدافهم ومبادئهم التي يلتفون حولها ويتماكون بها و يدافعون عهها ويرمزون إلى تحقيق مبادئهم 

 .2افهم عن طريق الوصو  إلى الالطة أو االشترا  فيهاوأهد
 :يقوم على ثالثة عهاصر رئياية وهيويتبين من تعريف الحزب الايااي اهه 

 . تهظيم ايااي له هيكل معين 
 . أعضاء من الشعب يهتمون إلى التهظيم  ويعتهقون مبادئ موحدة  ويدافعون عهها 
 لالطة بالواائل الديمقراطية لتحقيق مبادئ هدف ويمثل في الوصو  إلى الحكم ومباشرة ا

 الحزب وتهفيا برهاماه الايااي  وبالتالي ترخرج من هطاق 
ون من كوأيضا تل  التي ي  التعريف األحزاب التي تلاأ إلى العهف والقوة والترهيب والترخويف

      3مبادئها أال تشتر  في الحكم 
في مادته الثاهية م 7991مارس اهة  6ويحاو  قاهون األحزاب الايااية الصادر بتاريخ 

تعريف الحزب بقولها يهدف الحزب الايااي إلى المشاركة في الحياة الايااية بواائل ديمقراطية 
 4والمية من رخال  امع مواطهين ازائريين حو  برهامج ايااي دون ابتغاء هدف يدر ربحا 

  األحزاب الايااية في اإلاالم : (2

وقد تم تهاو  لفظ الحزب  لكريم والاهة في العديد من المواضعااء لفظ "حزب" في القران ا
حيث يعهي الفرقة والتشت   بتفايرين مرختلفين وهما "الام" و "المدح" فأما ما دار حو  ام لفظ حزب

                                                           

 .35ص   المرجع السابق  حمدي عطية مصطفى عامر 1
 . 510ص   م5791  الطبعة الثالثة  القاهرة  دار الفكر العربي  مبارى الدستورية العامة  محمود حلمي  2
 . 33ص   السابقالمرجع   حمدي عطية مصطفى عامر 3
 المؤررخة 52 العدد الجريدة الرسميةالمتضمن القاهون العضوي لألحزاب الايااية  09-91من األمر رقم:  12المادة  4
 .5779مارس 0في
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فيعلل أصحاب هاا االتااه ما ااء في القران الكريم بقوله   واالهقاام في صفوف األمة اإلاالمية
َذا َما َوَعَدََن اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوَصَدَق اَّللَُّ َوَرُسوُلُه َولَ  ﴿:ابحاهه وتعالى ا رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اْْلَْحَزاَب َقاُلوا هََٰ َوَما زَاَدُهْم ِإَّلَّ  ۚ  مَّ

َلُهْم قَ ْوُم نُوٍح َواْْلَْحَزاُب ِمن بَ ْعِدِهْم  ﴿:ويقو  تعالى 1﴾ اِإميَاَنا َوَتْسِليما  َبْت قَ ب ْ ٍة ِبَرُسوِلِِْم   َوََهَّتْ  ۚ  َكذَّ ُكلُّ ُأمَّ
وغيرها من اآليا  التي ورد   2﴾َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ  ۚ  َوَجاَدُلوا ِِبْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِه اْلَْقَّ َفَأَخْذتُ ُهْم  ۚ  لَِيْأُخُذوُه 

 .ىفيها لفظ الحزب بهاا المعه

ي مواضع كثيرة مهها / أما في األحاديث الهبوية فقد ورد فيها اكر لفظ حزب بمعهى الام ف
" اللهم :" دعا راو  هللا صلى هللا عليه والم على األحزاب فقا :فعن عبد هللا بن أبي أوفي قا 

 ."زم األحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهماه  اريع الحااب  مهز  الكتاب

  ودليلهم في ال  لفظ "حزب" ورد بداللة تفيد المدح  وهها  المؤيدون لالتااه الحزبي
َوَمن يَ تَ َولَّ اَّللََّ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا  ﴿:لون على ال  بما ورد في القران الكريم حيث يقو  هللا تعالىوياتد

َرِضَي  ۚ   َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ََتِْري ِمن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ﴿: ويقو  هللا تعالى 3﴾ َفِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهُم اْلَغالُِبونَ 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه  ُ َعن ْ   4 ﴾َأََّل ِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ۚ  ُأولََِٰئَك ِحْزُب اَّللَِّ  ۚ  اَّللَّ

إن تعدد األحزاب الايااية في الماتمع يعهي أن هها  أمورا ااتماعية تتعارض فيها واها  
 .را ويراه األرخر شرااحد يعتبر رخي وترختلف فيها اآلراء الن ما يراه  الهظر

شرائع ن هاا االرختالف إما أن يكون مبهيا على ارختالف في العقيدة أو األركان أو في الأو 
 5.واألحكام والمهاهج والالو 

                                                           

 .22  اآلية األحزاباورة   1
 .1اآلية  غافر،اورة   2
 .17اآلية المائدة اورة   3
 .22  اآلية الحشراورة   4
  مكتبة  بين التجمع الحزيي والتعاون الشرعيالدعوى إلى هللاالشيخ علي بن حان بن علي عبد الحميد الحلمي األثري   5

 .55  ص 5773الصحابة  
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فال  ألن اإلاالم دين كامل   أما أن الرخالف في مثل هاه المااال  ال يتحمله اإلاالم
فيها بهداية كافية   وليس يرخفى على احد من  وشامل لم يتر  هاحية من هواحي الحياة إال وقد أتى

فهاا   العقالء أن لكل حزب مبادئ وأفكار ولوائ  دارخلية وهظريا  تشكل بماموعها داتورا للحزب
  فمن امن به واعتقده حقا  الداتور هو بمهزلة األااس الاي يهبثق عهه تهظيم الحزب ويبهى عليه

اهتظم في ال  الحزب وصار فردا من   ر  والعملواترخاه أااس التح  وبتعبير آرخر  اعترف به
 1.وربما عضوا من أعضائه  أفراده

ومن حق   وعلى ضوء ال  فاهه ليس في الدهيا إال حزبان اثهان حزب هللا وحزب الشيطان
المالم هبا الحزبية الضيقة والممقوتة التي تضعف حزب هللا تعالى وعدم الاماح لها بالهيمهة ليكون 

 .فهروب البعض من تامية الحزب إلى تامية أليق مهها واقرب إلى الاما  مهها : الدين كله هلل
هما يام لما هو تحته من حقائق   إهما هو هروب يغلفه الاهل اا لفض )الحزب ( ال يام لااته وا 

ووقائع  وقد ااق المالمون مرارة هاا الرخالف مرا  وكرا  وهاا الاي أدى باألمة اإلاالمية إلى 
 2واالههيار ولوال إن هللا قد حاطها بالحفظ و الرعاية وقدر لها البقاء.التدهور 

 : نشأة األحزاب السياسية الثاني طلبالم

تعتبر األحزاب الايااية بالهظر إلى التهظيما  الايااية األرخرى : حديثة الهشأة إا لم هأرخا 
لم يكن أي بلد في   م7100ففي اهة   صورتها الحديثة إال اعتبارا من مهتصف القرن التااع عشر

فقد كان يواد   العالم بااتثهاء الواليا  المتحدة األمريكية يعرف األحزاب بالمعهى العصري للكلمة
تظهر في غالبية األمم   وكتل برلماهية  وتكتال  فكرية  وهواد شعبية قديما ارختالفا  في اآلراء

  3ي اال  .في حين كاه  الدو  األرخرى تاتهد في تقليدها ف  المتحضرة

                                                           

 .21 – 57ص   األحزاب السياسية في اإلسالم  الشيخ صفي الرحمان المبار  فوري  1
 . 52ص   الحركات اإلسالمية المعاصرة  قرهيالشيخ العائض ال 2
  القاهرة  الهاشر الهيئة العامة لقصور الثقافة  ان اعدوعبد المح  ترامة علي مقلد  األحزاب السياسية  موريس ديفرايه 3

 0ص   م2155
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  كما يحمل الراا  طيلة حياتهم طابع طفولتهم  األحزاب بعمق بأصو  هشأتها وقد تأثر 
فمثال ياتحيل فهم الفارق التكويهي الاي يميز بين حزب العما  البريطاهي والحزب االشتراكي 

األحزاب وياتحيل تحليل تعدد   إا لم يتم التعرف إلى الظروف  المرختلفة لهشأة كل مهها  الفرهاي
أو الثهائية الحزبية األمريكية بادية إا لم هراع إلى أصو  األحزاب في كل   الفرهاية وااليرلهدية

وبواه عام   هاه البلدان هاا الراو  الاي يفار اهتشارها في بعض البلدان واهكماشها في األرخرى 
وباالمتيازا    شعبيو الديمقراطية أي باتاا  االقترا  العام الميبدو همو األحزاب مربوطا به

كلما شعر األعضاء بالحااة   فكلما رأ  الماالس الايااية وظائفها وااتقاللها تزداد  البرلماهية
وكلما اهتشر الحق في االقترا    إلى التكتل تبعا للتااهس والتشابه بغية العمل بصورة اماعية

رة على التعرف بالمرشحين كلما دع  الحااة إلى اإلحاطة بالهارخبين من قبل لاان قاد  وتعدد
 1إاا فهشأة األحزاب متعلقة بهشأة الكتل البرلماهية .  وعلى توايه األصوا  هحوهم

اوف أتهاو  هشأة األحزاب الايااية في الهظام الايااي الوضعي في ثالث فرو    وعلى ال 
 على الواه األتي: 

 سياسية األصل البرلماني واالنتخابي لنشأة األحزاب الالفرع األول: 

  لقد تكوه  األحزاب الايااية وتطور  هتياة لتطور التكتال  أو الماموعا  البرلماهية
وعلى ال  اوف أتهاو    ولقيام اتصا  دائم بين هاه التهظيما    ولتطور اللاان االهترخابية

 األصل البرلماهي واالهترخابي لهشأة األحزاب الايااية في غصهين على الواه اآلتي :

 : ا  البرلماهيةالماموع -5

لقد تكوه  الماموعا  البرلماهية بفعل الزوايا الايااية أو األيديولواية الواحدة التي كاه  
غير إن األمر لم يكن بهاا الوضوح مها   بمثابة المحر  الاي ااعد على تكوين هاه الماموعا 

عن المصال   المههية هي  فكثيرا ما كاه  اعتبارا  الاوار الاغرافي أو الرغبة في الدفا   البداية

                                                           

 .9-0  ص المرجع نفسهموريس ديفراية  1
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ومع مرور الوق  تبلور  الرؤية الايااية لكل   التي دع  إلى تكوين الاماعا  البرلماهية
 1.ية إلى ماموعا  مصهفة إيديولوايابحيث تتحو  الماموعا  البرلماه  ماموعة

أحان مثا  على هاا م 7119وتعتبر هشأة األحزاب دارخل المالس التشريعي الفرهاي اهة 
يصلون إلى  بدا هواب األرياف في الامعية العمومية الفرهاية م 7119ففي أفريل اهة   واقعال

حيث كاهوا يشعرون بالغربة لحد ما وبالطبع عمد هواب كل مقاطعة التامع كي يترخلصوا  فراا يل
  عن مصالحهم دفامن هدا الشعور بالوحدة الاي يتملكهم ولكي يتهياؤوا في الوق  ااته لل

وهظموا فيه ااتماعا    وقام المبادرة األولى الهواب البروتون الاين ااتأاروا قاعة مقهى يةاإلقليم
عهد إان تبيهوا إن اتفاقهم في الرأي لم يتهاو  فقط القضايا اإلقليمية بل أيضا   دورية مهظمة

اين عهدئا اعوا لالاتااب الهاطق األرخر ال المشاكل األاااية التي تمس الايااة الوطهية عامة
كاهوا يقااموههم واها  الهظر وهكاا ال  هادي البروتون مال  تكتل إيديولواي وبعد  اهتقا  
الامعية من ترااي إلى باريس اضطر المشرفون على الهادي ااتئاار غرفة طعام في دير وباام 

 2هاا الدير درخلوا تاريخ .

وعا  المحلية أو اإلقليمية عدم الرخلط بين هاه الكتل أو المام  ويقتضي األمر في هاا الصدد
م واد   5505ففي الداتور الفرهاي اهة   الهشأة وبين تل  التي كاه  تامى بإمكان ااتماعها 

وتكل شار  كاتيغلييون ثم تكتل شار    وتكتل المعهد  تكتال  عدة مثل تكتل القصر الوطهي
فالهواب فيها كاهوا ياتمعون   األهراما  وترختلف ظاهرة هاه الكتل تماما عن ظاهرة هادي البروتون 

في حين إن أعضاء الهادي كاهوا يتعرفون بعضهم إلى   في المكان هفاه الن لهم أفكار مشتركة
فالكتلة هها هي كتلة أيديولواية ال   أفكار بعض في االاتما  الاي قض  به وحدة األصل أوال

 كتلة محلية .  

                                                           

كلية الحقوق اهة   اامعة عين شمس  راالة دكتوراه  دور األحزاب السياسية في ظل النظام النيابي  طارق فت  هللا الرخضر 5
 .05ص   م5750

  55  صالسابقالمرجع   حمدي عطية مصطفى عامر 2
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    :اللاان اإلهترخابية -2

الايااية في هشأتها على التكتال  أو الماموعا  البرلماهية فقط بل ولم يرتكز قيام األحزاب 
وهي تل  الهيا  التي تتكون بقصد تعريف الهارخبين بالمرشحين   ااهد أيضا إلى اللاان االهترخابية

وقد ارتبط ظهور اللاان االهترخابية بصورة مباشرة باتاا    و توايه الهارخبين تااه مرش  معين
فقد أدى اعتماد االقترا  الشامل  اي ياعل احتواء الهارخبين الادد أمرا ضروريااالقترا  الشعبي ال

إال أن   في الكثير من البلدان األوربية مثال إلى همو األحزاب االشتراكية في بداية القرن العشرين
  هاا التواع الميكاهيكي لالقترا  ليس العهصر الوحيد في هشأة اللاان فلوال تطور مشاعر المااواة

رادة ااتبعاد الهرخبا  االاتماعية التقليدية بشكل أو بأرخر لما ااتطا  التوايع آن يعمل  وا 
م 5932آو اهالترا اهة  فرهاا إبان بعث الملكية ولهأرخا هظاما اياايا اا اقترا  ضيق تماما عمله

ن الاين هم قي آن واحد متطورو   فهها لم تد  الحااة أبدا إلى واود لاان الحتواء الهارخبين
وقليلو العدد هابيا بحيث يتيار لهم القيام بارختيار ممثليهم مباشرة ورخاراا عن هطاق  ااتماعيا
يعرف بعضهم  فاالقترا  ياري هوعا ما بين أشرخاص من الماتوى االاتماعي هفاه  حزب ما
  1بعضا.

ااس هاا الن هاه اللاان تفيد في األ ويكاد أن يكون هشوء اللاان االهترخابية مبادرة من الياار
  إا بفضلها يمكن التعريف بالهرخبة الاديدة القادرة على مزاحمة الهرخبة في أاهان الهارخبين  الياار

واضطر اليمين بحكم الضرورة إلى إتبا  هاا األالوب ليحاو  االحتفاظ بمهزلته واهه من الصعب 
الن الضر   مبادئ العامةإاا أوريد التزام ال وصف الميكاهيكية الدقيقة لعملية إهشاء لاهة اهترخابية

فأحياها يقوم المرش  بهفاه بتاميع بعض أصدقائه حو  بغية   وف المحلية تلعب هها دورا مؤثرا
 –تامين اهترخابه آو إعادة اهترخابه هاه اللاهة تعتبر إلى حد ما وهمية مفتعلة وفي بعض البلدان 

لهاا كان مضطرا   قترا  الشعبيكان من غير المرغوب  فيه أن يتقدم مرش  بمفرده لال –كاهالترا 
إلى حمل بعض أصدقائه على دعم مبادرته وأحياها كان العكس فتاتمع فئة صغيرة من الراا  

                                                           

 .57  ص المرجع السابق  حمدي عطية مصطفى عامر 1



 ماهية األحزاب السياسية   الفصل األول

 

 

18 

م  5590وياكر على ابيل المثا  اللاهة المشكلة اهة   لتقدم مرشحا وتااعده في حملته االهترخابية
لطالب الاين اهظم إليهم بعض في الدائرة الهترخابية الااداة في باريس من قبل ماموعة من ا

لدعم ترشي  )إميل أكوالس( األاتاا في كلية الحقوق الاي كان أو  مرش  اشتراكي في   العما 
 1الامهورية الثالثة.

 األصل الخارجي لنشأة األحزاب السياسية الفرع الثاني: 

تي يتم تل  األحزاب ال  يراد باألحزاب الايااية اا  التكوين الرخاراي من حيث الهشأة
واا  هشاط رخاص رخارج عن   بصورة أاااية و بفضل مؤااا  قائمة من قبل  إهشائها بماملها

والكتل و المهظما  التي تعمل على إهشاء أحزاب ايااية كثيرة   االهترخابا  ورخارج عن البرلمان
  مباشرة مدين لها بواوده بصورة  فالكثير من األحزاب االشتراكية  ومن أشهرها الهقابا   ومتهوعة

فقد ولد   والحزب االشتراكي البريطاهي هو أكثرها داللة  للهقابا  في الشؤون االهترخابية والهيابية
هي القاضي بشان تهظيم اهترخابي وبرلما  م5577على اثر القرار الاي اترخاه مؤتمر الهقابا  اهة 

اا  الفكر ثم ظهر إلى الواود حزب عمالي ماتقل يديره ماموعة من ر   ()اقتراح هولمز
 2االشتراكي والامعية الفابية  وظل الحزب تابع لالطة الهقابا  الضيقة.

