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 بشأن تنظيم 9109لسنة  92القانون رقم دراسة حتليلية يف ضوء األحزاب السياسية 
 األحزاب السياسية

 هللا عمر د.عمر عبد
 عضو هيئة التدريس بكلية القانون جبامعة سرت

 ادلقدمة
فهي من أىم مرتكزات  د املقومات األساسية للدظمقراطية؛أحتعترب األحزاب السياسية 

ودعائم األنظمة الدظمقراطية، وىي يف نفس الوقت إحدى اآلليات الرئيسية اليت من خالهلا 
 تتم عملية املشاركة السياسية من قبل أفراد جمتمع معُت. 

فقد أصبح تواجدىا يف  ونظرًا ألشمية األدوار والوظائف اليت تؤديها األحزاب السياسية،
دولة ما أحد املؤشرات للحكم بوجود الدظمقراطية يف تلك الدولة، حىت أصبح بعض فقهاء 

 .(1)القانوف يرددوف مقولة " ال دظمقراطية بدوف أحزاب سياسية"
وأضحت األحزاب السياسية من أبرز املنظمات واملؤسسات السياسية، فهي أدوات الصراع 

إف الدولة أصبحت دولة  :املشاركة لدرجة ظمكن القوؿ معهاالسياسي، وأىم عناصر 
 وتوأماف ال دظمقراطية واألحزاب السياسية أمرين متالزمُتاألحزاب السياسية، وابتت ال

 يفًتقاف، وقد عرب ماكس فيرب عن ذلك بقولو:
 " إف األحزاب السياسية ىي أطفاؿ الدظمقراطية "، واعترب كيلسوف أنو من الوىم أو النفاؽ
القوؿ أبف الدظمقراطية ظمكن أف توجد بدوف األحزاب، وذلك أنو دما ال ضمتاج إىل بياف أف 
الفرد وىو منفرد ال يكوف لو أي نفوذ حقيقي يف تكوين اإلرادة العامة، فالدظمقراطية ال 

 .(2)توجد إال يف دولة تتبٌت نظاـ األحزاب السياسية

                                                 
فػػاس املبػػرب، الطبعػػة األوىل، ، مطبعػػة فنفػػو برانػػتد.أمحػػد مفيػػد، النظريػػة العامػػة للقػػانوف الدسػػتوري واملؤسسػػات السياسػػية،  (1)

  .201، ص2007
  .275، ص2005مكناس املبرب، ، ماسة مطبعة ووراقة سجلد.أمحد حضراين، القانوف الدستوري واملؤسسات السياسية،  (2)
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ال يتجاوز عمرىا  ،ظاىرة حديثة النشأةلألحزاب السياسية فهي فهـو ادحدي  ووفق امل 
ابستثناء أحزاب الوالايت املتحدة األمريكية، غَت أف لألحزاب أصوهلا  القرف إال قليالً 

التارطمية اليت تتمثل يف إتاىات الرأي والنوادي الشعبية ومجعيات الفكر واجملموعات 
ها يف املاضي تعترب بدعة سيئة ترمز إىل التفرقة الربملانية. وكانت األحزاب أو ما يشاهب

وطمشى منها على وحدة الدولة وينظر إليها بشيء من عدـ االرتياح. وقد نشأت األحزاب 
يف العصر ادحدي  مع التزايد اهلائل يف أعداد الناخبُت الذي صاحب انتشار مبدأ االقًتاع 

جمرد مجهور عريض من أصحاب العاـ يف القرف التاسع عشر إذ وجد الناخبوف أنفسهم 
مة، فظهرت هادحقوؽ السياسية غَت قادر على ٖتديد أىدافو العامة أو مناقشة مشاكلو امل

ادحاجة إىل تنظيمات شعبية يتجمع حوهلا الناخبوف، وىكذا قامت األحزاب السياسية 
د استجابة إىل حاجة الناخبُت إليها، ووضعت الربامج اليت من شأهنا استقطاب أكرب عد
من أصوات الناخبُت لصاحل مرشحيها هبدؼ ادحصوؿ على أغلبية املقاعد الربملانية دما 

فأصبحت األحزاب السياسية ىي التنظيمات األكثر  ظمكنها من تشكيل ادحكومة.
 استهدافاً للوصوؿ إىل السلطة بطريقة سلمية وبشكل واضح وعلٍت.

ادحياة السياسية إال أهنا ظلت بعيدة  الدور الكبَت الذي تلعبو األحزاب يفمن رغم على الو 
عن جماؿ الدراسة والبح  إىل فًتٍة قريبٍة جداً، وعندما حاوؿ الفقهاء ارتياد جماهلا 
الستخالص نظرايت عامة الحظوا أف األحزاب حماطة بسياٍج من البموض والسرية دما 

 صمعل معرفة ادحقيقة بشأهنا أمراً صعباً.
رجيو عن الصعوابت اليت تواجو دراسة األحزاب السياسية، وقد ٖتدث الفقيو الفرنسي ديف

وىو من أوائل الذين تعرضوا ملوضوع األحزاب السياسية ابلدراسة املقارنة اجلادة وذلك سنة 
، فموضوع األحزاب ىو من املوضوعات اجلديدة اليت تكتنفها الصعوابت. ويرجع 1950

اسًا على العرؼ والعادات غَت سبب ذلك إىل أف تنظيم األحزاب السياسية يرتكز أس
املكتوبة، وحىت يف حالة وجود نصوص مكتوبة أو مدونة تنظم كيفية سَت العمل داخل 
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ادحزب فإهنا ال تتعرض إال للقليل من املسائل، واندرًا ما تعكس ما صمري من الناحية 
ح، الواقعية، مث أف طريقة سَت وحياة األحزاب تكوف عادة حماطة ابلبموض وعدـ الوضو 

ألهنم يتعمدوف  ؛وليس من السهل ادحصوؿ على معلوماٍت من القائمُت على األحزاب
االحتفاظ أبسرارىم وعدـ البوح هبا، ويف رأي ديفرجيو يعٍت ىذا أف النظاـ القانوين 
لألحزاب بدائي، وأف قوانينو وطقوسو سرية ضماوؿ القائموف عليو جاىدين إبقائو بعيداً عن 

ل إف معرفة أسرار وخبااي ومناورات األحزاب ال تتوفر إال لدى أنظار عامة الشعب. ب
املناضلُت القدامى يف كل حزب. وىؤالء ليس لديهم قدرة على تقدمي صورة موضوعية ملا 

 صمري داخل األحزاب، كما أهنم يرفضوف التحدث واإلدالء ابملعلومات اليت لديهم.
زاب السياسية إال أف تضافر جهود ومع وجود ىذه الصعوابت اليت قد تعًتض دراسة األح

خالؿ اخلمسُت سنة األخَتة من أجل إجالء البموض  ،املتخصصُت ومراكز األْتاث
الذي يلف موضوع األحزاب، فظهرت مؤلفاٍت وأْتاٍث بعضها متخصص يف دراسة 
األحزاب يف دوؿ حمددة، وبعضها دراسات مقارنة مدعمة ابإلحصائيات والبياانت 

 .(1)واجلداوؿ والرسـو
وإذا كانت تلك ىي الصعوابت اليت تواجو دراسة األحزاب بصفة عامة، فإف صعوبة 
دراسة األحزاب السياسية يف ليبيا أكثر صعوبة ابعتبارىا ٕتربة حديثة وإف كانت قدظمة 

عماًل حمظورًا وجرظمة يعاقب عليها  1972املنشأ فالنظاـ ادحزيب يف ليبيا يعترب منذ عاـ 
وأصبح موضوع األحزاب السياسية من املوضوعات احملـر ارتيادىا وخوض غمارىا  القانوف،

 ابلبح  والدراسة، فانعدمت الدراسات واألْتاث املتعلقة هبذا املوضوع. 
ونظرًا ألشمية الظاىرة ادحزبية والدور الذي تلعبو يف ادحياة السياسية يف الوقت ادحايل يف 

سي واألزمة اليت تشهدىا البالد. رأينا من األشمية ٔتكاف ليبيا، وأهنا جزء من الصراع السيا
بشأف  2012لسنة  29القانوف دراسة نظاـ األحزاب السياسية يف ضوء القانوف رقم 

                                                 
  .9،10، ص2005منشورات مركز البحوث الربملانية، مصر، األحزاب السياسية،  د.سعاد الشرقاوي، (1)
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أغسطس  3صادر يف ال، خصوصًا وأف اإلعالف الدستوري تنظيم األحزاب السياسية
ع الدستور ، وأخذ مشرو حرية تكوين األحزاب السياسيةصراحة على قد نص  2011

اجلديد ٔتبدأ التعددية السياسية والتداوؿ السلمي على السلطة، ويف سبيل ٖتقيق ذلك نص 
على حرية تشكيل األحزاب السياسية كوسيلة تستخدـ الطرؽ املشروعة للوصوؿ إىل 

 السلطة.
ولفهم ىذا التحوؿ السياسي وٖتليلو كاف من الالـز وضعو ٖتت جمهر الدراسة وتسليط 

و؛ لبياف عيوبو ومزاايه، وٖتديد مواطن قوتو وضعفو. من خالؿ تقسيم البح  الضوء علي
إىل ثالثة مباح  مسبوقة ٔتقدمة، ُخصص األوؿ ملاىية األحزاب السياسية، والثاين لدور 
األحزاب السياسية وتقديرىا، والثال  للتنظيم القانوين لألحزاب السياسية يف ليبيا، وتفرع 

 لى النحو الذي سنورده يف موضع كل مبحٍ .عن كل مبح  عدة مطالب ع
 ادلبحث األول ماهية األحزاب السياسية

نبتت البذرة األوىل لألحزاب السياسية املعاصرة يف النوادي السياسية والتكتالت الربملانية 
 واللجاف االنتخابية والتنظيمات الشعبية املختلفة.

رتبط ابملركزية األوروبية شأهنا يف اب السياسية يف حميط بيئي حمدد، احي  نشأت األحز 
ذلك شأف نشأة الدولة والدستور وصعود الطبقة البورجوازية، وإذ يرجع ظهور األحزاب 
السياسية إىل فًتة زمنية الحقة على ذلك، واليت سمت وترعرعت يف ظل الدوؿ االشًتاكية 

 .(1)ودوؿ العامل الثال 
بح  إىل مطلبُت نتناوؿ تعريف ادحزب ولتوضيح ماىية األحزاب السياسية نقسم ىذا امل

السياسي وأصل النشأة يف )املطلب األوؿ(، وأنواع األنظمة ادحزبية املعاصرة يف )املطلب 
 الثاين(.

 
                                                 

  .276مرجع سابق، صد.أمحد حضراين، القانوف الدستوري واملؤسسات السياسية،  (1)
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 ادلطلب األول تعريف احلزب السياسي وأصل النشأة
وبعضها  أورد الفقو الدستوري للحزب السياسي عدة تعريفات بعضها متشاهبة ومتفقة،

اآلخر خمتلفة ومتناقضة، والسبب يف ذلك يرجع إىل االختالؼ اإليديولوجي من جهة، 
واختالؼ الزوااي اليت يتم من خالهلا النظر لألحزاب السياسية من جهة أخرى، ويف ىذا 

 الشأف نعرض ألىم التعريفات اليت أوردىا الفقو األجنيب والعريب.
السياسي أبنو " تنظيم دائم يتحرؾ على مستوى  حي  عرؼ الفقيو أندريو ىوريو ادحزب

وطٍت وحملي من أجل الوصوؿ إىل الدعم الشعيب، هبدؼ الوصوؿ إىل دمارسة السلطة ببية 
 .(1)ٖتقيق سياسة معينة"
التنظيم الذي يضم عددًا من لسن يف كتابو الدظمقراطية أبنو "بينما عرفو الفقيو ك

اف أتثَتىم الفعاؿ يعتنقوف أفكػػػػػػارًا سياسية واحػػػػػػػػػػػػدة، واليت تعمل على ضػػػػػم األشخاص،
 .(2)وف السياسية يف الدولة "على إدارة الشؤ 

جمموعة من الناس اٖتدت لتحقيق مصلحة الوطن عن طريق وعرفو أدموف بَتؾ أبنو "
 .(3)عليها "اجلهود املشًتكة، على أساس املبادئ اخلاصة اليت اتفقوا 

مجاعة متحدة من سليماف الطماوي أبنو )أما من الفقو العريب فقد عرفو األستاذ الدكتور 
، بقصد تنفيذ برانمج سياسي األفراد تعمل ٔتختلف الوسائل الدظمقراطية للفوز ابدحكم

 (4).معُت(
مجاعة منظمة من املواطنُت تسعى  بينما عرفو أستاذان الدكتور ماجد راغب ادحلو أبنو "

 (1)ابلطرؽ املشروعة إىل الوصوؿ إىل مقاعد ادحكم والدفاع عمن يًتبع عليها ".
                                                 

  .202مرجع سابق، صىذا التعريف أورده د.أمحد مفيد، النظرية العامة للقانوف الدستوري واملؤسسات السياسية،  (1)
  .278مرجع سابق، صأشار إىل ىذا التعريف د.أمحد حضراين، القانوف الدستوري واملؤسسات السياسية،  (2)
، 2002منشػػػأة املعػػػارؼ، اإلسػػػكندرية، الطبعػػػة الرابعػػػة، ذكػػػر ىػػػذا التعريػػػف د.عبػػػدالبٍت بسػػػيوين عبػػػد ، الػػػنظم السياسػػػية،  (3)

  .299ص
دار الفكػر العػريب، السلطات الثالث يف الدسػاتَت العربيػة املعاصػرة ويف الفكػر السياسػي اإلسػالمي،  د.سليماف دمحم الطماوي، (4)

  .543، ص1996القاىرة، الطبعة السادسة، 
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وعرفت احملكمة الدستورية العليا املصرية األحزاب السياسية يف حكمها الصادر يف الطعن 
أبهنا " مجاعات منظمة  7/5/1988ؽ.دستورية بتاريخ 7( لسنة 44الدستوري رقم )

تعٌت أساسًا ابلعمل ابلوسائل الدظمقراطية للحصوؿ على ثقة الناخبُت بقصد املشاركة يف 
مسؤوليات ادحكم لتحقيق براجمها اليت تستهدؼ اإلسهاـ يف ٖتقيق التقدـ السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي للبالد، وىي أىداؼ وغاايت كربى تتعلق بصاحل الوطن 

ب السياسية الوطنية مجيعها أو تتحاذى يف بعض واملواطنُت، تتالقى عندىا األحزا
مناحيها، األمر الذي صمعل التشابو أو التقارب بُت األحػػػػػػزاب السياسية يف ىذه األىداؼ 

 (2)أمراً وارداً.
لسنة  29الثانية من القانوف رقم أما املشرع اللييب فقد عرؼ ادحزب السياسي يف املادة  

" ادحزب ىػو كل تنظيم سياسي، يتألػف أبنو اسية بشأف تنظيم األحزاب السي 2012
ابتفػاؽ بُت مجاعة من الليبيُت،يؤسس وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف، ويدير نشاطو بشكل 
علٍت ابلوسػائل السلمية والدظمقراطية هبدؼ املساشمػة يف ادحيػاة السياسية، لتحقيق برامج 

ػة واالجتماعيػة والثقافيػة بقصد املشاركػة حمددة ومعلنة تتعلػق ابلشؤوف السياسيػة واالقتصادي
 يف مسؤوليات ادحكم وتداوؿ السلطة وفقاً لقانوف االنتخػاابت العامة ".

