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 امل�خص

�� جل األنظمة   �� اعتبارها من أهم املؤسسات  السياسية املعاصرة. و�النظر ل�و��ا  تكمن أهمية دراسة األحزاب 

�ستأثر  دراس��ا  أصبحت  فقد  ا�حديثة،  الدولة  تركيبة   �� األساس  ولدورها  الديمقراطي،  النظام   �� مهما  ركنا 

باالهتمام. ف�ي ترتبط باملؤسسات الدستور�ة �ال��ملان وا�ح�ومة. كما تتج�� أهمية تناولها بالبحث �� محاولة رصد 

 مؤثرة.  ها املمارسة ا�حز�ية �� ظل تحوالت داخلية وخارجيةالتحوالت ال�ي �عرف

من   ا�حز�ي  والنظام  السيا��ي  ا�حزب  �عر�ف  يطرحها  ال�ي  االش�الية  مقار�ة  املقتضبة  الدراسة  هذه   �� ونحاول 

خالل استحضار مجموعة التعار�ف باعتبار هذه األخ��ة ستؤثر ال محالة �� دراسة األحزاب ونظامها. و��دف من 

ت�ونھ   خالل الذي  والنظام  السياسية  لألحزاب  فهما  تتو��  دراسة  ل�ل  االجتماعية  املقار�ة  أهمية  تبيان  سبق  ما 

 بدال من معا�ج��ا من خالل ما يجب أن ت�ون عليھ، كما هو حال املقار�ات املعيار�ة. 

 املقار�ة االجتماعية ال�لمات املفتاحية: األحزاب السياسية، النظام ا�حز�ي، 

Abstract : 

The importance of studying parties lies in considering them as one of the most important 

institutions in most contemporary political systems. Given that it is an important pillar in the 

democratic system, and its basic role in the structure of the modern state, its study has become the 

subject of interest. They are linked to constitutional institutions such as parliament and government. 

The importance of addressing it with research is also evident in an attempt to monitor the 

transformations that are known to partisan practice in light of influential internal and external 

transformations. 

In this brief study, we try to approach the problematic posed by the definition of the political party 

and the party system by invoking a set of definitions, as the latter will inevitably affect the study of 

parties and their system. We aim through the foregoing to show the importance of the social 

approach for each study that seeks an understanding of the political parties and the system that they 

form, rather than treating them through what they should be, as is the case with the normative 

approaches. 

Key words: political parties, party systems, social approach 
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 مقدمة

ع��  السياسية  علم  مجال  الباحث  �شتمل  حسب  فروع  برو   أر�عة  األول    1PhilippeBraud  فليب  الفرع  يتعلق   .

بالنظر�ة السياسية وال�ي عادة ما ��تم بتصفية املفاهيم و�شكيل النظر�ات ومساءلة املنا�ج، مع ام�انية إضافة 

األف�ار   الهتماما��اتار�خ  الدراسة السياسية  ع��  و�ركز  السيا��ي،   االجتماع  �علم  فيتعلق  الثا�ي  الفرع  أما   .

عل�ن �� ا�حياة السياسية �األحزاب السياسية واملؤسسات. بينما يتش�ل الفرع الثالث  املونوغرافية أو املقارنة للفا 

لكنھ   ، السياسية  السوسيولوجيا  من  قسما  �عد  الفرع  هذا  فإن  ا�حقيقة  و��  العمومي.  والفعل  ا�ح�امة  من 

فرع السابق. و��تم هذا و�النظر ألهمية الظاهرة اإلدار�ة �� العالم املعاصر، فإن ذلك برر هذه االستقاللية عن ال

لس��ورات اتخاذ القرار �� الدولة واملقاوالت الك��ى واملنظمات الدولية. أما الفرع األخ�� لعلم   الفرع بدراسة مقارنة

أ�شطة   يتضمن  كما  الدول  ب�ن  العالقات  بدراسة  خصوصا  و��تم  الدولية،  بالعالقات  املتعلق  فهو  السياسة 

 ن. املنظمات والقوى العابرة لألوطا

 Robertoرو�رتو ميتشالو   2Moisei Ostrogorskiماوس اس��وغورس�ي  ومنذ بداية القرن العشر�ن حدد �ل من  
3Michels   4ماكس في��وMax Weber   املعالم ال�ي ست�ون، �عد ا�حرب العاملية الثانية،  األرضيات املفضلة لعلم

أحد أهم   1951املنشور سنة    Morice Duverger6  ويعد كتاب "األحزاب السياسية" ملوريس دوفرجيھ  .5السياسة 

فر��   كتخصص  األحزاب  وعلم  ا�حز�ية.  واألنظمة  األحزاب  حول  مستفيضة  دراسة  قدمت  ال�ي  مستقل املراجع 

   فر�ديرك ساو��ي    ، �غلب عليھ أر�عة أنواع من اال�شغاالت الك��ى حسب الباحث7أك�� فأك�� عن علم السياسة 

Frédéric Sawicki8القر�بة) آثار  زاو�ة   من  عموما   تتم  وال�ي  األحزاب  أنظمة  دراسة  ��م  األول،  فاال�شغال   . ،   

ال��امج).   ،املتوسطة انتاج  (تحالف،  ا�حز�ية  املواقف  االنتخابية  ع��  والنتائج  التصو�ت  أنماط   ( والبعيدة األمد 

 
1Philippe Braud,  la science politique, PUF, 11e édition, 2016, p. 8/9. 
2 Ostrogorski Moisei, La démocratie et les partis politiques, Paris, Fayard, 1993, préface de Pierre Avril (1ère 
éd.1903). 
3 Michels Roberto, les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques dans les démocraties, Paris, 
Flammarion, coll. Champs, 1971, préface de René Rémond (1ère éd. 1912). 
4 Weber Max, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1959, préface de Raymond Aron (1ère éd. 1920). 
5 Frédéric Sawicki, « la science politique et l’étude des partis politiques », Cahiers français, N 276, mai-juin 1996, 
p. 51-59. 

 . 2011دوفرجيه موريس ، األحزاب السياسية ، ترمجة على مقلد وعبد احملسن سعد، اهليئة العامة لقصور الثقافة القاهرة،6
7Frédéric Sawicki, « les partis politiques comme entreprises culturelles", Daniel Cefai, Dir.,  les cultures 
politiques, PUF, 2001, p. 191/212. 

وبوجــود فــرع خــاص بدراســة األحــزاب منــذ  Sageاملنشــورة مــن طــرف   1995ســنة party politicsهذه االستقاللية تظهر على املستوى املؤسسايت ابنطــالق اجمللــة املتخصــص 
 Voxهــذا الفــرع ينشــر دور� جريــدة  للــربط  . political organizations  and partiesوالذي يطلق عليــة  (APSA)ابجلمعية األمريكية لعلم السياسة  1981سنة

pop خاصة به  وينظم تظاهرات عليمة . 
 
8 Frédéric Sawicki, « les partis politiques comme entreprises culturelles … » op. Cité. 
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ومن جهة ثانية ��تم علم األحزاب بدراسة املنظمات انطالقا من أصول مواردها وصوال إ�� عالقات السلطة املوجهة  

االس��اتيج دراسة  يخص  الثالث،  اال�شغال  بينما  ف��ا.  ( للتحكم  وا�ح�ومية  ال��ملانية   ا�حلبة   �� ا�حز�ية  يات  

اشتغال الفرق ال��ملانية، �شكيل القرارات، العالقات  مع مجموعات املصا�ح، التحكم �� التعيينات). وأخ��ا ��تم 

 هذا العلم بدراسة االستقطاب واختيار املدبر�ن والناشط�ن (التنشئة ، التوجهات، التحف��ات ، التعيينات).