تل  التي تاود التعاوهيا  الزراعية   ويقرب من تأثير الهقابا  العالمية على هشأة األحزاب
اا كاه  األحزاب الزراعية اقل من األحزاب العمالية  والتكتال  المههية الفالحية  إال أهها أظهر   وا 

وفي أوروبا   وعلى األرخص في الديمقراطيا  الاكهد يهافية  هشاطا كبيرا في بعض البلدان
وأحياها كاه  مارد مهظما    وحتى في الواليا  المتحدة  وكهدا  وفي اويارا  وااتراليا  الواطى

ال فهي بالعكس اقرب إلى آلية هشأة الحزب العمالي البريطاهي حيث   اهترخابية أو برلماهية بايطة وا 
 3.أو تحويل هفاها مباشرة إلى حزب  قرر  الهقابا  والتامعا  الزراعية إهشاء اهاز اهترخابي

                                                           

 .29-22  ص المرجع السابق  هبيلة عبد الحليم كامل 1
 .57  ص المرجع السابق  حمدي عطية مصطفى عامر 2
 .53-52  ص  المرجع السابق  موريس ديفرايه 3
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وهها  دور المهظما  الطالبية والتكتال   الاماعية على الحركة الشعبية في القرن التااع 
 كما أن المااوهية ااهم  في هشأة الحزب عشر في أوروبا ثم ظهور األحزاب الياارية األولى

فقد  ويظهر ال  اليا في بلايكا  الراديكالي في فرهاا وهشأة األحزاب الليبرالية األرخرى في أوروبا
التي  الامعية الايااية )االلياهس( 5505اهة  أاس المعلم األكبر للمااوهية البلايكية )دفاكز(
تمر لاميع م دع  االلياهس إلى مؤ 5500في اهة  رخلق  بدورها امعيا  إقليمية في أهحاء البالد

وقرر المؤتمر الاي كان يرأاه  مهدوبا 321 فية في دار البلدية في بروكال ضمهاه الامعيا  الري
 1.)دفاكز( إقامة ليبرالية دائمة في المقاطعا 

وفي الازائر كاه  تاير شؤوهها بأحكام الشريعة اإلاالمية إلى أن احتل  فرهاا الازائر اهة 
رتها فلم تاتطيع بابب مقاومة الشعب الازائري المتما  فحاول  ااتبداله بطابع حظ 5531

بحضارته العربية اإلاالمية والمدافع عن هويته وقد عمل  فرهاا على فرضها في بداية االحتال  
 2دون هااح.

وحزب الشعب  5702مظاهرة األحزاب حاملة اللواء الهضا  الايااي هام شما  إفريقيا اهة 
وحزب البيان وامعية علماء المالمين وأرخيرا ابهة التحرير الوطهي اهتصار الحريا  الديمقراطية 

من واحد بد  األحزاب الماكورة ال من اال  بكحز  5710د في أو  هوفمبر و التي برز  للوا
هما كتهظيم اماهيري يقود الثورة المالحة.  3المعارضة وا 

يتها؟ مكاهة مرحلة هاا ما ياعلها اليوم هبحث عن األاس الشرعية للالطة إلى أي مدى شرع
ما بعد االاتقال  إلى الشرعية الثورية وهي مراعية مرهة وبعد مرحلة الشرعية فورية درخل  الازائر 

                                                           

 .57ص    المرجع السابقعلي زغدود   1
  21ص  نفسهالمرجع علي زغدود   2
 25  ص المرجع نفسهعلي زغدود   3
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بشكل مباغ  إلى مرحلة الشرعية الداتورية التي لم يكتب لصاحبها الرئيس هواري بومدين متابعة 
 1اصالحاته المؤاااتية.

طهي للثورة الازائرية والاي عين حكومة مؤقتة أاا  قيادة اماعية متمثلة في المالس الو 
الايد عباس فرحا  اليواف بن  هاأار ت 5715ابتمبر من اهة  57أثهاء حرب التحرير بتاريخ 

إلى تاريخ إعادة الازائر ايادتها وااتمر  ابهة التحرير الوطهي في  5705رخدة في ما بعد من 
لتأاياي للدولة الازائرية اا  هظام الامهورية الالطة كحزب واحد وهو الهظام الاي يقره الداتور ا

 5790هوفمبر اهة  22وأكد داتور  5703والحزب الواحد الاي صدر في عهد احمد بن بلة اهة 
الاي صدر في عهد الرئيس هواري بومدين هظام الحزب الواحد حزب ابهة التحرير الوطهي الاي 

حيث كان  5702الازائر ايادتها وحريتها اهة اهة بعد إعادة  25قاد البالد بمفرده لفترة تااوز  
الحزب الوحيد في البالد و رخال  هاه الفترة تمكن من التغلغل في أوااط الشعب وكان كل شيء 

 في الازائر يصدر باامه وعلى حاابه.

الاي  5757إلى أن قرر الايد الشاالي بن اديد رئيس الامهورية إصدار داتور اهة 
ويعد  2إلى اآلرخر بهظام التعددية الايااية الحزبية 01احد في مادته تااوز به هظام الحزب الو 

الرئيس الشاالي بن اديد الايااية الحزبية في الازائر دون مهاز  والتي فتح  األبواب إلى كل 
االتااها  والحاااية الايااية بقوة بشرية وحمااية كبيرة شارك  في االهترخابا  التشريعية لاهة 

يها الابهة اإلاالمية لإلهقاا في الدور األو  األمر الاي لم يرق للبعض فحل التي فاز  ف 5772
 ااهفي 55المالس الشعبي الوطهي وقدم رئيس الامهورية الايد الشاالي بن اديد ااتقالته بتاريخ 

وأعلن المالس األعلى لألمن على إهشاء المالس األعلى للدولة والمتكون من رئيس وأربعة  5772
ى رئااة المااهد الايد محمد بوضياف ومن المعلوم أن المالس األعلى للدولة أهشئ أعضاء وتول

عضوا ليااعده في أداء  01من  5772ابريل اهة  25بدوره المالس االاتشاري الوطهي بتاريخ 
                                                           

  من كتاب الديمقراطية دارخل األحزاب في البلدان العربية  األحزاب السياسية في الجزائر والتجرية الديمقراطيةهور الدين ثهيو   1
 .250  ص 2113مركز درااا  الوحدة العربية  تحرير علي رخليفة الكواري  بيرو   

 .5757مارس5المؤررخة في   7العدد   الجريدة الرسمية  5757رايرفب23 المؤرخ في 5757داتور  2
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مهامه ويعلن له مراايم تشريعية لمن الفراغ التشريعي الاي أحدثه غياب الهيئا  التشريعية المهترخبة 
فاة الايد محمد بوضياف عودة العقيد علي كافي في رئااة المالس األعلى للدولة وقد وبعد و 

دام  عدة المالس اهتين وبعد ال  رأ  بعض األحزاب والامعيا  والشرخصيا  الضرورة لاد 
الفراغ الاي أحدثه إلغاء االهترخابا  فتأاا  لاهة للحوار التي حضر  ألعقاب هدوة الوفاق 

حضرتها األحزاب الايااية والامعيا   5770ااهفي  20و 21  يومي الوطهي التي اهعقد
والشرخصيا  الوطهية وممثل اإلدارة والايش الوطهي الشعبي أفضل هاه الهدوة أرضية وفاق وطهي 

وهي األرضية التي أاا   5770وقعها رئيس لاهة الحوار الوطهي الايد يواف الرخطيب بتاريخ 
على للدولة وأاهد  محمد تعييهه إلى المالس األعلى لألمن مهصب رئيس الدولة بد  المالس األ

ااهفي  35الاي عين الايد اليمين زروا  وزير الدفا  الوطهي في مهصبي رئااة الدولة يوم 
في حفل حضره علي الكافي والمالس األعلى للدولة المرحلة االهتقالية وألقى الايد علي  5770

يمين زروا  الاي ااء فيها أن الحوار والتشاور مكها من الكافي كلمته رخال  تاليمه للرئيس ال
تكريس مبدأ التهاوب على الحكم وأعلن فيها إحداث المالس الوطهي االهتقالي التي الاي تضمهته 

والاي وقعه رئيس الدولة اليمين زروا   5770أو   51أرضية الوفاق الوطهي الاي صدر بتاريخ 
ويهترخب أعضائه إلى أحزاب ايااية  5770ي ما 55عضو يوم  211عضوا من أصل  595

ومهظما  اقتصادية وااتماعية وهقابية وقد حدد  أرضية الوفاق الوطهي رزهامة العمل التي ياب 
أن تتم رخال  ثالث اهوا  وتتمثل في إاراء اهترخابا  رئااية ااتفتاء على مرااعة الداتور 

  بتهفيا ما ااء في دعم التعددية الحزبية واهترخابا  تشريعية ومحلية واتام  الرئيس اليمين زروا
بالحوار الايااي الاي كان ياري مع كل رؤااء األحزاب الايااية إال من ااتثهى وكاه  مرحلة 
هااحة تررخص  رخاللها هيئا  الدولة الازائرية وعدد لايرها الطبيعي بدا رئيس الامهورية ومرورا 

 1لبلدي.إلى المالس الوطهي واهتهاء بالمالس الوالئي ا
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 2هفس المادة رقم  1المتضمن القاهون العضوي لألحزاب الايااية 17 79وبالهابة لألمر 
من قاهون وااتبدا  مصطل  الامعيا  اا  الطابع الايااي لمصطل  األحزاب الايااية دون 

 2تعريف لهاه األرخيرة.

عريف حدد فيه وآرخر قاهون مهظم لألحزاب الايااية هو قاهون قام المشر  الازائري بوضع ت
من هو التي تهص الحزب الايااي هو تامع  13مفهوم األحزاب الايااية وال  في المادة 

مواطهين يقتامون هفس األفكار وياتمعون لغرض وضع مشرو  ايااي مشتر  حيز التهفيا 
 3للوصو  بواائل ديمقراطية واامية إلى مماراة الالطا  والماؤوليا  في قيادة الشؤون العامة.

رخالصة القو  لقد هشأ  التعددية الحزبية في الازائر هتياة لعدة عوامل مهها التدهور و 
االقتصادي الاي اثر في الااحة الشعبية بابب أزمة ترااع أاعار البترو  في الثماهيهيا  األمر 
الاي باببه اهرخفض الدارخل األفراد من اهتي االهكماش االقتصادي من اهة أرخرى مما دفع الفئا  

عبية بتهظيم مظاهرا  في الشوار  بابب عدم الرضا على الوضع األمر الاي عال في تعديل الش
 .5790الداتور اهة 

 :السياسية األحزابوظائف  المطلب الثالث:
عن  إاليتحقق  أنال يمكن  ةمهظم ةقيام معارض أنيرى العديد من راا  الفقه الداتوري 

في -هظام الحزبي يعد ال أن  الواقع ةمتعدد أحزاب قيام أيطريق الاماح بقيام الهظام الحزبي  
  وعدم تركيزها في يد هيئه ةتقايم الالط إلىالواائل التي تؤدي  إحدى -ةالغربي ةالديمقراطي

                                                           

  الطبعة الجريدة الرسمية  يتضمن القاهون العضوي المتعلق باألحزاب الايااية  5779المؤرخ في مارس  79/17األمر رقم  1
52. 
  ماكرة لهيل شهادة المااتر  كلية الحقوق اامعة ألحزاب السياسية في الجزائرالنظام القانوني لموااوي إبراهيم وأوهان عاشور   2

 م  ص 2151/2150محمد بوقرة  بومرداس  
 .2عدد ال الجريدة الرسميةالمتضمن القاهون العضوي لألحزاب الايااية   2151يهاير  51المؤرخ في  52/10القاهون رقم  3
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دليل القاطع معارضه ليعد لديهم ال أحزابواود ن أتحديدها وتقييدها  بل  إلىواحده  وبالتالي تؤدي 
 .1ةعلى قيام الديمقراطي

لهفس ا ة  طبيعاألشياءالضرورا  التي تقضي بها طبائع  إحدىلديهم  األحزابم ويعد قيا
 أن( Kelsen)   ولال  يقرر الفقيه الهمااوي كلانةالهيابي ةالديمقراطي ةهظماأل ةوطبيع ةالبشري

( Jennings  و يؤكد الفقيه اههاز )2ااتها ةيرخفي وراءه عداء للديمقراطي إهما األحزاب العداء هحو
بدون  ةياايا ةحري ال بأهه( Esmen  ويقو  الفقيه اامان )3ةالديمقراطي أااسحزاب هي األ أن

 .4أحزاب

هه ال يمكن تصور واودها دون تهظيم أ)روبر  ميشيل(  األاتااكما يقو   ةوالديمقراطي
ما  أيعامه ) ةرادإبرخلق  ةالوحيد ةهي التي تتولى ال  التهظيم  فالتهظيم هو الوايل واألحزاب

الكفاح ضد  أالحةالاالح من  ةالضعيف ةالعام( والتهظيم في يد الاماع الرأي أو ةماأل ةرادإى بيام
الاين  األفرادتضامن يامع بين  ثمةكان  إاا إالللهااح  ةتكون له فرص أنما ال يمكن  األقوياء
 .5هدف واحد إلىيهدفون 

اياايه فلن  أحزابقراطيا بال افترضها هظاما ديم إاا بأههو يرى الدكتور احمد اويلم العمري 
مهه في االهترخابا  هاترخرج  أنوال يمكن  ةالفردي اآلراءشتاتا من  أوغبارا  إالهاد في الواوه 
 ةالايااي باآلراءهي التي تمد الهاس  واألحزابالبالد داتوريا   ةدار إل ةالعام ةالرخطط الايااي

                                                           

 .70 ص  باإلاكهدرية الهاشر مهشأة المعارف  ات في تطورها وضماناتها ومستقبلهاالعامة نظر  الحريات متولي  الحميد عبد 1
 .71 صالمرجع السابق متولي  الحميد عبد 2
 . 15 ص  5793كلية الحقوق   اامعة القاهرة  هراالة دكتورا  الشعبية السياسية التنظيمات رأس  أبو الشافعي محمد 3
 .9 ص  قالمرجع الساب كامل  الحليم عبد هبيلة 4
 ص م 5715 بالقاهرة  المعارف دار  5ط  الدستورية ومبادئها السياسية واألنظمة النظريات في الوجيز متولي  الحميد عبد 5

233. 
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يه ودل  التاارب على لمع ةواالقتصادي ةواالاتماعي ةوقد ااترخرا  من المثل الايااي ةقولصالم
وهي التي تصيغ المبادئ  الايااية األحزابيقوموا بمهام  أنمتفرقين ال ياتطيعون  األفراد أن

 إاا ةالفكرة عن التي تروقه ويعطيها ثقيرختار  أن برخهابمكان على ال ة  ويصب  من الاهولةالعام
 .1االهترخابا  ةدق  ااع

  ةهااهيإلالهفس عن ا ةالضرورا  التي تقضي بها طبيع إحدى ةالايااي األحزابويعد واود 
واحد  لال  فان  أنكما يقرر علماء االاتما   حيوان ااتماعي وهظامي في  اإلهاانن أل

(  هو في حد ااته ةمن الاماعا  المهظم ةاماع إالالاي ما هو   )األحزاب ألحداالهضمام 
 .2في الماتمع ةااتماعي لتحقيق الاا  الماؤول اب  بل واةغرائز الهفس البشري إلحدىتحقيق 

 فاألحزاب  ةالديمقراطي األهظمة ةتقضي بها طبيع ةضرور  ةلاياايا األحزابكما يعد واود 
عام يام  للمواطن  رأي  في تكوين األفرادعامه اياايه وااتماعيه لدى  ةتااعد على تكوين ثقاف

كال  فان  على القائمين بتل  الشؤون  والتأثر الضغط ةبممارا أو  ةفي الشؤون العام ةبالمشارك
  ةمضاد  و يحو  دون ااتبداد الحكومال الرأييام  بالتعبير عن  ةواود حزب معارض للحكوم

للترخلص من  ةغير المشروع باألااليب األرخا إلىدون لاوء الهاقمين والمتامرين  أيضاكما يحو  
 .3ةالثور  أو ة  الطاعأمرينبين  إالرا اال ياد الهاقمون رخي األحزاب  فباهعدام ةالحكوم

 

 
                                                           

 .050 ص  5712 القاهرة  المصرية  االهالو مكتبة الهاشر  المقارنة الدساتير ضوء في والحكم السياسة العمري  اويلم احمد 1
)درااة مقارهة( راالة  ماية حقوق اإلنسان وحرياته العامة األساسية في القانون الوضعي والفقه اإلسالميح عامر عطية حمدي2

 .500 الهاشر دار الفكر الاامعي باالاكهدرية  الطبعة األولي  ص2115دكتوراه اامعة طهطا كلية الحقوق 
 .7 صالمرجع السابق كامل  الحليم عبد هبيلة 3
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 مدارس للشعوب ةالسياسي األحزاب :األولالفرع 

تثقيفه في تربيته و  ةالمواطن اياايا والمااهم إعدادبدور هام في  ةالايااي األحزابتقوم 
الهارخب في االهتمام بمشاكل الشعب والاماهير  وهااح الحزب  ةويتحقق ال  عن طريق مشارك

كالهقابا  والهوادي لالشترا  في تربيه المواطن   ةمدى مشاركه التهظيما  الاماهيري يتوقف على
عن طريق  ةوالدقيق ةالصحيح ةويد الاماهير بالمعلوما  الاياايويقوم الحزب بدور هام وحيوي بتز 

 .1المشاكل التي تثور في الماتمع أهمية  لكي يدر  ةالمرختلف اإلعالم أاهزه

على مدى قوه الحزب في  األولى ةلتي يقدمها الحزب تتوقف بالدراا ةالايااي ةوالوظيف
في الاماهير وبعالقته بالمؤااا   التأثيرفي  ةفاعليتها يتوقف على مقدرته الفهيثبا  ا  و   تأديتها
في الهظام الايااي  وكال  يقوي الحزب الروابط بين الهارخبين والاهاز الايااي الرامي   األرخرى 
هم ورغباتهم وتبهي الدفا  عهها  وحين يقوم الحزب بدور ئراآ بإبداءلهم  الماا  بإفااحوال  

 .2الشعب أمام ةوالماؤولي ةفي موقف المحااب ةهه يضع الحكومإف ةالمعارض

  واقتراح أابابهاوباط  اائلها على توضي  مشاكل الشعوب تعمل بو  ةالايااي واألحزاب
الماائل في  ةتمكههم من المشارك ةايااي ةقافث األفرادواائل حالها  ومن كل هاا تتكون لدى 

 ةبل ماتحيل ةتبدو صعب ةهاه المهم أن  وال ش  ةالصح إلىقرب أا   والحكم عليها حكمةالعام
 .3ةبدون التهظيما  الحزبي

                                                           

 .31 ص م 5797  باايوط  الطليعة مكتبة ( ومضمون  فكرة)  السياسية حزاباأل هيكل  رخليل الايد 1
 . 301 ص م 5701 -5715  5ط بالقاهرة  العربي الفكر دار  الدستوري  القانون  مبادئ الطماوي  اليمان 2
  2112-2115 بالقاهرة  العربية الههضة دار الهاشر  م السياسية والقانون الدستوري والنظ السياسة علم حابو  عمرو 3

  .329ص
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  اواء في عامتها ةالشعبي ةللقاعد ةالايااي ةي هو الاي يعزز التعاليم والثقافالتهظيم الحزب إن
تفهم العميق شيئا من التفوق وال ةهاه الفئ أبد ما  إاابالحكم  إليهايعهد  ةممتاز  ةفي تكوين هرخب أو