الدستوري ىذا املفهـو الذي وضعو املشرع للحزب يتناغم مع التعريفات اليت وضعها الفقو 
 السلطة للحزب السياسي. فادحزب ىو تنظيم شعيب يستقطب الرأي العاـ ويستهدؼ تويل

ف الدظمقراطية إل مشروعة وفقاً للقانوف. ولذلك فيف الدولة، عن طريق استعماؿ طرؽ ووسائ
ترتكز على التعددية ادحزبية وعلى وجود ضماانت فعلية ملمارسة ادحرايت العامة وخاصة 
لضماف حقوؽ املعارضة كما ترتكز على سيطرة روح التسامح واالحًتاـ املتبادؿ بُت 

 اآلراء املتباينة.أصحاب 
                                                                                                                         

  .113، ص2008دار املطبوعات، اإلسكندرية، د.ماجد راغب ادحلو، القانوف الدستوري،  (1)
، 2006منشػػأة املعػػارؼ، اإلسػػكندرية، ظم السياسػػية والقػػانوف الدسػػتوري، ادحكػم مشػػار إليػػو عنػػد د.سػػامي مجػػاؿ الػػدين، الػػن (2)

  .546ص
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يتضح من مجلة التعريفات السابقة أف األحزاب السياسية تقـو على ثالثة ركائز أساسية، 
 ىي:
 تنظيم سياسي لو ىيكل تنظيمي حمدد. -1
 ينتمي إىل ىذا التنظيم جمموعة من أفراد الشعب يدافعوف عن مبادئو. -2
طة لتحقيق مبادئو وتنفيذ يهدؼ التنظيم ادحزيب إىل الوصوؿ للحكم ودمارسة السل -3

 برانجمو السياسي.
ويشَت ديفرجيو إىل أف اتريخ نشأة األحزاب السياسية وفق مفهومها العصري يعود إىل 
منتصف القرف التاسع عشر يف أورواب، وتعترب الوالايت املتحدة األمريكية أوؿ دولة عرفت 

وأف ما كاف سائداً قبل  ،1850نظاـ األحزاب السياسية وفق ىذا املفهـو وكاف ذلك عاـ 
ىذا التاريخ ىو فقط جمرد اختالفات يف اآلراء ونواٍد شعبية، وتكتالت فكرية وكتل برملانية، 

 (1)فهي مل تكن أحػػػػػػػػػػػزاابً ابملعٌت الصحيح.
وعمومًا فاألحزاب السياسية البربية نشأت بعد الثورة الربجوازية وترعرعت يف أحضاف 

 ناداً إىل عدة عوامل أشار إليها شراح القانوف الدستوري، من أشمها:الدوؿ الليربالية است
توسيع صالحيات الربملاف الذي دفع إلنشاء األحزاب كصلة بُت النواب وانخبيهم،  -

لضماف إعادة انتخاب النواب، أو بُت النواب أنفسهم لتوحيد مواقفهم السياسية، وىذا ما 
رسكي( الذي يرى أنو ال ظمكن فهم ظهور خلص إليو )ماكس فيرب( وأكده )أوسًت وك

األحزاب السياسية إال نتيجة وانعكاساً للتحوالت اليت عرفتها األنظمة السياسية البربية من 
جراء انتشار عملية االقًتاع العاـ، ومن ىذا املنطلق كاف للمد الدظمقراطي البريب إسهاـ 

 وأثر واضح يف ظهور األحزاب السياسية.
ظمات املهنية للوصوؿ إىل ادحكم من خالؿ التكتل ضمن لواء طموح بعض املن -

 األحزاب وإنشائها، خصوصاً يف الدوؿ االسكندينافية وسويسرا وكندا.
                                                 

  .6، ص1983دار النهار للنشر، بَتوت، الطبعة الرابعة، موريس ديفرجيو، األحزاب السياسية،  (1)
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نظرية القوة املنشأة للدولة، إذ تفسَت إرجاع نشأة األحزاب السياسية حسب البعض إىل  -
ف الطبيعة اإلنسانية ٘تيل إىل التكتل يف إطار عصب أو بُت أطراؼ الصراع حماولة بذلك إ

أتطَت ىذه البريزة التنافسية يف تعبَت منظم، يف حُت ترى نظرية أخرى أف تشكيل األحزاب 
رىُت بظهور زعامات شخصية ديناميكية، بينما ترى نظرية اثلثة أف ذلك رىُت ٔتزاج 

 (1)اإلنساف.
عندما أتسس االٖتاد الدويل لألحزاب  1889ة األحزاب الشيوعية فتعود إىل عاـ أما نشأ

يف بلورة نظاـ ادحزب عند لينُت والذي  1917و  1905االشًتاكية، وقد ساشمت ثورات 
 األدمية الثالثة معترباً أف ادحزب طليعة الطبقة العاملة. 1919أسس عاـ 

اركسي عن املفهـو الليربايل فهو حزب طبقي وطمتلف مفهـو ادحزب يف الفكر االشًتاكي امل
يتم الًتكيز فيو على التكوين االجتماعي للحزب، واالرتباطات االقتصادية ألعضائو 
واملراتب اليت ضمتلوهنا يف السلم االجتماعي، أي أنو ىو جزء من طبقة معينة بل وقسم 

ى طبقة العماؿ وظمثل متقدـ )طليعي( يف الطبقة، أف ادحزب الثوري أو العمايل يرتكز عل
 (2)قاعدهتا.

ونظرًا لبياب طبقة برجوازية أو عمالية، كما ىو الشأف يف الدوؿ الليربالية أو االشًتاكية، 
ويف ظل االستعمار األجنيب فقد ظهرت األحزاب السياسية يف دوؿ العامل الثال  بشكل 

ااًن من طرؼ طمتلف عن ما سبق، إذ فُرضت عليها كمؤسسة مستوردة، بل وُدعمت أحي
الدوؿ االستعمارية وخاصة يف القارة اإلفريقية حي  شجعت الدوؿ االستعمارية بعد 

 (3)ادحرب العاملية الثانية قياـ أحزاب النخبة اليت تعتمد على أتييد اإلدارة االستعمارية.
وظمكن بصفة عامة التمييز بُت نوعُت من األحزاب من حي  نشأهتا يف الدوؿ حديثة 

ستقالؿ، النوع األوؿ أحزاب نشأت ملقاومة االستعمار وٖترير البالد، ومن العهد ابال
                                                 

  .276مرجع سابق، صد.أمحد حضراين، القانوف الدستوري واملؤسسات السياسية،  (1)
  .40ص ،1986دور األحزاب السياسية يف ظل التنظيم النيايب، لبناف،  طارؽ فتح   خضر، (2)
  .278مرجع سابق، صد.أمحد حضراين، القانوف الدستوري واملؤسسات السياسية،  (3)
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أمثلتها حزب الوفد املصري، وجبهة التحرير اجلزائرية، وحزب املؤ٘تر اهلندي، وأحزاب 
أنشأهتا السلطة القائمة بعد االستقالؿ لتقـو بدور السند، ومن أمثلتها ادحزب الثوري 

ويعود ظهور األحزاب  االشًتاكي يف مصر والسوداف وليبيا.الدستوري املكسيكي، واالٖتاد 
السياسية يف ليبيا إىل فًتة ما قبل االستقالؿ، فبوفاة شيخ الشهداء عمر املختار توقفت 
حركة اجلهاد اللييب، وبرز العمل السياسي خصوصاً بعد انتهاء ادحرب العاملية الثانية وظهور 

قوؽ الشعوب وحقها يف نيل االستقالؿ، برز يف األمم املتحدة كمنظمة دولية تنادي ْت
عدد من ادحركات السياسية اليت أخذت على عاتقها دمارسة العمل  شرؽ البالد )برقة(

 السياسي السلمي من أشمها:
على يد عدد من  1942يناير  31مجعية عمر املختار اليت أتسست يف مصر يف  -

 4جلمعية من جديد يف مدينة بنبازي يف النشطاء السياسيُت الليبيُت، مث أُعيد إشهار ا
، واستمرت يف مباشرة نشاطها السياسي والثقايف إىل أف مت حلها، وكاف من 1943أبريل 

 أبرز قادهتا الشاعر إبراىيم األسطى عمر.
 ، ومت حلها بعد عاـ من أتسيسها.1946اجلبهة الوطنية الربقاوية أتسست يف عاـ  -
وكانت هتدؼ الستقطاب الشباب ومن  1947رابطة الشباب اللييب أتسست عاـ  -

 أبرز قادهتا صاحل بويصَت.
كاف ىدفو توحيد كل ادحركات السياسية   1948املؤ٘تر الوطٍت الربقاوي أتسس سنة  -

ٖتت مظلة واحدة، وقد رفضت مجعية عمر املختار االنضماـ، واستمرت يف دمارسة العمل 
 جل استقالؿ ليبيا كدولة موحدة.السياسي من أ

 كما برز يف غرب ليبيا )طرابلس(عدد من ادحركات السياسية، من أشمها:
بقيادة أمحد الفقيو حسن، وبدأ كتنظيم سري، إىل  1944ادحزب الوطٍت أتسس عاـ  -

وكاف ىدفو العمل من أجل استقالؿ  1946أف مت اإلعالف عنو واالعًتاؼ بو رمسيًا عاـ 
 ة.ليبيا موحد
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بزعامة سامل املنتصر الذي دعا إىل  1946حزب اجلبهة الوطنية املتحدة، أتسس عاـ  -
يضم عددًا من وجهاء طرابلس ادحزب استقالؿ ليبيا ٖتت زعامة إدريس السنوسي، وكاف 

 واملدف القريبة منها كمدينة زوارة وترىونة.
حزب الكتلة الوطنية أسسو أمحد الفقيو حسن بعد انشقاقو عن ادحزب الوطٍت عاـ  -

 وكاف يدعو إىل أف تصبح ليبيا مجهورية مستقلة. 1946
حزب العماؿ أتسس بزعامة بشَت محزة بعد انفصالو عن حزب الكتلة الوطنية عاـ  -

 وكاف يدعو إىل استقالؿ ليبيا ٖتت قيادة إدريس السنوسي. 1947
زب املؤ٘تر الوطٍت الطرابلسي أتسس بزعامة بشَت السعداوي وىو عبارة عن اندماج ح -

 ادحزب الوطٍت واجلبهة الوطنية املتحدة. 
 وكاف اهلدؼ األساسي جلميع ىذه األحزاب ىو العمل من أجل استقالؿ ليبيا.