�وحدات و�ذا   ليس  عل��ا   ي��كز  أن  يمكن  إل��ا   النظر  فإن  و�يئ��ا،  محيطها  حسب  وتتطور  تا�عة  األحزاب  �انت 

�ش�ل فعليا "سوقا"   OfferléMichel  ميشال أوفر��   مستقلة ولكن كتفاعالت فيما بي��ا. ف�ي من منظور الباحث

ل�جم مركز�ة  منفعة   ع��  ا�حصول  أجل  من  الفاعلون  فيھ  يتنافس  هذا سياسيا  ومن  الشع�ي.  الدعم  و��  يع 

�� هذا الصدد ت��ز عدة مقار�ات   .9املنطلق اق��حت أدبيات علم السياسة موضوعا خاصا وهو األنظمة ا�حز�ية

م��ا األحزاب  نظام  سارتوري  لدراسة  وجيوفا�ي  بدوفرجيھ  ا�خاصة  بلونديل   Giovanni Sartoriتلك    Jean  وجون 
 Blondel    ماير بي��  اعت��ها  و�� ال�ي  Peter Mair    .دف هذه املقار�ات إ�� تفيئ  األنظمة ا�حز�ية إ�� فئات و تقليدية��

ما سماه املقار�ة الرقمية، فيما اق��ح بديال لها    10ماي��   ا�حز�ية. وانتقدأو أصناف  �الثنائية ا�حز�ية والتعددية  

األح ب�ن  للتفاعالت  الرئيسية  األش�ال  أي  النظام،  جوهر  تتبع  ع��  تم��  يركز  ال�ي  املنافسة   لنمط  باإلضافة  زاب 

 عالقا��ا. 

وتكمن أهمية دراسة األحزاب �� اعتبارها من أهم املؤسسات �� جل األنظمة السياسية املعاصرة. و�النظر ل�و��ا 

�ستأثر  دراس��ا  أصبحت  فقد  ا�حديثة،  الدولة  تركيبة   �� األساس  ولدورها  الديمقراطي،  النظام   �� مهما  ركنا 

أهمية تناولها بالبحث �� محاولة رصد   كما تتج�� ومة.  باالهتمام. ف�ي ترتبط باملؤسسات الدستور�ة �ال��ملان وا�ح�

املقام   ��  �� ا�حز�ية  "فاأل�ساق  مؤثرة.  وخارجية  داخلية  تحوالت  ظل   �� ا�حز�ية  املمارسة  �عرفها  ال�ي  التحوالت 

القائمة  النقاشات  من  �غت�ي  فإ��ا   وللصراع،  لإلدماج  عوامل  ول�و��ا  االجتماعية،  التباينات   عن  �عب��  األول 

السياسية  و�ا�حياة  املقار�ات   ."11با�جتمع  تجاوز  محاولة   �� تتب�ن  قد  املوضوع  أهمية  فإن  امل����  املستوى  وع�� 

التشكيالت  التفك�� ف��ا ضمن  املعيار�ة واستبدالها بأخرى اجتماعية وذلك �عدم معا�جة األحزاب بمعزل، ولكن 

 . 12االعتبار الدولة، و أيضا اإلعالم الذي يؤثر �� انتاجا��ااالجتماعية والسياسية ال�ي تكرهها وت�و��ا أخذا �ع�ن 

االش�الية ال�ي يطرحها تنوع �عر�ف األحزاب السياسية والنظام ا�حز�ي ومقار�ة  �� هذا املوضوع سنحاول مقار�ة  

ستھ، هذا التعر�ف الذي قد يتبناه أي دارس لألحزاب السياسية ونظامها �عت�� األساس الذي يوجھ درا   دراس��ما.

ع��   تأث��ه  بجانب  ا�حز�ي  والنظام  السياسية  األحزاب  عرف��ا  ال�ي  والتصنيفات  التطورات  ملعرفة  أساس  أنھ  كما 

بأهم   اإلحاطة  االم�ان  االش�الية سنحاول قدر  وملقار�ة هذه  �شأ��ما.  بحث  ل�ل  املعتمدة  ال�ي   املقار�ة  التعار�ف 

 
9Emilie Van Haute et Nicolas Sauger,  « partis politiques et systèmes partisans », Déloye Yves et De Waele Jean-
Michel (Dir.), (2018),  politique comparée, Bruylant, p. 47/61. 
10Peter MAIR, « le changement des systèmes de partis », revue internationale de politique comparée, Vol 14, N 
2007, p.243/261. 

 .430ص  2013برتراند ابدي وغي هريمت، السياسة املقارنة ، ترمجة عزالدين اخلطايب، املنظمة العربية للرتمجة، الطبعة األوىل 11
12 Michel  Offerlé, les partis politiques, PUF, 7e  Edition 2010p.4. 
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السياسية  لألحزاب  يم��ه  أعطيت  نتطرق  الأو (تصنيف من    اوما  ا�حز�ي  �عر�ف  إ�� �عدها  ).  أنواعھ   النظام   وأهم 

واألنظمة  بمحاولة  لنختتم    .)ثانيا( السياسية  األحزاب  ملوضوع  االجتماعية  للمقار�ة  أصبحت  ال�ي  الراهنية  ت��ز 

 ).ثالثا ا�حز�ية (
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 ة األحزاب السياسيوال: �عر�ف أ  

إ��   العمل  تقسيم  امتد  جمعلقد  حركة  النبثاق  مهد  مما  السياسية،  املهام   �� ، يالتخصص  واسعة  شعبية   ة 

السياسية األحزاب  ت�ون  إ��  و�دورها  ستؤدي  حق  .  وا�ساع  ال��ملانية  للمؤسسات  التدر�جية  اإلقامة  ساهمت 

بات  االق��اع بت�جيع النخب السياسية ع�� االح��اف بتخصيص نفسها بمؤسسات حز�ية تمكن من �عبئة االنتخا

مختلفة برامج  ال�ي    .13واق��اح  التمثيلية  النظم  ظهور  مع   ، لل�لمة  ا�حديث  باملع�ى  األو��،  األحزاب  ولدت  ولقد 

ثم عشر،  الثامن  القرن   �� العظ�ى،  بر�طانيا   �� فر�سا   �عدها  انبثقت  هذه   15�في�   ماكس  .فحسب14��  �عت��  

بمثابة   (األحزاب)   ا�جديدة  الع  نتاجالتشكيالت  ا�جماه��. لالق��اع  وتنظيم  االستقطاب  لضرورة  واستجابة  ام، 

.  فاألحزاب ليست إال منظمات "ثابتة �سبيا، �ع�ئ 16ميتشال نواة التحرر السيا��ي "للضعفاء"رو�رتو    بينما جعلها  

ا�ح��  املركزي و/أو  السياسية ع�� املستوى  السلطة  �� ممارسة  املشاركة مباشرة  ��دف  تتعلق ف�ي    .)..(دعامات 

ولقيامها بذلك، تدخل    )...(أو�رشالحسب  وتطمح للتعبئة    )...(  شومبي��و    في��  لدى  بمفهوم املشروع السيا��ي  إذن

 ." 17�� تنافس  مع �عضها البعض �� النظم التعددية ع�� األقل 

ومن املؤكد أنھ ليس هناك �عر�ف واحد وموحد ل�حزب السيا��ي. ومن ثم سنستعرض �عض التعار�ف دون ادعاء 

عدة  "اتحاد  أنھ  ع��  ا�حزب  �عرف  الفر�سية  األ�اديمية  قاموس  نجد  املثال  سبيل  فع��  بجميعها.  باإلحاطة 

�اعتبار أحزاب األعيان �� التمظهر األول ل�حزب السيا��ي و   ". 18أ�خاص ضد آخر�ن والذين لهم مصا�ح متضادة

دوفرجيھ م  فإن با19وريس  السياسية"  "األحزاب  املرج��  كتابھ   �� ذكر  جماعة ،  باعتباره  ل�حزب  اللي��ا��  لتعر�ف 

بنجامان بتعر�ف  مستشهدا  العقيدة   عقائدية،  �عتنقون  رجال  "اجتماع  بمثابة  ا�حزب  �عت��  الذي  �و�ستان 

و  نفسها".  الطبقةالسياسية  مفهوم  ليأخذ  السيا��ي  ا�حزب  �عر�ف  تطور  االجتماعية  األحزاب  حسب    �ظهور 

