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 األحزاب السياسية وأثرها على النظام السياسي يف العراق

 ) دراسة يف احلريات واحلقوق(
                                                

 خلف هزالزياد ن.ن.                                              

 ملية الكاهون والغالقات الدولية                                             

 قسن الكاهون/ حامغة حيىان                                         

 
 المقدمة

 اواًل: مدخل تعريفي بالموضوع:
تعتبر االحزاب السياسيي  نيا ا يؤ ناسسيات اا  ظياؤ سياسي  نيا ؤ س سيا االسياس      

الذا يقوؤ عميه ال ظاؤ السياس  وتمعب دورًا كبيرًا في  ب ياا ف فسي  احيدو الوسيا ي التي  
لنرشييحوا لقيييادة وةدارة ال ظيياؤ السياسيي  والتيي   مييت الكتييير نييا الدسيياتير اايمجييا اليسييا 

 ري  تاسيسسا وننارستسا نا نبي االفراد.حعمى   ون سا الدستور العران
فال ظاؤ السياسي  يعتبير االسياس او القاعيدة التي  تب يى عميسيا االحيزاب السياسيي  والتي  

 تعتبر انرًا البد ن ه لننارس  السمط . 
 ثانيًا: اهمية البحث:

نا  تعتبر حري  تاسيس االحزاب السياسي  تكنا ة ني  نوضوع البحث ف  اا        
ال ظيييياؤ  فييييةدارةف ة ييييؤ الوتييييا ن والضيييينا ات التيييي   مييييت عميسييييا نبيييياد  حقييييون اال سيييياا

السياس  ف  العران وتول  القيادة فيه ال ينكا اا تتحقن نا نبي اا شخص بدوا اا 
ويجيب اا تكيوا   ياك حريي   يكوا   اك حزب سياس  يدعنه نادييًا ونع وييًا واعينيياً 

وابط وشيييروط نعي ييي  يحيييدد ا نيييا وا االحيييزاب فييي  تاسييييس االحيييزاب السياسيييي  وفييين ضييي
السياسييي  الييذا الزاي نجييرد نشييروع ولييؤ يييتؤ تمييديقه لحييد االا ننييا يجعم ييا  بقييى عمييى 

 .1991لس    30نا وا رنؤ 
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 وانييياؤ  يييذ  اال نيييي  تبيييرز ضيييرورة وجيييود االحيييزاب السياسيييي  وحريييي  تاسيسيييسا بنيييا     
نيور والقضيايا السياسيي  واالنتميادي  ترتبط به نا توعي  وتكويا الرةا العاؤ بجنيع اال

كنيييا تقيييوؤ االحيييزاب ف واالجتناعيييي  ننيييا ييييادا اليييى ربيييط النيييواط يا بقضيييايا نجيييتنعسؤ
السياسي  بنرانب  اعناي القا نيا عمى الحكؤ عمى  حو يحيوي دوا ا حيرافسؤ ويقيود  ليى 

بنيا  تحقين نممح  النجتنع السياسي  فضيًي عيا دور يا النياتر في  العنميي  اال تخابيي 
تقدنييه نييا نرشييحيا ةو بنسيياعدتسا لم يياخبيا عمييى تكييويا ن اعيياتسؤ االنيير الييذا جعييي 

 االحزاب نا ا ؤ اركاا ال ظاؤ الدينقراط .
والا ت ظيييؤ الحريييات  ييو الييذا يعطيسييا نينحسييا الحقيقييي  الوانعييي  وينكييا االفييراد نييا 

 سا نيا خييي التنتع بننارستسا ف لذلك حرمت الدساتير عمى ت ظيؤ  ذ الحري  وضينا
تحديييييد االطيييير والنبيييياد  االساسييييي  لسييييا تاركييييً  لمقييييا وا العييييادا نسنيييي  ت ظيييييؤ شيييياو سا 

 التفميمي  ورسؤ  طانسا وحدود ا .
 ثالثًا: هدف البحث:

 االحيييييزاب السياسيييييي  واال ضيييييناؤ اليسيييييا يييييو اا  السيييييدد نيييييا دراسييييي   يييييذا البحيييييث    
جييدًا واساسيي  اييير ا ييه  انيير نسييؤ الييذا يعتبيير  لييى وجييود ال ظيياؤ السياسيي  وةخضيياعسا

يجيييب اا يكيييوا فييي  اطييير نا و يييي  دسيييتوري  تييي ظؤ عنيييي  يييذ  االحيييزاب واا ال ي حيييرد 
 ف النشرع العادا عا الغرض الذا نمد  الدستور و و كفال   ذ  الحري 

 رابعًا: مشكمة البحث ونطاقه: 
ب  ود االشارة باا  طان البحيث نيد تيؤ تحدييد  في  نوضيوع الحريي  بتاسييس االحيزا    

السياسي   وةتر ا عمى ال ظاؤ السياس  القا ؤ ف  العران لكوا اا نشكم  البحث والجدي 
 تكنا ف   اتيا النسالتيا. 