  وحان تقدير ةالعام ةما يميز الرال الايااي هي الثقاف أهمن الحكم  أل ةلمبادئ الحزب واياا
 .1ةالحا ةوبالغ ة  وقوه الشرخصياألمور

ما يؤديه الحزب  من رخال هاه الصفا  يهميها العضو عن طريق العمل الحزبي المتواصل 
رخال  االطال   التي يبالها عضو الحزب في دائرته من ةلماهودا  اليوميامن هشاط عادي  ف
 ةومه والرد عليها وتفهيدها  وقراءوادعاءا  رخص أقوا حلها  واما   ةومحاول ةعلى المشاكل العام

  هاا ةماؤوليعلى تحمل الة قادر  ةقوي ةتكوين شرخصي إلىالحزب  كل ال  يؤدي  ةصحيف
اللاان  ةمن تدريب على فصاح األحزابفي مقار  ةما تقدمه لاان  ومهابر الرخطاب إلى ةضافباإل

قهاعهمفيهم   والتأثيرعلى ااب اهتباه المواطهين  ة  والقدر ةالبديه ةوارع برهامج حزبه. بمبادئ و  وا 
 إاا ة  رخاصاألهدافهاه  تحقق أنالتي يمكهها  وأهمهاهاه الواائل  أهممن  ةوتعد اللاان الحزبي
 ةمريكي  كما يحدث في االهترخابا  األةمعيه أوقا وااتمرار وليس في  ودأب ةما عمل  بادي

  .2مثال أحزابهاولاان 

الاين تتوافر لديهم  ءماعوالز  ةمعاهد اياايه لترخريج القاد ةالايااي األحزابومن ثم تعتبر 
مكاهيا قدرا    الاماهيري.في االتصا   ة  والرخبر ةالقياد وا 

 إلى بأعضائهابابب الدفع  ةالايااي األحزاب إلىعلى هاا تتبدد االهتقادا  التي تواه 
 بإهشاءمهها  االشتراكية ورخاصة الايااية األحزاب  لقيام الكفاءةبغير توافر معيار  العامةالوظائف 

لها  اصب التي ترش  للمه تأهلها ةعالي ةثقاف ةومثقف ةملم ةيد من المعاهد لترخريج كوادر حزبيالعد
                                                           

1 A.M. Lipest, party system and representation of social groups, Harper torch book, 1967, P 43. 

 .19 ص  المرجع السابق رأس  أبو الشافعي محمد 2
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 ومارد الوالء واعتباره مظهرا قد بعد عما وصفه البعض بالديمااوايه ةوبالتالي يكون اهتقاء القاد
 .1في هاا العصر ةالديمقراطي ةزمأمن مظاهر 

 وتمنع استبداد الحاكم ةتقوي المعارض ةالسياسي األحزابالفرع الثاني: 

التغيير الالمي  ةمكاهيا    و ةالمعارض لتأكيد ضروريا ةالايااي األحزابيعتبر واود هظام 
 .2مارد فعل فردي ةالمعارض ألصبح  األحزابللحاكم  ولوال 

لحزب  ةقلياأل أحزابمن  ة  وهاا الدور ليس مارد ماابهةبتهظيم المعارض األحزابكما تقوم 
بل مقروها  ماردا ال يكون هاا الهقد أ  على ةالحكوم إلى  ولكهها تقوم بتوايه الهقد ةغلبياأل

 ةح  الفرصاه إاا  ةقرارا  هافا إلى  التي يتضمهها برهامج متكامل  يمكن ترامته ةبالحلو  البديل
 .3يتولى الحكم أنللحزب المعارض 

 أحزابحائال يحو  دون ااتبدادها  فحيث ال تواد  ةويعد واود حزب معارض للحكوم
 إالرخيار لهؤالء  ةمث  وبال  ال يكون ةميئه المتامرين والمعارضين للحكو ه إاناياايه ال تواد 

 .4ةالثور  أو ةالطاع أمرينبين 

في تايير دقه الحكم في الحزب الحاكم حاز  بالرأيدائما يحو  دون االهفراد  ةوواود المعارض
 أماهيههه القادر على تحقيق أالعتقاده  ةالشعب  وهاا بدوره حمله لتولي الالط ةغلبيأ  تأييدعلى 

 ةالوعود التي قطعها على هفاه لهيئعن تهفيا  أوما اهحرف عن الصال  العام  افإاومتطلباته  
الداتوري الاي ياير في فلكه  ليحترم الداتور  اإلطار إلىالهارخبين  واد من يرده ويهتقده ليعود 

                                                           
1 Jerme king and others, Goverment and leaders, Houghton mifflim company, 1978, P 113. 

 . 10 ص  المرجع السابق رأس  أبو شافعيال محمد 2
 .50 ص  المرجع السابق ،كامل الحليم عبد هبيلة 3
 . 51 ص المرجع السابق، متولي  الحميد عبد 4
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هفاه للشعب في حدود الوعد الاي قطعه على  أوالتي رخلفها هاا الحزب   ةالالئح أوالقاهون  أو
 .ةروعيهاه المش

عهصر  أيضاكما هي عهصر يرخفف من غلوه واهدفا  الحزب الفائز فهي  ةلهاا المعارض
 .1رخرج عن الاادة أوما اشتط هاا الحزب   إااورقابة  ةمحااب

  حيث ةللحكوما  المتعاقب ةيقوم بتحديد الماؤوليا  الايااي ةالايااي األحزابواود  نإ
 توليه الحكم. ةفتر  أثهاء أعما شعب  عما قام به من ال أمام ةتام ةيكون كل حزب ماؤو  ماؤولي

بها ثاهية   ة  هي عدم الثقاألحزابالازاءا  التي ياتطيع الشعب توقيعها على  أهمولعل 
 ة  هاا برخالف الماؤوليا  الاهائيةبها ثاهي ةالمشارك أو ةعلى الوصو  للالط ةوبالتالي تفقد القدر 

  .2ركاههاأما تحقق   إااالتي تقرر  ةوالايااي

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .01 ص  5705 ببغداد   األهلية  والهشر الطبع شركة  السياسية األحزاب الهاشمي  علي طارق  1
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 المعاصرة الحزيية األنظمة :الثاني المبحث

 ةأهمي عن الحدث ةمثير  إما ةأهمي تقو  ال هقاشا ةالمعاصر  ةالحزبي األهظمة عن الحديث يثير
 ةالمعاصر  ةالحزبي الهظم تقايم إلى الفقهاء بعض اهب فقد الديمقراطيةب وعالقتها ووظائفها األحزاب

 من آرخر فريق يقرها بيهما الحااب تعدد وهظام ةالحزبي وهظام الواحد الحزب هظام صور ثالث إلى
 1.المبحث هاا في إليه اهتطرق  ما وهاا األحزاب تعدد التضامن وتتعو  صورتين على الفقهاء

 الواحد الحزب نظام األول: المطلب

 ةفاالمها مبدأ على األحزاب تعتمد ةالحزبي وهظام األحزاب في األحزاب تعدد هظام ظل في
 الحابي التهافس لهاا ماا  يواد فال الواحد الحزب هظام واحد الحكم إلى للوصو  بيهها ما في

 أهفاهم يقفون  ال األعضاء فان الحكم عن التهافس ةمشكل يواد ال الواحد الحزب الن وهظر الحزبي
 البالغ وفي الحزب ةقياد ةثق وكاب إرضاء على عملهم يقدر الشعب مصال  اال من العمل على
 الحزب الهظام هاا على مثا  ورخير ةالشمولي ةالدكتاتوري أااس على الواحد الحزب هظام يقوم

 2.ايطاليا في الفاشي والحزب ألماهيا في الهازي  والحزب الاوفيتي الشيوعي

 

 

 

 

                                                           

 .231 ص   المرجع السابق عامر  مصطفى عطية حمدي 1
 .235المراع هفاه  ص  2
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 الواحد الحزب تعريف األول: الفرع

 ويطلق واحد ايااي مالتهظي اوى  تعرف ال ةالايااي ةالاماع أن الواحد الحزب بمفهوم يقصد
 غير ةالحزبي الهظم أو الواحد الحزب هظم ةالقاعد هاه على تاري  التي ةالاياا هظام على

 1.ةالتهافاي

اا  الحزب هظام فان عشر التااع القرن  مها الظهور في بدأ  قد ةالايااي األحزاب كاه  وا 
 واحد حزب يحتكر بمقتضاهو  الحكم واائل في العشرين القرن  به ااء الاي التاديد يعتبر الواحد
 2.باواره ةمعارض أحزاب بقيام يام  وال الشعب تمثيل

 القرن  في الواحد الحزب ةفكر  يمثل حزب أو  هو الاوفياتي الشيوعي الحزب كان ولقد
 كبير ارختالف من بيههما ما ةالفكر  هاه ةالفاشي ايطاليا دكتاتور ليهيمواو  عهه رخاأ وقد العشرين 

 .الايااي الماهب في

 ةبرخاص و ةالشعبي ةالديمقراطي في ةالثاهي ةالعالمي الحرب بعد الواحد الحزب هظام اهتشر ولقد
 التي الثالث العالم دو  في أيضا وظهر الاوفياتي االتحاد لرخضوعها ةهتيا ةالشرقي أوروبا دو  في

 3.ااتقاللها على حصل 

                                                           

 ص م 5759 الحقوق  كلية القاهرة  اامعةراالة دكتوراه   المعاصرة السياسية األنظمة في العامة الحريات كشاكش  كريم 1
150. 

 م 5790 باإلاكهدرية  المعارف مهشاة الهاشر  وماتقبلها وضماهاتها تطورها في هظريا   العامة الحريات متولي  الحميد عبد 2
 .502 ص
 الحقوق  كلية شمس  عين اامعة دكتوراه  راالة  النيابي النظام ظل في السياسية األحزاب دور رخضر  هللا فت  طارق  3

 .552 -555 ص م 5752



 ماهية األحزاب السياسية   الفصل األول

 

 

31 

 الواحد الحزب طراز من هي التي الكبرى  األحزاب ةغالبي أن يالحظ ةالتاريرخي ةالهاحي ومن
 الفاشي الحزب شان كان كما األحزاب تعدد هظام في عرف  التي ةالمعارض أحزاب من أو  كاه 
 ةللصبغ طبيعي كاثر الحكم إلى الوصو  في هاح  أن بعد واحدا حزبا أصبح  ثم ايطاليا في

 بد ال الديكتاتوري  الحكم هظام بهاء ااتقرار فالائ ةالمعارض يحرم الاي الحكم لهظام ةالديكتاتوري
 ااء الاي الحزب هو عهده ةبداي في الايما له بهاء أو عماد أهم عن وال إليها  ياتهد ةأعمد من له
 عهد في ألماهيا في الهازي  والحزب الاوفيتي االتحاد في الشيوعي الحزب كان كما ةالالط على به

 تاتهد ةعاكري ةفوري ةحرك هكن لم ام وال  موايليهي عهد في ايطاليا في الفاشي والحزب هتلر
 إال الحكم إلى يصل لم الاي الحاكم فان  ةاألرخير  ةالحال هاه في حتى اهه على الايش إلى أوال

 مصطفى عهد في تركيا في الشأن هو كما اديد حزب إهشاء على يعمل تاده الايش إلى ااتهادا
 1.أتاتور 

 األحزاب عن يرختلف اديد حزب ةيوعيالش ةللحرك يكون  أن ضروريا يرى  لهيهي كان ولقد
 زمام لتولي الكفاح اال من ةالبرولياري يقود ثوري  حزب البرلماها  دارخل ةالمعروف ةاالشتراكي
 الرأامالي بالهظام ةاإلطاح يفكرفي يكن لم الحزب هاا مثل بدون  اهه يرى  ليهين كان فقد الحكم 

 يفكر فلن وشاهها ترك  إاا ةالعامل ةالطبق أن ى ير  وكان  ةالبروليتاري ةديكتاتوري وقيام االاتعماري 
 ةالطليع ةبمثاب الحزب يكون  أن واب لال   ةاليومي ةاالقتصادي مشاكل عدم آرخر شيء في أفرادها

 هشا تعقب ومن بثورتها قيامها في الطبقا  من غيرها تقود أن عليها وهاه ةالعامل ةاللطيف القائد أو
 لها االاتقال  يها  أو الثوري  التعبير عقاب في إما يظهر هها هاد الدو  مرختلف في الهظام هاا
 تأرخا وكاه  2والتقدم البهاء ةعملي في واالاتمرار للبدء الاهود وتركيز الصفوف تاميع ياتبعد مما

                                                           

 .502ص   المرجع السابق متولي  الحميد عبد 1
 .552-555ص   المرجع السابق رخضر  هللا فت  طارق  2
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 الحزب هظام ألههي ترااع  الدو  هاه أن غير الازائر العراق مصر روايا من كل الهظام بهاا
 ةشديد ةمعارض وظهور الدو  بعض في ملكي هظام شبه إلى تحوله ةهتيا هبريق اهطفأ هظام الواحد
 1.له ةورخاراي ةدارخلي

 والديمقراطية الواحد الحزب الثاني: الفرع

 ةالماال هاه في ةالديمقراطي مع واتفاقه تعرضه عن الهظام هاا ةهشأ مها التااؤ  صار لقد
 :رأيين إلى

 2:الديمقراطية مع احدالو  الحزب هظام يتعارض القائل الرأي أوال:

  ةبالالط االاتئثار ةالديمقراطي مع يتعارض الواحد الحزب هظام أن الرأي بهاا القائلون  يرى 
 لها أااس وال الرخيا   ضروب من ضربا تعتبر الداتور يهظمها التي الحقوق  اميع تصب  وبالتالي

 بل ةالديمقراطي عن يكون  ام ابعد الواحد حزب هظام بان يالمون  الرأي هاا أصحاب في. الواقع من
 الحكم مقاعد على التهافس ةمشكل يوااه ال لكوهه فهظرا 3ةالديكتاتوري األهظمة رخصائص احد هو
 الزعماء إرضاء على بل الشعب  مصال  ةرخدم على أهفاهم يقفون  ال الواحد الحزب أعضاء أن

 واهه ةالمعارض دارإه إلى يؤدي الواحد الحزب هظام أن الرأي هاا أصحاب ويرى  ثقتهم وكاب
 واحد حزب قيام ومعهى المبار  اتااه مهفا ال الواحد االتااه في كالطريق وهو ةوالديمقراطي يتهافى
 ةاألاااي الحقوق  وهي ةمعارض أو هقاشا تقبل ال التي ةالديكتاتوري وقبض ةبالالط وااتئثار اهفراد
 ولكن الموقف ةلتغطي ةمعارض ةتوريالدكتا هاه تهشا وقد حر  ماتمع أي في تتوفر أن يهبغي التي

                                                           

 .20 ص  المرجع السابق زغدود  علي 1
 .201ص   المرجع السابق متولي  الحميد عبد 2
 .215 ص م 5750 األولى  الطبعة اإلاكهدرية  المعارف مهشاة الهاشر  المصري  الدستوري  النظام فهمي  زيد أبو مصطفى 3
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 مبادئ يحددون  الاين وحدهم الحزب أعضاء من ةمهاقش تقبل فال 1أيضا ةوريص ةالمعارض هاه
 ةالمهافا الاماعا  اميع ةتصفي على يعمل فاهه الحكم إلى الحزب يار وعهدما وأهدافه الحزب

 هم الواحد الحزب أهصار أن فان  لال تماما  هدم ةالمعارض هدم أي والفقد الرأي ةحري وتحريم له 
 2.ةالفردي ةوالحري ةالغربي ةبالديمقراطي يؤمهون  الاين أولئ 

 ةدارخلي ةمعارض تكون  واد  إن وهي الواحد  الحزب هظام في ةعاد تواد ال ةفالمعارض
 الشيوعي الحزب دارخل في ةمهظم ماموعا  أو فرق  الاوفياتي االتااه في واد  وقد ةضعيف
 وكان ال   بعد تالش  ثم اتالين حكم ةوبداي ليهين عهد في ماكورا دور ولعب  5730 عام حتى

 بالفقد يامى ما في تمثل ةالدارخلي المعارض من ما هو  يعتروهه ما يقيم الاوفياتي الشيوعي الحزب
 إلهقاا ةماتمر  ةبصف مدعوها كاهوا ماتوياتهم ارختالف على قادته الحزب فأعضاء. الااتي

 بأهفاهم تصرفاتهم إلهقاا ةماتمر  ةبصف مضعون  كاهوا ماتوياتهم ارختالف على همبأهفا تصرفاتهم
 تعلقه بمقدار ةالاد ةبمعارض يتعلق يكن لم حقيقته في واألمر كفاءتهم  عدم مواضيع وتحليل
 الااتي الهقد من المقصود ولعل إقامتها  إلى ال ةالمعارض على القضاء إلى يهدف عام باعتراف

 قادته ةموااه في بالرخطأ االعتراف طريق عن الحزب أعضاء من والوالء ةطاعال ضمان هو كان
 3.مبعدينال غير الموالين ةالثق أهل من الرخطأ رقم بالبقاء اإلان على بالحصو 

 يهبا الواحد الحزب وهظام 4واحد حزب يواد حيث ةحقيقي ةمعارض أو ةادي ةديمقراطي تواد وال
 رأي إال بها يواد ال التي ةالدول ويصف ةالحري وترخلف ةيالديكتاتور  معهى عن وتامته بااته

                                                           

 .053 ص  المرجع السابق العمري  اويلم احمد 1
 .232 ص  المرجع السابق متولي  الحميد عبد 2
 .279 ص  5770 اإلاكهدرية  الاامعية  المطبوعا  دار  الشريعة ميزان في الدولة الحلو  مااد 3

4 J.chatelain, la nouveau constitution et le régime politique de la France 1959, P 221 . 
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 بهظام تأرخا التي ةالدول يصف بيهما 1ةحزبي ةدول ألهها واحد ايااي حزب أي واحد ايااي
 يصف بيهما التهافس  غير بالهظام الواحد الحزب هظام ويصف األحزاب ةدول بأهها ةالحزبي ةالتعددي
 2.يالتهافا بالهظام األحزاب تعدد هظام

 الديمقراطية مع الواحد الحزب هظام تعارض بعدم القائل الرأي ثاهيا:

 اهه ال  ةالديمقراطي مع يتعارض وال يتهافى ال الواحد الحزب هظام أن الرأي بهاا القائلون  يرى 
 اهه بل الديمقراطي المبدأ مع رخالف ال فاهه اإلاراءا   ةوالمهاقش التهظيم في ةاألهاهي توافر  طالما
 . معه يتاع

 في والمحكومين األحكام بين التي ةالعزل يقطع أن الواحد الحزب بمقدوره اهه الرأي هاا ويرى 
 يعرف أن ياتطيع وهكاا حبالها  والمحكومين الحكام بين للروابط يمد وان الديكتاتوري  الهظام