 ادلطلب الثاين أنواع األنظمة احلزبية ادلعاصرة
مل املختلفة ابلتنوع والتعدد، ْتي  مل يطبق بصورة واحدة، يتسم النظاـ ادحزيب يف دوؿ العا

وإسما طُبق بصوٍر متعددٍة، ومعيار التمييز بُت األنظمة ادحزبية املختلفة ىو عدد األحزاب 
اليت تتنافس على السلطة وتسعى للوصوؿ هلا والبقاء فيها. وبناء على ذلك فإف الدوؿ يف 

احد، أو نظاـ الثنائية ادحزبية، أو نظاـ التعددية ىذا اخلصوص تتبٌت إما نظاـ ادحزب الو 
ادحزبية، ويندر يف عامل اليـو وجود نظاـ سياسي ال أيخذ بنظاـ األحزاب السياسية. وعلى 

 ىذا األساس نتناوؿ إبصماز األنظمة ادحزبية على النحو التايل:
 نظاـ ادحزب الواحد )املسيطر(-1

زب يف بداية القرف العشرين مع الثورة ظهرت فكرت ادحزب الواحد أو وحدانية ادح
الشيوعية، وىي من أىم األفكار اليت ابتدعتها الشيوعية السابقة، حي  ظهر ادحزب 
الشيوعي يف االٖتاد السوفييت السابق كحزب وحيد على مسرح ادحياة السياسية، وانتشر 

دوؿ املنظومة بعد ذلك ىذا النوع من األنظمة ادحزبية بعد ادحرب العاملية الثانية يف 
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االشًتاكية السابقة،كما عرفت أملانيا النازية وإيطاليا الفاشية نظاـ ادحزب الواحد، وانتشر 
بعد ذلك يف عدد من دوؿ العامل الثال  بعد فًتة االستقالؿ كالدوؿ األفريقية والعربية 

 ودوؿ أمريكا الالتينية.
 يسمح بقياـ أحزاب ؤتقتضى ىذا النظاـ ضمتكر حزب واحد حق ٘تثيل الشعب، وال

سياسية أخرى ّتواره، ويتميز نظاـ ادحزب الواحد بقيامو على اعتناؽ األسلوب املركزي 
، دما صمعلو متناقضًا مع الركائز واألسس اليت تقـو عليها  الشديد والنظاـ التسلطي الصاـر

ة ادحديثة واليت املؤسسات الدستورية وأجهزهتا املختلفة يف إطار األنظمة الدظمقراطية الربملاني
تتميز ابنفتاح سياسي كبَت، وبتعدد حزيب وبتنافس انتخايب حر ونزيو بُت خمتلف الفاعلُت 
السياسيُت، أما ىذا النظاـ فهو ضد لكل قيم الدظمقراطية وحقوؽ اإلنساف، ويلبي إمكانية 

 (1)وجود معارضة سياسية، أو أي تداوؿ على السلطة، فهو نظاـ بعيد عن الدظمقراطية.
تباع نظاـ ادحزب السياسي الواحد يف أعقاب تبيَت ثوري للنظاـ وعادة تلجأ الدوؿ إىل ا

السياسي واالجتماعي، فيكوف نشأة ىذا ادحزب ملواجهة ضرورات عملية وىي احملافظة 
على املكاسب الثورية وتعميق أسس وأىداؼ الثورة بُت صفوؼ اجلماىَت إذ يكوف ادحزب 

الوسيلة الوحيدة لتعبئة كل اجلهود دحماية النظاـ والبناء الثوري.  الواحد يف ىذه ادحالة ىو
غَت أنو إذا كاف ادحزب السياسي الواحد يقـو يف مثل ىذه الدوؿ تلبية للحاجة أو 
للضرورة، فإنو قد يقـو يف دوؿ أخرى على أسس عقائدية أو إيديولوجية كادحزب الشيوعي 

 يف االٖتاد السوفييت السابق والصُت.
أف نظاـ ادحزب الواحد أصلح للدوؿ املتخلفة ألف املعارضة تعد  -خطأ–ويدعي البعض  

أمراً غَت مرغوب فيو يف ىذه البالد نظراً ألهنا يف حاجة عاجلة إىل النهوض إبنتاجها ورفع 
مستوى معيشة أبنائها، دما ال يتفق مع تعدد األحزاب ووجود املعارضة اليت ظمكن أف تعرقل 

ل العاـ. ومن انحية أخرى فإف ازمفاض درجة وعي مواطنيها ال يسمح من سرعة العم
                                                 

  .212مرجع سابق، صد.أمحد مفيد، النظرية العامة للقانوف الدستوري واملؤسسات السياسية،  (1)
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غالبًا بوجود املعارضة املوضوعية الفعالة لذلك ذىب أصحاب ىذا الرأي إىل القوؿ أبف 
البالد املتخلفة ال يناسبها نظاـ تعدد األحزاب وٖتتاج إىل دكتاتور صاحل. وىو ذلك 

دؿ، وينفرد ابلسلطة ليقود البالد إىل ما فيو ادحاكم الذي يتصف ابدحكمة والنزاىة والع
خَتىا وتقدمها أبسرع وقت. وىذا الرأي خطَت وغَت سديد، بل وينطوي على نوع من 
اخلياؿ واملبالطة، فالدكتاتور الصاحل اندر الوجود عملياً، واإلنساف املنزه عن اخلطأ واهلوى مل 

اء واملرسلُت، وإذا وجػػد حاكم يعد يسعى بيننا يف األرض، بعد أف انتهت عصور األنبي
ال يعمر يف األرض  -وإف طاؿ بو العمر–يتصػػػف بقسػػػػػٍط وافٍر من ادحكمة والعدؿ، فإنو 

غَت بضع سنُت، وإىل جانبو يوجد كثَت من ادحكاـ والظلمة واملفسدين. بل إف أغلب 
دـ الدولة ال الناس إذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك ادحرث والنسل. ودواـ تق

ظمكن أف يعلق على حياة شخٍص فاٍف مهما عاش. وإسما صمب أف يوضع من األنظمة ما 
يسمح لألمة على تعاقب أجياهلا ْتكم نفسها بنفسها بطريقة حرة فمنة جمدية. كما أف 
ازمفاض درجة الوعي العاـ يف البالد املتخلفة ال ينفي وجود املثقفُت وأويل الرأي والوعي 

لذين ظمكنهم إذا وجدوا السبيل املشروع أف ظمارسوا املعارضة الشريفة، وينتقدوا والفكر ا
الضار من تصرفات ادحاكم الذي يندر أف يرى عيوب نفسو أو يفطن إىل أخطائو يف 

 (1)الوقت املناسب.
وقد ظهرت عدة عوامل أدت إىل تراجع موجة نظاـ ادحزب الواحد يف كثَت من الدوؿ،  

الفكر الليربايل يف كثَت من الدوؿ، وبروز ثقافة حقوؽ اإلنساف، وقياـ من أشمها انتشار 
الثورات املنادية ابلدظمقراطية، كل ىذه العوامل أدت إىل التخلي عن نظاـ ادحزب الواحد 

 واعتماد نظاـ التعددية ادحزبية.
 نظاـ الثنائية ادحزبية-2

                                                 
  .119، 118مرجع سابق، صالدستوري، د.ماجد راغب ادحلو، القانوف  (1)
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الساحة السياسية، ْتي  يتمكن تعٍت الثنائية ادحزبية وجود حزبُت رئيسيُت يسيطراف على 
أحدشما من الفوز أبغلبية أصوات الناخبُت وتشكيل ادحكومة ٔتفرده، مث ضمدث التناوب بُت 
ىذين ادحزبُت الكبَتين على املدى الطويل. وال ظمنع ىذا النظاـ من وجود أحزاب أخرى 

 الساحة إىل جانب ادحزبُت الرئيسيُت، لكنها تكوف صبَتة ادحجم وقليلة التأثَت يف
 السياسية.

إذ أنو من املمكن أف يظهر حزب اثل  يدخل حلبة املنافسة على ادحكم وينتزع الصدارة 
من ادحزبُت الرئيسيُت، ولكن لفًتة زمنية مؤقتة مث تعود األوضاع بعدىا إىل سابق عهدىا 
زب من سيطرة حزبُت كبَتين على امليداف السياسي. ويرجع ذلك إىل أف األمر سينتهي ابدح

الثال  إما إىل التقهقر إىل الوراء نتيجة وقوعو بُت فكي ادحزبُت الكبَتين التقليدين، وإما 
 (1)التقدـ إىل األماـ ليطيح أبحد ادحزبُت القدظمُت وضمتل موقعو.

وظهر ىذا النظاـ يف الدوؿ األذملوسكسونية وعلى رأسها بريطانيا والوالايت املتحدة 
جد حزابف كبَتاف شما حزب العماؿ وحزب احملافظُت، وإىل األمريكية. ففي بريطانيا يو 

جانبهما توجد أحزاب صبَتة ال تؤثر بشكل كبَت يف ادحياة السياسية، ادحزب الليربايل، 
وحزب فخر صبَت شيوعي، وجمموعات صبَتة أخرى، لكن ال أحد منها يستطيع ادحصوؿ 

فس الشئفي الوالايت املتحدة األمريكية على األغلبية املطلقة من املقاعد الربملانية، وأيضًا ن
يتواجد حزابف كبَتاف يتنافساف يف ادحياة السياسية شما ادحزب اجلمهوري وادحزب الدظمقراطي 

 إىل جانب أحزاب صبَتة أخرى ضعيفة التأثَت وحمدودة القوة.
أماـ ومن إصمابيات نظاـ الثنائية ادحزبية تسهيل مهمة الناخبُت يف االختيار، حي  يكونوف 

حزبُت سياسيُت بربانجمُت انتخابُت غالبًا ما يقع التوافق بينهما ٓتصوص املسائل 
اإلسًتاتيجية واخلارجية كما ىو ادحاؿ يف الوالايت املتحدة األمريكية، ومن مزااي ىذا النظاـ 
إنو يؤدي إىل إفراز حكومة منسجمة تشكل من ادحزب ادحائز على أغلبية األصوات 

                                                 
  .309مرجع سابق، صد.عبدالبٍت بسيوين عبد ، النظم السياسية،  (1)
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ابية. كما أف نظاـ الثنائية ادحزبية يسهل عملية التناوب على السلطة، واملقاعد االنتخ
 (1)فيكوف الصراع منحصراً بُت حػػػزب ظمثل األغلبية ادحكػػػػػػػػػومية وحػػػزب ظمثل املعارضة.

إف وجود حزبُت متوازنُت فقط أو مع عدد قليل من األحزاب الصبَتة يعترب من أىم  
وٖتقيقو للدظمقراطية واالستقرار، وذلك لكي يستطيع أحد دواعي ذماح النظاـ ادحزيب 

ادحزبُت تويل السلطة ٔتفرده وتشكيل وزارة متجانسة ال تقـو على ائتالؼ معيب، يف حُت 
يضطلع اآلخر ٔتهاـ املعارضة بنجاح وجدية، وظمكنو ادحلوؿ حمل ادحزب ادحاكم يف حالة 

ُت األحزاب األخرى فعادًة ما يؤدي تركو للسلطة، أما وجود حزب مسيطر ال مقابل لو ب
 (2)إىل التسلط ويقًتب من نظاـ ادحزب الواحد.

 نظاـ التعددية ادحزبية-3
تتمثل فكرة التعددية ادحزبية يف وجود عدد من األحزاب السياسية يف الدولة ال يقل عددىا 

السياسية، وىو عن اثنُت، ويقـو ىذا التعدد على أساس االعًتاؼ ْترية تكوين األحزاب 
 ما تتضمنو دساتَت الدوؿ الدظمقراطية عادة وتنص عليو صراحة.

ويف ظل منظومة التعددية ادحزبية تدخل األحزاب السياسية يف تنافس سياسي فيما بينها، 
 فيشكل بعضها ادحكومة، ويقـو البعض اآلخر بدور املعارضة.

ويعترب مبدأ التعدد ادحزيب أحد الركائز األساسية اليت تقـو عليها الدظمقراطية، كما يعد من 
 ضمن اآلليات األساسية لتحقيق التناوب والتداوؿ السلمي على السلطة.

ويصعب يف إطار ىذا النظاـ أف ٖتصل أحد األحزاب على األغلبية وابلتايل تشكيل 
ع املعموؿ بو يتمثل يف االقًتاع ابلتمثيل النسيب الذي ادحكومة خاصة إذا كاف سمط االقًتا 

يعطي حظوظًا لكل األحزاب ٔتا فيها األحزاب الصبَتة، ونتيجة هلذا األمر فاألحزاب 
تكوف مضطرة للدخوؿ يف ٖتالفات قصد تشكيل حكومة ائتالفية، إال أف ىذه ادحكومة 

                                                 
  .214مرجع سابق، صد.أمحد مفيد، النظرية العامة للقانوف الدستوري واملؤسسات السياسية،  (1)
  .116مرجع سابق، صد.ماجد راغب ادحلو، القانوف الدستوري،  (2)
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ة قد يؤدي لعدـ قد تكوف مهددة يف وجودىا، حي  أف عدـ وجود حزب لو أغلبي
 (1)االستقرار الوزاري وغياب أغلبية برملانية وحكومة متناسقة.

ويربز أتثَت األوضاع االجتماعية والعرقية يف نشأة تعدد األحزاب يف بعض الدوؿ كسويسرا 
مثاًل اليت يتوزع انتماء الشعب فيها على ثالث ثقافات جماورة دحدودىا ىي األملانية 

  والفرنسية واإليطالية.
ويشَت فقو القانوف الدستوري إىل أثر النظاـ االنتخايب يف وجود التعددية ادحزبية، حي  
يؤكد أف تعدد األحزاب يتواجد مع األخذ بنظاـ االنتخاب الفردي ابألغلبية املطلقة من 
انحية، ويتكاثر عدد األحزاب بشكل متزايد عند تطبيق القوائم ادحزبية مع التمثيل النسيب 

 (2)أخرى.من انحية 
وأتخذ بنظاـ التعددية ادحزبية جمموعة كبَتة من الدوؿ منها أغلب الدوؿ األوروبية كفرنسا  

وإيطاليا وأملانيا وإسبانيا وىولندا وبلجيكا وغَتىا، وبعض الدوؿ العربية كمصر واملبرب 
 وتونس واجلزائر والكويت وليبيا.