 خامسًا: فرضية البحث:  
اا االحزاب السياسي  واال ضناؤ اليسا تتير الحاج  الناس   لى وضع نعيار عيادي     

بحييين االفيييراد فييي  ا شيييا   :ااوالهم   ودنيييين لمتوفيييين بييييا نميييمحتيا نتعارضيييتيا تتميييي 
ت ظينات سياسي  لمتعبير عا آرا سؤ وافكار ؤ نع ضناا عدؤ تسديد ؤ ةو النساس بسؤ 

ف ي  ذا نا تعرضوا  لى التجاوزات واالخطا  المادرة عا السمطات العان  ف  الدول  ف 
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بحن الدول  والنجتنع ف  الدفاع عا كيا يسنا اليذا نيد  : حين تتصل المصمحة الثانية
ي السنيييا العيييدواا  ذا نيييا تب يييت  يييذ  الت ظينيييات آراً  ةو ةفكيييارًا نخالفييي  لم ظييياؤ العييياؤ ةو 

 القوا يا ةو االيديولوجي  الت  يانا بسا الحكاؤ .نع اتبعت وسا ي تتعارض 
اختر ييا نوضييوع حرييي  تاسيييس وليسييباب النتقدنيي  ف والتيي  رةي ييا ا سييا جييديرة بالبحييث    

 االحزاب السياسي  واتر ا عمى ال ظاؤ السياس  ف  العران.
 سادسًا: هيكمية البحث:

 عميه فقد رةي ا اا  بحث نوضوع الدراس  وفن التقسيؤ اآلت : 
االحيييزاب السياسيييي  واتر يييا عميييى  نا يييي  ت ييياوي فييي  النبحيييث االوي:   قسيييؤ البحيييث اليييى نبحتييييا:

االحيزاب  نفسيوؤقسيؤ  يذا النبحيث اليى نطمبييا:  ت ياوي في  النطميب االوي: وس ياسي  ال ظاؤ الس
السياسيييي  و شييياتسا فييي  حييييا  ت ييياوي فييي  النطميييب التيييا  : اتييير االحيييزاب السياسيييي  عميييى ال ظييياؤ 

  وعينتسا بالحريات العان ف انا النبحيث التيا   فسي ت اوي فييه حقيون االفيراد في  تاسييس ياسالس
في  حييا ه اليى نطمبييا:  ت ياوي في  النطميب االوي: الحين الدسيتورا االحزاب السياسي  وس قسين

  ت اوي ف  النطمب التا  : الحن القا و  .
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 المبحج االول

 مفىون االحزاب السياسية واثروا على الهظان السياسي

اا االحييزاب السياسيييي  نييا الظيييوا ر النسنييي  التيي  البيييد ن سيييا لمومييوي اليييى السيييمط      
ال ظاؤ السياس   و االساس اليذا تب ي   باعتباروتاتر تاتيرا كبيرًا عمى ال ظاؤ السياس  

عمييييييه االحيييييزاب ونيييييا خيليييييه يتوليييييوا نرشيييييح  االحيييييزاب ادارة ال ظييييياؤ وا شيييييا  الدولييييي  
شيييا والن افسييي  النشيييروع  فييي  تيييول  الن اميييب والناسسيييات الحكونيييي   نيييا خييييي التر 

الحكونييي  ف ونبييي التطييرن الييى حرييي  تاسيييس االحييزاب وبييياا حقييون االفييراد فيي  ا شييا سا  
البييد ل ييا نييا بييياا نا يتسييا و شيياتسا ونييا تييؤ بييياا اتر ييا عمييى ال ظيياؤ السياسيي  وعينتسييا 

ميب االوي: نا يي  بالحريات العان  و ذا نا س تطرن الييه في   نطمبييا:  ت ياوي في  النط
اتيير  االحييزاب السياسييي  عمييى ال ظيياؤ  وفيي  النطمييب التييا  : فاالحييزاب السياسييي  و شيياتسا

 السياس  وعينتسا بالحريات العان .
 