 الشعب ماءأا على يعمل الواحد الحزب في فيها  الشعب رأي و ةالحكوم هحو اتااهاتها الاماهير
 هاد التي ةاإلااع ةمحط شان فشاهه الشعب  صو  الحكام أاماء على يعمل كما الحكام صو 
 تأثير عن يزيد تأثير إليه  والمهتابين الحزب ولراا  لتلقيها وأرخرى  األهباء  إلراا  اله لديها

 هها حزبال تأثير ةقو  وتراع بالشعب  اللتصاقهم وال  المحترفين ةالدعاي راا  أو الموظفين
 يعد اهه كما ةكامل بها يأرخا وان قراراتها  تماما يفهم أن مقدرته في ةالدول هيئا  من ةهيئ العتباره

 مواطهيهم من غيرهم وهفوس هفواهم في بها يحاون  الاين المواطهين من ةاماع ااته الوق  في
 3.الحكام إلى اههويهقلو 

                                                           
1 R.Aron Démocratie et totabitanseme, paris ceallimart, 1965, P 81. 

2 R.G schovartzenlerce, socidogre politique, Paris, Monchrestien, 1988, P 476. 
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يااد ةالاديد ةهرخبال رخلق هو الوحيد الحزب هدف أن الرأي هاا يرى  كما  ةحاكم ةطبق وا 
 تاتطيع ال الاماهير الن وتكويههم  البلد تهظيم على القادرين الاياايين الرؤااء وتوحيد  ةاديد
 أعضاء ليكون  أعضائها يرفعها ثم فيها الرتب لاوبتال  ةللشبيب تهظيما  الحزب هفاها  حكما
 هها حزب يكون  ةاالرختياري وتاارب ةورعاي نتمري ةفتر  بعد ثم المراقب  االهتماء بأااليب ثم الحزب
 القيام على ةقادر  وياعلها ااته الوق  في فيثقفها ثهاياه في بالهرخبا  يحتفظ الاي ةالمصفا

 ةالاديد الحاكم ةالطبق أن ال  رتب  وتالال ةبهي يعطيها ثم ماتمر  بشكل ويحضهها 1.هاماتبمه
 في ةمهظم بهفاها فتشكل  ةالفردي تحكمها كاه  التي ةالقديم ةالطبق عليه كاه  ما برخالف ةمهظم
 قبل من ةوالمحضر  ةالمرختار  ةالصفو  الهادي  والدليل المثا  لها تكون  بحيث ةالشعبي ةالمهظم قلب

 الاياايون  الزعماء أو الرؤااء ويؤرخا  ةاإلدار  ةبوظيف تقوم أن الحزب بفضل يمكهها الحزب
 ةأاهز  كل يراقب يهف  ال كاام ااتي حزب لكنو  الحزب  دارخل من واالقتصاديون  واإلداريون 

 من وبالتأكيد ةالعام اإلدارا  في ةالحيوي بالباعث فقط ةباإلدار  ال مهمته وتهحصر ةالدول
 أو ةمحلي ةلاه اصغر حتى ةالوزاري الماالس من مكان كل في حاضرون  الحزب ممثل إرخالصها 

 الحزب يؤمن لم إاا هاا ةالثقافي االتحادا و  والتعاوهيا  الهقابا  حتى ةالعام اإلدارا  من ةرخاص
 2.له ةالتابع ةاألاهز  ةبوااط أو المهما  ببعض القيام هفاه

 ةبفكر  تأرخا بالد تم  أن من الفرهاي الداتوري  الفقيه اكر  بما الرأي هاا ياتهد وكال 
 االتااه يف الواحد الحزب شان شاهه هرى  ال فيها الواحد الحزب هاا فان ال  ومع الواحد  الحزب

 وال الفاشيي الحزب اليهيو م حكم عهد في ةالفاشي ايطاليا في وال الشيوعي الحزب وهو الافياتي
 هاه عن بعيدا بالعكس هاده بل ةااتبدادي فاهزعه ةالهازي الحكم هتلر حكم عهد في ألماهيا في

                                                           

 .203 ص  المرجع السابق عامر  مصطفى عطية حمدي 1
 .200ص   المرجع السابق ،ديفراية موريس 2
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 بمبدأ يأرخا إليها تابيه التي ةالدول شان هو كما هاده إا ةديمقراطي ةإيديولواي اا هاده كما ةالهزع
 1.أتاتور  كما  مصطفى حكم عهد في هشا الاي الامهوري  الشعب حزب كان كما ةاألم ةاياد

 مع الواحد الحزب هظام تعارض بعدم القائل الرأي هاا بفقد متولي الحميد عبد الدكتور قام ولقد
 2:ةاآلتي العتبارا  ةالديمقراطي

 احد ةالغربي الدو  من غيرها في أو فرهاا في اتوري الد الفقه علماء كبار بين يعرف ال ههأ -5
 كثير فأتتهم فقد ال  ومع كمراع إليه يشيرون  الاي الفرهاي الفقيه ال  هاا الرأي بهاا قا 
 .الفرهاي الفقيه ال  إليها أشار التي والتحفظا  االعتبارا  من

 يتغير أن يمكن أو يص  الحكم هظام أن اكر الفرهاي الفقيه هاا أن الرأي هاا أصحاب نفإ -2
 هظام أن ياكر لم اهه فيالحظ ةمرحلي أو ةصبغ الواحد للحزب أن يقررون  حين ديمقراطيا

هما ديمقراطيا  هظاما حتما ةالحال هاه في يعد الحكم  يعدى أن يمكن أو يص  اهه اكر وا 
 ومن بقوله ال  أردف ثم ةصبغ للحزب يكون  أن احدها الشروط بعض توفر  إاا ديمقراطيا

 التكوين شان من يكون  ال أن فياب األقوا  تصاحب أن ياب اإلعما  أن ةالبيه ألمورا
 ةالواقعي أو ةالعملي ةالهاحي من تهدم أن ةالكلي أو ةالديكتاتوري وطبيعته للحزب الاامد
 االحترام ال  الحكم هظام ورخصوم ةالمعارض احترام اتااه في الحكم هظام تطور ةإمكاهي
 الحزب تركيا في فعال هاد أهها تقدم ما إلى يضيف ثم ةالحقيقي ةطيالديمقرا يعرف الاي
 5711 ةاه اهترخابا  في ةالمعارض هاح  حيث األحزاب تعدد هظام في تطور قد الواحد
 3.الحكم كراي ةالمعارض حزب وتبوء

                                                           

 .202 ص  5722الهاشر دار المعارف القاهرة   والوحدة شتراكيةواال الحرية في فهمي  زيد أبو مصطفى 1
 .551-553ص   الدستورية ومبادئها السياسية واألنظمة النظريات في الوجيز متولي  الحميد عبد 2
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 الاي كما  مصطفى عهد في تركيا في الحكم هظام أن يكن لم الفرهاي الفقيه فان ال  ومع -3
 ةاياد بمبدأ يأرخا كان التركي الداتور أن ورغم ديمقراطيا حكما كان الواحد حزبال اهشآ
 ةالديمقراطي من هو  مع الوحيد الحزب توافق كان إن تصور يمكن وهكاا اكر بل ةاألم

 يكن لم فهو الكمالي العهد يكن لم فإاا هاا  بمثل تكن لم 5700 قبل ما وتركيا ةالايااي
 كما الوحيد المرش  ةتزكي اال من الواقع في تاري  كاه  رخابا االهت في ديمقراطيا أيضا
 1.تماما ةمحدود ةاألاااي ةالايااي الحريا  كاه 

 أو فلافة أن بكاف ليس الديمقراطية األهظمة عداد في الحكم هظام يعد أن اال من ههأ -0
 مبدأ إلى هديات أن أي الديمقراطية االيدولوايا يعتهق وان الديكتاتورية األهظمة إيديولواية

 ال  ومع الديمقراطية األيديولواية تعتهق دو  فهها  تركيا داتورا يهص كما األمة ايادة
 في تركيا شان كان كما مكفولة غير الحريا  الن الديكتاتورية األهظمة عداد في تعد فهي
 2.أتاتور  كما  مصطفى عهد

 األحزاب ةالمطلب الثاني: نظام ثنائي

بيههم  و يكون للحزب  فيما  العام الرأيد حزبين كبيرين يتقاامان تأييد يتميز هاا الهظام بواو 
 أنال   ةو يكون هتيا اآلرخرالواحد مهها عدد من المهاصرين والمؤيدين يقارب العدد الاي للحزب 

بين رااله  ةالحكوم مهها بتكوين ةالبرلماهي ةغلبييقوم الحزب الاي يفوز ممثليه باألف  ةيتبادال الالط
بالحزب المعارض  ةاالهترخابا  التالي تأتي  وعادة ما ةدور المعارض اآلرخرين يتولى الحزب في ح
 إلىفي حين يهتقل الحزب الاي كان في الحكم  أعضائهمن  ةمقاعد الحكم حيث يشكل الوزار  إلى

عرق أ حافظين الحكم في اهالترا وهي من   وهاا ما هشاهده في تباد  العما  المالمعارضةمقاعد 
حيث يواد الحزب  ةمريكياأل المتحدة في هدوء واالم  وكال  في الواليا  ةلدان الديمقراطيالب

                                                           

 .250  ص المرجع السابق  موريس ديفرايه 1
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في  ةواهالترا لظروف رخاص ةمريكياأل ةالواليا  المتحد رأاهاالديمقراطي والحزب الامهوري  وعلى 
 1هاه الدو 

 األحزاب ةمفهوم نظام ثنائيالفرع األول: 

 بحيث ةالايااي ةن رئيايين يايطران على الااححزبيواود  األحزابيعهي هظام ثهائيه 
بين   ثم يحدث التهاوب بمفرده  ةالهارخبين وتشكيل الحكوم أصوا  ةغلبيأحدهما من الفوز بأيتمكن 

  .هاين الحزبين الكبيرين على المدى الطويل

ين باوار الحزب أرخرى  أحزاب أوال يمهع من واود حزب ثالث  األحزاب ةن هظام ثهائيفإومع ال   
  ويشترط لكي ةالايااي ةثير في الااحأالت ةتكون صغيره الحام قليل األحزابالرئيايين  ولكن هاه 
تتوفر  أن ةالايااي ةمن حزبين في الااح أكثربالرغم من واود   األحزاب ةهظل في هظام ثهائي

 هاه الشروط:
 في تولي الحكم. أملوق   أيمن فريق في  ألكثرال يكون  -5
الالزمة و يبقى في الحكم دون مااهدة  ةكثريكاب األ  حد هاين الحزبينأيتمكن  أنياب   -2

 حزب ثالث.
 .ةيتهاوب هاان الحزبان على الحكم رخال  اهوا  طويل ياب أن  -3

 إلى ةير صغايااية هي تعترف بواود اماعا  ف اياايا   ةهاه الشروط واقعي أن الحظوي
 ةعمليا في الموااه الايااية ى القو  ةلعب شعبيتين ابارتين بحيث تهحصر ااهب مهظمتين اياايتين

 بين الحزبين الكبيرين.
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 األحزاب ةخصائص نظام ثنائيالفرع الثاني: 

ي يهتهي ولكهه من حيث التطبيق العمل األحزابفي حقيقته هو  من تعدد  األحزابهظام  إن 
 ةغلبيعلي األ ل بااتمرار أن يحص حدهماأحزبين كبيرين  في واع  حو  ةإلى بلورة القوى الايااي

 بالعديد من الرخصائص تتمثل في: األحزاب ةبمفرده  ويتميز هظام ثهائي ةن يشكل الوزار أ  و ةالبرلماهي

من حزب واحد  وبرئااة  تشكل ألهها  متااهاةتكون  األحزاب ةفي هظام ثهائي ةالحكوم -5
مكن من ار  وت  وتحقق االاتقر ةتبقى في الحكم اهين طويل فإههازعيم الحزب  ومن ثم 
 .1المدى ةتهفيا مشروعا  طويل

مما يضفي وضوحا على  االئتالفيةالحكوما  تاهب  األحزاب ةيضمن هظام ثهائي -2
  هاا الوضوح ياعل الهظام مفهوما لدى الهارخب كما يمكهه من تحديد ةالاياا

 الماؤوليا .
عن  ةعبار ن الحزب في حقيقته   ألةكبير  ةتام بمروهي األحزاب ةالحزب في هظام ثهائي إن -3

 ة  الطاألحزاب  وال يعتبر الحزب كما هو الشأن في تعدد ةتامع لالتااها  المتقارب
ن ةالمعروف ةعلى الالطا  التقليدي ةالالطا  الثالث في الدول   وتقتصرةداتوري   وا 

كاه  في هظام الحزبيين للحكومة  حتى امى الهظام البرلماهي في اهالترا باام هظام 
 الوزراء(. ة)حكوم

 أعضاءالشعب من ارختيار  أبهاءالهارخبين  ةيتمكن هيئ األحزاب ةفي ظل هظام ثهائي -0
على هحو  ةبالتالي يحقق الديمقراطي  ةفي عمليه اهترخاب واحد كومةالح وأعضاءالبرلمان 

  أفضل ويحو  دون تحو  البرلمان إلى حكم لألقلية.
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 األحزاب تعدد نظام الثالث: المطلب

 وعي وكان الطبقا  بين ةشديد الفواصل كاه  إاا األحزاب تعدد هظام إلى الدو  تميل
 إلى ةالدول تميل وبالتالي طبقتين في تامعها يمكن فاهه ةشديد الفواصل كاه  إاا أما قويا الطبقا 

 1.الحزبين هظام

 كل و ةالقو  في ما حد إلى ةمتااوي أحزاب ةعد ةعاد هها  يكون  األحزاب تعدد هظام وفي
 إلى الوصو  من األحزاب هاه احد يتمكن ال وغالبا ةوالمميز  ةالمحدد ةيديولوايبأ ايما  حزب
 ال إا ةالعاد في ةضعيف األحزاب هاه تكون  و األرخرى  األحزاب مع االرختالف طريق عن إال الحكم

 ترغب الاي بالشكل أهدافها تحقيق على ةالقدر  لديها تكون  ال وبالتالي  ةبالالط تهفرد أن تاتطيع
 والههد وألماهيا والهماا واويارا وفرهاا ايطاليا في ةالمواود األحزاب الهظام لهاا مثا  رورخي فيه

 2.واليابان وهولهدا والهرويج والدهمار  ومصر ولبهان

 األحزاب تعدد نظام هي ما :األول الفرع

 الشأن هو كما فأكثر أحزاب ةثالث يتضمن حزبي هظام بها ةدول كل في ةالحزبي ةالهقدي تواد
 .العراق ولبهان ومصر وباكاتان واليابان والههد أوروبا دو  معظم في

 يعهي األحزاب تعدد أن إا ةالايااي واالتااها  اآلراء وتعدد األحزاب تعدد بين ةالتفرق ويتعين
 كل على يهطبق بحيث ال  من أكثر أو ةأربع أو ةثالث تكون  قد اياايين  حزبين من أكثر واود
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 ةالالط إلى للوصو  واعيه وأعضائه برهامج له مهظم ايااي كتامع اياايال الحزب تعريف مهها
 .الحكم في ةوالمشارك

 على ةالاابق ةالمرحل بمثل فهاا تتصف ةمهظم غير اماعا  بين واالتااها  اآلراء تعدد أما
  دو  من وكثير آايا و إفريقيا في ةالهامي الدو  ةغالبي في الحا  هو كما ةالايااي األحزاب ةهشأ

 1.ةالالتيهي أمريكا

 وبلايكا والاويد بريطاهيا في اد  كما الثالثي الشكل ةالتعددي الهقط تأرخا قد ال  على وبهاء
 القرن  ةوبداي عشر التااع القرن  ةههاي في ةثالثي إلى ةالثهائي تحول  عهدما وهيوزلهدا وااتراليا
 .ةاالشتراكي األحزاب لتطور ةهتيا العشرين

 الشيوعي الحزب ظهور عقب الدو  بعض في ارى  كما ةرباعي ةصور  في ةالتعددي تظهر وقد
 يواد التي الدو  من العديد هها  وأرخيرا واالشتراكيين األحرار من المحافظين باوار رابع كحزب

 وبلايكا وفرهاا الهرويج أو وفهلهدا ةالغربي وألماهيا وهولهدا ةكايطالي ةمحدد غير ةحزبي ةتعددي بها
 .ومصر ولبهان انوالياب والههد

 ةاالاتماعي األوضا  أهمها لعل  ةمرختلف وعوامل أاباب إلى ةالحزبي ةالتعددي ةهشأ وتراع
 2.أرخرى  ةهاحي من به مأرخوا االهترخابي والهظام ةالهاحي من الدو  في ةالعرقي في والطوائف

 اويارا لمث الدو  بعض في األحزاب تعدد ةهشأ في ةوالعرقي ةاالاتماعي األوضا  تأثير يبرز
 و ةالفرهاي و ةاأللماهي في لحدودها ةمااور  ثقافا  ثالث على فيها الشعب اهتماء يتوز  التي

 .ةااليطالي
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 أن يؤكد الداتوري  القاهون  فقه فان ةالحزبي ةالتعددي واود في االهترخابي الهظام اقر أن أما
 عدد ويتكاثر ةالهاحي من ةمطلقال ةباألغلبي الفردي االهترخاب بهظام اآلرخر معه يتوااد األحزاب تعدد

 .أرخرى  ةهاحي من الهابي التمثيل مع ةالحزبي القوائم هظام تطبيق عهد متزايد بشكل األحزاب

 تمثل ةواضح ةحزبي ةالتعددي بواود يام  فاهه ةالمطلق ةباألغلبي الفرد لالهترخاب ةفبالهاب
 في ةالايااي ولألحزاب للهارخبين ةكبير  ةحري يتر  ألهه ةالدول في ةالرئياي ةالايااي االتااها 

 يكون  لكي ةالثاهي ةالاول في وأصواتهم مرشحيهم تركيز على يابرهم ولكهه األولى ةاالهترخابي ةالدول
 بعد ةعلهي أو ةاري إهفاقا  بعقد قيمتها في ةالايااي األحزاب على تأثير يتالى كما ماديا تصوي 
 بعد ةالثاهي ةالاول في ةواضح اغلبيا  على ملتح ةحزبي تكتال  واود عهها تهتج األولى ةالاول
 .األولى ةالاول إاراء قبل بعضها مع تتصار  كاه  أن

اا  تعتبر أهها إال المطلق ةباألغلبي لالهترخابا  ةحتمي ةهتيا تقتصر ال ةالحزبي ةالتعددي كاه  وا 
 1.االهترخابي الهظام لهاا ةالمتكرر  ةالطبيعي ةالهتيا