ال تقـو إال وفقًا ملبدأ الفصل بُت  وإذا كانت الدولة القانونية الدظمقراطية الدستورية
السلطات الذي يفًتض تعددىا وتوازهنا واملساواة بينها، فإف النظاـ ادحزيب كذلك ال 
يتحقق إال على أساس تعدد األحزاب واملساواة التامة بينها وادحرية الكاملة يف إنشائها 

ة تبادؿ الرأي والرأي واالنضماـ إليها ووضع براجمها ودمارسة نشاطها، ابإلضافة إىل حري
اآلخر دوف خوٍؼ أو وجل، والتسليم أبف السعي إىل تويل ادحكم من ادحقوؽ املشروعة 
واملكفولة للجميع، وليس من قبيل السعي لقلب نظاـ ادحكم املؤمث جنائياً، ْتي  يتحقق 
ار من خالهلا تداوؿ السلطة وليس تدوير السلطة، عن طريق اإلرادة الشعبية ادحرة يف اختي

                                                 
  .213مرجع سابق، صمفيد، النظرية العامة للقانوف الدستوري واملؤسسات السياسية، د.أمحد  (1)
  .315مرجع سابق، صد.عبدالبٍت بسيوين عبد ، النظم السياسية،  (2)
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ما تراه متفقًا مع مقاصدىا وأىدافها، وفقًا للحقائق واملعلومات والظروؼ الالزمة لضماف 
 (1)املصارحة السياسية دوف خداع أو تزييف.
أصبحت مسة العصر خصوصاً -يف الوقت ادحاضر -فالصورة التعددية لألحزاب السياسية 

وؿ السلمي للسلطة إذا بعد تالشي مفهـو ادحزب الواحد، فوجودىا يفسح اجملاؿ للتدا
مسح ابلعمل ادحزيب والتنافس االنتخايب فيما بينها للحصوؿ على أغلبية مقاعد الربملاف، 
ىذه الصورة تكاد تكوف غَت موجودة يف بلداننا العربية فهي استثناء من ادحالة الدظمقراطية 

 اليت انتشرت يف معظم دوؿ العامل.
أف يتفهم املواطنوف حقيقتو وأىدافو ومراميو، فالنظاـ إف ذماح نظاـ التعددية ادحزبية يتطلب 

ادحزيب ليس إال وسيلة خلدمة الوطن واملواطنُت، واألحزاب وأف اختلفت براجمها وأساليبها 
تعمل مجيعها على ٖتقيق املصلحة العامة يف الدولة ابلطريقة اليت تراىا أفضل. واخلالؼ 

أي، فال يؤدي إىل املخاصمات أو ادحزيب صمب أف يظل يف إطار دمارسة حرية الر 
املشاحنات أو الصداـ العنيف بُت األنصار واملؤيدين، فاختالؼ الرأي ينببي أال يفسد 
للود قضية. ويلـز أال يؤدي تنافس األحزاب على السلطة إىل اإلضرار ٔتصاحل الوطن. 
ض وضمدث ذلك ليس فقط عند ازمفاض درجة وعي الشعوب، وإسما كذلك عند اعتناؽ بع

األحزاب لفكرة العاملية أو ملذىب إحدى الدوؿ األجنبية. كاألحزاب الشيوعية اليت كثَتاً 
ما يشعر أعضاؤىا أبهنم أقرب إىل رفاقهم يف البالد األخرى من بٍت وطنهم من غَت 
الشيوعيُت. وحبذا لو تعاونت أجهزة اإلعالـ واألحزاب السياسية يف إبراز ىذه املعاين 

 (2).وغرسها يف النفوس

                                                 
  .548مرجع سابق، صد.سامي مجاؿ الدين، النظم السياسية والقانوف الدستوري،  (1)
  .116، 115مرجع سابق، صالقانوف الدستوري،  د.ماجد راغب ادحلو، (2)
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منو  15يف املادة  2011أغسطس  3وري الصادر يف ػػػػػػػػػػػػالف الدستػػػػػػػػػػاإلعويف ليػػػػػبيا نص  
على أف " تكفل الدولة حرية تكوين األحزاب السياسية واجلمعيات وسائر منظمات 

 دين ويصدر قانوف بتنظيمها.....اجملتمع امل
وابلتايل فإف حق األفراد يف تكوين األحزاب يف ليبيا صمد أساسو اليـو يف نصوص اإلعالف 

املشار إليها على حرية تكوين األحزاب، ونصت املادة  15الدستوري حي  نصت املادة 
على أنو "للمػواطنُت الليبيُت حق أتسيس األحزاب  2012لسنة  29من القانوف رقم  3

ها وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف، وال صموز للمواطن أف يكوف عضواً السياسية واالنتساب إلي
 ". يف أكثر من حزب يف الوقت ذاتو

شكيل األحزاب من مشروع الدستور اجلديد اللييب على حػػػػرية ت 48كما نصت املادة 
لكل مواطن حق اختيار توجهاتو السياسية وتضمن الدولة حرية تشكيل السياسية بقوهلا: "

لسياسية القائمة على الوحدة الوطنية، وشفافية التمويل ونبذ العنف وخطاب األحزاب ا
الكراىية. ولكل مواطن حق االنضماـ إليها أو االنسحاب منها دوف أي ٘تييز ". وأكدت 

اوؿ السلمي على السلطة املادة العاشرة من املشروع على مبدأ التعددية السياسية والتد
على مبادئ التعددية السياسية والتداوؿ السلمي على يقـو النظاـ السياسي بقوهلا: "

السلطة والفصل بُت السلطات والتوازف والرقابة بينها على أساس ادحكم الرشيد القائم على 
 الشفافية واملراقبة واملساءلة ".

وبذلك يكوف اإلعالف الدستوري اللييب قد أقر صراحًة فكرة النظاـ السياسي القائم على 
 حزاب، وسار يف نفس االٕتاه مشروع الدستور. أساس تعدد األ

وتعددىا ىو أمر السياسية ومل يعد يشكك أحد اليـو يف أف االعًتاؼ بتكوين األحزاب 
ىاـ لتعميق مبدأ الدظمقراطية ودمارستها من خالؿ إاتحة الفرصة للمعارضة السياسية إلبداء 

أنو يف ادحقيقة كفالة ٖتقيق ذلك الرأي اآلخر من أجل ٖتقيق دمارسة دظمقراطية فاعلة، إال 
 الطائفي. واالنتماءتتطلب إنشاء أحزاب تؤمن ابملمارسة الدظمقراطية وتبتعد عن التعصب 
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 ادلبحث الثاين دور األحزاب السياسية وتقديرها

مث  بعد إطاللتنا على ماىية األحزاب السياسية وتعريفها، وكيفية نشأة ىذه األحزاب،
ألنواعها الثالثة. تقتضي سالمة البح  واستكماؿ الفكرة أف زمصص ىذا املبح  
لدراسة دور األحزاب السياسية يف النظم الدظمقراطية يف )املطلب األوؿ(، وتقدير األحزاب 

 السياسية يف )املطلب الثاين(.
 ادلطلب األول دور األحزاب السياسية يف النظم الدميقراطية 

أف األحزاب السياسية ليست ركنًا من أركاف النظاـ الدظمقراطي النيايب وال من رغم على ال
تعترب عنصرًا من عناصره، فإف أشمية األحزاب السياسية يف ىذه النظم الدظمقراطية سواء 
أكانت برملانية أو رائسية أو جملسية تزايدت ٔترور الزمن حىت أصبحت ضرورية يف الوقت 

 ادحاضر.
توري املعاصر يكاد صممع على ضرورة وجود األحزاب السياسية يف النظم ف الفقو الدسإذ إ 

الدظمقراطية، لكي تسَت ىذه النظم يف طريقها، وتنجح يف ٖتقيق أىدافها املتمثلة يف إقامة 
 نظاـ حكم دظمقراطي يعرب عن إرادة األغلبية.

طمتار الشعب دمثليو إف طبيعة النظم الدظمقراطية ادحديثة اليت تقـو على أساس نيايب، ْتي  
 عن طريق االنتخاابت ىي اليت جعلت من وجود األحزاب السياسية ضرورة ال غٌت عنها.
فقد أخذت األحزاب السياسية تلعب دورًا ىامًا انطالقًا من طبيعتها السابقة، إذ عملت 
على استقطاب الناخبُت لكي يصوتوا ملرشحيها يف االنتخاابت بواسطة الربامج ادحزبية 

نظمة اليت تتقدـ هبا إليهم، وتعرب من خالهلا عن مبادئها وأىدافها من انحية، كما قامت امل
األحزاب السياسية من انحية أخرى ابختيار مرشحيها يف ىذه االنتخاابت، وعمل الدعاية 

 االنتخابية هلم يف مواجهة منافسيهم الذين ظمثلوف األحزاب األخرى. 
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داخل الربملاف املنتخب عن طريق أعضائو الذين  وتتصارع األحزاب السياسية سياسياً 
ينتموف إليها لكي تطبق براجمها ومبادئها عن طريق ما يصدره الربملاف من قوانُت وتشريعات 
إذا كانت قد فازت أبغلبية املقاعػػػػػػػػد وتولت زماـ ادحكم. أو تعمل على انتقاد سياسة 

 (1)ل املعارضة.ادحكػػػػػومة وبرانجمػػػػػػػػها إذا كانت ٖتت
كما أف األدوار والوظائف اليت تلعبها األحزاب السياسية قد ٗتتلف من بلد آلخر وذلك 
حسب درجة تقدـ وازدىار الدظمقراطية يف كل بلد. وهلذا فقد اتفق دارسو األحزاب 
والتنمية السياسية بشكٍل عاـ على ٖتديد الوظائف اليت تضطلع هبا األحزاب يف النظم 

دحديثة، مثل التمثيل واالتصاؿ وربط املصاحل وٕتميعها، وٕتنيد واختيار العناصر السياسية ا
القيادية للمناصب ادحكومية، ووضع الربامج والسياسات ادحكومية والتنسيق بُت أفرع 
ادحكم والسيطرة عليها، وٖتقيق التكامل اجملتمعي من خالؿ إشباع مطالب اجلماعات 

 (2)والتوفيق بينها.
شأف ظمكن ادحدي  عن عدة وظائف تقـو أو صمب أف تقـو هبا األحزاب ويف ىذا ال

السياسية ابعتبارىا أداة أساسية لتحقيق الدظمقراطية والتنمية السياسية، واليت تتمثل يف 
 (3)اآليت:
وظيفة التكوف والتأطَت والًتبية على مثل وقيم االزمراط يف الشأف العاـ، تعترب وظيفة -1

ىيلهم سياسياً، من أىم وظائف األحزاب السياسية، حي  تعمل على تكوين املواطنُت وأت
تكوين ثقافة سياسية ونشرىا بُت عمـو أفراد اجملتمع من أجل ٘تكينهم من فهم األمور 
املتعلقة ابلشأف العاـ وتبصَتىم هبا، وتقـو األحزاب السياسية أيضًا ابلوظيفة التأطَتية 

زب يف الدظمقراطية الليربالية، حي  تعمل األحزاب االنتخابية، اليت تعد أوىل وظائف ادح

                                                 
دار الفكػػر د.مصػػطفى عبػػداجلواد حممػػود، األحػػزاب السياسػػية يف النظػػاـ السياسػػي والدسػػتوري ادحػػدي  والنظػػاـ اإلسػػالمي،  (1)

  .131، ص2003العريب، القاىرة، الطبعة األوىل 
  .116، 115مرجع سابق، صد.ماجد راغب ادحلو، القانوف الدستوري،  (2)
  وما بعدىا. 216مرجع سابق، صد.أمحد مفيد، النظرية العامة للقانوف الدستوري واملؤسسات السياسية،  (3)
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سواء قبيل االنتخاابت أو بعدىا على أتطَت مجوع الناخبُت هبدؼ كسب أصواهتم 
وادحصوؿ على أكرب عدد من املقاعد، كما تعمل على أتطَت مرشحيها لالنتخاابت بدءاً 

وتتوىل األحزاب نشر من اختيارىم مث أتىيلهم وإعدادىم وفقًا لتوجهات وبرامج ادحزب، 
قيم ومبادئ املواطنة والدظمقراطية وحقوؽ اإلنساف وتقيم الندوات واملؤ٘ترات وامللتقيات من 

 أجل ذلك.
وهنا ف أحزاابً دظمقراطية، وأف تدير شؤ ويتطلب ذماح األحزاب يف القياـ هبذه املهمة أف تكو 

تها ومبادئها بطرٍؽ حضاريٍة الداخلية بشفافية ومنهجية دظمقراطية، وأف تعمل على نشر ثقاف
 تبتعد فيها عن كل أنواع العنف والفساد السياسي.

وظيفة التمثيل، حي  تقـو األحزاب السياسية بتمثيل املواطنُت والدفاع عن مصادحهم -2
ويظهر  وقضاايىم، ابعتبار أف وظيفة التمثيل تعد من الوظائف اهلامة لألحزاب السياسية،

ىذا التمثيل على املستويُت الوطٍت واحمللي، حي  تتوىل األحزاب ٘تثيل املواطنُت من خالؿ 
اجلماعات احمللية على املستوى الالمركزي، كما تتوىل ٘تثيلهم من خالؿ املؤسسة التشريعية 

 الربملاف على املستوى املركزي.
كما تقـو األحزاب بدور الوسيط ابملعٌت اإلصمايب بُت ادحكاـ واحملكومُت، حي  أف من 
مقومات وجودىا القياـ بتجسَت الفجوة بُت ادحكاـ واحملكومُت، والسعي إىل جعل العالقة 
بُت الطرفُت قائمة على ادحوار واإلنصات املتبادؿ، والتوافق على القضااي األساسية 

حزاب يف صناعة الرأي العاـ ونقل مواقفو إىل السلطات ادحاكمة للمجتمع، وتساىم األ
سواء عن طريق وسائل اإلعالـ أو عرب أعضائها يف املؤسسات املنتخبة ويصبح ادحزب أحد 
قنوات االتصاؿ بُت ادحاكم واحملكومُت، وأحد األدوات اليت ٘تكن املواطنُت من املشاركة يف 

 بية.ادحياة العامة واإلسهاـ فيها إبصما
وظيفة صناعة القرار وٖتقيق التداوؿ السلمي على السلطة والرقابة على أعماؿ -3

ادحكومة، تعترب ىذه الوظائف عمق إسًتاتيجية العمل ادحزيب، فاألحزاب السياسية ال 
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تستهدؼ الضبط والتأثَت على مراكز صنع القرار، وإسما هتدؼ للوصوؿ إىل السلطة 
يق التداوؿ السلمي على السلطة. وتربز وظيفة صنع القرار واملشاركة يف صنع القرار وٖتق

بشكل كبَت يف الدوؿ الدظمقراطية، حي  أف األحزاب السياسية تتوىل اٗتاذ القرارات سواء 
على املستوى املركزي أو الالمركزي أو على املستوى الدويل، وىذا األمر ال يظهر بوضوح 

اٗتاذ القرارات يف أغلب األحياف بطرؽ أبعد ما يف الدوؿ غَت الدظمقراطية، حي  تتم عملية 
 تكوف عن الدظمقراطية، وأحياانً أخرى خارج املؤسسات التمثيلية.