 المطلب االول

 ماوية وهصأة االحزاب السياسية

االحزاب    ناسسي  نيا ناسسيات ال ظياؤ السياسي ف  وتعتبير نيا ا يؤ وابيرز  يذ     
عا طريقسا يتؤ تاسييس الدولي  وكافي  ناسسياتساف ليذا فسي  تعتبير اوليى الناسسات س ه 

. وتعيييود السياسييي  يييذ  الناسسيييات التييي  بوجود يييا ييييتؤ تواجيييد بيييان  ناسسيييات ال ظييياؤ 
االحزاب السياسي  ف   شاتسا الى اموي اجتناعي  وسياسي  واساسي  ف  ب ا  النجتنع 

نا يي  االحيزاب السياسيي  البيد نيا  والدول . ليذا كياا لزانيًا عمي يا نبيي الخيوض في  بيياا
 تسا وفقًا لنا يم :  شاوعا  نا ي  االحزاب السياس  تحدث عا وعميه سبياا  شاتسا. 

 ماهية االحزاب السياسيةاواًل: 
ينكييا تعريييد الحييزب السياسيي  فيي  بييياد  االنيير عمييى ا ييه: نجنوعيي  نييا االفيييراد     

تجنعسييؤ فكييرة نعي يي  تييدفعسؤ لمعنييي النتوامييي فيي  سييبيي اسييتيؤ السييمط  وذلييك لتحقييين 
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كنيييا ينكييا تعرييييد االحيييزاب السياسيييي  با سييا ناسسييي  نيييا ناسسيييات  (1)ا ييداد نعي ييي .
ا نات. و ذ  السنات    اساسسال ظاؤ السياس  يتنيز بعضسا عا بعض بعدد نا الس

يييييدلوجياتساف وطبيعيييي  ناعييييدتسا الجنا يرييييي  وعينتسييييا آاالجتنيييياع  وا ييييدافسا السياسييييي  و 
وةدوار ا ف  ال ظاؤ السياس ف وتراكيبسا وا ظنتسا الداخمي  وطرا ن ننارسي   االجتناعي ف
وحريييي  ونيييد اكيييد الدسيييتور العرانييي  ال افيييذ عميييى ا نيييي  االحيييزاب السياسيييي   (2)ة شيييطتسا.
حرييييي  تاسيييييس الجنعيييييات واالحييييزاب السياسيييييي ف ةو عمييييى ا يييييه   حيييييث  ييييصتاسيسييييسا 

عميى  -تا يياً  -كنيا يفسيؤ نيا النيادة اعيي . اال ضناؤ اليسيا نكفولي ف ويي ظؤ ذليك بقيا وا
ا ييييه اليجييييوز اجبييييار اا شييييخص عمييييى اال ظنيييياؤ الييييى اا حييييزب او جنعييييي  او جسيييي  

العضيييوي  فيسيييا. و يييذا ييييدي عميييى اا الدسيييتور ف او اجبيييار  عميييى االسيييتنرار فييي  سياسيييي 
العرانيي  ياكييد عمييى حرييي  تاسيييس االحييزاب السياسييي   ظييرا لكييوا ال ظيياؤ السياسيي   ظيياؤ 

حييث  2003و ذا يعتبر جديدًا ف  العران وذلك بعد احداث عميؤ  (3)دينقراط  تعدداف
السياسيي  ليؤ يكييا   يياك نبييي  ييذا التيياريب تعددييي  حزبييي  لوجييود الحييزب الواحييدف فممحييزب 

عينيييي  كبيييييرة ووتيقيييي  بال ظيييياؤ السياسيييي  فكمنييييا كيييياا ال ظيييياؤ تعييييددا دينقراطيييي  كا ييييت 
االحييزاب كيييذلمك والعكييس ميييحياف و ييذا ينكيييا نيحظتييه نيييا خيييي الدسيييتور العرانييي   

وتاسيسييييًا عمييييى نييييا تقييييدؤ النانييييت والدسييييتور العرانيييي  الحييييال .    1970المييييادر سيييي   
خيييي تحديييد كييي نييا النع ييى المغييوا  سيي حاوي مييياا  تعريييد لمحييزب السياسيي  نييا

 والنع ى االمطيح  عمى ال حو اآلت  :
 اواًل : النع ى المغوا:

 تا يًا : النع ى االمطيح :
 

                                                           

( ا ظر د. حساا نحند شفين العا  ف اال ظن  السياسي  والدستوري  النقار  ف نطبع  جانع  1(
 255فص1986بغدادف بغدادف س   

(  ة ظر د. مالا جواد كاظؤ و د عم  االب العا  ف اال ظن  السياسي ف العاتك لم اع  2(
 93فص1990الكتابف القا رة ف

 الفقرة اواًل( نا الدستور العران  ال افذ. -39( ا ظر النادة )3)
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 :اواًل : المعنى المغوي
 و  ي مرد النع ى المغوا لكمني  ) حيزب (  ليى الطا في  ف وحيزب الرجيي اميحابه ف   