 األحزاب عدد ةكثر  إلى يؤدي فاهه الهابي التمثيل مع ةالحزبي لقوائمبا االهترخاب هظام عن أما
 برامج أو مبادئ بدون  أو ةشعبي ةقاعد إلى تاتهد ال ةايااي أحزاب تهشا وقد واهقاامها ةالايااي
 المقاعد من عدد على اتحصل و البرلمان اتدرخل أهها تدر  األحزاب اميع الن ةحقيقي ةايااي
 .االهترخابا  في هالتها التي ألصوا ا عدد ةهاب مع يتهااب

 ةوزار  في األحزاب تشتر  ولهاا ةالالط تتولى ةقوي ةبرلماهي ةأغلبي قيام ةصعوب ال  عن ويهتج
 الاهود إلى وتقود االاتقرار تزعز  ةوزاري أزما  حدوث إلى يؤدي مما ةضعيف ةاتالفي وزارا 

 إا باديد تأتي ال ولكهها الوقع لحان ةمبكر   اهترخابا إلى اللاوء يتم ما وكثيرا ةالدول في الايااي
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 تحدث أن إلى كاابقتها ةاديد اتالفيا ةحكوم وتشكل تقريبا ةالاابق مقاعده على حزب كل يحصل
 1.ةالدول في داتوري  تغيير إحداث إلى تؤدي قد ةكبير  ةأزم

 األحزاب تعدد أنواع :الثاني الفرع

 :ةالتالي وا األه الواقع في ةالحزبي ةالتعددي هظام يترخا

 الواحد القطب او الحزبي التعدد :األو  الهو  -5

 من واحد حزب تمكن إلى واحد قطب او بأهه ةالتعددي من الهمط هاا ةتامي في الابب ويراع
 هاا يها  حيث ةبالالط واالاتثارة ةالايطر  من ةالااح على ةالمتوااد ةالمتعدد األحزاب بين

 على ةكبير  ةبهاب متفوقا الهارخبين أصوا  من 31 عن تقل ال ةأغلبي على الحصو  في الحزب
 الحزب ال  ومثا  األصوا  دارخل في األرخرى  األحزاب ةبقي تشتر  حيث األرخرى  األحزاب

 .ةالرخاما ةالامهوري ظل في فرهاا في الامهوري  الديمقراطي

 الايو  المايطر الحزب بهظام يامى ما الفقه عليها يطلق ةالحزبي ةالتعددي من ةالصور  وهاه
 2.ةالالط في مشاركتها و األرخرى  األحزاب بين ةالحيلول إلى ةالعملي ةالهاحي من يؤدي

 3:ةاآلتي المزايا بعض المايطر الحزب هظام ويحقق
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 ظل في الحكومي االاتقرار لها يوفر الاي ةالحكوم اهد يعتبر فهو ةالايااي ةالهاحي من -
 .تتوالها التي ةواإلداري ةاالقتصادي امللمه لتتفرغه الصف ةوحد ويضمن األحزاب تعدد هظام

 اا  ةالدول في ةالقبلي واالهقااما  الرخالفا  محو على يعمل فهو ةاالاتماعي ةالهاحي من -
 .ةالتقليدي الهياكل

 هها  أن إال المايطر الحزب هظام يحققها التي المزايا من الرغم على اههويرى البعض 
 1:ةايااي ةحيا ىعل حزب ةايطر  عن تشوب ةرئياي ةثالث عيوب

 الن ةالايااي ةالحيا في والهشاط ةالحرك عن عاز ةحال إلى المايطر الحزب هظام يؤدي -
 إلى يؤدي ةالمعارض فارختفاء تحايها  إدرخا  على وتحفز تهشط التي هي ةالمعارض
 . ةاألرخالقي المواهب ارختفاء

 التقليدي الموقع رغي أرخرى  مواقع إلى الايااي العمل هقل إلى المايطر الحزب هظام يؤدي -
 .ةالحزبي التهظيما  على أاااا يعتمد حوار وهو الهيابي المالس دارخل الحوار في المتمثل

 ةعديد لاهوا  ةالالط عن العام الرأي من قطا  إقصاء على المايطر الحزب هظام تؤدي -
 يكمن وهها قوي  بمركز ةالالط إلى الوصو  من تماما يائس يكون  الماتبد القطا  وهاا
 هفاها وتاد أهدافها لتحقيق الهظام رخال  من ةالمعارض تعمل أن من وبدال كبير ررخط

 على ةكبير  مرخاطر يحمل الوضع هاا و ضده والعمل بأاره الهظام ةمهاهض إلى ةمضطر 
 .كله الماتمع وعلى المايطر الحزب وعلى القائم الهظام
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هما فحاب ةالهامي ةالدول على واوده يتوقف ال المايطر الحزب هظام أن البعض ى وير   يواد وا 
 ةالامهوري ظل في وفرهاا والدهمار  الاويد مثل ةالديمقراطي ةالمتقدم الدو  بعض في كال 

 1.واليابان ةالرخاما

 هظام من ةالديمقراطي ةالهاحي من أكثر يكون  قد العادي المايطر الحزب هظام فان الواقع وفي
 أحزاب ترختلف أن يمكن العادي المايطر الحزب هظام ظل في ألهه ةالايطر  الشديد الحزب

 عام رأي و ةمهظم ةبرلماهي ةمعارض تكون  و البرلمان دارخل هقل وزن  لها يصب  لكي ةالمعارض
 هها  يكون  و المايطر الحزب هظام تشوب التي العيوب من الكثير تالفي إلى يؤدي وهاا قوي 
 .األحزاب تعدد هظام إلى لالهتقا  أمل

 الثالثة األقطاب او الحزبي التعدد :الثاهي الهو  -2

 ال حيث ةالدول في ةالايااي ةالااح على فقط أحزاب ثالث بواود غيره عن الهو  هاا يتميز
 بحيث الدو  من محدود عدد في به معمو  الهو  وهاا أرخرى  أحزاب األحزاب هاه بااهب يواد
 بهاا تأرخا التي الدو  ومن ليالعم الواقع في هادها قلم التي ةاالاتثهائي الظواهر من اعتبارها يمكن
 .بورغمواالكا والهماا بلايكا الهو 

 2التام أو الكامل الحزبي التعدد :الثالث الهو  -3

 ياتقبل ةوكثير  ةمتعدد أحزاب واود بابب تطرفا ةالحزبي ةالتعددي أهوا  اشد من الهو  هاا يعد
 تتميز األحزاب فهاه ةومحدد ةمعيه مصال  بتمثيل ويقوم االاتقال  تماما اآلرخر عن مهها كل

هها بالصغر  الاي المتشدد بموقفه يتما  بان حزب كل يحاو  إا التامع أو التكتل تحاو  ال وا 

                                                           

 .57  55 ص  المرجع السابق هيكل  رخليل الايد/ د 1
 .221ص   المرجع السابق ي الشرقاو  اعاد 2



 ماهية األحزاب السياسية   الفصل األول

 

 

46 

 الفئا  ومصال  ةالفئ هاه بين التوفيق ةبمحاول االهتمام دون  ةمعيه ةفئ مصال  عن يعبر
 1.األرخرى 

 :يأتي ما الهو  هاا ويعيب

 .ةالعام ةبالمصلح االهتمام في ةوالمبالغ الماتمع يف المصال  ةكاف ااتيعاب عن عازه -

 االرختيار في الهارخبين ةحري تصب  أن إلى ةالعملي ةالهاحي من تؤدي األحزاب برامج ةكثر  أن -
 تتي  التي ةالديمقراطي إلى يؤدي األحزاب تعدد هظام أن ال  ةووهمي ةوااع ةحري مارد

هما ةمباشر  الحكام ارختيار للهارخب  لتشكيل الواطاء إلى الهارخب فيها يحتاج ةطيديمقرا إلى وا 
 .الحكوما  لتشكيل األحزاب بين ةالبرلماهي االئتالفا  طريق عن وال  ةالحكوم

 ةمااهد على ةوالقادر  ةوالمتااها ةالثابت ةالبرلماهي ةاألغلبي غياب إلى الهو  هاا يؤدي -
 .الوزاري  أو يالحكوم االاتقرار عدم إلى يؤدي وهاا ةطويل ةلمد بإرخالص ةالحكوم

 المعتد  األحزاب تعدد :الرابع الهو  -0

 كبيرتين ابهتين تكوين إلى تؤدي األحزاب بين ومتااهس ثاب  تحالف واود الهو  هاا يعهي
 والتكتل اإلتالف هاا ويؤدي ةالايااي االتااها  في ةالمتقارب األحزاب من عددا تظم ةابه كل
 .الاياايين الحزبين بهظام شبيها ياعله حد إلى زاباألح تعدد هظام على اوهري  تعديل إدرخا  إلى
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 ةالمعاصر  ةالديمقراطي الدو  تحاو  ةالحزبي ةللتعددي معتدال هموااا يمثل الهو  هاا أن والواقع
 دون  يحو  أرخرى  ةهاحي ومن ةهاحي من هاا األحزاب تكوين ةحري يضمن فهو تحقيقه إلى ةااهد
 .وزاري ال االاتقرار عدم ةمطي في ةالدول وقو 

 الاي األمر وهو ةالااح على ةقوي إتالف إلى الهو  هاا يؤدي ةالعملي ةالهاحي من اهه كما
 أن يمكن الهو  لهاا ةالتطبيقي والهمااج القطبين او الحزبي التعدد هظام إلى الواقع ةهاحي من يقويه
 5790.1 عام فرهاا في أحزاب في ةواضح ةبصور  هادها
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  لاألوملخص الفصل 

الايااية من حيث تعريفها وهشأتها  األحزابالضوء علي فكرة  إلقاء إليهدف  هاه الدرااة 
فعرفها  األحزابتاير هاه  أااس أيالايااية   وعلي  األحزابحتي هدر  كيف اهطلق  فكرة 

تكوين اماعة يشتركون في مبادئ ومصال  يريدون بها التواه هحو  أااسبعض المفكرين علي 
 هي الوايط بين الالطة و الشعب  أههاعلي  اآلرخرعرفها البعض الالطة   و 

الايااية وتطورها يتبين من رخال  تل  المراحل التي مر  بها من رخال   األحزابلكن هشأة 
 أرخري  إليالهشأة فهي ترختلف من دولة 

البرلماهي واالهترخابي فكان للماموعا   األصلفقد هشأ  عهد بعض الدو  من رخال  
 .الدو  من رخال  التكتال  الهقابية  وهشأ  عهد بعض  األحزابدور فعا  في هشأة هاه  البرلماهية

الايااية واقع ااتعماري عاشته الازائر   فهشأ  تل   األحزاب هشأةوفي الازائر كان ابب 
 مهادية لالاتقال  والتحرر وتمايد الثورة ضد الماتعمر  األحزاب

 يقود الازائر .بعد ااتقال  الازائر بقي الحزب  وحتى
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 تمهيد:

وبالتالي الحق في االهترخابا  والتعبير عن اآلراء   إن الحق في تكوين األحزاب الايااية
والمعارضة في إطار األحزاب الايااية تاعل من الفرد يعبر من رخال  هاا الفضاء على آرائه 

من رخال    زمة لال لالا هوهيةتوفير الشروط القابمما يلزم المشر    الايااية واأليدلواية وميوالته
 وضع قواهين تبي  إهشاء األحزاب الايااية ومراقبة هشاطاتها.

ااء فيه تبيان عملية التأايس من رخال   (المبحث األو )لهاا قام هاا الفصل إلى مبحثين 
 ثم طلب التقديم بمه  ال طلب التررخيص بعقد المؤتمرأمن  تل  الشروط المتوفرة في األعضاء

 ال االهطالق في هشاطا  األحزاب.أد من االعتما

أو عهد   أثهاء هشاط هاه األحزابء في )المبحث الثاهي( أهه بعد تأايس األحزاب أو واا
قاهوهية يلزمها القضاء اإلداري على هاه  آثارتترتب   الهزا  بين هاه األحزاب وأطراف أرخرى فض 

 الحل  وأاألحزاب من رخال  عملية التوقيف 
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 تأسيس ونشاط األحزاب السياسية :حث األولالمب

في مادته  52/10اعتمد المشر  الازائري في تأايس األحزاب الايااية وفقا لقاهون  دلق
وااء في مادته الثالثة  "حق إهشاء األحزاب الايااية معترف به ويضمهه الداتور"الثاهية ااء فيها 

شرخصية المعهوية واألهلية القاهوهية ويتمتع بال  حزب الايااي لمدة غير محدودةاليؤاس "
 1."ويعتمد في تهظيم هياكله وتاييرها المبادئ الديمقراطية  لتاييراوااتقاللية 

مراحل أو  مرحلة هي التحضير  ةيمر بعد هه عهد تأايس حزب ايااي البد أنإلهاا ف
عتماد هي طلب اال للتأايس وال  في التصري  العلهي ثم التحضير لعقد مؤتمر وآرخر مرحلة

 .حديل كل مرحلة على صواهف

 التحضير لتأسيس الحزب :المطلب األول

دو  العالم لاملة من الشروط في الازائر كغيرها من  يرخضع إهشاء األحزاب الايااية
  وبطريقة المهظمة  والوضوح نهشاطه الايااي في العل حتى ياتطيع الحزب مماراة  واإلاراءا 

 وحتى يتمتع بالشرخصية االعتبارية  تحقيق أهدافه المشروعةوياتعمل إطاراته ومهرخرطيه في 
 52/10.2من القاهون العضوي  10ب األهلية القاهوهية وااتقاللية التايير طبقا للمادة اويك

اراءا  لمماراة أمن  ال ال  ااء القاهون العضوي لألحزاب معلها عن ماموعة شروط وا 
تأايس حزب لدى الوزير المكلف ب يم تصري  تقد ضرورة 50فأواب  المادة   الهشاط الايااي

ي والمهظم أمام الالطة هبل بالشكل العل  فال يتم اإلهشاء بصفة ماتمرة  بالدارخلية في شكل ملف
شروط رخاصة بمؤااي الحزب وشروط   ب لهاا وضعحزاهشاط األ المرختصة والمكلفة بمتابعة

 أرخرى رخاصة بتعلقه بملف تأايس الحزب.

                                                           

الجريدة تضمن القاهون العضوي لالحزاب الايااية   الم2152يهاير  51المؤرخ في  10-52 من القاهون 9  3   2المواد 1
 12  العددالرسمية

 المراع هفاه.  52/10من القاهون   0المادة  2
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 1وط العامة لتأسيس األحزاب السياسيةالشر الفرع األول: 

ان الرشد القاهوهي االهرخراط بكل حرية  وابلغ ة هه يحق لكل ازائري أو ازائريأ هشير بداية
ال يتمتع  "االهرخراط"هاا الحق و ا ءو شافي حزب ايااي واحد من ارختيارهم أو االهاحاب مهه متى 

ومطلوب مههم البقاء   ماء لألحزاب اياايةبه الاميع فهها  طائفة من الموظفين ممهو  عليهم االهت
وأعضاء المالس   والعاكريين ضاة كالق  على الدوام الن وظيفتهم تتطلب ال  دعلى الحيا
 2وأاال  األمن.  الداتوري 

على من  رافهو حك الحق في تأايس األحزاب ايااية امأ  هاا بالهابة للحق في االهرخراط
 وال  كما يلي: 52/10من القاهون العضوي رقم  59دة الماب  توافر  فيهم الشروط الواردة

 :شرط الاهاية (5

فال   من اهاية ازائرية وافي األعضاء المؤااين للحزب أن يكوه 59المادة اشترط  
الحقوق ف  يتصور أن يمتد الهشاط الايااي لألااهب بما في ال  من رخطورة على الهظام العام

شكل حق االهترخاب أو اواء في  يين دون األااهبالايااية بمرختلف صورها ترختصر على الوطه
 3أو حق إهشاء األحزاب ايااية وغيرها من الحقوق الايااية.  حق التشري 

أن "ومن المفيد اإلشارة أن هاا الشروط الشرط بعد مصادقة البرلمان عليه كان بالشكل التالي 
 52.ر.م.د/5رقم  اب الرأيغير أن المالس الداتوري و بمو  ..."يكون من اهاية ازائرية أصلية

ايااية الالمتعلق بمراقبة مطابقة القاهون العضوي المتعلق باألحزاب  2152يهاير  5المؤرخ في 
وبرر   رض ازئيا مع الداتورابعد أن قدر أن مضموهها يتع اازئي المادة ارى حو  للداتور
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 ضوفي الع ة األصليةاعتبارا أن المشر  باشتراطه الاهاي" :المالس الداتوري رأيه بما يلي
 فصل فيه بالرأي أنابق للمالس الداتوري  االمؤاس للحزب الايااي يكون قد تهاو  موضوع

المتعلق بمراقبة األمر المتضمن القاهون و  5779مارس  0المؤرخ في  ر.أ.ق.عض/م.د 15رقم 
 ."ايااية للداتور بعد مطابقة هاا الشرط للداتورالالعضوي المتعلق باألحزاب 

التاكير  نيعواعتبارا لما ابق يت"وقراراته بالقو   آلرائهمالس على الطبيعة القاهوهية ال دوشد
آثارها طالما أن األاباب التي  تبللطعن وتر  وغير قابلة ةالمالس الداتوري وقراراته ههائي ن آراءأب

 1.ديلللتعتل  األحكام الداتورية  ضولم تتعر  ااتهد إليها في مهطوقها ال زال  قائمة

 :الان القاهوهي (2

من القاهون أعاله والان القاهوهية التي تايز لصاحبها  59أكد  على هاا الشرط المادة 
 اهة على األقل وهي ان قاهوهية مهاابة 21الحق في أن يكون ضمن األعضاء المؤااين هي 

 لمماراة الحقوق الايااية.

 :التمتع بالحقوق المدهية والايااية (3

أن يتمتع كل عضو مؤاس بحقوقه   لمن أراد تأايس حزب ايااي وفرض  اا  المادة أعاله
ال يكون قد حكم عليه بعقوبة االبة أو التي أكد  اا  المادة على ضرورة   المدهية و الايااية

 للحرية بابب اهاية أو اهحة ولم يرد اعتباره.

 :التمتع بالامعة الطيبة اتااه الثورة التحريرية (0

الوكا معاديا لثورة أو  هوفمبر بالهابة للمولودين قبل يوليو  وامن الك 59وأبعد  المادة 
وهاا أيضا يعد شرط معقوال فال يتصور الاماح لمن ثبت  رخياهته للوطن و األمة أثهاء   5702
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أن واب  بل  يهعم اليوم في زمن الاتقال  والحرية بحقه في إهشاء حزب أن  الفترة االاتعمارية
 ازاء فعلته الشهيعة.من مماراة هاا الهشاط  يقصى

 :عدم التوااد ضمن حاال  المهع (1

ايااية هو حق لكل الازائريين والازائريا  إال أن هاا األصل الاألصل أن تأايس األحزاب 
 52/10 :من القاهون العضوي رقم 11 حا  المادةكما هو قد يرد عليه بعض القيود واالاتثهاءا  

حزب ايااي أو المشاركة في تأاياه أو في  تأايس  مماراة هاا الحق ومهع ااتثه  التي
في  واهيئاته المايرة على كل شرخص ماؤو  عن ااتغال  الدين الاي بابب اهلهم للدين تابب

 المأااة الوطهية.