أما وظيفة ضماف التداوؿ السلمي على السلطة فًتتبط بوجود تعددية سياسية حقيقية، 
وانتخاابت حرة ونزيهة، ومن شأف ىذه الوظيفة ٕتنيب البالد كل حماوالت العنف 

قتتاؿ من أجل السلطة أو االستيالء عليها ابلقوة عن طريق ثورة أو انقالب، ألنو يف واال
حالة عدـ وجود تبيَت حقيقي عن طريق األحزاب ولالحتكاـ إىل صندوؽ االقًتاع، فإف 
التبيَت سيتم عن طريق الثورة أو االنقالب، وىذا األمر ىو ما تعرفو دوؿ العامل الثال  اليت 

لعنف وادحرب واالقتتاؿ الداخلي نتيجة غياب التداوؿ السلمي على تبرؽ يف دوامة ا
 السلطة عن طريق أحزاب سياسية فاعلة وانتخاابت نزيهة شفافة.

وتقـو أحزاب املعارضة بدور الرقابة على األعماؿ ادحكومية، من خالؿ الكشف عن 
ملتبعة، والدعوة أخطاء ادحكومة ومواطن ضعفها، وطرح ادحلوؿ البديلة للسياسة ادحكومية ا

إىل سحب الثقة منها، فوجود املعارضة ىو حائل دوف استبداد ادحزب ادحاكم الذي يتوىل 
مقاليد السلطة يف الدولة. فحي  ال توجد معارضة حقيقية تنظم املتذمرين والساخطُت فلن 
يبقى أماـ الشعب من خيار إال التسليم واخلضوع لألمر الواقع ويف ىذا استبداد، أو 

 نفجار والثورة ويف ىذا عدـ االستقرار.اال
لذلك فدور األحزاب كبَت يف ٖتديد املسؤوليات السياسية للحكومات املتعاقبة، وعلى ىذا 
األساس يكوف كل حزٍب مسؤواًل أماـ الشعب عما وعد بو من برامج قبل انتخابو، وما 
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زب، إما أف صمدد قاـ بو من إذمازاٍت طواؿ فًتة حكمو. وانطالقًا من حصيلة عمل كل ح
 الشعب ثقتو فيو أو أف يسحبها منو، وىذا ما يعمل بو يف الدظمقراطيات ادحديثة.

على األىداؼ تنظيم األحزاب السياسية الرابعة من قانوف املادة املشرع اللييب يف  نصوقد 
تسهم األحزاب السياسية يف " :العامة اليت صمب أف تتعاوف األحزاب على ٖتقيقها بقولو

ق التقدـ السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف وتعمل على توعية املواطنُت ٖتقي
 ". و٘تثيلهم سياسياً 

فوفقًا هلذا النص يكوف املشرع قد ألقى على عاتق األحزاب مهمة املساشمة يف توعية 
املواطنُت لتحقيق التقدـ يف مجيع مناحي ادحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

 ية، كما تضطلع األحزاب بدور ىاـ يف ٘تثيل املواطنُت سياسياً.والثقاف
 ادلطلب الثاين تقدير األحزاب السياسية

نظرًا للدور الذي تلعبو األحزاب السياسية ابعتبارىا قد أصبحت ضرورة من ضرورات 
ادحياة السياسية يف الدظمقراطية، فهي تتمتع ٔتجموعٍة من املزااي، يف املقابل ينسب إليها 

 البعض مجلة من العيوب واملساوئ. نتناوهلا على النحو التايل:
 مزااي األحزاب السياسية، تتمثل مزااي أو حسنات األحزاب السياسية يف اآليت: -أواًل 
حي  تقـو ٔتليء  تعترب األحزاب السياسية حلقات اتصاٍؿ بُت الدولة واملواطنُت، -1

الفراغ املوجود بينهما على حد قوؿ الفقيو الدستوري الفرنسي مارسيل بريلو. وتتحقق ىذه 
الفائدة عن طريق ادحوار بُت أحزاب املعارضة وادحزب ادحاكم الذي يتم يف األنظمة 
ا الدظمقراطية، ملناقشة السياسة العامة للحكومة وانتقادىا، وعرض املشاكل اليت يعاين منه

 (1)أفراد الشعب واملشاركة يف البح  عن ادحلوؿ.
وجود األحزاب يسمح للمعارضُت لسياسة ادحكومة ابلعمل العلٍت املشروع للوصوؿ  -2

إىل السلطة أو الدفاع عن االٕتاىات اليت يفضلوهنا، بداًل من االختيار املر بُت الطاعة 
                                                 

  .324مرجع سابق، صد.عبدالبٍت بسيوين عبد ، النظم السياسية،  (1)
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ك تكثر االغتياالت واالنقالابت العمياء، أو الثورة اهلوجاء، أو العمل يف اخلفاء. لذل
والثورات يف البالد اليت تعاين من تسلط ادحزب الواحد، وٖتـر من حرية تكوين األحزاب 
السياسية. فاملعارضة ىي صماـ األماف وأداة ادحيوية يف أي تنظيم سياسي. ولعل ادحكمة 

ددية ابلدظمقراطية، األساسية من وراء تعدد األحزاب السياسية يف البالد البربية وربط التع
ترجع إىل قياـ بعض ىذه األحزاب بدور املعارضة ابلنسبة للبعض اآلخر الذي يتوىل 
ادحكم. ورغم أف املعارضة وجدت قبل نشأة نظاـ األحزاب الذي مل يكد يتجاوز عمره قرانً 
من الزماف، فإهنا أصبحت ترتبط من الناحية العملية بوجود األحزاب، ْتي  تكوف صورية 

 (1)حالة غياهبا. يف
تثري األحزاب السياسية املمارسة الدظمقراطية للحرايت العامة، ٔتا تتيحو من فرص  -3

ألعضائها ملمارسة ىذه ادحرايت، كما ٖتوؿ دوف االستبداد واحتكار السلطة، ألف الفرصة 
متاحة لكل حزب أف يصل إىل ادحكم إذا ما حقق الفوز يف االنتخاابت الربملانية، حي  

 (2)ـو النظاـ الدظمقراطي على أساس تداوؿ السلطة وليس احتكارىا.يق

يسمح نظاـ تعدد األحزاب بتكوين القادة السياسيُت على اختالؼ إتاىاهتم تكويناً  -4
يصعب ٖتققو يف حالة عدـ تعددىا. وتكوين القادة ليس ضروراًي الستخالؼ ادحكاـ 

والتقليل من االندفاعات غَت املتزنة يف  فحسب، وإسما يفيد كذلك يف ترشيد سياسة الدولة
وف العامة. وذلك عن طريق ادحوار املثمر واملعارضة اٗتاذ القرارات املتصلة ابلشؤ 

 (3)الناضجة.
 تعترب األحزاب السياسية معاىد سياسية لتخريج القادة والزعماء الذين يتمتعوف -5

االتصاؿ ابجلماىَت، وىذه امليزة هلا وف العامة، وادحنكة يف بقدرات القيادة، واخلربة يف الشؤ 
أشمية كبَتة يف توفَت أجياؿ متالحقة من األشخاص الذين يتمتعوف ابلكفاءة لتويل املراكز 

                                                 
  .121مرجع سابق، ص د.ماجد راغب ادحلو، القانوف الدستوري،  (1)
  .325مرجع سابق، صالنظم السياسية،  د.عبدالبٍت بسيوين عبد ، (2)
  .123مرجع سابق، ص د.ماجد راغب ادحلو، القانوف الدستوري،  (3)
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اهلامة يف الدولة، واالضطالع ابملهاـ الوطنية الكبَتة فال ٖتدث مشاكل على اإلطالؽ عند 
 (1)تبيَت األشخاص الذين يديروف دفة ادحكم يف الدولة.

ساىم األحزاب السياسية يف سَت العملية االنتخابية والتعبَت عن أصوات اجلماىَت ت -6
 (2)وٕتميعها من أجل مساشمة أكرب يف التصويت وإبداء الرأي.

عيوب ومساوئ األحزاب السياسية، تعترب االنتقادات املوجهة لنظاـ األحزاب  -اثنياً 
لنظاـ وليس للمبدأ أو للنظاـ يف السياسية، ىي انتقادات لطرؽ أو أساليب تطبيق ىذا ا

 حد ذاتو، وتتمثل ىذه االنتقادات يف اآليت:
إف األحزاب ال تعرب عن الرأي تعبَتاً صادقاً، أو أهنا تعمل على تزييفو وتضليلو، خاصة -1

يب يظهر عمع سيطرة قادهتا وىم أقلية على مقدراتو. ويرى الفقو الدستوري أف ىذا ال
أساسًا يف ظل ادحزب الواحد الذي يؤدي غالبًا إىل تكوين ما يسمى ٔتراكز القوى، وىي 
يف حقيقتها مراكز التسلط والتحكم واهليمنة، دما يؤدي فعاًل إىل فقداف ادحزب ملصداقيتو 
يف التعبَت عن الرأي العاـ، أما إذا سلمنا واتبعنا مبدأ تعدد األحزاب، فلن يكوف ىناؾ 

هلذه اآلفة، فمن خالؿ التنظيم ادحزيب الدظمقراطي اجليد الذي يقـو على املساواة  جماؿٌ 
وتكافؤ الفرص، لن تستمر يف ساحة األحزاب تلك اليت ٗتضع للشمولية واهليمنة السياسية 
حي  يتحػػػػػػوؿ الناس عنها إىل غَتىا دمن ترفض ىذه اهليمنة، أو يسعػػػوف إىل تكوين 

 (3) .جديدة حرةٍ  أحزابٍ 
التقليل من دور املواطن يف املشاركة يف ادحياة السياسية، وذلك عن طريق التأثَت على -2

واب، وتفسَت ذلك أف الناخب عندما ينحاز إىل حزب معُت القتناعو نحريتو يف اختيار ال
تلقائية نتيجة هلذا االقتناع. ولكن  بربانجمو فإنو يعطي صوتو ملرشحي ىذا ادحزب بطريقةٍ 

ب كثَتًا ما تقـو بتبيَت براجمها أو تعديلها دوف الرجوع إىل أنصارىا ومؤيديها، كما األحزا
                                                 

  .325مرجع سابق، صد.عبدالبٍت بسيوين عبد ، النظم السياسية،  (1)
  .123مرجع سابق، ص د.ماجد راغب ادحلو، القانوف الدستوري،  (2)
  .548مرجع سابق، صالنظم السياسية والقانوف الدستوري،  د.سامي مجاؿ الدين، (3)
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أف ادحزب الذي انؿ أصوات ىؤالء األنصار قد ال يكوف أفضل املرشحُت الحتالؿ املقعد 
النيايب، ولكنو حصل على ىذه األصوات بفضل الربانمج ادحزيب الذي جذب ىؤالء 

 (1)املواطنُت.
ب وتطاحنها قد يعرض وحدة األمة للخطر ونظاـ ادحكم فيها تعدد األحزا-3

لالضطراب. ويرد الفقو الدستوري على ذلك أبف اخلشية على وحدة األمة قد قيل هبا يف 
املاضي عند بدء التفكَت يف نظاـ تعدد األحزاب، مث اتضح عمليًا أهنا مل تكن قائمة على 

لفعلية ملهامها قد أثبتت أال خطورة أساس صحيح. كما أف تنظيم األحزاب ودمارستها ا
منها على نظاـ ادحكم، وأف عدـ االستقرار الوزاري الذي ضمدث يف بعض البالد نتيجة 
لعدـ حصوؿ أحد األحزاب على أغلبية املقاعد الربملانية يرجع إىل تشتت أفكار األمة 

 (2)السياسية.وتعيب النظاـ السياسي يف الدولة، أكثر من رجوعو إىل كثرة عدد األحزاب 
اضطهاد ادحزب ادحاكم خلصومو السياسيُت واملعارضُت لسياستو. وىذا ما ضمدث يف  -4

كثَت من األحياف من جانب ادحزب السياسي الذي يصل إىل مقاعد ادحكم، حي  يعمل 
على عزؿ املنتمُت إىل األحزاب املعارضة من املناصب العليا واملراكز اهلامة يف الدولة، لكي 

م الفرصة لكشف أخطائو وانتقاد أعمالو، رغم ما قد يتمتعوف بو من كفاءة وخربة ال ظمنحه
 (3)يف العمل.

وقد يتكرر نفس األسلوب من جانب أحزاب املعارضة عندما تصل إىل السلطة وتتوىل 
 ادحكم، فتقـو إبقصاء أنصار ادحزب الذي كاف حاكماً. 

ُت يف الربملاف املوافقة على قوانُت ال يًتتب على االلتزاـ ادحزيب ابلتصويت على القوان-5
يؤمن هبا النواب أو العكس، ويف الواقع ال يعيب ىذا األمر النظاـ ادحزيب، ألنو من 
مقتضيات مبدأ التصويت يف االنتخاابت للربامج وليس لألشخاص، فالشعب عندما ظمنح 

                                                 
  .326مرجع سابق، صد.عبدالبٍت بسيوين عبد ، النظم السياسية،  (1)
  .124مرجع سابق، ص د.ماجد راغب ادحلو، القانوف الدستوري،  (2)
  .327مرجع سابق، صد.عبدالبٍت بسيوين عبد ، النظم السياسية،  (3)
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حلوؿ وأفكار األغلبية دحزب معُت يقـو بذلك ملا يتضمنو برانمج ادحزب من موضوعات و 
يرغب فيها الشعب، ومن مث يتعُت على نواب ىذا ادحزب االلتزاـ ابلقوانُت اليت تضع ىذا 
الربانمج موضع التنفيذ، والذي على ضوئو وانتماء املرشح إليو مت انتخابو ليمثل الشعب يف 

 (1)الربملاف.
مع أحزاب  إف عدـ حصوؿ حزب معُت على أغلبية برملانية كافية يؤدي إىل االئتالؼ-6

أخرى، وىذا النقد بدوره ال يعيب النظاـ ادحزيب، وإسما ىو ضماف أكرب للتمثيل السياسي 
ادحقيقي لإلرادة الشعبية اليت مل ٘تنح حزب واحد وبرانجمو فرصة اإلنفراد ابدحكم، دما يلـز 

 (2)معو نزوالً على رغبة الشعب، اجلمع والتوفيق بُت برامج األحزاب املؤتلفة.
ويالحظ بصفة عامة أف مجيع االنتقادات املوجهة إىل نظاـ تعدد األحزاب السياسية ترجع  

إف صحت إىل سوء التطبيق العملي ال إىل فكرة التعدد يف حد ذاهتا، وأف العيوب 
واملساوئ اليت قد توجد يف نظاـ تعدد األحزاب بصفة عامة ال ظمكن أف تقارف ْتاؿ من 

د وما تنطوي عليو من تسلط ودكتاتورية، وكبت للحرايت األحواؿ بعيوب ادحزب الواح
 (3)العامة، وارمراؼ عن جادة الصواب.