املستن��ة   هو الطليعة��ي لطبقة ما. و�� هذا الصدد "فا�حزب �� مفهوم لين�ن،  نھ �عب�� سياأ، أي  املنظور املارك��ي

"حيثما ال يوجد �عددية الطبقات ال   مندمجة إذ،وعند ستال�ن فمعادلة الطبقة/ا�حزب  تصبح  20للطبقة العاملة" 

 ."21يمكن أن توجد �عددية حز�ية ألن ا�حزب جزء من طبقة 

 
 . 427/428برتراند ابدي وغي هريمت، مرجع سابق ص 13
 .356ص ، 1998فيليب برو، علم االجتماع السياسي، ترمجة حممد عرب صاصيال، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،14

15 Weber Max, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1959, préface de Raymond Aron (1ère éd. 1920) p.154. Cité 
par Frédéric Sawicki," la science politique et l’étude des partis politiques …"op. cité. 
16 Michels Roberto, les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques dans les démocraties, Paris, 
Flammarion, coll. Champs, 1971, préface de René Rémond (1ère éd. 1912).p.25. Cité par Frédéric Sawicki," la 
science politique et l’étude des partis politiques …"op. cité. 

 . 355ص فيليب برو، مرجع سابق 17
18Dictionnaire de l’Académie française, 5e édition, 1978, p. 2280. 

 . 2/3،ص 2011األحزاب السياسية، ترمجة على مقلد وعبد احملسن سعد، اهليئة العامة لقصور الثقافة القاهرة،موريس دوفرجيه19
 . 360، مرجع سابق ص فيليب برو 20

21 Michel  Offerlé, les partis politiques … op. cité, p.28. 
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"جمعيات  أ��ا  ع��  �عرفها  الذي  في��  ماكس  �عر�ف  استحضار  دون  السياسية  األحزاب  عن  ا�حديث  يمكن  وال 

 -ترتكز ع�� االنخراط (الصر�ح) ا�حر ��دف منح زعما��ا السلطة داخل تجمع ما، وللمناضل�ن النشيط�ن حظوظا   

ففي��  يركز  ."  22معا   أو تحقيقهما�خصية  ملتا�عة أهداف موضوعية ، أو ل�حصول ع�� امتيازات    -رمز�ة أو مادية

أو مصا�ح  توافق  ع��  مؤسسة  اجتماعية  عالقة  �ونھ  ع��  ل�حزب  �عر�فھ  من   ��  عقالنيا  ومحفزة  تنسيقها  ع�� 

أنھ �� ظل الدولة القانونية ذات الدستور التمثي��،  تنشأ األحزاب  وتأخذ    فهو �عت��وهكذا   .خالل القيم والغايات

أو التا�� فا�حزب �ستخدم �ل الوسائل للوصول للسلطة و�مكن أن يتوجھ إ�� مصا�ح �خصية  ش�لها ا�حديث. و�

موضوعية. وا�جموعة ت�ون حز�ا  عندما يؤسس ع�� انخراط حر و��ون أعضاؤه مهتم�ن سياسيا (توجھ    أهداف

�شارك �� التنافس ا�جموعة ل�حصول ع�� القوة السياسية داخل مجموعة). كما أن ا�حزب �عد مقاولة  تمثيلية  

و�تمثيلهم لها   املنتم�ن  باسم  ا�حديث   �� ا�حصري  ا�حق  منافس��ا  مع  وتزعم  احتمال    ،السيا��ي  ��م  ال  ثم  ومن 

الوصول للسلطة من عدمھ. إذن بالنسبة لفي�� تم ال��ك�� ع�� ا�حزب كمقاولة، أي أنھ ليس شيئا و�نما  جمعية 

sociation)  لفائدة العالقة  هذه  و�شتغل  فوائد ).  توفر  وأن  وتتنوع،  استخداما��ا  تتعدد  أن  ام�انية  مع  مس����ا  

  .23متنوعة

فبالنسبة خصائصھ.  خالل  من  �عر�فھ  ليتم  السيا��ي  ا�حزب  مفهوم  تطور  من  وقد  البلوم��ا  ل�ل   La   جوز�ف 

Palombara Josephe   فيين�و و��     24Weiner Maryonمار�ون  تم��ه،  أر�عة  بمعاي��  مرتبط   السيا��ي  فا�حزب 

السياسية  للسلطة  الوصول  عن  البحث  وأخ��ا  الشع�ي؛  الدعم  عن  البحث  ؛  املم��  التنظيم  الدائم؛  التنظيم 

نجد بينما  ا�ست�ن    وممارس��ا.  �انت   .Epstein Leon D 25ليون  كيفما  ا�جموعات  �ل  السياسية  األحزاب  �س�ي 

عالمة   تمنح  الباحثان    étiquetteوال�ي  و��خص  ا�ح�ومية.  للسلطة  املر�حون  اسمها  تحت  وموني�ا    ي���ح  جون 

الدعم   Jean et Monica Charlotشارلو   �عبئة  ألجل  ومنظمة  إرادية  جمعيات  ب�و��ا  السياسية  األحزاب  �عر�ف 

ل للوصول  مباشرالشع�ي  �ش�ل  وممارس��ا  السياسية  ا�خاصة   .26لسلطة  تلك  نورد  املهمة  التعار�ف  جملة  ومن 

 
22Weber Max , le savant et le plitique, paris, Plon, 1959, p.292 cité par Emilie Van Haute et Nicolas Sauger… 
op.cité, p.577/578. 
23 Michel  Offerlé, les partis politiques … op .cité p. 13. 
24La Palombara Josephe, Weiner Maryon, Political parties and political development, Princeton, NJ, Princeton 
University Press (Studies in political Development, ed.1966 p.6, cité par Jean et Monica Charlot, « les groupes 
politique dans leur environnement »,Leca Jean, Grawitz Madeleine, (Dir.), (1985),  Traité de science politique, 
Paris, PUF, tome3, p.432. 
25Epstein Leon D., political parties , in Fred I. Greenstein, Nelson W. Polsby, ed1975, handbook of political 
science, Reading, Mass., Addition-Wesley, Vol.4, p.230, cité par Jean et Monica Charlot, « les groupes politique 
dans leur environnement »,Leca Jean, Grawitz Madeleine, (Dir.), (1985),  Traité de science politique, Paris, 
PUF, tome3, p.433. 
26Jean et Monica Charlot, « les groupes politique dans leur environnement », Leca Jean, Grawitz 
Madeleine, (Dir.), (1985),  Traité de science politique, Paris, PUF, tome3, p.434. 
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أرون  بالباحث وال�ي   Raymond Aron 27  رايمون  إرادية  منظمة  تجمعات  ب�و��ا  السياسية  األحزاب  �عرف  الذي 

 مع أحزاب أخرى.   أو بتحالفتد��، باسم تصور للمص�حة العامة  وا�جتمع،  تأم�ن وظائف ا�ح�ومة لوحدها 

حالوة األحزاب   وأنظمة  األحزاب   نماذج  ت�و�ن  أوفر��   عند  التحليل  ويش�ل  تصنيف  ميشال  تم  اإلطار  هذا  و��   .