في  هويرفض االعتراض ماؤوليت كما يمهع من هاا الحق كل من شار  في أعما  إرهابية
  1.للعهف والترخريب ضد األمة ومؤااا  الدولةالمشاركة في تصور واهتهاج وتهفيا ايااة تدعو 

بين األعضاء المؤااين هابة من الهااء  من وفرض القاهون العضوي لألحزاب أن يكون 
الاي  52/13ما فعل بالهابة للقاهون العضوي تحديدا دقيقا ورقميا مثل دون أن يحدد هاه الهابة

 بة.يحدد كيفية توايع حبوب تمثيل المرأة في الماالس المهترخ

 الشروط الخاصة لتأسيس األحزاب سياسيةالفرع الثاني: 

ال يكفي توافر الشروط الاابقة أعلى لتأايس الحزب الايااي بال بد من المبادرة والاعي 
 بإيدا  ملف على ماتوى وزارة الدارخلية من طرف األعضاء المؤااين.
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 1:إيدا  ملف التصري  بتأايس حزب ايااي (5

 بإيدا   حيث يلتزم األعضاء المؤااين  ا تأايس الحزب الاياايوهي أو  مرحلة يمر به
تأايس حزب ايااي على ماتوى وزارة الدارخلية ويترتب على هاا اإليدا  واوب بملف التصري  

 وفرض القاهون على المؤااين إيدا  الوثائق التالية: 2تاليم وصل باإليدا  بعد التحقق من الملف

الثة أعضاء مؤااين ياكر فيه اام وعهوان ومقر الحزب طلب تأايس حزب ايااي يوقعه ث
 الايااي وكاا عهاوين المقررا  المحلية.

ضوان مؤااان على األقل عن كل والية مهبثقة عن ربع واليا  الوطن عتعهد مكتوب يوقعه 
 على األقل ويتضمن هاا التعهد ما يلي:

 احترام أحكام الداتور والقواهين المعمو  بها. -
 .20ر التأاياي للحزب الايااي في األال المهصوص عليها في المادة عقد المؤتم -
 مشرو  القاهون األاااي للحزب في ثالثة هاخ. -
 مشرو  تمهيدي للبرهامج الايااي. -
 ماترخراا  من عقود األعضاء الماؤولين. -
 لألعضاء الماؤولية. 3رقم  ماترخراا  من صحيفة الاوابق القضائية -
 لألعضاء الماؤولية.الاهاية الازائرية  ا شهاد -
 إقامة األعضاء الماؤولين. ا شهاد -

للتأكد من مطابقة التصري  بتأايس الحزب  ايوم 01ال أ هه لوزير الدارخليةأوالمالحظ 
ويمكهه أيضا طلب تقديم   ويقوم رخال  هاا األال بالتحقق من محتوى التصري   الايااي للقاهون 
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شروط كما هي محددة في المادة الياتوفي  ال أي وثيقة هاقصة وكاا ااتبدا  أو احب أي عضو
 من هاا القاهون العضوي. 59

اا ما تو  ن وزير الدارخلية يمه  التررخيص إع الشروط التي يقتضيها القاهون ففر  امياوا 
 التأاياي. هبتأايس حزب ايااي هو ما يام  لهاا األرخير بعقد مؤتمر 

ن األعضاء المؤااين في يومتين اعالميتين م هار عوال يعتد بهاا القرار أمام الغير إال بعد إش
الحزب الايااي وألقاب وأاماء ووظائف  اام ومقر و ياكر في هاا اإلشهار  وطهيتين على األقل

 أعاله. 57هد الماكور في المادة الحزب الايااي الموقعين على التعاألعضاء الماؤولين في 

 أقصاهال أي للحزب الايااي في ويام  الهشر لألعضاء المؤااين بعقد المؤتمر التأايا
 من هاا القاهون العضوي. 20اهة واحدة كما هو محدد في المادة 

 عقد المؤتمربالترخيص  :المطلب الثاني

ار صار من حقهم هواإلشإاا ااتوفى األعضاء المؤااون للحزب كل إاراءا  اإليدا  
 اية.األاا هالدعوة لعقد المؤتمر التأاياي بغرض المصادقة على وثائق

ايااية شروط صحة المؤتمر التأاياي كما يلي القاهون األحزاب من  20 ولقد حدد  المادة
 هه ياب أن يكون ممثال بأكثر من ثلثإف  ولكي يكون المؤتمر التأاياي ماتمعا بصفة صحيحة"
 عدد الواليا  على األقل موزعة عبر التراب الوطهي. (5/3)

 5011مؤتمر مهترخبين من طرف  111 -011امع المؤتمر التأاياي بين ي ياب أن
رطين عن رخهمؤتمرا عن كل والية وعدد الم 50مهرخرط على األقل دون أن يقل عدد المؤتمرين عن 

 عن كل والية. 511

ويالحظ على المادة أعاله أهها  "وياب أن يتضمن عدد المؤتمرين هابة ممثلة من الهااء
أن  والية ممثلة في المؤتمر التأاياي و 50قل واليا  الوطن على األتكون ثلث عدد    أنطاشتر 
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وهاا يعهي أن الحد األدهى للمؤتمرين ال ياب   مؤتمر عن كل والية 50ال يقل عدد المؤتمرين عن 
التي  مثل ما ورد في هص المادة أعاله 011وليس  (210=50*50)مؤتمر 210أن يقل عن 

 79/19.1الوارد في األمر رقم  وقع فيه المشر  هتياة احتفاظه بالهاب أهه رخطأتعتقد 

ايااية أن يعقد المن قاهون األحزاب  21هاا وياب اإلشارة أن المشر  اشترط في المادة 
 2المؤتمر التأاياي وياتمع على التراب الوطهي.

 نية:مسكوت اإلدارة بالموافقة الضالفرع األول: 

كثيرا ما يحدث في كل  وهو موقف  موقف الاكو  من ااهب وزارة الدارخليةاحتما  المشر  
ن رتب أب  ا الحل الحاام والمهصف ألعضاء الحزبعواض 23 اا ااء هص المادةل  إدارا  العالم

 اكو  اإلدارةن رتب على بأ  يا يتعلق بالتررخيص لألعضاء الحزبضمهقرار  اكو  اإلدارةعلى 
 01اا تااوز  مدة ال عقد المؤتمر وهاا إأالمؤااين من  ألعضاءليتعلق بالتررخيص  ضمهياقرار 
 3يوما.

 همرختلف وثائقبوفحصه  ال درااة ملف التأايسأمن  وهعتقد أن المدة الممهوحة لإلدارة
كما أن المشر  من اهة أرخرى   ادا للقيام بكل التحقيقا  المهاابة واترخاا القرار المهااب افيةك

زهه وحياده ومراعاته ثب  المشر  تواأوبال   م من عقد مؤتمرهبأن مكههم  أهصف أعضاء الحزب 
 لكل المراكز القاهوهية.

فلو فرضها أن   ير تطبيق هاه المادة على الصعيد العملي إشكالية كبيرة من واهة هظرهاثوي
  يوما 01المدة القاهوهية  . واهقض وزارة الدارخلية لم ترد في الموعد الماكور والتزم  الصم 

وعقد المؤتمر ياتواب قرارا صريحا  ممؤتمره وافكيف ياتطيع أعضاء الحزب قيد التأايس أن يعقد

                                                           

 .1  ص المرجع السابق  العالي عبد حااة 1
 .المرجع السابق  10/ 52 رقم العضوي  القاهون  من 21 المادة 2
 .252ص   المرجع السابق  بوضياف عمار 3



 ي على تأسيس ونشاط األحزاب السياسية ومنازعاتهارقابة القضاء اإلدار    الفصل الثاني 

 

 

57 

ضن المؤتمر تن مصال  الوالية التي اتحأو  رخاصة  لتمكين األعضاء المؤااين من االاتما 
 تاتواب ااتظهار القرار لعقد المؤتمر.

 الترخيص بمنح االعتماد :المطلب الثالث

ا  ملف طلب االعتماد اهعقد المؤتمر التأاياي فرض هاا األرخير أحد أعضاءه بغر إيد إاا
وهاا ما   مقابل وصل ااتالم  يوما تلي اهعقاد المؤتمر 31ال أوهاا رخال   وزارة الدارخلية لدى

فمن حق الالطة اإلدارية أن تزود بكل المعلوما  والوثائق المتعلقة بقيادة  29هص  عليه المادة 
 الوثائق:األاااي ومرختلف  هقاهوهه و الحزب وهيئته وهظامه الدارخلي وبرهاما

 1وثائق اعتماد ملف الحزب السياسي:الفرع األول: 
 طلب رخطي لالعتماد -
 هارخة من محضر عقد المؤتمر التأاياي -
 القاهون األاااي للحزب من ثالث هاخ -
 برهامج الحزب الايااي في ثالث هاخ -
 شهادا  ميالدهم ووثائق الاهاية والاوابقب مرفقة قائمة أعضاء الهيئا  القيادية المهترخبة -

 العدلية.
 الهظام الدارخلي للحزب. -

يوما بعد اهعقاد المؤتمر للتأكد من  51ويرخضع طلب االعتماد لرقابة وزارة الدارخلية في ظرف 
 مدى مطابقتها للقاهون.

يوما ويمكن لوزير  01ولقد مه  القاهون وزارة الدارخلية بغرض فحص ملف االعتماد مدة 
اترخالف عضو في الهيئة القيادية ال ياتوفي ا ة أوالدارخلية أن يطلب ااتكما  الوثائق الالزم

 52/10.2من القاهون العضوي  59الشروط القاهوهية المواودة في المادة 
                                                           

 .المرجع السابق  10/ 52 رقم العضوي  القاهون  من 25 المادة 1
 .المرجع السابق  10/ 52 قمر  العضوي  القاهون  من 27 المادة 2
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   ويمكهه بالتاليويرخو  الحزب الايااي في حالة اعتماده الشرخصية المعهوية واألهلية القاهوهية
يديولواي الايااي هإصدار هشرية أو عدة هشريا  دورية يشرح فيها برهاما اتراتياي تهوا  وأهدافه  تهوا 

 1ن المعمو  بها.يهواو كل هاا مع احترام الق القريبة والبعيدة

 ن الحزب الايااي بعد اعتماده يمارس هشاطه ويقوم بوظائفه قصد تحقيق الغاية التي أهشئإ
ون العضوي وااء في هص القاه  الها لال  فهو في أمس الحااة للموارد المالية لتاديد هفقاتهاأمن 

الهيئا    اشتراكا  أعضائه :تمو  هشاطا  الحزب بالموارد المشكلة من"على تمويل األحزاب 
والمااعدا  المحتملة التي تقدمها   العائدا  المرتبطة بهشاطاته وممتلكاته  والوصايا والتبرعا 

 2الدولة.

عما ماليا وماديا من يمهع على الحزب الايااي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة د"كما 
 3بأي صفة كاه  وبأي شكل كان.  أي اهة أاهبية

مالية من الدولة حاب عدد المقاعد  يمكن الحزب الايااي المعتمد أن ياتفيد من إعاهة"
 4اها  في ميزاهية الدولة.عاإلفي الماالس ويقيد مبلغ  هالمتحصل عليها في البرلمان وعدد مهترخبات

 ارة بالموافقة الضمنيةسكوت اإلدالفرع الثاني: 

وهكاا حاو  المشر  أن يقيد وزارة   5دتماعا ال بمثابة بعد اهقضاء األ اإلدارة  و كاويعد 
 6الدارخلية بقيد زمن حتى ال تتعاف في حق المؤااين للحزب أو تتماطل في مه  االعتماد.

 

                                                           

 .501 ص 2150 2دار االمة للطباعة والهشر والتوزيع الازائر الطبعة  السياسية األحزاب حاروش  الدين هور 1
 .المرجع السابق  10/ 52 رقم العضوي  القاهون  من 12 المادة 2
 .المرجع السابق  10/ 52 رقم العضوي  القاهون  من 10 المادة 3
 .المرجع السابق  10/ 52 رقم العضوي  قاهون ال من 15 المادة 4
 .،المرجع السابق 10/ 52 رقم العضوي  القاهون  من 30 المادة 5
 .250ص   المرجع السابق  بوضياف عمار 6
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 منازعات األحزاب السياسيةرقابة القضاء اإلداري على  :المبحث الثاني

حد أن أكيف و   مهازعا  األحزاب الايااية في الازائر من قبل المهازعا  اإلدارية تعتبر
أطراف الهزا  اهة إدارية مركزية ممثلة في وزارة الدارخلية باعتبارها الوزارة المكلفة قاهوها بمتابعة 

 .52/10هشاط األحزاب الايااية بما يهاام وهصوص القاهون العضوي لألحزاب رقم 

ه األحزاب الايااية من دور فعا  في القيام الوظائف الاامية واا  المقاصد ورغم ما تؤدي
بحكم أن مماراة الهشاط   مهازعا اط الحزبي ال يرخلو هو اآلرخر من إال أن مماراة الهش  الهبيلة

وهها   الايااي يفرض االحتكا  بوزارة الدارخلية باعتبارها الوزارة المكلفة بمتابعة الهشاط الحزبي
 .ةالمهازع ألرخصام وتهشيحدث ا

 القضاء المختصو ترخيص بعقد مؤتمر منازعات  :المطلب األول

كرة من عمر الحزب الايااي بزعة في هاه المرحلة الحاااة والماحتمل القاهون واود مها
الحالة  هوفي ها  التأاياي هتتالى مظاهرها في رفض وزير الدارخلية التررخيص للحزب بعقد مؤتمر 

وفي حالة رفض " 25من المادة  0رة ققرار الرفض حيث ااء في الف بيبافرض القاهون ت
  قاهوهيا.التررخيص بعقد مؤتمر التأاياي يكون الرفض معلال

وهكاا ألزم القاهون وزير الدارخلية بتعليل قرار الرام لمعرفة الابب أو األاباب التي حل  دون 
 مه  التررخيص بعقد مؤتمر.

مصدره مركز اإلدارة   وحافظ عليهما معا ين مركزين قاهوهي وبفرض التابيب وازن المشر  بين
 .1ومركز المؤااين للحزب ولم يراع مركزا على آرخر  اإلداري القرار 

                                                           

 .295ص   المرجع السابق  بوضياف عمار 1
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وفر   تاييب قرار رفض عقد المؤتمر بالمتمثلة في واو  ةاإلداري ةإلى ااهب الضماه
يوما من  31ال أ  رفع دعوى أمام مالس الدولة رخالالمشرو  ضماهة أرخرى تمثل  في الحق في 

 .52/10من القاهون العضوي  0الفقرة  25إليه صراحة المادة   وهو ما أشار   تبليغ الرفض

 االرختصاص في مهازعا  األحزاب هي مالس الدولة وهاا طبقا للمواد: هةفا 

الاابق شرحها باعتبارها هصا عاما يحدد ارختصاصا   5-75من القاهون العضوي  7للمادة  -
 ة.مالس الدول

 .ارخاص امن القاهون العضوي لألحزاب الايااية باعتبارها هص 0الفقرة  21للمادة  -

 من قاهون اإلاراءا  المدهية واإلدارية باعتباره هص إارائيا عاما. 715للمادة  -

يار العضوي الثاب  في المهظومة القاهوهية الازائرية عالمشرو  الم سمامو  هاه المواد كر وب
 ماضيا وحاضرا.

  لإلارا  في تعديلها ومرااعتها  وهدعور أهها ال هرخفي عدم تأييدها للهصوص اابقة الاكرغي
ال وهو مبدأ التقاضي على أمبادئ الهظام القضائي الازائري  برزأحد ألبي على ثر األما لها من 

 والاي يااهم بدور كبير في تصويب .هاا المبدأ الاي تاتوابه مبادئ العدالة واإلهصاف .دراتين
أو اوء تطبيقه أو اوء   وااتدرا  ما قد يشوب األحكام االبتدائية من أرخطاء وتااوزا  للقاهون 

 فهمه.

لمواد المشار إليها ايصدر قراره بصفة ابتدائية وههائية بمعهى بما ل طبقاالدولة  إن مالس
فض  التررخيص وهاا األمر ال يرخدم ال وزارة الدارخلية باعتبارها من ر  .يعهي عدم إمكاهية ااتئهافه
ال يكون كال  بالهابة   ن القرار القضائي إاا صدر لصال  طرف ماأل  وال األعضاء المؤااين

 سوكر   لطعن باالاتئهاف وهو طريق عاديا ةالقرار متى كان ابتدائيا حقق ضماهف .للطرف اآلرخر
 على دراتين. تقاضيماهة الض
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درااة كافية ادا ل ايوم 31دة مراحة معقولة بالهابة للمؤااين ف و برخصوص مدة الطعن
ويبقى   ملف دعوى اإللغاء ئةيهوت  وفحص ركن التابيب رخاصة  راتهثغقرار إداري  والوقوف عهد 

اإلشكا  الكبير في طبيعة القرار القضائي واهعكاااته الالبية على مبادئ الهظام القضائي 
 الازائري.

هل  ى ر للاهة التي بإمكاهها رفع الدعو لم تهش 25وادير للاكر أن الفقرة األرخيرة من المادة 
التي اكر   22المادة المؤااون اميعا أم يكون لواحد مههم فقط رفعها. وهاا رخالف ما رأيهاه في 

وكان أفضل لو تم الهص  .في األمر  وحام المؤااون بصيغة الامع ال المفرد عضاءعبارة األ
 ور.الماك 52/10من القاهون  25األمر في المادة  اا على 

 ملف رقم  2152-11-13: بتاريخ همالس الدولة صراحة بمواب قرار  ولقد أعلن
 .1في المهازعا  المتعلقة بإبطا  أشغا  مؤتمر الغرض بالهظر هعدم ارختصاصب  197105

 رفض تمديد آجال المؤتمر التأسيسيالفرع األول: 

من إشهار التررخيص  المؤااين مدة اهة األعضاءالمتعلق باألحزاب الايااية  مه  القاهون 
ي والشفافية وف لنالمزيد من الوضوح والع د إضفاءوهاا بقص .في يوميتين وطهيتين يعقد المؤتمر

التررخيص اإلداري التأايس رخال  مدة اهة يصب   هملمؤتمر حا  عدم عقد األعضاء المؤااين 
ويتبع   هاه المدة مما يتعار على األعضاء عقد المؤتمر بعد  ن لم يكنأيا أي كغبعقد المؤتمر ال

ال  حرمان األعضاء من كل هشاط تح  عهوان الحزب وهاا تح  طائلة العقوبا  المحددة في 
 12القاهون العضوي في الفقرة وأااز  ألف 011إلى  ألف 311والتي قدر  بغرامة من  95المادة 
وال   ة واحدةو قيد الهص التمديد بمر   حدوث قوة قاهرة تمديد آاا  فقط في حا  20المادة من 

 .2يمكن أن يتااوز التمديد مدة اتة أشهر

                                                           

 .59 ص  2121 51 العدد داتوري ال مالس مالة 1
 .المرجع السابق  52/10 مرق العضوي  القاهون  من  2 الفقرة 20 المادة 2
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لكل المراكز  تهمراعا  وتوازهه حيادهثب  مرة أرخرى أمشر  قد الوبإاراء التمديد يكون 
فمن حقه المطالبة   تأايس قد توااهه صعوبا  رخارايةالال  أن الحزب الايااي   والوضعيا 
 بالتمديد.