 ادلبحث الثالث التنظيم القانوين لألحزاب السياسية يف ليبيا
إف التنظيم القانوين إلنشاء األحزاب السياسية ليس اجلانب الوحيد املؤثر على تطورىا 

إذ توجد عوامل أخرى ذات أثر ىاـ أبرزىا ثقافة اجملتمع واترطمو  وسموىا وأدائها لوظائفها،
ومدى مساح السلطة ٔتمارسة ادحرايت السياسية وقبوهلا لألفكار اجلديدة وأساليب التعبَت 
عنها، وقدرة األفراد داخل كل حزٍب على التنظيم والتواصل مع أنفسهم ومع القوى 

عات الضبط من عماٍؿ وأصحاب رؤوس أمواٍؿ السياسية األخرى، كاألحزاب املنافسة ومجا
ونقاابٍت مهنيٍة وٕتمعاٍت طالبيٍة وشرائح اجملتمع املختلفة من رواٍد إىل شباٍب إىل متوسطي 

                                                 
  .549مرجع سابق، صد.سامي مجاؿ الدين، النظم السياسية والقانوف الدستوري،  (1)
  .549مرجع سابق، صد.سامي مجاؿ الدين، النظم السياسية والقانوف الدستوري،  (2)
  .126مرجع سابق، ص د.ماجد راغب ادحلو، القانوف الدستوري،  (3)
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العمر، ومن سيداٍت من مجيع طبقات اجملتمع، ومن مناضلُت مبامرين إىل صامتُت أو 
 متفرجُت.

الصناعي واالقتصادي. بل إف  كما يتوقف نشاط األحزاب السياسية على درجة التقدـ
ىناؾ نظرية ترى أف التعددية ادحزبية والدظمقراطية التبادلية تتقدـ مع تقدـ اجملتمع اقتصادايً 
وصناعيًا وثقافياً. وكل خطوة رمو األماـ على املستوى االقتصادي تقابلها خطوة على 

 الصعيد السياسي.
ر فكرىا يتعُت أف يكوف لدى قادتو كما أف ادحزب يتحوؿ إىل مؤسسٍة قادرٍة على تطوي

القدرة على االستماع ورصد األحداث وتنظيم اللجاف وإعادة صياغة إيديولوجيتو وبرانجمو 
السياسي ليواكب التطور ويشعر املواطنوف أف ادحزب صمسد فماهلم وتطلعاهتم وقادر على 

 (1)تنفيذىا من خالؿ برانمٍج واضح.
ى األحزاب السياسية، واملثاؿ على ذلك الدستور وتنص دساتَت بعض الدوؿ صراحة عل 

حي  نصت املادة الرابعة منو على أنو " تسهم األحزاب  1958الفرنسي الصادر سنة 
واجلماعات السياسية يف التعبَت عن الرأي ابالقًتاع وىي تتكوف وتباشر نشاطها ْترية، 

ترب املادة الوحيدة يف الدستور وصمب عليها احًتاـ مبادئ السيادة الوطنية والدظمقراطية"، وتع
الفرنسي اليت ورد فيها ذكر األحزاب السياسية. وأيضًا الدستور األملاين أو كما يسمى 

منو وىي املادة الوحيد  21حي  نصت املادة  1949)القانوف األساسي( الصادر سنة 
كوين اليت جاء فيها ذكر األحزاب السياسية على أنو " تشارؾ األحزاب السياسية يف ت
لي مطابقاً اإلرادة السياسية للشعب ويتم إنشاؤىا ْترية. وصمب أف يكوف تنظيمها الداخ

وقد ال يرد النص عليها مطلقًا يف صلب الدستور كما ىو ادحاؿ  ،(2)للمبادئ الدظمقراطية
 1993، ودستور االٖتاد الروسي الصادر سنة 1787يف الدستور األمريكي الصادر سنة 

                                                 
  .66صمرجع سابق، د.سعاد الشرقاوي، األحزاب السياسية،  (1)
 ،2007أماين فهمي، تقدمي د. ضمِت اجلمل، ترمجة دساتَت العامل، اجمللد األوؿ، املركز القومي للًتمجة، القاىرة، الطبعة األوىل،  (2)
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منو على حرية تكوين  30دستور الروسي قد نص صراحًة يف املادة ابلرغم من أف ال
 النقاابت والروابط وسكت عن ذكر األحزاب السياسية.

وأورد مشروع الدستور اجلديد مادة واحدة ٓتصوص األحزاب السياسية، حي  نصت 
منو على أنو ..... وتضمن الدولة حرية تشكيل األحزاب السياسية القائمة  48املادة 
الوحدة الوطنية ..... واألحزاب السياسية يف ليبيا يف الوقت ادحايل منظمة ٔتوجب  على

 بشأف تنظيم األحزاب السياسية. 2012لسنة  29القانوف رقم 
ثورة قبل اً خالؿ الفًتة السابقة حمظور كاف إنشاء األحزاب وتكوينها  وٕتدر اإلشارة إىل أف 

الثورة أصدر  بشأف ٕترمي ادحزبية، وبعد 1972لسنة  17فرباير ٔتوجب القانوف رقم  17
بشأف إلباء قانوف ٕترمي ادحزبية، حي   2012لسنة  2اجمللس الوطٍت االنتقايل القانوف رقم 

بشأف ٕترمي ادحزبية  1972لسنة  17نصت املادة األوىل منو على أف " يلبى القانوف رقم 
 29فرباير"، مث صدر قانوف تنظيم األحزاب السياسية رقم  17اؼ ثورة لتعارضو مع أىد

وكاف على املشرع أف ينص على إلباء قانوف ٕترمي ادحزبية ويعيد تنظيم ، 2012لسنة 
لسنة  29وال داعي لصدور القانوف رقم  2012لسنة  2األحزاب ٔتوجب القانوف رقم 

قد نص يف املادة  2011غسطس أ 3خاصة وأف اإلعالف الدستوري الصادر يف  2012
منو على أف " تكفل الدولة حرية تكوين األحزاب السياسية واجلمعيات وسائر  15

 منظمات اجملتمع املدين ويصدر قانوف بتنظيمها......
وعليو سنخصص ىذا املبح  لدراسة التنظيم القانوين لألحزاب السياسية يف ظل القانوف 

مطالب. األوؿ زمصصو لتكوين األحزاب  ، من خالؿ ثالثة2012لسنة  29رقم 
والعضوية فيها، واملطلب الثاين إلجراءات التأسيس والنظاـ الداخلي للحزب، واملطلب 

 الثال  إلهناء دورة حياة ادحزب.
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 ادلطلب األول تكوين األحزاب والعضوية فيها
ف الدستوري إف حق األفراد يف تكوين األحزاب يف ليبيا صمد أساسو اليـو يف نصوص اإلعال

من  3املشار إليها على حرية تكوين األحزاب، ونصت املادة  15حي  نصت املادة 
على أنو "للمػواطنُت الليبيُت حق أتسيس األحزاب  2012لسنة  29القانوف رقم 

السياسية واالنتساب إليها وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف، وال صموز للمواطن أف يكوف عضواً 
 ".لوقت ذاتويف أكثر من حزب يف ا

ونتناوؿ يف ىذا املطلب فقرتُت األوىل تتعلق ابلشروط الالزمة لتكوين أو أتسيس ادحزب، 
 والثانية شروط العضوية يف ادحزب.

 الشروط الالزمة لتأسيس ادحزب -أوالً 
األصل ىو حرية أتسيس األحزاب السياسية دوف استلزاـ ترخيص أو إذف من أي جهة، 

يف دوؿ الدظمقراطيات البربية كفرنسا وبريطانيا، ففي فرنسا نصت املادة  وىو املعموؿ بو
على حرية تكوين األحزاب السياسية، ومل  صراحةً  1958الرابعة من الدستور ادحايل لسنة 

يضع املشرع الفرنسي أي قانوف خاص لتنظيمها، ففي ىذا البلد يكفي إلنشاء األحزاب 
يكفي لقيامها أف تودع ٔتقر  ء اجلمعيات، حي إتباع نفس اإلجراءات الالزمة إلنشا

احملافظة إعالاًن بقيامها مرفقًا بو نظامها األساسي، مع نشر موجز هلذا اإلعالف يف اجلريدة 
الرمسية متضمنًا البياانت األساسية املتعلقة هبا. وتكتسب الشخصية االعتبارية، وتكاد 

حًتامها ملبادئ الدظمقراطية والسيادة تنحصر قيود إنشاء األحزاب يف مشروعية أىدافها وا
الوطنية، وعدـ مساسها بسالمة الدولة أو اٗتاذىا طابعًا عسكرايً. أما يف بريطانيا تتكوف 
األحزاب بتلقائية وحرية كاملة، أاًي كانت االٕتاىات اليت ٘تثلها من أقصى اليمُت إىل 

سواء ابالنضماـ إليها أقصى اليسار، ويًتؾ للناخبُت أمر تقييم األحزاب السياسية 
برفع دمثليها إىل مقاعد الربملاف يف االنتخاابت العامة. وذلك مع بعض  ووأتييدىا أ
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الضوابط املنطقية القليلة كعدـ استخداـ القوة املادية أو ٕتاوز املبادئ الدظمقراطية، أو 
 (1) املساس بكياف الدولة وسيادهتا.

عددًا من الشروط الالزمة لتأسيس  2012نة لس 29أما يف ليبيا فقد وضع القانوف رقم 
املادة الثامنة من قانوف تنظيم األحزاب السياسية على أنو أي حزب سياسي، حي  نصت 

 :يشًتط للتصريح للحزب ٔتمارسة نشاطو ما يلي
 .أال تتعارض مبادئو وأىدافو وبراجمو ووسائلو مع املبادئ املقررة يف اإلعالف الدستوري -1
 ( عضواً.250د األعضاء املؤسسُت عن )أال يقل عد -2
 عالنية مبادئو وأىدافو ووسائلو ومصادر ٘تويلو. -3
 .امتدادًا أو فرعًا دحزب سياسي غَت لييب، أو مرتبطًا بو تنظيميا   يكوف أال -4
 .أف يكوف لو نظاـ أساسي وبرانمج عمل سياسي -5

 :ضمظر على ادحزب ما يليونصت املادة التاسعة من القانوف على احملظورات بقوهلا 
 إقامة تشكيالت عسكرية أو شبو عسكرية أو املساعدة يف إقامتها. -1
 .استخداـ العنف بكل أشكالو أو التهديد بو أو التحريض عليو -2
 .أف تتضمن براجمو أو نشراتو أو مطبوعاتو ما ضمرض على العنف أو الكراىية أو الفتنة -3
 .لشريعة اإلسالمية أو يدعو إىل االستبداد السياسيتداوؿ أو نشر أي فكر خمالف ل -4

طبقي أو ديٍت أو على املشرع أف يضيف إىل ذلك أيضاً منع قياـ ادحزب على أساس  وكاف
طائفي، أو فئوي أو مناطقي، أو على أساس التفرقة بسبب اجلنس أو األصل أو العقيدة 

وصمب أال تقـو مبادئو أو براجمو أو نشاطو على أساس ىذه التفرقة، ألف يف  أو املذىب،
النص على حظر تشكيل ذلك إخالؿ ابلوحدة الوطنية والسلم االجتماعي.كما أف 

أحزاب سياسية على أساس ديٍت أو عرقي أو قبلي يساعد على قياـ دولة مدنية دظمقراطية، 

                                                 
  .127،128مرجع سابق، ص د.ماجد راغب ادحلو، القانوف الدستوري،  (1)
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سياسية اليت تقـو على ىذا سلطة حل األحزاب الوأف يتم إنشاء حمكمة دستورية يسند هلا 
 (1)كما ىو عليو ادحاؿ يف أملانيا.،  األساس

أما ٓتصوص األعماؿ احملظورة اليت ظمنع على األحزاب السياسية دمارستها فقد كاف املشرع 
موفقًا يف ذكرىا وتعدادىا، ألف أسلوب عمل األحزاب السياسية يكوف وفق األساليب 

قـو التنافس فيما بينها على أساس شريف وابلطرؽ السلمية، ويتوىل الدظمقراطية، وي
 املواطنوف تقييمها وادحكم عليها يف حرية اتمة.