 .(1)القرآا) تحزبوا ( تجنعوا ف ون ه ايضًا احزاب 

انا كمن  ) سياس  ( فس  نياخوذة نيا كمني  ) سياسي  ( التي  تع ي  كيي نيا يتميي     
بشياوا الدولي  و ظيياؤ الحكيؤ فيسييا ف ونيا ليفييراد نيا حقيون ونييا عمييسؤ نييا واجبيات فيي  

 .(2)البي   السياسي  الت  يعيشوا فيسا
 ثانيًا : المعنى االصطالحي

اوي التعريفات التي  وضيعت في   يذا النجياي  يو تعرييد ) ب ييانيا كو سيتاا ( ف      
با ييييه )) اجتنيييياع رجيييياي يعت قييييوا العقيييييدة  1816حيييييث عييييرد الحييييزب السياسيييي  عيييياؤ 

وعرفه )  ا زكمسا ( با ه )) تمك الن ظني  التي  تجنيع بييا رجياي  السياسي   فسسا (( .
 . (3)ادارة الشاوا العان  (( ذوا رةا واحد لتضنا لسا تاتيرًا حقيقيًا ف  

ونييا النيحييظ اا اامييب التعريفييات التيي  مييااسا فقسييا  الفكيير الميبراليي  تركييز عمييى    
السدد ال سا   لمعنمي  السياسي  الت  ينارسسا الحزب ف والذا يتنتي في  الوميوي  ليى 
و السمط  بوسا ي دستوري  نا خيي ترشيا اعضا  الحزب ف  اال تخابيات البرلنا يي  ة

 الر اسي .
 و ذا نا  جد  واضحًا ف  تعريد ) اوستا ر   ( لمحيزب السياسي  حييث عرفيه با يه    

) جناعيييي  ن ظنيييي  ذات اسييييتقيي ذاتيييي  تقييييوؤ بتعييييييا نرشييييحيسا ف وتخييييوض النعييييارك 

                                                           
ف  1982( نحند با اب  بكر با عبد القادر الرازا . نختار المحاح ف الكويت : دار الرسال  ف (1

 . 133ص
( د. احند سويمؤ العنرا . نعجؤ العموؤ السياسي  النيسر ف القا رة : نطابع السي   النمري  (2

 . 87ف ص 1977العان  لمكتاب ف 
 ا زكمسييييا . الدينقراطييييي  ف طبيعتسييييا ونينتسييييا ف ترجنيييي  عمييييى الحنانميييي  ف القييييا رة : النكتبيييي   (6)

 . 22ف ص 1953اال جمونمري  ف 
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اال تخابيييييي  عميييييى انيييييي الحميييييوي عميييييى الن اميييييب الحكونيييييي  والسين ييييي  عميييييى خطيييييط 
 .(1)الحكون (

كر االشيتراك  نيد ابيرز نفسيوؤ الحيزب الطبقي  نيا خييي نيا وف  النقابي  جد اا الف   
وضيييييع نيييييا تعريفيييييات فييييي  اطيييييار  يييييذا الفكييييير ف فيييييالحزب السياسييييي  نيييييا وجسييييي   ظييييير 

المي ي ييييي  نييييا  ييييو  ال تعبييييير عييييا نمييييالا طبقيييي  اجتناعييييي   –االيديولوجيييي  الناركسييييي  
 :(2) .والحزب التورا حسب رةا ) جوزيد ستاليا (  و نا تجتنع فيه المفات اآلتي 

 اا ينتي الطميع  الن ظن  نا الطبق  العانم  . .1
 . نن  اشكاي الت ظيؤ البروليتارا الطبق  ف وآداة ديكتاتوري  البروليتاريا.2
. وحيييدة االرادة التييي  تسيييتمزؤ رفيييض التكيييتيت واال قسيييانات واجيييرا  التطسيييير الحزبييي  3

 .لمتخمص نا الع امر اال تسازي 
لسياسي  في  اسيا  الجنيع بييا الع امير االساسيي  لمحيزب وند حياوي فريين اخير نيا الفق

كيييي تعرييييد ليييه ف و يييذا نيييا  يحظيييه فييي  تعرييييد )) البالونبيييارا (( و )) وي ييير (( حييييث 
 -: (3)اشترطا توافر اربع  ع امر   

 . استنراري  الت ظيؤ.1
. اا ينتد الت ظيؤ ليشيني اطيراد النجتنيع كافي  دوا اا يقتمير عميى ف ي  نعي ي  2