التمثيلية   ذات  واألحزاب  اجتماعيا  الدامجة  األحزاب  ب�ن  قابل  الذي  نيومان  فبعد  تصنيفات.  عدة  إ��  األحزاب 

  28Kirchheimer Otto  أتو ك��شهيمار  األطر وأحزاب ا�جماه��. أماالفردية، جاء دوفرجيھ الذي م�� ب�ن  أحزاب  

، وال�ي أضيف لها ا�حزب ا�ح��ف لالنتخابات 1966سنة    catch-all partyفأسس ملفهوم "أحزاب امللتقطة لل�ل "   

هما    و�ي�� ماير  Richard Katz 30  ريشارد �اتز  . وقد ابدع �ل من   Pane Bianco Angelo 29  أنجيلو بانيبيان�و  عند

ال�ارتل أحزاب  نحو  1992سنة     parti cartelاآلخران  التوجھ  �س�ى    ملعا�جة  أحزاب  طرف  من  ا�ح�ومة  احت�ار 

أصبحت هذه األحزاب ممولة باألساس من رصيد عمومي   للدولة. وقد  أو و�االتأحزاب ا�ح�ومة، وال�ي �عد وكالء  

 . 31مما �عف��ا من  ا�حاجة ملنخرط�ن

التع هذه  وضعت إن  ال�ي  التصنيفات  أهم  مع   تتقاطع  سلفا  إل��ا  أشرنا  وال�ي  السيا��ي  با�حزب  ا�خاصة  ار�ف 

(جدول  السياسية  االجتماعية 1لألحزاب  املتغ��ات  من  بمجموعة  واملتم��ة  التار�خية  ظهورها  مراحل  حسب   (

الت هذا  مرحلة.  �ل  حسب  ووظائفها  أدوارها  مع  تتكيف  األحزاب  جعل   مما  األوضاع واالقتصادية،  مع  أقلم 

 ) �غض النظر عن تصنيفھ.   2املستجدة �� �ل مرحلة ال ينفي وجود دورة حياة تم�� ا�حزب السيا��ي (جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Aron Raymond, Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1964, p.117, cité par Daniel-louis Seiler, 
« Maurice Duverger et les partis politiques », Revue internationale de politique comparée, 2010/1, Vol.17 p. 57.  
28Voir Kirchheimer Otto, « The transformation of the western European party systems », in La Palombara 
Joseph, Weiner Maryon, eds, Political parties and politicaldevelopment, Princeton, Princeton Université Pressa, 
1966, p. 177-200. 
29Voir Pane Bianco Angelo, poliça parties. Organisation and power, Cambridge, cambridge University press, 
1988. 
30Voir Richard Katz, Peter Mair, « changing Models of party organization and party democracy. The emergence 
of the cartel party », party politics, 1/1,1995, p.5-28. 
31 Michel  Offerlé, les partis politiques…op .citéé p. 41. 
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 32ا ) أش�ال األحزاب وخصائصه1جدول (

 حزب األطر 

Parti de cadre 

 حزب ا�جماه��

Parti de masse 

" لل�حزب   "لامللتقطة 

attrape tout 

 ال�ارتل حزب 

Parti cartel 

 1970 1945 1880/1960 19القرن  املرحلة 

املشاركة   درجة 

 سيةالسوسيوسيا 

التصو�ت   اق��اع حصري  حق  توسيع 

 واق��اع عام 

 اق��اع عام اق��اع عام

مستوى توزيع املوارد 

 السياسية 

 مذاعة �سبيا أقل ترك��ا  مركزة �سبيا جد محصورة 

أهداف  أهم 

 السياسة 

توزيع 

 االمتيازات

اجتما��(   أو  اصالح 

االصالح   معارضة 

 االجتما�� 

 السياسة كحرفة تحس�ن االجتما�� 

املنافسة  أسس 

 السياسية 

ا�حالة 

 االجتماعية

 موهبة التدب��،   فعالية سياسية قدرات تمثيلية 

املنافسة  ش�ل 

 االنتخابية 

 مضبوطة التنافسية مفتوحة  التعبئة منظمة 

ا�حملة  طبيعة 

والنشاط  االنتخابية 

 ا�حز�ي 

��   بال موضوع  العمل  ع��  ال��ك�� 

 امليدان

واستثمار  ميدا�ي  عمل 

 الرأسمال

رأس  ع��  ال��ك�� 

 املال

ملوارد   مصدر  أهم 

 ا�حزب

اتصاالت 

 �خصية

وانخراطات  مساهمات 

 األعضاء 

جد  مصادر  من  مساهمات 

 متنوعة

 دعم الدولة 

األعضاء  العالقة ب�ن  

 العادي�ن واألطر

�ش�ل  النخبة 

األعضاء  

 العادي�ن 

أما  مسؤولة  النخب 

 األعضاء 

منفصلة  املنخرطون سند للنخبة طبقات 

 ومستقلة

،  محدد ونخبوي  خصائص االنخراط ومتجا�س  موسع 

استقطاب �شط ومندمج  

 وانخراط هو�ا�ي

واهتمام   وم�جع  مفتوح 

 أقل با�جانب الهو�ا�ي 

حقوق   هناك  ليست 

مهمة.   واجبات  وال 

بدل  بالفرد  اهتمام 

 
32Richard S. Katz et Peter Mair, « la transformation des modèles d’organisation et de démocratie dans les partis. 
L’émergence du Parti-Cartel », in Dir. Yohann AUCANTE, Alexandre Dézé, les systèmes de partis dans les 
démocraties occidentales, presses de science Po 2008, p.54/55. 
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 ا�جماعة

قنوات   قنوات التواصل 

 بي�خصية 

ا�خاصة   قنواتھ  ل�حزب 

 للتواصل

للولوج  منافسة   �� ا�حزب 

االتصال  قنوات  ا�� 

 ا�خارجية 

ع��  مساعد  ا�حزب 

قنوات   ولوج 

املضبوطة  التواصل 

 من طرف الدولة 

ب�ن   ا�حزب  وضعية 

املد�ي ا�جتمع  

 والدولة 

غ��  حدود 

ب�ن  وا�حة 

الدولة 

املد�ي  وا�جتمع 

 �� يؤثر  الذي 

 السياسة 

ا�جتمع  ملكية   �� ا�حزب 

من   لفئات  كممثل  املد�ي 

وال�ي  املد�ي  ا�جتمع 

 �� مؤثرة  أصبحت 

 السياسة 

وسطاء  بمثابة  األحزاب 

ا�جتمع   ب�ن  متنافسون 

 املد�ي والدولة 

جزء  �عت��  ا�حزب 

 من الدولة

 وكيل الدولة  مقاول  مندوب و��ي نمط التمثيل

 33) دورة ا�حياة السياسية لألحزاب 2جدول (

 السمات السياسية  السالسل الزمنية 

 املرحلة األو��

 

 البناء 

 حماس نضا�� 

 ميل قوي ملناقشة األف�ار 

 دائرة قيادية �� حالة توازن ما�ع

 شباب �س�ي للقادة 

 املرحلة الثانية 

 

 التوطيد 

 نجاحات انتخابية

 مناضلون جدد مهتمون "بالفعالية" 

أو   املنتخب�ن  منقبل  ا�حزب،  ع��  السيطرة  �عز�ز 

 عند االقتضاء من قبل املسؤول�ن ا�ح�ومي�ن

 استقرار الصراعات �� داخل الدائرة القيادية 

 املرحلة الثالثة 

 الشيخوخة 

 ر�ود انتخا�ي 

 ذبول ا�جادالت الفكر�ة 

 داخل الدائرة القيادية تحجر الصراعات �� 

 شيخوخة بيولوجية وعدم قابلية القادة للعزل 

 

 
 . 407ص ،فيليب برو، مرجع سابق33
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 النظام ا�حز�ي ثانيا: 

إ��  للنظر  مجردة  طر�قة  إال   �� ما  نظاما،  ما  ��يء  �سمية  ي�ون   "إن  أن  للمرء  ينب��  ثم،  ومن  محسوسة.  أشياء 

م�ونات األشياء، والذي يجرد بدرجة ما أحد    حر�صا ل�ي ال يخلط ال��يء ا�حسوس 'بالنظام' ا�جرد. و' النظام 'هو 

و�رى دافيد ا�ستون  أنھ   ."34فرعيا لھ  أو نظاماالنظام قد ي�ون عنصرا �� نظام آخر،  )  ...(وذلك ألغراض التحليل

: رئيسية  م�ونات  ثالث  النظام)،  1"�شمل  أعضاء   ) ا�جماعة  املعاي��)،  2/  اللعبة،  (قواعد  ا�حكم  أسلوب   /3  /

�شتغلو  (من  السلطة)"السلطات  أدوار  هو35ن  ال�ل  إ��  بالقياس  األجزاء  "ف��ابط  ثم  ومن  مفهوم  .  أساس 

تال�وت36النظام" عرف  وقد  االقتصادية   37بارسونز  .  العالقات  ليشمل  يتسع  االجتما��   ) االجتما��  النظام 

�خص�ن   تفاعل  خصائص:"  بثالث  أك��والسياسية)  يمك أو  كيف  تحركهم  عند  اعتبارهم   �� يأخذوا  أن  أن  ؛  ن 

 يتصرف اآلخرون؛ وأحيانا ما �عملون معا سعيا وراء أهداف مش��كة." 