 شروط العضوية يف األحزاب -اثنياً 
نصت املادة اخلامسة من قانوف تنظيم األحزاب السياسية على الشروط الواجب توافرىا 

 سياسي حزب يف عضواً  يعد من يف يشًتط :فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي بقوهلا
  مايلي:
 القانونية. األىلية بكامل متمتعاً  اجلنسية لييب يكوف أف -1
  عمره. من عشرة الثامنة أمت قد يكوف أف -2
  واملدنية. السياسية ْتقوقو متمتعاً  يكوف أف -3

 القضائية اهليئات وأعضاء النظامية املدنية واهليئات العسكرية اهليئات منتسيب على وضمظر
سياسي، وفقًا للمادة السادسة من القانوف، فنظرًا دحساسية مراكز  حزب أي إىل االنتماء

منتسيب ىذه الوظائف وعدـ توافقها مع االنتماءات ادحزبية فقد منع القانوف على أصحاب 

                                                 
بسػلطة حصػرية للتصػريح بعػدـ دسػتورية أي حػزب مػن األحػزاب السياسػية  ايف مجهوريػة أملانيػ ( ٗتتص احملكمة الدستورية االٖتاديػة1)

أو كػاف يسػعى لتهديػد وجػود الدولػة  إذا كاف ىذا ادحزب يسعى ملخالفة النظاـ القانوين األساسي )ادحر والدظمقراطي( أو قلبػو،
ومػػا يليهػا مػن القػانوف اخلػػاص ابحملكمػة الدسػتورية. كمػا تتمتػػع  43مػػن القػانوف األساسػي، واملػادة  2الفقػرة  21وفقػاً للمػادة 

مػػن  2، 1الفقػػرة  46احملكمػػة بسػػلطة حػػل أي حػػزب سياسػػي، ومنػػع أتسػػيس تنظيمػػات بديلػػة )ذات شػػكل ظػػاىري( املػػادة 
ابحملكمة الدستورية، وللمحكمة أيػضا سلػطة حجز أمػواؿ ادحػزب، ومصػادرهتا، وقػد مت إقػرار ىػذا االختصػاص القانوف اخلاص 

وىػي اإلمكانيػة الػيت يكػػوف هلػا أيضػا األثػر املسػاعد علػى اسػتقرار املشػهد السياسػػي، ألف  -احػًتازايً  -هبػدؼ محايػة الدسػتور 
ستورية حزب من األحزاب، فإف ىذا ادحزب يعترب دستورايً، وصمب أف يبقػى احملكمة الدستورية الفيدرالية طاملا مل تصرح بعدـ د

وحػدىا ادحػق يف يتمتع ّتميػع ادحقػوؽ واالمتيػازات املعػًتؼ هبػا لألحػزاب السياسػية يف النظػاـ القػانوين. وللمحكمػة الدسػتورية 
 ساسي.النظر يف طلب حظر إقامة األحزاب بسبب اخلروج عن املبادئ اليت يتضمنها القانوف األ
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ىذه الوظائف العضوية يف أي حزب سياسي، وذلك للنأي هبم عن اخلوض يف معًتؾ 
ادحزبية، وحىت ال يتم تبليب املصلحة ادحزبية على املصلحة العامة يف القرارات اليت السياسة 

، وإف كاف البعض يرى أف تفضيل املصلحة ادحزبية على املصلحة هميتخذوهنا ْتكم وظائف
العامة يعيب أي قرار يتم اٗتاذه بعيب ارمراؼ السلطة وصمعلو عرضة لإللباء. وقد أحسن 

اد ىذه الفئات من حق االنضماـ إىل األحزاب السياسية، وينطلق املشرع صنعًا ابستبع
ذلك من حرصو على املصلحة العامة اليت تقتضي ضرورة إبعادىا عن معًتؾ السياسة 
ادحزبية. خصوصاً وأف ىذا املنع مؤقت إذ يرتبط ببقاء أصحاب ىذه الوظائف فيها، ويرفع 

 ابنتهاء خدمتهم أو بقطع صلتهم هبذه الوظائف. 
 دلطلب الثاين إجراءات التأسيس والنظام الداخلي للحزبا

وف األحزاب ؤ ادحزب طلبًا كتابيًا إىل جلنة ش تبدأ إجراءات التأسيس أبف يقدـ مؤسسو
بوزارة العدؿ موقع من مخسُت عضوًا من مؤسسيو ورئيسو، ونعرض فيما يلي لإلجراءات 

 اليت نص عليها القانوف، مث للنظاـ الداخلي للحزب.
اإلجراءات املتعلقة بتأسيس األحزاب، حدد املشرع ٔتوجب قانوف تنظيم األحزاب  -أوالً 

 اخلطوات املتعلقة بتأسيسها، وذلك على النحو التايل:
 جلنة شؤوف األحزاب -1

إال بًتخيص من  -وفقا لقانوف األحزاب السياسية-ال ينشأ ادحزب السياسي يف ليبيا رمسيًا 
العاشرة على ىذه اللجنة وحددت اختصاصاهتا  صت املادةوف األحزاب حي  نؤ جلنة ش

  ٔتايلي: األحػػػزاب( ٗتتص شػػػؤوف تسمػػى )جلنػػة القانػػوف، إدارة تتبػػع جلنػػػة بقوهلا تنشػػأ
 طمالف قد دما خلوىا من للتأكد واثئقها؛ وفحص األحزاب تسجيل طلبات يف النظر -1

 بشأهنا. املسببة القرارات وإصدار القانوف ىذا من الثامنة املادة يف عليها املنصوص الشروط
 تسجيلها. على املوافقة يتم اليت لألحزاب القانوين التصريح إصدار -2
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وف األحزاب، حي  ؤ بشأف جلنة ش 2012لسنة  202ؿ رقم وقد صدر قرار وزير العد
يتبعوف وظيفيًا وزارة العدؿ. واعتقد  -مساىم القرار املذكور-تتكوف اللجنة من أشخاص 

 وزارة العدؿدارة القانوف التابعة لأبف املشرع مل يكن موفقًا عندما أقر بتبعية ىذه اللجنة إل
؛ األمر الذي صمعلها عرضة للتشكيك يف نزاىتها وحيدهتا إتاه أي أهنا جلنة اتبعة للحكومة

فضل إسناد مهمة ىذه اللجنة إىل األحزاب اجلديدة الراغبة يف التأسيس. وكاف من األ
 القضاء. 

 إجراءات أتسيس األحزاب -2
 من القانوف على إجراءات الًتخيص بتأسيس ادحزب بقوهلا " يتقدـ 11نصت املادة 

 إىل بطلبٍ  السياسي العمل ٔتمارسة القانوين التصريح على ادحصوؿ يف الراغب ادحزب
  مايلي: ويتضمن اللجنة

 من عضواً  ومخسُت ادحزب رئيس من وموقع العقود حمرري حدأ من موثق تسجيل طلب-1
 أمت قد يكوف وأف ليبيا، يف االعتيادية إقامتو تكوف دمن األقل على املؤسسُت أعضائو
  ميالدية. سنة وعشرين إحدى

  الشخصية. ىوايهتم وأرقاـ املؤسسُت أبمساء قائمة -2
  للحزب. األساسي النظاـ -3
  للحزب. القانوين املوطن -4
  ادحزب. يستخدمها اليت والرموز الشعارات من عينة -5

وبعد استيفاء املستندات املطلوبة تدرس اللجنة طلب التأسيس املقدـ من ادحزب حي  
 فحص بعد ادحزب تسجيل على وفقًا للمادة الرابعة عشر من القانوف املوافقة اللجنة تقرر
( 11،12) املاداتف عليو تنص ما وفق لكذ من ظمنع ما تضمنها عدـ من والتأكد واثئقو
 اتريخ من أايـ مخسة خالؿ املوافقة قرار التسجيل طالب ادحزب اللجنة وتسلم القانوف، من
 على املوافقة ٔتثابة املذكورة املدة ابنتهاء الطلب يف البت عدـ ويعد الطلب، تقدمي
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 طلب يف البت بعدـ أو بتسجيلو رمسية شهادة ادحزب اللجنة لك تسلمذالتأسيس. بعد 
 اليت أىدافو لتحقيق العلٍت السياسي العمل دمارسة فيها ٗتولو األجل انتهاء بعد تسجيلو
 رفض حالػة ويف القانوف. ىذا أحكاـ مع يتعارض ال ؤتا ألساسي نظامها عليها ينص

 يف الطعن للحزب وضمق الرفػض. أسباب فيو توضح كتاابً  ادحػزب اللجنػة تسلػم التسجيػل
 احملكمة تشكلها قضائية ىيئة أماـ تسلمو اتريخ من أايـ مخسة خالؿ التسجيل رفض قرار
 الطعن يف تبت أف احملكمة وعلى صدوره، اتريخ من أايـ اخلمسة خالؿ البرض هلذا العليا
  الطعن. رفع اتريخ من يوماً  عشر مخسة خالؿ

وكاف على املشرع أف يضيف إىل ذلك أيضًا أف يسمي ادحزب اسم العضو أو الشخص 
وأف ظمنح املشرع جلنة شؤوف األحزاب اختصاص  الذي ينوب عنو يف إجراءات أتسيسو،

طلب ما ترى أنو الـز من أوراؽ أو بياانت من ذوي الشأف أو من أي جهة أخرى. وهلا 
اه من ْتوث أو استقصاءات أو دراسات للوقوؼ يف سبيل القياـ بعملها أف ٕتري ما تر 
 على حقيقة األمور املعروضة عليها.

 النظاـ الداخلي للحزب -اثنياً 
 :من قانوف تنظيم األحزاب قواعد وأحكاـ النظاـ الداخلي للحزب بقوهلا12 بينت املادة

  مايلي: للحزب األساسي النظاـ يتضمن أف صمب"
  ورمػوزه. شعاراتو ووصف وجد(، إف املختصر )واالسمللحػزب  الكامػل االسػم -1
  للحزب. القانوين املوطن -2
 ادحزب. أىداؼ -3
  التلقائي. االنسحاب وحاالت وإسقاطها وفقداهنا ادحزب يف العضوية اكتساب شروط -4
  وواجباتو. ادحزب عضو حقوؽ -5
  للحزب. التنظيمي اهليكل -6
 وحماسبتها. أعماهلا متابعة ووسائل وصالحياهتا القيادية اهليئات اختيار فليات -7
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  القيادية. اهليئات أعضاء تسمية -8
  املايل. الصرؼ وطرؽ التمويل مصادر -9
  ادحزب. يف الداخلية الرقابة فليات -10
  األساسي. النظاـ تعديل إجراءات -11
  عملو. إهناء أو تنظيمو وإعادة ادحزب نشاط وقف أحكاـ -12
  القانوف. ىذا أحكاـ مع يتعارض ال ٔتا أخرى أحكاـ أية -13

( من قانوف 16ومنح املشرع ادحزب السياسي الشخصية االعتبارية حي  نصت املادة )
 السياسي، نشاطو وظمارس االعتبارية ابلشخصية ادحزب يتمتععلى أنو األحزاب السياسية 

  لػ: التايل اليـو من اعتباراً  وذلك
  التأسيس. على ابملوافقة اللجنة قرار صدور -1
  التسجيل. رفض قرار إبلباء احملكمة من نػهائي حكم صدور -2
  ادحزب. بتأسيس املتعلقة الواثئق تنشر األحواؿ مجيع يف-3

وإمعااًن يف إحكاـ الرقابة على األحزاب بعد أتسيسها فقد أوجب املشرع ٔتوجب املادة 
 على صمريػها تعديالت أية اللجنة على يعرض أف ادحزب على من القانوف أبنو صمب 15
 ابلنظاـ العمل التعديل، على أف يستمر إنػهاء من أايـٍ  عشرة غضوف يف األساسي نظامو

  التعديالت. اعتماد حُت إىل األساسي
 املوارد املالية للحزب وحصرهتا يف املصادر التالية: 17وقد بينت املادة 

 أعضائو. اشًتاكات -1
  الدولة. من املخصص الدعم -2
 ألساسي، نظامها ضمددىا اليت التجارية غَت اجملاالت يف أموالو استثمار عائد حصيلة -3
 اإلعالـ جماالت يف ادحزب أمواؿ استثمار الفقرة ىذه حكم يف التجارية األوجو من يعد وال

  والتثقيف.
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  املشروطة. غَت والتربعات اهلبات -4
كانت  سواء ليبية غَت جهة أية من أمواؿوقد حظر القانوف على األحزاب قبوؿ أي 

 حكومية ليبية شركات(، أو من جهة أفراد، أىلية، مجعيات سياسية، )حكومة،كياانت
 أو كليا   تؤوؿ ملكيتها مشروعات أو شركات القانوف، أو من أية بػها مسح اليت ماعدا
 (.18)مادة  املصدر مشروعة وطنية أبمواؿ ادحزب نشاط يدار أف للحكومة. فيجب جزئيا  

إف البرض من الدعم املخصص من الدولة لألحزاب السياسية ىو ابلتأكيد ضماف 
استقالليتها أماـ أصحاب املصاحل من جهة، وٖتقيق املساواة بُت األحزاب اليت ال تستطيع 
ٖتصيل مبالغ كبَتة من قيمة اشًتاكات العضوية فيها من جهة اثنية. واعتقد من األفضل 

الدعم املخصص من الدولة لكل حزب متناسباً مع قيمة اشًتاكات أعضائو ومع أف يكوف 
عدد األصوات اليت ضمصل عليها كل حزب يف االنتخاابت لتحقيق مبدأ املساواة بُت 
األحزاب السياسية املتنافسة، وىو املعموؿ بو يف كثَت من الدوؿ من بينها أملانيا على سبيل 

بعد تعديلو سنة  1959زاب السياسية األملاين الصادر سنة املثاؿ، حي  يتبٌت قانوف األح
أسلوب دعم األحزاب السياسية بقدر يتناسب مع عدد ما ضمصل عليو كل حزب  1994

 من مقاعد يف البوندستاج )الربملاف(.
ونو والعاملوف فيو يف حكم  عامة، كما يعد القائموف على شؤ وتعترب أمواؿ ادحزب أمواالً 

 من القانوف.  26اً للمادة املوظف العاـ وفق
من  19وللتحقق من سػػػالمة مػػػوارد ادحػػػػزب ومشروعية أوجو صرؼ أموالو نصت املادة 

 حساابت ٔتراجعة ٗتتص املالية واملراجعة للمراقبة وحدة اللجنة يف تنشأالقانوف على أف 
 ادحزب وعلى القانوف، ىذا يف عليها املنصوص ابلشروط التزامها من والتأكد األحزاب،
  املالية. املراجعة أبعماؿ الوحدة تكلفهم الذين للمندوبُت املالية سجالتو إاتحة

إف اهلدؼ من الرقابة املالية على األحزاب السياسية يكمن يف ضماف سالمة تصرفاهتا 
املالية، وعدـ حصوهلا على أي أمواؿ من جهات أجنبية أو جهات حكومية ليبية ظمكن أف 
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د ادحياة السياسية، وصمعل األحزاب السياسية خاضعة هلا، وطمرج هبا عن تؤدي إىل إفسا
 املسار الصحيح. 