اا  ياوز عهد رفض تمديد اآل  اريا  التأايسالقاضي اإلداري على م رقابة أما عن
ا أن هص المادة علم  يوما 51وهاا رخال    ااتعااليهلمالس الدولة ورفع دعوى للمؤااين التواه 

وكان حري به اإلشارة إلاراء التبليغ كما فعل بالهابة   لم يشير لبدء اريان األال 3الفقرة  20
ال وهو هص المادة الماكورة التي حدد  األكبير في  لباقي القرارا  وهو ما يمكن اعتباره رخال 

 .1يوما ولم تبين لها متى يبدأ في الاريان 51

ومن هها أرخا  مهازعا  األحزاب في القاهون الازائري شكل المهازعا  الموضوعية التي 
مادة تعرض على قضاء الموضو  كالمهازعة المتعلقة برفض التررخيص بعقد المؤتمر موضو  ال

 .0الفقرة  20ال موضو  المادة ديد اآلماتعاالي كمهازعا  تازعا  أمام القضاء اإلومه  20

 منازعات رفض االعتماد والقضاء المختص :المطلب الثاني

حد أعضائه بغرض إيدا  ملف طلب االعتماد أتأاياي فوض هاا األرخير الالمؤتمر إاا اهعقد 
 .2قاد المؤتمر مقابل وصل ااتالميوما تلي اهع 31لدى وزارة الدارخلية وهاا رخال  اال 

وال بد من تزويد الالطة اإلدارية بوثائق متعلقة بالحزب من بين هاه الوثائق هارخة من 
 .3محضر عقد المؤتمر التأاياي

                                                           

 .250ص   المرجع السابق  بوضياف عمار 1
 .المرجع السابق  10/ 52 العضوي  القاهون  من 29 المادة 2
 .المرجع السابق  10/ 52 العضوي  القاهون  من 25 المادة 3
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حد أكها حيهئا أمام   على األشرخاصو وطالما مارا  وزارة الدارخلية الطة الرقابة على الوثائق 
 بأن ألزم 52/10لاا ااء في القاهون العضوي   ما الرفضا  و   مادما القبو  ومه  االعتإ  القرارين
  .1قراره بتاببدارخلية في حا  الرفض وزير ال

ن مالس الدولة هو المرختص بهظر مهازعا  رفض إف 52/10وفقا للقاهون العضوي 
ر مه  االعتماد وال  بمواب قرار إداري صادر عن وزيالن وزارة الدارخلية هي المرخولة ب  االعتماد

 .2الدارخلية والاي يبلغه للهيئا  القيادية للحزب ويهشر في الاريدة الرامية

من تاريخ تبليغهم  (12)ال شهرينأء المؤااين فقط دون غيرهم ورخال  ضاعهاا ويحق لأل
 رفع الدعوى أمام مالس الدولة إلبطا  قرار رفض االعتماد لعدم مشروعيته.

هه أن ياهم في تدعيم الحق أغاية األهمية و من شثر في أوالادير باإلشارة أن المشر  رتب 
من  33/12تم الهص عليها في المادة  ةوهاه الضماه  في تأايس األحزاب الايااية وحمايته

 .3قاهون األحزاب الايااية

لحزب من ل ضائيبمثابة اعتماد ق ن قبو  مالس الدولة الطعن في قرار رفض االعتماد يعتبرإ
ن أ  قد ألزم أيضا وزارة الدارخلية بن كان المشر ا  والولوج للحياة الايااية و  لهشاطهه أن يام  له باأش

ن القضاء هو قرار كاشف هها للقرار األو  ألتتدرخل وعلى اهاح الارعة بإصدار قرار االعتماد و 
 صدر االعتماد ويبلغ للحزب.أفي الحقيقة هو من 

ة مهحهم قرار االعتماد أمام وفي هاه ضماهة كبيرة لألعضاء المؤااين الاين رفض  اإلدار 
 اعتماد أن قبو  الطعن يعد بمثابة القضاء عدم مشروعية  وحان فعل المشر  عهدما اعتبر أوال
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في صميم عمل اإلدارة والحلو  محلها واهتهاكا صاررخا  لبعض يعتبر ال  تدرخالان كان ا  قضائي و 
 .1ماا  الالطة التقديرية لإلدارة

 علقة بسكوت اإلدارة عن منح االعتمادالمنازعات المتالفرع األول: 

 01ال أمهه أن اكو  اإلدارة بعد اهقضاء  30في المادة  10/ 52بين القاهون العضوي 
من القاهون أعاله هادها تضع التزامين  35بمثابة اعتماد الحزب الايااي وبالراو  للمادة   يوما

العتماد إلى الهيئة القيادية للحزب على عاتق وزير الدارخلية يتمثل األو  في ضرورة تبليغ قرار ا
 والثاهي في هشر القرار في الاريدة الرامية.

 منازعات توقيف األحزاب السياسية :المطلب الثالث

أما توقيف لحزب قيد   حد الشكلينأايااي في ظل قاهون األحزاب يترخا ن توقيف الحزب الإ
 ما يلي: يبين ال  في  أو توقيف لحزب معتمد  التأايس أي غير معتمد

 توقيف حزب غير معتمدالفرع األول: 

كام اإلرخال  بأحكام هاا القاهون العضوي واألح دون " 52/10من القاهون  00المادة   هص
لقواهين المعمو  بها أو اللتزاماتهم لق األعضاء المؤااين للحزب ر التشريعية األرخرى وفي حالة رخ

واالضطرابا  الوشيكة الوقو  على الهظام العام في حالة االاتعاا  و بعده  وأقبل اهعقاد المؤتمر 
قاهوهيا كل الهشاطا  الحزبية لألعضاء  تعليال يمكن الوزير المكلف بالدارخلية أن يوقف بقرار معلل

 .2"المؤااين ويأمر بغلق المقرا  التي تاتعمل لهاه الهشاطا 

 الشروط التالية: لحزب غير معتمد طبقا للمادة أعاله واب توافروحتى تكون أمامه توقيف 
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وورد  عبارة   اواء قبل اهعقاد المؤتمر أو بعده  أن يرخرق األعضاء المؤااون القواهين
من ااهب المؤااين  المهم أهها أمام تااوز للقواهين مرتكب  ق عامة دون تحديد لفعل بااتهر الرخ

 .1كما ورد في الهص عبارة رخرق االلتزاما 

أي أن هاا   ابا  الوشيكة الوقو  على الهظام العامضطر اال تتوفر حالة االاتعاا  أو أن
هه أوهو ما يفهم مهه   مهددا مما ااتواب تحر  وزير الدارخلية لحماية الهظام العام صار األرخير

  م بالهظام العام ال ياوز مماراة الطة التوقيفهكون أمام رخطر دا تفي الوضع العادي حيهما ال 
لة االاتعاا  واالضطرابا  الوشيكة الوقو  على الهظام وفي حا"ااء  فيه  00ن هص المادة أل

بالهظام  وشي  سأمام رخرق للقواهين يؤدي إلى ماافهكون حيهئا   بما يؤكد ترابط الشروط ..."العام
  .العام

  بمواب الهصصراحة  مهوط به االرختصاصف  أن يتولى الوزير هفاه إصدار قرار التوقيف
فيأمر بتوقيف هشاطا  الحزب و غلق   يض يام  به القاهون لغيره إال في إطار تفو  عهدفال ي

 المقرا .

أن يركز وزير الدارخلية على أاباب قاهوهية  معلال تعليال قاهوهيا  أي أن يكون قرار التوقيف
 اللتزام المؤااين.بالتحديد واه المرخالفة للهص أو  ياكرف  تبرر قرار التوقيف

القضائي أما مالس الدولة في قرار  نؤااين الطعون العضوي لألعضاء المولقد أااز القاه
 .2التوقيف لما يحمله من رخطورة بالهابة إليهم
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 توقيف حزب معتمدالفرع الثاني: 

الاي ال ياوز بحا    مر يرختلف عن الحزب الغير معتمدن األإحزب معتمد ف دبصد اإاا كه
أكثر وحصاهة ضد التوقيف  من األحوا  توقيفه إداريا فكأهما اكتاب الحزب المعتمد حماية

 اإلداري.

لقضاء ممثال في مالس لطالق وزير الدارخلية من التواه  على اإل مهعغير أن ال  ال ي
و هها في الوضعية بالاا    الدولة والمطالبة بتوقيف هشاط حزب معتمد و غلق المقرا  التابعة له

اإلدارة للقضاء  أادرا ما تلاى عليه وهعرف مدطارة الدارخلية كطرف مدعي و الحزب  كتهقلب وز 
 إا الوضع الغالب أهها طرف مدعي عليه.  بصفة مدعي في ماا  المهازعا  اإلدارية

عوى أمام مالس الدولة وقيد القاهون وزير الدارخلية بإاراء شكلي اوهري يماراه قبل رفع الد
 .52/101من القاهون  09عاار موضو  المادة تمثل في األ

في توقيف وفي حالة عدم االاتاابة لألعاار يفضل مالس الدولة هاا األال  قضاءوباه
 رخطاره من الوزير المكلف بالدارخلية.إهشاط الحزب الايااي المعهى بهاء على 

رغم ف .املة من االمتيازا  القاهوهية للحزب المعتمد يتض  من هاا الهص أن المشر  مه  و
لدارخلية ال يمل  أمر توقيف هشاطه أو غلق إال أن وزير ا  رخرق للقواهينو هه في وضعية تااوز أ

الماكور  ليهتظر فوا  األاو  .للممثل القاهوهي للحزب هبل بتوايه أعاار في الموضو  يبلغ  مقراته
 عاار ليتاه بعد ال  لمالس الدولة.في اإل

من القاهون العضوي  09و  00هه من الفائدة اإلشارة لفراغ أيضا ميز المادتين أويبقى 
لما يفيد عقد االرختصاص بالهظر في دعوى وقف هشاط   لايااية فلم يرد فيهما صراحةلألحزاب ا

رغم أن مضمون   حزب معتمد للاهة الفاصلة في الماائل االاتعاالية على ماتوى مالس الدولة
 المادتين يحمل الطابع االاتعاالي.
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 منازعات حل األحزاب السياسية :المطلب الرابع

تتعلق بحل الحزب الايااي وحصر الحل في صورتين  احكامأ  10/ 52 تضمن القاهون 
 أااايتين.

 الحل اإلراديالفرع األول: 

كما يد  عليه المصطل  حل يتم بإرادة الهيئة العليا للحزب و بحاب ما  داري إن الحل اإل
ل اا تم االتفاق على الحوا   07وهو ما أشار  إليه صراحة المادة   تشير إليه أحكام الهظام الدارخلي

مشر  قد مه  الهيئة القيادية العليا الوزير الدارخلية وبإدراج أحكام الحل اإلداري يكون  مواب إعال
ههائه إراديا وهاا أمر طبيعي  للحزب فرصة وضع حد لحياة الحزب  .1وا 

 الحل القضائيالفرع الثاني: 

والحل  داري اإل ورة الثاهية بعد الحلصئي في قاهون األحزاب الايااية اليمثل الحل القضا
 يقاهوهال هدو تبارية ولواعحد لشرخصيته اال ووضع لحزبلي على هاا الهحو عبارة عن إعدام القضائ
 كليه.الايااي ولمرختلف هيا هولهشاط

ل وبا  ههائي وفاص حد قد أفضى إلى وضعو كبيرة كيف ال  تام الحل برخطورةولطالما ا
ي تعاف وحدد القاهون ألفي  ءار د حصر حاالته ي ا  من الضرور بلواود الحزب كاام ايااي  

 :2حاال  الحل في الهحو التالي 52/10العضوي 

 مرخالفة القاهون العضوي لألحزاب: -5

 52/10وااء  هاه الحالة بصيغة اإلطالق والعمومية واهصرف مدلولها لكل أحكام القاهون 
اطها محددا لهش ااألحزاب الايااية والاي ااء مهظمدون ااتثهاء باعتباره التشريع الرخاص ب

                                                           

 .272ص   المرجع السابق  بوضياف عمار 1
 .المرجع السابق  10/ 52 العضوي  القاهون  من 91 المادة 2



 ي على تأسيس ونشاط األحزاب السياسية ومنازعاتهارقابة القضاء اإلدار    الفصل الثاني 

 

 

68 

ولم يرد في هص  .إلاراءا  التأايس والتزاما  المؤااين واائر األحكام األرخرى  اومبيه  لهياكلها
 اكر  عبارة مرخالفة القاهون العضوي. بل  اايم أالفقرة األولى عبارة رخط 91لمادة ا

عدم تقديم الحزب مرشحين في االهترخابا  التشريعية والمحلية أربعة مرا  متتالية على  -2
 :األقل

 األااس في إهشاء األحزاب تتامع أشرخاص يتقاامون هفس األفكار واألطروحا  ضإن الغر 
ويربط بيههم برهامج مشتر  هو مماراة الهشاط الايااي بالواائل والطرق التي حددها  والقهاعا 

 من القاهون  فيكون  13   وهو ما أعله  عهه المادة القاهون بغرض مماراة الالطا  والماؤوليا
حيهئا من حق الحزب أن يقدم مرشحيه في اائر االهترخابا  الرئااية والتشريعية على ماتوى 

 في االهترخابا  المحلية الوالئية مهها والبلدية وهاا هالغرفة األولى وكال  الثاهية كما يقدم مرشحي
 الهظام الديمقراطي دأب

إا ال   وهادرة الحدوث شااةل كاه  نوا   91من المادة  12الة المشار إليها في الفقرة والح
اهترخابا   أربعةي اهترخابا  تشريعية ومحلية لمدة يتصور عزوف الحزب عن تقديم مرشحين له ف

عدم هفاه بهفاه  وبال  أراد المشر  أ هما الحزب هاه المقاطعة الطويلة فكأ  اهة 21أي بمعهى مدة 
ا في اائر االاتحقاقا  وعدم من رخال  هاه الفقرة تحفيز األحزاب أكثر فأكثر لتقديم مرشحيه

 .1التغيب عن المواعيد االهترخابية وهي معقولة بهظرها تاتواب حل الحزب الايااي

 بالهابة لتوقيف الحزب: ثبو  حالة العود -3

مر معقودا بين واعل األ  حالة توقيف الحزب المعتمدقهب القو  أن المشر  الازائري  ابق
ر من ااهب وزير الدارخلية ورفع ااإعبعد توايه   ولةيدي القضاء اإلداري ممثال في مالس الد

على ماتوى وزارة  دعوى توقيف هشاط حزب  فإاا صدر قرار التوقيف وتم تثبته في ملف الحزب
 الحزب و ارتكب  تااوز آرخر كان ال  موابا للحل. عادالدارخلية  و 
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 :عدم قيام الحزب هشاطاته -0

بل الفصل في دعوى في حالة االاتعاا  وقكفل القاهون العضوي لألحزاب لوزير الدارخلية 
وااء في القاهون   أحقية اترخاا كل التدابير التحفظية لموااهة الوضع  الحل ى الموضو  أي دعو 

غير أهها اعترف  للحزب الايااي باللاوء لمالس الدولة   العضوي أيضا بصيغة عامة ومطلقة
 ء التحفظي من ااهب وزير الدارخلية.طلب إلغاء اإلارا ضبغر  الفاصل في القضايا االاتعاالية
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 : ملخص الفصل الثاني

الايااية في الازائر هي رقابة  األحزابوهشاط  وتأايسعلي حرية  اإلداري رقابة القاضي  إن
الايااية من مرحلة التحضير لتأاي الحزب   وهاا من رخال   األحزابشاملة لاميع مراحل تكوين 
 إماأرخر مرحلة من مراحل المهازعا  وهي  إليالرخاصة لتأايس الحزب الشروط العامة والشروط 

 التوقيف  أوالحل 

تدرخل ضمن قبيل المهازعا   اإلداري لهاا فان هاه الرقابة القضائية والمتمثلة في القضاء 
 ألههامتعلق بالحزب الايااي وال   اإلداري مركزية مصدرة القرار  إداريةاهة  أمام ألهها اإلدارية
  وأرخيرة أوليقابية والطعن في قراراتها من ارختصاص مالس الدولة كدراة اهة ر 

الحزب قيما بيههم فان هاا الهزا  يكون من ارختصاص  أطرافكان الهزا  بين  إاااهه  إال
 القضاء العادي 

مرحلة من مراحل ميالد الحزب الايااي بالرفض او بالقبو   أو تكون من  ةار اإلدرقابة  إن
رقابة قبلية او بعدية وقد تصل هاه الرقابة الي  إليزعة حزبية كما يتعرض هشاطه الاي يرخلق مها

 إاراءا وتكون وفق  لإلعدامحد التعاف وهاا ما يؤدي به  إليحد رخرق امتيازا  الالطة لتصل 
 الايااية. باألحزابمحددة في القاهون المتعلق 
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 للرأيوالتغيير وال  ةها المهبر الحر للكلمهأل أحزاببدون  ةايااي ةوال حري ةبالفعل ال ديمقراطي
 حزابو رغم ارختالف المفاهيم اتااه األ ةليآب إال ةيلعب دورا فعا  في الهقد والتوايه والرقاب أنالعام 
الحزب وتهفيا  مبدأاده الحكم لتحقيق  إلىهدفها واحد واهم هدف فيها هو الوصو   أن إال ةالايااي

بمفهومها الحديث تكويهها من ال  لتكتال   حزاباأل ةوهشألى و األ ةبرهامج ولقد كاه  االهطالق
 روبي من رخال :و في العالم األ فبدأ  ةالعالمي

  ةاإلقليمي أو ةوال يمكن الرخلط بين الماموعا  المحلي 5957 ةاه ةالماموعا  البرلماهي 
قا من فااء  هاه التكتال  المحلبه اهطال ةمن الماموعا  البرلماهي أضيقتكتلها  نأل