 إال أنھنظام سيا��ي مع�ن �� إطار وط�ي.    املتفاعلة �� أما النظام ا�حز�ي فيمكن �عر�فھ ع�� أنھ مجموع األحزاب  

يؤمن استقرارا   الذي  ن تواجدت أحزاب دولية وعابرة للدول �ا�حزب الشيو��.  والنظام ا�حز�ي ا�جيد هوأحدث  

الذين   ا�ح�ومة، أو  فاألنظمة ا�حز�ية مصنفة  حسب العدد املمثل �� ال��ملان، أوميشال اوفر��   ح�وميا. وحسب

أك�� من    غ�� أن النظام ا�حز�ي هو .38لهم تأث�� وا�ح. فاألنظمة التنافسية تنقسم ا�� ثنائية حز�ية و�عددية حز�ية 

املتواجدة   السياسية  األحزاب  فسارتوري مجموع  ما.  نظام  الباحثان  ،39��  حسب  وني�وال   �عت��  هوت  فان  ايميل 

�سيط      ،Nicolas Saugerو   Emilie Van Haute  سوجر تجميع  ب�ن  التمي��  حول   التفك��   �� ساهم  من  أك��  

 .40حز�يا  للفاعل�ن املوجودين ( مجموع األحزاب)، و��ن  األخذ �ع�ن االعتبار لتفاعال��م  ال�ي �ش�ل حقيقة نظاما

 
 . 14/15، ص1993روبرت دال، التحليل السياسي احلديث،  ترمجة عالء أبوزيد وعلى الدين هالل، مركز األهرام للرتمجة والنشرة ، 34 

35 Easton David, The political system, New York, A. Knopf, 1953, p320 cité par 
، 1993، الطبعــة األوىلمناهج العلوم االجتماعية منطق البحث يف العلوم االجتماعية، ترمجــة ســام عمــار، املركــز العــريب للتعريــب والرتمجــة والتــأليف والنشــر بدمشــق  ،مادلني  غراويتز 

 .124ص 
لعــــريب للتعريــــب والرتمجــــة والتــــأليف والنشــــر بدمشــــق، الطبعــــة مــــادلني  غراويتــــز، منــــاهج العلــــوم االجتماعيــــة، منطــــق البحــــث يف العلــــوم االجتماعيــــة ، ترمجــــة  ســــام عمــــار، املركــــز ا36

 .119، ص 1993األوىل
37Talcott Parsons and Edward A. Shils, eds, Toward a General theory of action, (cambridge, Mass. : Harvard  
University Press, 1951), p.55, cité par  ، 16مرجع سابق ص روبرت دال ، التحليل السياسي احلديث  
38Michel Offerlé,  les partis politiques … op.cité p. 85/86. 

 .2011و قد ترجم للفرنسية سنة  1976أهم مؤلفاته "األحزاب واألنظمة احلزبية: إطار للتحليل" صدر له سنة  39
40Emilie Van Haute et Nicolas Sauger,… op.cité. 
« Le concept de système ne fait sens – dans un objectif de recherche scientifique- qu’aux conditions (i) que le 
système présente des propriétés  qui n’apparaissent pas à l’observation de ses différentes  composantes 
individuelles et (ii) que le système résulte de et consiste en les interactions structurées  de ses différentes 
composantes, impliquant en cela que ces interactions dessinent les limites, ou au moins la fermeture, du système. 
Les partis font « systèmes » donc  seulement quand ils sont des parties (au pluriel) d’un système ; et un système de 
partis est précisément le système d’interactions résultant de la compétition entre partis. ( Sartori 1976 : 43-44, 
traduction libre des auteurs). » 
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و�ظل �ل من سارتوري ودوفرجيھ أبرز الذي أسهموا �� تصنيف األنظمة ا�حز�ية. و�تضمن سلم سارتوري لألنظمة 

التعددية   ا�حز�ية؛  الثنائية  املسيطر؛  ا�حزب  املهيمن؛  ا�حزب  الوحيد؛  ا�حزب   :  �� مستو�ات  سبع  ا�حز�ية 

وفرجيھ الذي سبق إ�� تصنيف األنظمة ا�حز�ية �� سنة بينما اعتمد د. 41ا�حددة؛ التعددية املتطرفة؛ نظام ذري 

أم    1951 تا�عة   �� هل  (مرنة)؛  ال  أم  (صلبة)  منضبطة   �� هل  األحزاب؛  عدد  التالية:  األساسية  املتغ��ات  ع�� 

تقنيا موجهة   �� هل  ؛  انتخابية)  بتحالفات  تقوم  التا�عة   ) مذهبيا    pratico-technique مستقلة  أم  براغماتية)   )

théorico-doctrinaire    ميتاف��يقيا ( أيديولوجيا  أوعقالنيا حسب سارتوري)؛ هل األنظمة ا�حز�يةdualiste   ثنائية

:    ؟ التنافس التا��   دوفرجيھ تصنيفھ  استخلص  الفعلية  1ومما سبق  ا�حز�ية  الثنائية   /bipartisme véritable   

ع��    « pseudo-bipartisme » لثنائية ا�حز�ية املز�فة  ا  2ع�� الشا�لة ال��يطانية  بأحزاب صلبة مستقلة وتقنية؛ /

ثنائي   و�ع�ي ثنائي املنافسة او   multipartisme apparent/ �عددية حز�ية ظاهر�ا  3النمط األمر��ي  بأحزاب مرنة؛  

حزب مهيمن  صلب ��   بتحالف�ن متجا�س�ن بما فيھ الكفاية،  دائم ومنضبط، أو  dualiste ou bipolaireالقطبية  

 . 42بأحزاب مستقلة  multipolaire/ �عددية حز�ية حقيقية 4مواجهة تحالف دائم بأحزاب تقنية ومستقلة؛ 

'قطبية'  �لمة  أن  أوال سنة   « polarisation »وتجدر اإلشارة  ترك�� األصوات 1950استعملها دوفرجيھ  ��ا  ويع�ي   ،

هذا   ليع�ي ��ا املسافة األيديولوجية الكب��ة. كما أن  1966ب�ن حز��ن كب��ين. فيما استخدمها سارتوري �عده سنة  

الشمو��     األخ�� ب�ن   الوحيد  ا�حزب  بخصوص  وال��اغما�ي   autoritaireوالسلطوي     totalitaireيم�� 

pragmatique . 