 اداري  دوا اخرو .ةو وحدة 
 . السع   لى اال فراد بالسمط  ةو النشارك  فيسا .3
 . ا تناؤ الحزب بالحموي عمى التاييد الشعب   .4

                                                           

( ذكييير  د . طيييارن عمييي  الساشييين . االحيييزاب السياسيييي  ف بغيييداد: شيييرك  الطبيييع وال شييير اال ميييي  ف 7)
 . 77ف ص 1968

ف بغداد : نطبعي  دار السييؤ  1 ظؤ الحزبي  ف ط( ذكر  د . شنراا حنادا . االحزاب السياسي  وال2)
 . 27ف ص 1972ف 

( ذكيير  د. اسييان  الغزالييي  حييرب . االحيييزاب السياسييي  فيي  العيييالؤ التالييث ف سمسيييم  عييالؤ النعرفييي  ف 3)
 .19-18ف ص1987الكويت : بي نطبع  ف 
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وايييييت وفينييييا يتعميييين بالفقييييه العربيييي  ف فقييييد عييييرد اسسييييتاذاا ) نمييييطفى المييييادن و    
 ( الحييزب السياسيي  با ييه )) جناعيي  نييا ال يياس يييربطسؤ نبييدة سياسيي  واحييد ولسييؤابييرا يؤ

نسؤ زنياؤ  ظاؤ نعيا يسيروا عمييهف و يؤ يرنيوا  ليى تحقيين نبياد سؤ عيا طريين اسيتي
 . (1)االنور ف  حكوناتسؤ ((

وعرفيه ) د. سييميناا نحنيد الطنيياوا ( با يه )) جناعيي  نتحيدة نييا االفيراد ف تعنييي      
 (2)((ف بقمد ت فيذ بر انج سياس  نعيا بنختمد الوسا ي الدينقراطي  لمفوز بالحكؤ

 
 نشأة االحزاب السياسيةنيًا: ثا
تحييدث النيير  يسياسييي  نحييددة. وحيييا  –االحييزاب السياسييي  وليييدة بي ييات اجتناعييي     

عييا  شيياة االحييزاب السياسييي ف ي مييرد ذ  ييه ةواًل الييى  شيياة الحزبييي  ةو ال ظيياؤ الحزبيي  
ف كظا رة عان ف ال تقتمر عمى ن اطن ةو ةحزاب نعي  . وي مرد ذ  ه تا ييا تاريخياً 

الى  شاة االحزاب ف  ن ياطن نعي ي ف كياا تكيوا في  اوربيا او اسييا او انريكيا اليتي يي  
برالييي  ةو اشيييتراكي . يةو الييوطا العربييي ف والييى ةحيييزاب نعي يي ف كييياا تكييوا نحافظييي  ةو ل

ناتسا العانيي ف ظييا رة جديييدةف بييدةت فيي  القييرا وتنيي  اتفييان عيياؤ عمييى اا االحييزابف بسيي
  (3)التاسع عشر.

كنييا يتفيين بينبييورا نييع نييوريس دوفرجيييه فيي  اا االحييزاب وجييدت فيي  القييرا التاسييع    
 1822عشيير حيييث ظسييرت فيي  ا كمتييرا بمييورة واضييح  بعييد االميييح اال تخيياب  لعيياؤ 

 تخابيي ف وفي  الوالييات ونياؤ الن ظنات النحميي  عميى اتير  بتسيجيي ال ياخبيا في  نيوا ؤ ا
 1830النتحيييدة االنريكيييي  ظسيييرت االحيييزاب ن يييذ عسيييد الييير يس جاكسيييوا حيييوال  عييياؤ 

وتوسيييعت االحيييزاب فييي   شييياطسا ليييتظؤ ايضيييًا الوحيييدات االداريييي  الميييغيرة. انيييا فر سيييا 
                                                           

قييا رة ف نطبعيي  ف ال 2( نمييطفى المييادن ووايييت ابييرا يؤ ف نبيياد  القييا وا الدسييتورا النقييارا ف ط1)
 . 110ف ص 1925النعارد ف 

-296ف ص1988( د. سميناا نحند الطنياوا ف الي ظؤ السياسيي  ف القيا رة: دار الفكير العربي  ف 2)
297. 