 ادلطلب الثالث إهناء دورة حياة احلزب
وقف وإما بل ادحزب، إما ْتتنتهي دورة حياة ادحزب السياسي أبحد أمرين: 

 .ونتناوهلما على النحو التايل:ونشاط
يعد ادحزب السياسي منحاًل يف أربع حاالت،  29وفق نص املادة  حل ادحزب، -أوالً 
 ىي:
 ادحل االختياري، يكوف ادحل اختيارايً إذا مت بناء على رغبة أعضائو يف حل ادحزب.-1
 ادحل اإلجباري، يكوف حل ادحزب إجبارايً ٔتقتضى حكم قضائي.-2
ويكوف ادحل يف ىذه ادحالة عن طريق االندماج يف حزب جديد، أو  ابالندماج، ادحل-3

االنضماـ إىل حزب قائم. ويف ىذه ادحالة تؤوؿ إىل ادحزب اجلديد أو القائم كل التزامات 
 ليات ودمتلكات ادحزب القدمي.ؤو ومس
بسبب نقص العدد، يعترب ادحزب منحاًل بقوة القانوف يف حالة نقص العدد  ادحل-4

 ( عضواً.250ألعضائو عن ادحد املقرر يف القانوف وىو )اإلمجايل 
من القانوف أنو يف غَت حاالت ادحل االختياري أو االندماجي، ال صموز  30ووفق املادة 

حل ادحزب أو وقف نشاطو إال بقرار قضائي بناء على طلٍب مسبٍب يتقدـ بو رئيس 
لك يف حالة فقداف ادحزب ألي اللجنة إىل احملكمة املختصة دحل ادحزب وتصفية أموالو وذ

من األحكاـ الواردة يف قانوف األحزاب  شرٍط من شروط التأسيس أو إخاللو أبي حكمٍ 
 السياسية.

وصمب الفصل يف طلب ادحل خالؿ ثالثُت يومًا من اتريخ تقدظمو، وللمحكمة قبل الفصل 
، حمددٍ  ؿ أجلٍ فيو توجيو إنذار إىل ادحزب إبزالة أي خمالفة ألحكاـ قانوف األحزاب خال

قدرىا عشرة فالؼ  ماليةٍ  ةفإذا مت إزالة املخالفة اقتصر األمر على معاقبة مرتكبها ببرامٍ 
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من  32دينار وال تزيد على مخسُت ألف دينار دوف حل ادحزب وفقاً ملا نصت عليو املادة 
 القانوف.
وط ابتداء، الشروط املنصوص عليها يف القانوف واخلاصة بتأسيس ادحزب ليست شر وتعترب 

وإسما ىي أيضًا شروط بقاء يلـز توافرىا طيلة قياـ ادحزب، فإذا ٗتلف أو زاؿ شرط منها  
 (1)كاف ذلك وحده كافياً للحكم ْتل ادحزب وتصفيتو.

ويشمل ادحكم الصادر ْتل ادحزب أيضًا تصفية أموالو وٖتديد اجلهة اليت تؤوؿ إليها ىذه 
وينهي ادحكم الصادر ابدحل الشخصية االعتبارية للحزب ويتوقف فوراً عن دمارسة  األمواؿ،

 نشاطو السياسي. 
من القانوف لرئيس اللجنة أف يطلب من  31وقف نشاط ادحزب، أجازت املادة  -اثنياً 

احملكمة وعلى وجو االستعجاؿ وقف نشاط ادحزب أو وقف تنفيذ أٍي من قراراتو إىل حُت 
يوماً  رادحل، وصمب على احملكمة أف تفصل يف الطلب خالؿ مخسة عشالفصل يف طلب 

 من اتريخ تقدمي الطلب.
فوقف نشاط ادحزب السياسي يكوف ْتكم قضائي صادر من احملكمة بناء على طلٍب من 

 رئيس اللجنة. 
وقد ٘تيز قانوف األحزاب السياسية يف ليبيا عن غَته من القوانُت عندما أانط ابلقضاء 

رقم املصري حل ادحزب ووقف نشاطو، حي  جعل قانوف األحزاب السياسية اختصاص 
وف األحزاب السياسية، أما ؤ وقف نشاط ادحزب من اختصاص جلنة ش 1977لسنة  40

اختصاص حل ادحزب فهو معقود للقضاء متمثاًل يف احملكمة اإلدارية العليا، ومنح القانوف 
 .القضاء دوف إلدارةالعراقي اختصاص حل ادحزب ووقف نشاطو جلهة ا

 
 

                                                 
  .494، ص 2000منشأة املعارؼ، اإلسكندرية، د.إبراىيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية والقانوف الدستوري،  (1)
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 اخلامتة 
إف األحزاب السياسية جاءت كتعبَت عن واقع اجتماعي، وأصبح بقاؤىا يف الوقت ادحاضر 
مقرواًن ٔتدى قدرهتا على تفعيل نشاطها خصوصًا بعد بروز وتنامي دور التنظيمات 

لقد أصبح دور األحزاب السياسية يف أورواب  األخرى على صعيد ادحياة السياسية،
اجتماعيًا أكثر منو سياسياً، بينما ال ٘تارس ىذا الدور أحزاب دوؿ العامل الثال  اليت 
تكتفي ابلدور السياسي، وتقـو بتسخَت كافة إمكانياهتا من أجل الوصوؿ إىل السلطة 

 (1)واالستحواذ عليها واملكوث فيها أطوؿ فًتة زمنية دمكنة.
ف حداثة التجربة ادحزبية وتطبيقها يف ليبيا ابإلضافة إىل انعداـ اخلربة يف جماؿ العمل إ

ادحزيب، وقصور وعي األحزاب السياسية من جهة، وعدـ فهمها للدور املناط هبا من جهٍة 
أخرى، وعجزىا يف توعية املواطنُت ومد جسور التواصل معهم. جعلها تفشل يف تطبيق 

بيقًا سليمًا يف البالد، وأصبحت متجردة من مضموهنا وجوىرىا، رغم مبدأ الدظمقراطية تط
العدد الكبَت لألحزاب املتواجدة على الساحة السياسية حي  وصل عددىا إىل ثالثُت 

 .حزابً سياسياً مرخصاً لو ٔتمارسة النشاط السياسي يف ليبيا
فهومها ودورىا يف لقد طرقنا من خالؿ ىذه الدراسة ابب األحزاب السياسية فتناولنا م

ادحياة السياسية، وعرضنا للمميزات والعيوب املتعلقة هبا واليت ساقها الفقو الدستوري، 
وخصصنا مبحثًا مستقاًل للتنظيم القانوين لألحزاب السياسية يف ليبيا من خالؿ مناقشة 

 وٖتليل نصوص قانوف األحزاب السياسية وبياف دميزاتو، وتوضيح أوجو القصور فيو. 
 ختامها توصلنا إىل جمموعة من النتائج، وخلصنا إىل مجلة من التوصيات نوجز أشمها ويف

 على النحو التايل:
 

                                                 
مظػػاىرات واحتجاجػػات أدت إىل حػػرؽ وتػػدمَت عػػدة مقػػرات اتبعػػة  2013شػػهدت عػػدة مػػدف ليبيػػة يف شػػهر يوليػػو مػػن عػػاـ  (1)

 الليبيػػُت يف األحػػزاب السياسػػية، متهمػػُت قػػادة األحػػزاب ابلعمػػل ملصػػادحهم ألحػػزاب سياسػػية، تعبػػَتاً عػػن خيبػػة أمػػل املػػواطنُت
 www.aljazeera.netاخلاصة دوف النظر إىل مصلحة البالد. املصدر 

http://www.aljazeera.net/
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 النتائج -أولا 
يف دوؿ العامل الثال  بشكل طمتلف عن ظهورىا كاف ظهور األحزاب السياسية -1

األجنيب، وقد ونشأهتا يف الدوؿ الليربالية أو االشًتاكية، حي  نشأت يف ظل االستعمار 
فُرضت عليها كمؤسسة مستوردة، بل وُدعمت أحيااًن من طرؼ الدوؿ االستعمارية 
وخاصة يف القارة اإلفريقية، وليبيا مل تكن استثناًء من ذلك. حي  شجعت الدوؿ 
االستعمارية بعد ادحرب العاملية الثانية قياـ أحزاب النخبة اليت تعتمد على أتييد اإلدارة 

 .االستعمارية
طبيعة النظم الدظمقراطية ادحديثة اليت تقـو على أساس نيايب، ْتي  طمتار الشعب دمثليو -2

 عن طريق االنتخاابت ىي اليت جعلت من وجود األحزاب السياسية ضرورة ال غٌت عنها.
إف نظاـ األحزاب السياسية كركن ىاـ من أركاف الدظمقراطية مل يعد قاصرًا يف الوقت  -3

قراطيات البربية فقط، بل أصبح ظمثل اليـو السمة املميزة ألغلب األنظمة ادحاضر على الدظم
 .السياسية اليت كانت إىل عهد قريب أتخذ بنظاـ ادحزب الواحد املسيطر احملتكر للسلطة

سارعت كثَت من األنظمة السياسية ٔتا فيها العربية خصوصًا بعد سقوط املنظومة  -4
السياسية، وركوب قطار الدظمقراطية البربية، ابعتبار أف الشيوعية إىل تبٍت نظاـ األحزاب 

الدظمقراطية مل تعد شأاًن حمليًا خالصاً، وأصبحت معيارًا من الدوؿ املتقدمة ملراقبة وتقييم 
 سلوؾ األنظمة السياسية اليت أعلنت ٖتوهلا أو تلك اليت ما زالت يف طور التحوؿ.

دد األحزاب السياسية ترجع إف صحت إىل إف معظم االنتقادات املوجهة إىل نظاـ تع-5
سوء التطبيق العملي ال إىل فكرة التعدد يف حد ذاهتا، وأف العيوب واملساوئ اليت قد توجد 
يف نظاـ تعدد األحزاب بصفة عامة ال ظمكن أف تقارف ْتاؿ من األحواؿ بعيوب ادحزب 

 ة.الواحد وما تنطوي عليو من تسلط ودكتاتورية، وكبت للحرايت العام
أصبح ينظر إىل األحزاب السياسية يف ليبيا خصوصًا بعد التجربة األخَتة على أهنا -6

، وقد  عامل ٘تزؽ وتشرذـ، وسبب من أسباب األزمة السياسية اليت تعيشها البالد اليـو
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ساعد على خلق ىذه الصورة السلبية عنها عند املواطنُت ضعف األحزاب السياسية 
 .نفسها، وقلة خربة قادهتا

ال يعترب التنظيم القانوين لألحزاب السياسية ىو اجلانب الوحيد املؤثر يف عملية تطورىا  -7
وذماحها يف أداء مهامها ووظائفها، بل توجد عوامل أخرى ذات أشمية أبرزىا ثقافة اجملتمع 
واترطمو ومدى مساح السلطة ٔتمارسة ادحرايت السياسية وقبوهلا لألفكار اجلديدة وأساليب 

 َت عنها.التعب
إف عدـ قدرة األحزاب السياسية يف ليبيا على التأثَت املباشر على املواطنُت وٖتفيزىم  -8

ودفعهم إىل املشاركة الفاعلة يف العملية االنتخابية كاف سببًا يف ازمفاض مستوى مشاركتهم 
 يف انتخاابت املؤ٘تر الوطٍت العاـ أو انتخاابت جملس النواب اليت أجريت مؤخراً.

لقد توسع قانوف األحزاب السياسية اللييب يف ٖتديد عدد الشروط الالزمة لتأسيس  -9
بريطانيا(،  -األحزاب السياسية، يف حُت أف األصل يف دوؿ الدظمقراطيات البربية )فرنسا 
 ىو حرية أتسيس األحزاب السياسية دوف استلزاـ ترخيص أو إذف من أي جهة.

 التوصيات  -اثنياا 
النص على حظر تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديٍت أو من األشمية أف يتم  نرى -1

اليت نص على استحداثها ، وأف يسند للمحكمة الدستورية أو طائفي عرقي أو قبلي
 سلطة حل األحزاب السياسية اليت تقـو على ىذا األساس.مشروع الدستور 

لوزارة العدؿ التابعة وف األحزاب شؤ مل يكن موفقًا عندما أقر بتبعية جلنة  قانوفف الإ-2
 . لتأكيد حيدهتا ونزاىتها من األفضل إسناد مهمة ىذه اللجنة إىل القضاء رىللحكومة؛ ون

النص على أف املشرع ملتابعة إجراءات أتسيس األحزاب السياسية كاف يتعُت على -3
ظيمو عند تن يسمي ادحزب اسم العضو أو الشخص الذي ينوب عنو يف إجراءات أتسيسو

 إلجراءات أتسيس األحزاب.
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وىي بصدد دراسة طلبات أتسيس جلنة شؤوف األحزاب أعتقد من املفيد أف ٘تنح  -4
اختصاص طلب ما ترى أنو الـز من أوراؽ أو بياانت من ذوي الشأف أو من أي األحزاب 

يف سبيل القياـ بعملها أف ٕتري ما تراه من ْتوث أو أف يسمح هلا جهة أخرى. و 
واملتعلقة بتأسيس  استقصاءات أو دراسات للوقوؼ على حقيقة األمور املعروضة عليها

 .األحزاب السياسية
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