، والذي يق��ح تصنف�ن،  1968سنة    43جون بلونديل   و�خصوص الثنائية ا�حز�ية نجد التصنيف ا�خاص بالباحث 

 %90، وتتقرر عندما يحصل ا�حز�ان األول والثا�ي ع�� مجموع  bipartisme parfaitا الثنائية ا�حز�ية التامة  أولهم

، أي ما �س�ى  bipartisme imparfaitا�حز�ية الغ�� التامة     فهو الثنائية. أما الصنف الثا�ي،  أو أك��من األصوات  

يحصل ا�حز�ان الكب��ان ع�� �سبة أصوات ت��اوح  ما    نظام ا�حز��ن والنصف عند دوفرجيھ. و�حدث األمر حينما

الباحث  80%و   %75ب�ن   لكن  نوفاك  .  بنسبة   Miroslav Novakم��وسالف  األخذ  مسألة   �� بلونديل  يخالف 

 
41 Daniel-Louis Seiler,  le système partisan français multipolarité et bipolarisation contrainte, WP num.266, 
institut de sciences politiques i socials, barcelona, 2008, p.50. 
« L’échelle de Sartori comprend 7 niveaux : 1. Parti unique, 2. Parti hégémonique, 3. Parti prédominant, 4. 
Bipartisme, 5. Pluralisme limité, 6. Pluralisme extrême, 7. Atomisé ». 
42 Miroslav Novak, « systèmes partisans compétitif. Quelle divergence entre Duverger et Sartori ? », Revue 
française de science politique, 2015/3 Vol. 65, p. 451/471. 
43Voir Jean Blondel, « Party Systems and Patterns of Government in western democracies », canadianJopurnal of 
political science, 1968. 
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 Markku Laakso, Rein Taagepera 44  ر�ن تاجي��ا ومار�و الكسواألصوات بدل �سبة املقاعد ا�حصل عل��ا. أما  

 .45د ع�� عدد األحزاب الواقعية أي املمثلة �� ال��ملان وليس عدد األحزاب املشاركة �� االنتخابات فيق��حان االعتما

والذي يقدم رؤ�ة أخرى لتحليل 46بي�� ماي��  ومن الباحث�ن الذين حاولوا التجديد �� دراسة األنظمة ا�حز�ية نجد 

باستمرار   تتغ��  أ��ا   �� ا�حز�ية  األنظمة   �� االش�الية  أن  من  فينطلق  ا�حز�ية.  ناذرااألنظمة  اعتماد أو  وأن   ،

متغ��ات رقمية واملقار�ة العددية ال �عطي سوى معلومات قليلة حول أهمية النظام وتطوره ، باستثناء الوحدات 

ز��ن بحجم متشابھ واللذين يحافظان ع�� الثنائية ا�حز�ية ا�خالصة. و�التا�� فاألعداد السياسية ال�ي تت�ون من ح

حول   معلومات  �عطي  أن  يمكن  ال  السياسية  الوحدة   �� األحزاب  عدد  فمعرفة  نظامية.  دقة  لها  ليس  واألرقام  

م  بالرغم  سارتوري   تصنيف  ع��  تنطبق  املالحظات  فهذه  واشتغالھ.   ا�حز�ي  النظام  ولفهم طبيعة  مجهوداتھ.  ن 

يجب اعتماد رؤ�ة ��م جوهر النظام، أي األش�ال الرئيسية للتفاعالت ب�ن    بي�� ماي��  �غ��ات النظام ا�حز�ي حسب

بنية  من  يت�ون  األحزاب  نظام  فقلب  بي��ا.  فيما  األحزاب  عالقات  تم��  ال�ي  املنافسة   لنمط  باإلضافة  األحزاب، 

تنفيذي. ومن ثم ينطلق تحديد نظام األحزاب من فهم كيفية انتظام  املنافسة  املنافسة ع�� التحكم �� ا�جهاز ال

 �� هذه املنافسة.  أو مؤثرةللتحكم �� السلطة . وت�ون األحزاب املعت��ة �� ذلك �� ال�ي ت�ون معنية 

ناوب عام �ع�ي: تحول ش�ل التناوب ا�ح�ومي، أي التحول من ت بي�� ماي��إن التحول �� نظام األحزاب من منظور  

جزئي   تناوب  العكسإ��  غ��  أو  أش�ال  �ش�ل  ومدى  الزمن،   �� ا�ح�ومية  البدائل  وا��جام  استقرار  درجة  ؛ 

عدد محدود   مسبوقة؛ هو�ة ا�حاكم ودرجة انفتاح ا�ح�ومة، أي االنفتاح ع�� عدد كب�� من األحزاب ا�ختلفة أو

عن بنية  بي�� ماي�� ل حزب جديد للسلطة. وهنا يتحدث  م��ا. و�التا�� فتغ�� بينية املنافسة يمكن أن يالحظ بوصو 

. فاألخ��ة تتعلق بأش�ال للتناوب متوقعة بفاعل�ن متنافس�ن معروف�ن و�دون أحزاب أو مغلقةللمنافسة مفتوحة  

 أو لتحالفاتجديدة. أما املنافسة املفتوحة فيصعب التوقع ف��ا، وليس هناك حدود النتظارات األحزاب ا�جديدة  

قوي. هذا   هو نظام أحزاببينما األول    ،systèmisme peu élevéو�التا�� فهذا األخ�� �عت�� نظاما ضعيفا    جديدة.

يتم   أو عندماوال يمكن ا�حديث عن تحول �� النظام ا�حز�ي اال �عد  أن ي�ون نظام قوي �سبيا موجودا من قبل،  

 .47كسر وا��يار نظام قائم

 األحزاب السياسية و نظامها ثالثا: املقار�ة االجتماعية لدراسة 

بنشأة  عالقة  لھ  ما  بفصل،  وفصال  متغ��  ترتيب  حسب  جرد،  خالل  من  األحزاب  دراسة  تتم  أن  العادة  جرت 

ا�جرد  هذا  واألعضاء.  للناخب�ن  السوسيومهنية  وم�ونا��ا  أيديولوجي��ا   �ش�لھ،  الذي  النظام  تنظيمها،  األحزاب، 

السوسيوسياسية   واملقار�ات، ال �عطي إال رؤ�ة  مشتتة ومتفرقة �ختلف الس��وراتالذي يفتت و�قابل املعطيات  

ال�ي تنخرط ف��ا األحزاب. كما تخلص هذه الطر�قة إ��  إيالء األهمية للعناصر  أك�� من العالقة بي��ا. بالتا�� فمن  

 
44Voir Markku Laakso, Rein Taagepera, »Effective Number Of parties : A Measure whit application to west 
europe », comparative political studies, 1979. 
45Miroslav Novak... Op cité. 
46Peter MAIR,"le changement des systèmes de partis…"op cité. 
47Ibid. 
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الفهم   السوسيوسياسية    األ�سب أن �عتمد الدراسات حول األحزاب ترتيبا حسب الس��ورات  تن��  فأغلب .48ال�ي 

�� إطار هذا اإلرث املزدوج الذي يمزج   أو ضمنيااألعمال ا�خاصة �علم السياسة وال�ي ��تم باألحزاب، تندرج ظاهر�ا  

التنظي�ي   تأخذه  organisationnelleالتحليل  أن  يجب  الذي  املثا��  الش�ل  حول  وظلت    هذه  والتفك��  األحزاب. 

لزمن طو�ل غ�� مستثمرة.  وكتاب "األحزاب السياسية"  ملوريس دوفرجيھ والذي �عد   sociétale  املقار�ة ا�جتمعية

،    رو�رتو ميشالو ماوس اس��وغورس�ي  مرجعا  ألغلبية الدارسات حول األحزاب، ارتبط باألعمال املؤسسة ل�ل من  

 .49واعتمد مقار�ة تنظيمية �� اطار االهتمام بالتصنيف

 أو استقاللي��ايولوجية لألحزاب السياسية �� فئت�ن حسب تركز��ما ع�� تبعي��ا  و�مكن تصنيف التحليالت السوس

للتحليل  املارك��ي  والتقليد  الفي��ي   التقليد  ب�ن  التعارض   �� أصلھ  يجد  التمي��  هذا  باالجتما��.  عالق��ا   ��

زعما��ا السلطة. بينما  ��دف إ�� منح    sociationباألساس جمعيات    األحزابففي خط أعمال فيي�� �عت��  السيا��ي.  