يواد ما  أيضا األهراما القصر الوطهي وتكتل المعهد وتكتل شار  كااتيليون وتكتل شار  
من رخال  تل   ةالايااي حزاباأل ةكاه  اببا في تكوين فكر  ةيعرف باللاان االهترخابي

 ةبرلماهي ةهشألم تكن اا   حزابهاه األ أنالهارخبين كما   الهيئا  التي تتكون بقصد تعريف
فااهم  هاه المؤااا   ةفهي لها امتداد رخاراي كالمؤااا  الرخاص ةترخابيولاان اه
 ةالحزب البريطاهي االشتراكي لاه ةالايااي حزاباأل ةوفكر  ةوهبا فكر  ةهشأفي  ةالرخاص
5577 

   ةالمالح ةلواء الثور  ةحامل ةاالاتعماري ةفي الازائر الحقب ةالايااي حزاباأل ةوظهر  فكر 
 هشأتهافي الازائر اهطلق  من واقع ااتعماري معاش فكاه   ةياايالا حزاباأل ةفكر  أن أي
 إلىتح  لواء حزب واحد لتهتقل  حزابثم ااتمع  هاه األ ةتحريري ةفوري ةلى اا  هزعو األ

من رحم الشار  الازائري من  األرخرى التي اهطلق  هي  ةالحزبي ةمن التعددي ةاديد ةمرحل
 ةهشأفي  األرخرى يز الازائر عن باقي الدو  فهها هالحظ تم 5755 أكتوبر أحداثرخال  

ما  ةامهوري فها هي الازائر اليوم تعيش حري ةاهطالقها مهطلق شعب ةالايااي حزاباأل
 .ةروبيأو  أو ةعربي ةدول أيلم تهعم بها  ةالايااي حزاباأل وتأايس ةهشأفي  ةبعدها حري
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ه المطلق في علم القاهون قيد فالشيء اام إلىتحتاج  ةككل حري ةالايااي ةالحري أن إال 
 حزابفي الازائر من رخال  عرض قاهون األ ةالايااي حزابتكوين األ ةواقع الحري إلى ةفب العود
 وهشاطا. تأايس ةالايااي حزابعلى األ اإلداري القاضي  ةورق ةومدى فعالي ةالايااي

الاابق فلو  مع الهظام ةمقاره ةتقييدا لهاه الحري أكثرالمشر  قد وضع هظاما  أنهاترخلص 
حزب ايااي  تأايسهادها تتكلم عن مهع  ةفي مادته الرخاما 52/10القاهون العضوي  إلىراعها 

والاين شاركوا في  ةالوطهي ةالمأاا إلى أفضىعلى كل شرخص ماؤو  عن ااتغال  الدين الاي 
 .ةاإلرهابي األعما 

 تأايسمن  أتبد اإلداري القاضي  ةرقاب أو اإلداري تدرخل القضاء  أنكال  هاترخلص 
 ةهاه الرقاب أنالحل رغم  أووهي التوقيف  ةمرحل آرخر إلىالبدء في هشاطا  الحزب  إلى  الحزب
على الرد  ةالدارخلي ةيكون اكو  وراء الوزار  أين أرخرى في مواضع  ةلكن تبقى هابي ةشامل ةهي رقاب
العملي تواد   صعيداابقا لكن على ال أالفهاكما  اد قرار هها يعالمؤتمر فان اكوتها  تأايسعلى 
قرارا   يعقد مؤتمره وعقد المؤتمر ياتواب أنالحزب  أعضاءوهي كيف ياتطيع  ةكبير  ةإشكالي

التي ياتحضن  ةمصال  الوالي أنو  ةالمؤااين من االاتما  رخاص األعضاءصريحا لتمكين 
د الحزب مه  اعتما ةبالهاب اإلشكا المؤتمر وياتواب ااتظهار القرار العقد للمؤتمر وهو هفس 

 ةفوري ةبصور  االعتماد ةحل لهاه الماال إياادلهاا ياب على المشر  التدرخل العاال و 

 30 ةوعدم االكتفاء بالتبليغ والهشر كما فعل المشر  في الماد ةبمواب قرار من وزير الدارخلي
اكو   قرار البي هاتج عن أمامفي حين هحن  ةالصريح اإلداريةالتبليغ والهشر تكون للقرارا   نأل

قاهوهي قد يقع  مأزق  أمامها أهواض  لم يصدر في شكل صري   إاافكيف يمكن تبليغه وهشره  اإلدارة
  القرار في شكل مكتوب وصري  إصدارال يواد ما يلزمها في  اإلدارة نالمؤااين في أل األعضاء

اء في القض أن إالفي مهع التصري  بعقد المؤتمر ضمهي للحزب  اإلدارةاكو   أنمع العلم 
 أن أيليصدر قرار قضائي للتررخيص بمكان احتضان المؤتمر  اإلدارةلم يحل محل  ةهاه الحال
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القرار  مر بهاهاا عكس ما ةل محل المصال  الوالئيلم يح ةفي هاه المرحل اإلداري القضاء 
في الرد على الحزب الايااي يعتبر قرار ضمهي لمه   اإلدارةفيما يرخص مه  االعتماد واكو  

المكان  إداري ومه  قرار قضائي في قالب  ةعتماد هها هالحظ تدرخل القضاء في هاه المرحلاال
 ةقرار االعتماد والهشاط بكل حري بما  ينالمؤاا االعضاء

 ةفي القاهون الازائري شكل المهازعا  الموضوعي ةالايااي حزابمهازعا  األ أرخا من هها 
 ةبرفض التررخيص بعقد المؤتمر الماد ةتعلقالم ةالتي تعرض على القضاء الموضو  كالمهازع

 ةفي الماد إليهاالقضاء االاتعاااي كالمهازعا  المشار  أمامومهازعا  تمثل   52/ 10من  25
وعلى ضوئها  ةواالاتثهائي ةوبال  قدر المشر  اائر الظروف العادي 52/10من قاهون  0 ةالفقر  20

 اتعااليأالللقضاء  أولقضاء الموضو   أماالاهد االرختصاص 

اا   ةالمدهي اإلاراءا في قاهون  ةالمكرا اإلاراءا في ماا   ةكاه  القواعد العام وا 
في تقدير توافر عهصر االاتعاا  من عدمه بحاب  ةالقضائي ةتقتضي االعتراف للاه اإلداريةو 

ا هأهو  ةرخاص ةبالطابع االاتعاالي للدعو  ةه مع ال  واب االعتراف صراحأه إال ةالوقائع كل دعو 
لقضاء  األمريعهد  أنارتكابه لمرخالفا  فال يتصور  أوالحزن واهتهاكاتها لقواهين  ةمرخالف ةحال أمام

 .ال يمكن التاليم به أمرفصل قضاء الموضو  وهاا  ةغاي إلىرخرق  ةالموضو  ااتمراري
.
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 المراجع و المصادر قائمة 

I.  المصادرقائمة 

 الكريم  القرآنأوال: 

 اورة األحزاب  (5

 فراورة غا (2

 اورة المائدة (3

 اورة الحشر  (0

 ثانيا: المعاجم

 .5715    بيرو معام متن اللغة  المالد الثاهي الشيخ احمد رضا  (5

 النصوص القانونيةثالثا :

 الدساتير /5

 5المؤررخة في   17  العددالجريدة الرسمية  5757فبراير  23المؤرخ في  5757داتور  (5
 .5757مارس 

المعد  بمواب   90  العددالجريدة الرسمية  5770ديامبر  5المؤرخ غي  5770داتور  (2
المؤررخة   03عدد  الجريدة الرسمية  2115هوفمبر 51المؤرخ في  57-15القاهون رقم 

 .2115هوفمبر 50في 
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II. العضوية القوانين  

  يتضمن القاهون العضوي المتعلق  5779مارس  0المؤرخ في  17-79القاهون رقم  (5
 .52 العدد  رسميةالجريدة الباألحزاب الايااية  

  يتعلق باألحزاب الايااية  5775ماي  31  المؤرخ في  12-75القاهون العضوي رقم  (2
 .2152يهاير اهة  51  المؤررخة في 12 العددالجريدة الرسمية

الطابع   يتعلق بالامعيا  اا   5757يوليو اهة  1  المؤرخ في  55-57القاهون رقم  (3
 .5757يوليو  11  المؤررخة في  29العدد  الجريدة الرسمية  الايااي

  يحدد كيفيا  توايع حظوظ 2152يهاير اهة  52ؤرخ المؤرخ في الم 17-15القاهون رقم  (0
 .15 العدد الجريدة الرسميةتمثيل المرأة في الماالس المهترخبة  

المتضمن القاهون العضوي لالحزاب  2152يهاير  51المؤرخ في  10-52القاهون رقم  (1
 .12  العددالرسمية ، الجريدةالايااية

 باللغة العريية المراجع  قائمة     
 : الكتب  أوال    

 .5705  بغداد  األهليةشركة الطبع والهشر   السياسية األحزاب  طارق علي الهاشمي (5
 االهالو مكتبة الهاشر  المقارنة الدساتير صدع في والحكم السياسة العمري  اويلم احمد (2

 م.5712 القاهرة  المصرية 
األحزاب السياسية في النظام السياسي والقانون الوضعي   دي عطية مصطفى عامرحم (3

 اإلاكهدرية.  دار الفكر الاامعي  واإلسالمي
 بالقاهرة  العربية الههضة دار الهاشر  المعاصر العالم في السياسية النظم الشرقاوي  اعاد (0

 .5752  ثاهيةالطبعة ال  األو القاهرة الازء  باامعة المفتوح التعليم مركز
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 اإلسالمي الفكر في المعاصرة العريية الدساتير في الثالث السلطات الطماوي  اليمان (1
 .5752  1ط القاهرة  العربي  الفكر دار الهاشر  (مقارنة دراسة)  السياسي

  باإلاكهدرية  الهاشر مهشأة المعارف  النظام الدستوري المصري مصطفي ابوزيد فهمي   (0
 م.5750 األولى الطبعة 

  الهاشر دار المعارف القاهرة  ، في الحرية واالشتراكية والوحدةزيد فهمي  أبومصطفي  (9
 م.5722

 -5715  5ط بالقاهرة  العربي الفكر دار  الدستوري  القانون  مبادئ الطماوي  اليمان (5
 .م5701

 .م5797  باايوط  الطليعة مكتبة ،(ومضمون  فكرة) السياسية األحزاب هيكل  رخليل الايد (7
 . اإلسالمالسياسية في  األحزاب  شيخ صفي الرحمان المبار  فوري ال (51
 . المعاصرة اإلسالميةالحركات الشيخ عائض القرهي   (55
المطبعة   3ط  مختار الصحاحالشيخ أيمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي   (52

 م.5755األميرية بمصر  
عوى إلى هللا بين الدالشيخ علي بن حان بن علي عبد الحميد الحلبي األثري   (53

 .5773  مكتبة الصحابة  التجمع الحزيي والتعاون الشرعي
 ببغداد   األهلية  والهشر الطبع شركة  السياسية األحزاب الهاشمي  علي طارق  (50

5705  
العامة هظرا  في تطورها  والحريا  الديمقراطية األنظمة أزمنة متولي  الحميد عبد (51

 .5790 باإلاكهدريةالمعارف  وضماهاتها وماتقبلها  الهاشر مهشأة
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دار الفكر العربي . المعاصر العالم في السياسية األحزاب كامل  الحليم عبد هبيلة (50
 .القاهرة

وماتقبلها   وضماهاتها تطورها في هظريا   العامة الحريات متولي  الحميد عبد (59
 .م5790 باإلاكهدرية  المعارف مهشاة الهاشر

  الدستورية ومبادئها السياسية واألنظمة  ظرياتالن في الوجيز متولي  الحميد عبد (55
 .م5715 بالقاهرة  المعارف دار  5ط
 مهشاة الهاشر  الدستوري  والقانون  السياسية النظم هللا  عبد بايوهي الغهي عبد (57

 .5779 باإلاكهدرية  المعارف
  ديوان المطبوعا  الازائرية بن نظام األحزاب السياسة في الجزائرعلي زغدود   (21

 .2111ن  اهة عكهو 
 للمحكمة القضائية باالجتهادات مدعمة دراسة اإلدارية المنازعات بوضياف  عمار (25

 اإلدارية  للمهازعة التطبيقية الاواهب الثاهي  القام  التنازع ومحكمة الدولة ومجلس العليا
 .م2153   والتوزيع للهشر ااور

 دار الهاشر  ري الدستو  والقانون  السياسية السياسة والنظم علم حابو  عمرو (22
 م .2112 -2115 بالقاهرة  العربية الههضة

 اإلاكهدرية  الاامعية  المطبوعا  دار  الشريعة ميزان في الدولة الحلو  مااد (23
5770. 

  الطبعة الثالثة  القاهرة  دار الفكر العربي  الدستورية العامة دئمبا  محمود حلمي (20
 م.5791
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 المعارف مهشاة الهاشر  لمصري ا الدستوري  النظام فهمي  زيد أبو مصطفى (21
 .م5750 األولى  الطبعة اإلاكهدرية 

 -2110 طبعة   الدستوري  القانون  مبادئ في الوجيز عفيفي  محمود مصطفى (20
2111  

 الهاشر  اعد  المحان عبد مقلد علي ترامة  السياسية األحزاب ديفراية  موريس (29
 .م2155 طبعة القاهرة  الثقافة  لقصور العامة الهيئة

  من كتاب األحزاب السياسية في الجزائر والتجرية الديمقراطيةور الدين ثهيو  ه (25
الديمقراطية دارخل األحزاب في البلدان العربية  مركز درااا  الوحدة العربية  تحرير علي 

 .2113رخليفة الكواري  بيرو   
  رالازائوالتوزيع  للطباعة والهشر األمةدار   السياسية األحزاب  هوردين حاروش (27

 . 2150الطبعة الثاهية 
  الجامعية  و المذكرات األطروحاتثانيا : 

 :هالدكتورا أطروحات/7

              رسالة المعاصرة  الايااية األهظمة في العامة الحريا  كشاكش  يواف كريم (5
 . الحقوق  كلية القاهرة  اامعة  دكتوراه

 المصري  القاهون  في اتوريةالد وضماهاتها الهيابية االهترخابا  عفيفي  كامل عفيفي (2
 .م2111 الحقوق  كلية أايوط  اامعة  دكتوراه رسالة ،والمقارن 

 كلية  دكتوراه أطروحة الازائر  في الايااية لألحزاب القاهوهي اإلطار رشيد  لوراري  (3
 .2150/  2153  5الازائر اامعة الحقوق 
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  رسالة دكتوراه  هيابيدور األحزاب الايااية في ظل الهظام ال  طارق فت  هللا الرخضر (0
 م.5750كلية الحقوق اهة   اامعة عين شمس

 حمدي عطيه عامر  حماية حقوق اإلهاان وحرياته العامة األاااية في القاهون الوضعي (1
  2115 اامعة طهطا  كلية الحقوق  رسالة دكتوراه  والفقه اإلاالمي )درااة مقارهة(

 .2151 عة األو  الطب  ر دار الفكر الاامعي باإلاكهدريةالهاش
  دكتوراه رسالة العامة  والحريا  الايااية األحزاب البدراوي  رخيري  المهعم عبد د حان (0

 م 5772 الحقوق  كلية اإلاكهدرية  اامعة
 الماسترمذكرات /2

موااوي إبراهيم وأوهان عاشور  الهظام القاهوهي لألحزاب الايااية في الازائر  ماكرة  (5
 م2151/2150الحقوق اامعة محمد بوقرة  بومرداس   لهيل شهادة المااتر  كلية

 المجاالتثالثا :
 .2121، 51مالة المالس الداتوري   العدد (5

 رابعا: محاضرات
 طلبة على ألقي  اإلدارية  الدعوى  تطبيقا  مقياس  في محاضرا  العالي  عبد حااة (5

 كلية باكرة  رخيضر محمد اامعة إداري  قاهون  ترخصص حقوق  مااتر الثاهية الاهة
 .2115/  2121 الاامعي  العام الحقوق 
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 الملخص : 

ومهازعاتها حيث أن األحزاب الايااية  تم في هاه الدرااة التطرق إلى موضو  األحزاب الايااية
ر  في الواليا  ارختلف  الدو  في همط وهو  األحزاب الايااية فثهائية األحزاب الايااية ظه

المتحدة األمريكية أما بالهابة للازائر فقد ااتعمل  هظام الحزب الواحد ثم اهتقل  إلى هظام 
التعددية الحزبية الاي هعيشه اليوم لهاا المشر  الازائري ان لها قواهين تهظيمية مقيدة بشروط 

المهازعا  اري قد راقب ومن مهطلق قاهون األحزاب الايااية هالحظ أن القضاء اإلد رخاصة وعامة 
اإلدارية والتي تشمل على طرفين هما األحزاب الايااية من اهة والالطة اإلدارية ممثلة في وزارة 
الدارخلية من اهة أرخرى والتي مه  المشر  الطة الهظر فيها إلى القضاء اإلداري ممثال في مالس 

يااية ووزير الدارخلية اواء في الدولة والاي يفصل في كل المهازعا  الهاشئة بين األحزاب الا
المهازعا  الهاشئة قبل اعتماد الحزب كمهازعة رفض التررخيص لألعضاء المؤااين بعقد المؤتمر 

 التأاياي أو مهازعة رفض اإلعتماد أو بعد اعتماد الحزب كمهازعة توقيف الحزب أو حله .

Résumé 
Dans cette étude, le sujet des partis politiques et de leurs différends a été abordé, 

car les partis politiques différaient selon les pays par le type et le type de partis 

politiques. La dualité des partis politiques est apparue aux États-Unis d'Amérique. 

Quant à l'Algérie, elle a utilisé le système de parti unique puis est passé au système 

multipartite dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce législateur algérien a édicté Il a 

des lois réglementaires restreintes par des conditions particulières et générales. Du 

point de vue de la loi sur les partis politiques, on constate que les le pouvoir judiciaire 

a suivi les contentieux administratifs, qui regroupent deux parties : les partis 

politiques d'une part, et l'autorité administrative représentée par le ministère de 

l'Intérieur d'autre part, que le législateur a conféré le pouvoir d'examiner au pouvoir 

judiciaire administratif représenté au Conseil L'Etat, qui tranche dans tous les litiges 

survenant entre les partis politiques et le ministre de l'Intérieur, qu'il s'agisse des 

litiges nés avant l'adoption du parti comme litige de refus d'autoriser les membres 

fondateurs à tenir la conférence de fondation ou litige de refus de accréditer ou après 

l'adoption du parti comme un différend de suspension ou de dissolution du parti 
 