 94-93د. مالا جواد كاظؤ ود. عم  االب العا  ف اال ظن  السياسي ف نرجع سابنف ص  (12(
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والنا يييا فقييد كا ييت   الييك الزنيير البرلنا ييي  وال ييوادا السياسييي  التيي  انتييد  شيياطسا الييى 
ف  كي نا فر سا والنا يا. وف  الدوي العربي   1848بعد تورات عاؤ الجنا ير خام  

كا ييت فتييرة نييا نبييي الحييرب العالنييي  االولييى ايييذا ًا ببييد  الت ظينييات الحزبييي  عمييى شييكي 
كتيييي واحييييزاب ميييغيرة يطالييييب القسييييؤ ن سيييا بالجنسورييييي  واال فمييياي عييييا االنبراطورييييي  

 . (1) لعتنا ي العتنا ي  واالخرو باالميح ضنا االنبراطوري  ا
فيياسحزاب السياسييي  ندينيي  جييدًا الييى درجيي  اا حظييارات رونا ييي  وااريقييي  كا ييت نييد    

 .(2) شسدت ننارسات حزبي  ن سا نايدة لقادة االحزاب ون سا نعارض  لسا
ف  ضو  ذلك الحظ ا اا  شاة االحزاب السياسي  لييس حيديتًا وا نيا ن يذ فتيرة بعييدة     

وكييياا ل شييياتسا اتييير كبيييير فييي  االسيييتقيي والحريييي  وا شيييا  ال ظييياؤ السياسييي  فييي  اليييدوي 
 العربي  ون سا العران 

فف  الوطا العرب   شات االحزاب ف  اواخر القرا التاسع عشرف وليؤ تكيا  شيات  يذ  
برلنا ييي  راسييخ ف فمييؤ يكييا الباعييث  -ظييي دوي نسييتقم  وةوضيياع دسييتوري  االحييزاب فيي 

عمى نيانسا   تخابيًا ةو برلنا يًاف بي ةنان  ة ظن  حكؤ نستقم  وحياة دستوري  ف  النقاؤ 
 االوي.
اذ كياا نحظيورًا نيانسيا في  اا جيز  نيا  1908فف  العران تؤ ة شا  االحزاب عياؤ    

النعطيف  1876حاد والترن  الذا تنكا نا اعادة دستور الدول  العتنا ي . كحزب االت
تؤ تؤ ا شا  حزب الحري  واال تيد عمى ارار الحزب السابن. كذلك في  نمير ا شي  

                                                           

-256والدستوري  النقار  ف نرجع سابنف صد. حساا نحند شفين العا  ف اال ظن  السياسي   (1)
257. 

(2) Bury J. Ahistory of freedom of thought. London : The home University   
library , 1930 , P.P. 15 – 22. 
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كاا ف  نقدن  ا دافيه اليتخمص نيا السين ي   1908اوي حزب بقيادة احند عراب  عاؤ 
 . (1) االج بي 

سيي  ووجيود ال ظياؤ السياسي  فياالحزاب فاذًا   اك عين  كبيرة بيا وجود االحيزاب السيا
السياسي  لسا فضي كبير ف  ا شا  اال ظن  السياسي  ونا تيؤ ا شيا  الدولي . فيي ينكيا 
سا شيييخص اا يميييي اليييى الدولييي  نسيييتقًي نيييا ليييؤ يكيييا   ييياك حزبيييًا يدعنيييه ويفيييتا ليييه 

 الطرين لموموي.  
 

 المطلب الثاهي

 وعالقتىا بالحريات الغامةاثر االحزاب السياسية على الهظان السياسي 

لألحزاب السياسي  كنا ذكر ا اترًا كبير عمى ال ظاؤ السياسي  اا ليؤ  قيي ا سيا السيبب    
الر يسيي  فيي  وجييود  ييذا ال ظيياؤ. كنييا لألحييزاب السياسييي  عينيي  كبيييرة بالحريييات العانيي  
فسيي  احييد جوا ييب الحريييات العانيي  فييالنواطا حييرًا فيي  تاسيييس  ييذ  االحييزاب ولكييا وفيين 

اتيييير  سيييي ت اولسا فيييي   قطتيييييا ر يسيييييتيا ف االولييييى تتنتييييي فيييي  ضييييوابط واجييييرا ت نعي يييي 
عينيي   . انييا التا ييي  فسييود  تحييدث فيسييا عييااالحييزاب السياسييي  عمييى ال ظيياؤ السياسيي 

 االحزاب السياسي  بالحريات العان .
 