التحتية  البنية  طرف  من  السياسية  الفوقية  البنية  تحديد  فرضية  مع  وتوافقا  للماركسي�ن،  بالنسبة 

بالطبقات االجتماعية. ففي خط   ا�خاصة  تلك  تتناسب قبل �ل ��يء مع   السوسيواقتصادية، فصنافة األحزاب 

في��   ال  وأعمال  املقار�ات  �ش�ل  وشامبي��،  ميتشال  سوسيولوجيا  أيضا   �� الثا�ي  التيار  واملقاوالتية   تنظيمية  

األحزاب . ف�ي تتجاهل  ا�خاصيات  االجتماعية ألعضاء األحزاب وتركز ع��  صراعات السلطة ال�ي تجري بداخلها، 

املدبر�ن   انتخاب  مي�ان��مات  �ع�ي  ما  واملو    sélection  des dirigeantsأي  الداخلية  الرهانات  ع��  تركز  ارد  .كما 

السلطة. مواقع  ع��  ل�حصول  خالل   املستعملة  من  تصنف  هنا  فاألحزاب  دوف��جھ.  فر�سا   �� التيار  هذا  و�مثل 

فيتم   اس��اتيجياتھ،  يحدد  الذي  ا�حزب   و�يئة  محيط  يخص  فيما  أما  تم��ها.  ال�ي  وقياد��ا  تنظيما��ا  أش�ال 

مرتب رئيسية   بكيفية  سياسية   متغ��ات  إ��   الغالب   �� األحزاب، تحجيمھ  عدد  خالل  من  ا�حز�ي  بالنظام  طة 

 .50باإلضافة لنمط االق��اع أو الرئا��يوالنظام السيا��ي ال��ملا�ي 

، والتحليل sociétaleلقد حاولت �عض األعمال األخ��ة تجاوز التعارض الفكري الذي حدث ب�ن التحليل ا�جتم��  

  فر�ديرك ساو��ي  بوضع أسس تحليل البناء االجتما�� للمنظمات ا�حز�ية. وحسب   organisationnelleالتنظي�ي
الذي قدمھ   51 فالتنظ��  أوفر�� ،  ترتيب يظهر مهما، ألنھ �سطر    ميشال  إل��ا  ال�ي توصل  الفكر�ة   الفراغات  ع�� 

و�حاول  وضع عالقة ب�ن مختلف   ،ال�جوء للتشبيھ االقتصادي  عن يدافع   فهذا األخ��    .األحزاب من أجل ال��تيب

السياسي�ن   املقاول�ن  مقار�ة  متجنبا  ملدبر��ا  االجتماعية   واملوارد  املمتل�ات  مع  السياسية   املقاوالت  أش�ال 

�ع�ي �اس��اتيج كمنظمة  ا�حزب  فتعر�ف  وعز�م��م.  إراد��م  ع��  وممتل�ا��م  املوارد  تأث��  يضعف  �سطاء  ي�ن 

 
48Sawicki Frédéric, les réseaux du parti socialiste, sociologie d’un milieu partisan, Edition Belin, 1997, p.34. 
49 Frédéric Sawicki, «  la science politique et l’étude des partis politiques … » op cité. 
50 Frédéric Sawicki,  les réseaux du parti socialiste… op cité, p.40. 
51Ibid, p.43. 



 األحزاب السیاسیة والنظام الحزبي 
 

 
2021 مايو 28   15 الصفحة     

إ��   يؤدي  سياسية  كمقاولة  تحديده  بينما  ع��ا.  تتمخض  ال�ي  االشتغال  و�منطق  واالجراءات  بالقواعد،  االهتمام 

 . 52ا�جموعة االهتمام بالرأسمال ا�جما��، و�املنافسة، وعقلنة األ�شطة بأهداف �ستحضر 

للباحث    أخرى  مقار�ة  نجد  باملقاولة،  ا�خاص  اإلطار  نفس  ليس 53ساو��يو��  األحزاب   مقار�ة  إ��  يدعوا  الذي 

السياسية،  املناصب  ع��  منافسة    �� ملقاول�ن   وكتجميع  االنتخابية  حص��ا  ت�خيم  ع��  تبحث  كمقاوالت  فقط 

مع   الطرق  ومتعدد  دائم  تفاعل   �� كمقاوالت  أيضا  و ولكن   . ثقافية  كمقاوالت  باختصار  االجتما��،    قدمحيطها 

��  عدم جعل االنتاج الهو�ا�ي لألحزاب من عمل القادة فقط؛ ومن أجل    ال�ي دفعتھ لهذه املقار�ة  ألسبابا  أجمل

؛ وعدم اعتبار االختالفات configurations فهم اختالف أش�ال األحزاب �� الزمن وامل�ان حسب الش�ل االجتما�� 

تختفي �عض األحزاب وتتش�ل الداخ وأخ��ا من أجل فهم كيف  للوكالء؛  لية مرتبطة بحسابات سياسية محضة 

أو السيا��ي"    أخرى   "ال�ل  استبدال  عدم  يتطلب  ذلك  �ل  الغالب.   �� "بال�ل   tout- politiqueتتحول 

من   tout-sociologiqueالسوسيولو��"   بنشاط  فعال   يتدخلون  السياسيون  فاملقاولون   . بيئ��م "  �عديل  أجل 

ويستعملون   الهو�اتية.  والغايات  االس��اتيجية  الغايات  ب�ن  التوفيق  الدوام   ع��  جاهدين  يحاولون  ومحيطهم:  

الرهانات الهو�اتية لتقو�ة حظوظهم  للوصول إ�� مواقع �� السلطة. فهم �عطون شكال وشرعية لتطلعات  غالبا ما  

  ، وأش�ال من كراهية األجانب  ،من خالل ترجمة مشاعر منتشرة  �� فر�سا  ت�ون مبع��ة ، كما تفعل ا�ج��ة الوطنية

األحزاب  �عت��  في هذا اإلطار  فبلغة سياسية �سيطة ووا�حة.    ،والقلق  تجاه املستقبل املنتشر لدى الرأي العام

 .السياسية مقاوالت ثقافية

أقل    ، مفصلة  س��ورة  بصفتھ  بالتفاعل  ��تم  االجتما��  "التحليل  ومنتجاتھ" إن  بنتائجھ  ��تم  و54مما  �سمح  . 

ا�خار��  "الش�ل"  و"امليدان"    لدى  مفهوم  إلياس،  العمل"  �بيلنور���  و"نظام  بورديو،  �ل عند  �  كروز�يھ،  ميشال 

�عتمد ملا يمكنھ من    configurationفمفهوم الش�ل     ."55بطر�قتھ،  بالكشف عن املستو�ات الثالثة لبناء األوضاع 

و�عاقبية ل�ل حالة  ملموسة للتبعية: األ�خاص الذين يلعبون معا وكيفما �ان اللعب يتبادلون    مقار�ة دينامية  

فالش�ل   و�التا��  الوجھالتأث��.  فقط    هو  ليس  و�ضم  الالعبون  �ش�لھ  والذي  دائما  املتغ��  ولكن   فكرهم،العام 

للمواقع  ا�حتلة (ال�ي تمنح   اجتماعية  نور��� إلياس ملقار�ة    و�دعو  واألفعال والعالقات املتبادلة.  �خصهم،أيضا  

واألطر    ��ا   يقومون  ال�ي  والضر�ات  الفاعل�ن،  طرف  من  األفعال)  تكره  الوقت  نفس   �� ولكن  للموارد   ولوجا 

العالم االجتما��.    anticipationsواالعتقادات واالستباقات  للتمثالتاملعرفية املركبة   ��ا الستيعاب  يتمتعون  ال�ي 

فتطور   ثم  املتبادلة،  ومن  با�حركية  وتا�ع  مرتبط  العب  "�ل  لھ.  مخطط  غ��  (س��ورة)  كتعاقب  يظهر  الش�ل  

س��ورةبمسلسل   س��ورة   أو  طا�ع  ا�حالة  هذه   �� يأخذ  فاللعب  ضر�ة.  و��ل  عامة  اس��اتيجيات  لبناء  اللعب، 

 
52Julien  Fretel, «  habiter l’institution, habitus, apprentissages et langages dans les institutions partisanes », Jacques 
Lagroye et Michel Offerlé,  Dir., sociologie de l’institution, édition Belin, 2010 p.195/217. 
53 Frédéric Sawicki, « les partis politiques comme entreprises culturelle… » op cité. 
54Strauss A., Miroirs et masques. Une introduction à l’interactionnisme, Tard. Seuil, 1992, p.75. Cité par  ،فيليب برو

.540مرجع سابق، ص علم االجتماع السياسي،   
 .540مرجع سابق، ص فيليب برو، علم االجتماع السياسي، 55
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processus   ل الضر�ات ب�ن فردين يتتا��  اجتماعية وال يتعلق األمر أبدا  بتحقيق خطة  فردية. بتعب�� آخر فبتباد

 ." 56مسلسل  لعب  لم يكن أحد من الالعب�ن يتوقعھ 

بتنامي  تفسر  أن  يمكن  األحزاب  لبعض  املعاصرة  التحوالت  أن  مفادها  فرضية  تخرج  التحليل  من  اإلطار  هذا   ��

ا��ي. ومن ثم بروز  عالقات التبعية املتبادلة ب�ن الفاعل�ن املنتم�ن لفئة محدودة ومستقلة �سبيا عن ا�حقل السي

ومأسسة تحالف �� فضاء سيا��ي  متم��  با�خالف والصراع،  و�إشباع ع�� املستوى التنظي�ي. وهذا  يحلل من  

الذاتية   االحالة  بمنطق   الفاعل�ن   يقود  االتحاد   من  ملعيار  تدر���  فرض  متغ��ين:  ب�ن  الر�ط   autoخالل 

référencement   بب ا�خاص  الفضاء   بحدود  التبعية  للتعر�ف  عالقات  وتطور  جهة،  من  ا�حز�ية  العائالت  عض 

 .57املتبادلة ب�ن هؤالء الفاعل�ن حسب �عض السياقات 

باعتبار ا�حزب كعالقة اجتماعية و�عر�فھ للنظام ا�حز�ي"  ميشال أوفر��  و�موازاة االستعانة باملقار�ة ال�ي اعتمدها  

فإنھ من األ�سب كذلك االهتمام   ،  58�� إطار وط�ي"كمجموعة من األحزاب �� تفاعل  داخل نظام سيا��ي مع�ن  

. فهما ��تمان باألنظمة   Rokkan Stein, Seymour Lipset 59ليبست وست�ن    باإلطار التفس��ي الذي يق��حھ �ل من 

ا�حز�ية الوطنية وليس األحزاب بكيفية فردية كمنظمات.  و�فضالن اإلطار التفس��ي السوسيولو��  الذي ير�ط 

بالتصدعات   ا�حز�ية  يركزان  clivagesالتعددية  وال  الك��ى.  السوسيوسياسية  التحوالت  نتيجة    �� ال�ي   ،

التصدع  لصناعة  األحزاب  عمل  ع��  و�شرها اهتمامهما  �شكيلها   �� األحزاب  مساهمة   و�التا��  و�النسبة .60ات 

وليبست  �سلم تحليالتھ  الذي يفضل  تحليال للدينامية السياسية  واملؤسساتية.     ست�نلسارتوري  فهو يتم�� عن  

تنظيمية.    هوف واألحزاب  �وحدات  ا�حز�ي  النظام  سلم�ن  هما  االعتبار   �ع�ن  ا�حز   ففيما يخصيأخذ  �ي   النظام 

ف األحزاب  مستوى  ع��  أما  السياسية.  ا�جموعة   �� التعددية  عن  و�ع��  أجزاء   �ش�ل  بقول  هو  فاألحزاب  يأخذ  
61Eldersveld Samuel J.  62الذي �عت�� ا�حزب  كنظام سيا��ي مصغر. 

 

 

 

 
56Romain Mathieu, « tous Ensemble ! Genèse et institutionnalisation d’une coalition partisane improbable », 
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57Romain Mathieu, « tous Ensemble! Genèse et institutionnalisation d’une coalition partisane…» op 
cité. 
58 Michel  Offerlé, les partis politiques… op cité, p. 85. 
59Voir Rokkan Stein, Seymour Lipset, party system and voter Alignments, New York, Free Press, 1967. 
60Florence Haegel, « le pluralisme à l’UMP. Structuration idéologique et compétition interne », In Florence 
Haegel (dir.) partis politiques et système partisan en France, Presses De Sciences Po, 2007, p.219/254. 
61Voir Eldersveld Samuel J., Political parties : a behavioral analysis, Chicago, Round Mac Nally and Cie, 1964. 
62Florence Haegel, « le pluralisme à l’UMP. Structuration idéologique et compétition interne », In Florence 
Haegel (dir.) partis politiques et système partisan en France, Presses De Sciences Po, 2007, p.219/254. 
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 خاتمة 

األساس  املدخل  باعتباره  السياسية  لألحزاب  األساسية  التعار�ف  أهم  �عت��ه  ما  رصد  املوضوع  هذا   �� حاولنا 

السياسية، الباحث   لدراسة األحزاب  النظر.   ميشال أوفر�� وكما يقول  تنبع وجهة  التعر�ف األو�� ألي ��يء  "فمن 

تطرقنا للنظام ا�حز�ي من وجهات نظر متعددة، كما أننا    ."63ومن �ل وجهة نظر تنبع منا�ج و مرجعيات مفاهمية

با�حسبان  تأخذ  ال�ي  املقار�ة  و��  السياسية.  األحزاب  ملوضوع  االجتماعية  املقار�ة  أهمية  إ��  األخ��   �� لنخلص 

العالم ال�ي شهدها  التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية  املنظمات. وقد لوحظ  أساسا  منذ ظهور هذه 

ع  التأث��  أوهذا  تأسيسها  خالل  من  السياسية  األحزاب  مستوى  يكن  ��  لم  األمر  أن  من  بالرغم  �سمي��ا،  إعادة 

 بنفس املستوى. كما أن النظام ا�حز�ي شهد خالل هذه املرحلة املرور من عدة تصنيفات.  

طب  من  بدء  العالم  شهدها  ال�ي  التحوالت  إ��  ونظامها  األحزاب  شهد��ا  ال�ي  التغي��ات  هذه   األنظمة وترجع  يعة 

وقضايا �ال�جرة  السياسية  املتطرف  ،و"اإلرهاب"  ،مستجدة  اليم�ن  صعود  إ��  أدت  ال�ي  الدو��   واالندماج 

التوجھ  للواجهة  وأعادت  البيئة  بقضية  وعيا  أوجدت  ال�ي  الكين�ية  السياسة  مخلفات  إغفال  دون  والشعبوي. 

الرفا دولة  قدرات  تحملتھ  الذي  الكب��  الضغط  إثر  االتحاد  اللي��ا��  ا��يار  و�عدها  الباردة  ا�حرب  أن  كما  ه. 

السوفيا�ي �ان لھ األثر البالغ ع�� األحزاب العمالية وع�� النظام ا�حز�ي. و�� بدايات األلفية الثالثة ظهرت األزمة  

األحزاب   ب�ن  ا�جفاء  من  نوعا  خلقت  وال�ي  "اإلرهاب"  قضية  بجانب  التشغيل  ع��  وآثارها  العاملية  االقتصادية 

لتقليدية واملواطن�ن لتؤكد أزمة التمثيلة، وال�ي حاولت استثمارها حر�ات سياسية واجتماعية حديثة تمكنت من  ا

 الوصول للسلطة ع�� غفلة من األحزاب التقليدية.

وتبقى األحزاب السياسية  والنظام ا�حز�ي الذي ت�ونھ، قابالن لتحوالت �� املستقبل  بالنظر للتحوالت االجتماعية 

والنظام واال األحزاب  دراسة  أن  �عت��  مركز�ة  بخالصة  نخرج  يجعلنا  الذي  ال��يء  العاملية.  والسياسية  قتصادية 

ملا يجب أن  التنظ��  أك�� �عيدا عن  الواقع ا�حز�ي وفهمھ  ا�حز�ي من خالل مقار�ة اجتماعية سيمكن من معرفة 

 ي�ونا عليھ من خالل مقار�ات معيار�ة قد تبتعد عن الواقع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63Michel  Offerlé, les partis politiques… op citéé, p. 3. 
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