 اثر االحزاب السياسية عمى النظام السياسياواًل: 
اا ال ظييياؤ الحزبييي  يتييياتر بال ظييياؤ السياسييي  فييي  جنمتيييهف وبكيييي نيييا ع امييير  عميييى    

ا فراد. و ذا انر طبيع ف سا ال ظاؤ السياس   و االساس او القاعدة الت  يقيوؤ عميسيا 
ال ظاؤ الحزب . ونا ال ظاؤ الحزب  اال ب ا  نيا عيدة اب يي  نقاني  فيون ال ظياؤ السياسي  

لحزب  ال يظي نجرد تابع لم ظاؤ السياس  او نتاترًا بيه. واا كاا ا نسا. ولكا ال ظاؤ ا
فقد ياتر ال ظاؤ الحزب   فسه ف  ال ظاؤ السياس  تاتيرات تختمد نا  ظياؤ حزبي  اليى 

                                                           

ا ظر د. ا  ظر د. مالا جواد كاظؤ و د عم  االب العا  ف اال ظن  السياسي ف نرجع سابنف   (1)
 .79ص
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نكا   الى ظيرد اخير يوجيد فييه. ونيد اميبا  يذا التياتير  –اخرف ونا ظرد تاريخ  
االحادي   -ي  النختمف عمى حد نا الوضوح بحيث ةخذ نعه التنييز بيا اال ظن  الحزب

ف ينييييييف كنييييا ييحييييظ )ديفرجييييه(ف الييييى ةا يكييييوا  ييييو التميييي يد  -والت ا يييي  والتعددييييي 
 اسساس  لأل ظن  السياسي  النعامرة  فسسا.

والبد نا التنييز بيا االحزاب الناسس  اا الت  تقيوؤ  ي   فسيسا بتاسييس ال ظياؤ      
د نياؤ ال ظاؤ السياس . ونا الطبيع  السياس ف واالحزاب اليحق  و   الت  تاسس بع

اا الحزب الناسس  و الذا يرسؤ ةسس ال ظاؤ السياس  نبي انانتهف و و الذا يطور  
بعد ذلك وفقًا ستجا اته السياسي  وااليديولوجي . وف   ذ  الحال  ال ينمك الحزب نك ي  

طمييب االنيير التيياتير عمييى ال ظيياؤ السياسيي  فحسييبف بييي نك يي  تغيييير  ييذا ال ظيياؤف اذا ت
ذليك. و يذا ي طبين عميى جنييع االحيزاب التيي  تسيقط ا ظني  سياسيي  وتقييؤ ا ظني  بديميي  

 .(1) اتر توليسا السمط 
انييا االحييزاب اليحقيي  فسيي  بطبيعيي  الحيياي ال تنمييك القييدرة عمييى تغيييير ال ظيياؤ السياسيي  

حييزاب الييذا تقييوؤ فيي  ظمييهف بييي ال تسييتطيع احيا ييًا العنييي اال باجازتييهف كنييا تنمكسييا اال
 الناسس . 

ولك سا تستطيع التاتير ف  ال ظاؤ السياس  اذا نمكت القدرة الذاتيي  عميى اتيا يه ووجيدت 
الظييرود النوضييوعي  التيي  تيسيير . ونييد يكييوا  ييذا التيياتير نييا القييوة بحيييث يييادا الييى 

 . (2)تغيير جا ب اساس  نا ال ظاؤ السياس  
  

                                                           

مالا جواد كاظؤ ود. عم  االب العا  ف اال ظن  السياسي ف نرجع سابنف   ا ظر: د. (1)
 117-116ص

( 2 ا ظر: د.  مالا جواد كاظؤ ود. عم  االب العا  ف اال ظن  السياسي ف نرجع سابنف (
 .117ص
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 العامةعالقة االحزاب السياسية بالحريات ثانيًا: 
ال يتسييي ى ل يييا االحاطييي  بعينييي  االحيييزاب السياسيييي  بالحرييييات العانييي  اال نيييا خييييي    

 التعرد عمى تمورات الفقسا  ف  تم يفسؤ لمحريات العان  .
تعيد ا شيا  االحيزاب السياسييي   –التقميديي  والحديتي   –والنيحيظ اا  يذ  التمي يفات    

النع وييييي  التيييي  تسييييا ؤ فيييي  ا شييييا   ظييييؤ واال ضيييناؤ اليسييييا نييييا بيييييا الحريييييات الفكرييييي  و 
 اجتناعي  .

وي مرد نع ى الحريات الفكري   لى حن االفراد ف  اعت ان االفكيار والنبياد  نيا     
دوا نيود ف اير اا الفكر بياط   ي حمير في  داخيي الي فس ف فياذا ا طمين نيا البياطا 

 . (1) لى العالؤ الخارج  وعمؤ به ال اس كاا اتر  ابمغ 
ذا االسييياس تعيييد حريييي  اليييرةا والتعبيييير بنتابييي  الحريييي  االؤ لسيييا ر الحرييييات وعميييى  ييي   

الفكريي  ف ويقمييد بسييا اا يكييوا اال سيياا حييرًا في  تكييويا رةيييه دوا تبعييي  ةو تقميييد الحييد 
واا يكوا له كاني الحريي  في  التعبيير عيا رةييه ف وتتميي بحريي  اليرةا والتعبيير حريي  

 ال ضناؤ اليسا وحري  المحاف  .االجتناع وحري  تاليد الجنعيات  وا
حيييييزاب السياسيييييي  ونزاولييييي  ولحريييييي  اليييييرةا والتعبيييييير اتييييير واضيييييا عميييييى تاسييييييس اال   

ف فيييالحزب السياسييي  نيييا  يييو اال تجنيييع الميييحاب رةا واحيييد ف فييياذا ليييؤ يكيييا  شييياطاتسا
ا شيا  احييزاب  ليفيراد ابتييداً  حين ابييدا  آرا سيؤ والتعبييير ع سيا ف ال ينكييا القيوي بانكا ييي 

 .(2)دو نا تنمن ال ظن  الحكؤ القا ن سياسي  نوي  ونادرة عمى تنتيي الجنا ير بمدن 
اييير اا ا ييدار  ييذ  الحرييي  نييا نبييي السييمطات العانيي  فيي  الدوليي  ال يقضيي  بشييكي    

كانيي عميى ا شيا  االحيزاب السياسيي  ف الا  يذ  الت ظينيات ينكيا اا تتاسيس وتنييارس 
وع د ذلك تظسر خطورتسا عميى  ظياؤ الحكيؤ ف في  حياي لجو سيا  ف شاطسا بمورة سري 

                                                           

( د. مبح  النحنما   . اركاا حقون اال ساا ف بحث نقارا ف  الشريع  االسيني  والقوا يا 1)
 . 141ف ص1979بيروت : دار العمؤ لمنيييا ف الحديت  ف 

 .93ف ص 1974 الكتب عالؤ : القا رة ف الشعبي  السياسي  الت ظينات . راس ةبو د. الشافع (  2)
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 ليى اسييتخداؤ القيوة  ذا نييا سياد االعتقيياد ليدو الجناعيي  النحكوني  با سييا الوسييم  الوحيييدة 
 (1)لمتغيير.

وننا يدي عمى العين  الوتيق  بيا االحزاب السياسي  والحريات العاني  نيا  جيد  في     
ادراج حرييييييي  ا شييييييا  االحييييييزاب السياسييييييي   مييييييوص نعظييييييؤ الدسيييييياتير التيييييي  تضيييييين ت 

واال ضناؤ اليسيا نيا ضينا حقيون وحرييات اال سياا االساسيي  التي  تيواترت ال ميوص 
الدستوري  عمى ضنا سا ووجوب احترانسا . ولؤ يقتمر  ذا عمى ال ميوص الدسيتوري  
الوط ييي  بييي تخطييا  ليشييني الوتييا ن الدولييي  الخاميي  بحقييون اال سيياا ف حيييث  مييت ؤ 

           عمييييييى ا ييييييه: 1948اال سيييييياا المييييييادر عيييييياؤ ا االعيييييييا العييييييالن  لحقييييييون ( نيييييي20)
( 22)) لكي شخص الحن باالشتراك في  الجنعييات والجناعيات السيمني  (( وكيذلك ؤ )

حيث  ميت عميى اا  1966نا العسد الدول  لمحقون الند ي  والسياسي  المادر عاؤ 
بنيا في  ذليك تشيكيي ال قابيات ةو  .لكي فيرد الحين في  حريي  النشيارك  نيع االخيريا 1))

 اال ضناؤ اليسا لحناي  نمالحه.
. ال يجيييوز وضيييع القييييود عميييى ننارسييي   يييذا الحييين ايييير تميييك الن ميييوص عميسيييا فييي  2

فيي  نجتنييع دينقراطيي  نمييالا االنييا القييون  ةو السييين   القييا وا والتيي  تسييتوجبسا
العانيييي  ةو ال ظيييياؤ العيييياؤ ةو حناييييي  المييييح  العانيييي  ةو االخييييين ةو حناييييي  حقييييون 

 . (2)االخريا وحرياتسؤ
ف (3)واشييارت  لييى  ييذ  الحرييي  كييي نييا االتفييانيتيا االوربييي  واالنيركييي  لحقييون اال سيياا

 1950ربييي  لحقيون اال سيياا المييادرة عيياؤ ( نيا االتفانييي  االو 11) النييادة حييث  مييت
. لكييييي ا سيييياا الحيييين فيييي  حرييييي  االجتناعييييات السييييمني  وحرييييي  تكييييويا 1عمييييى ا ييييه )) 

                                                           

نيتؤ ح ظي شريدف الت ظيؤ الدستورا والقا و   لألحزاب السياسيي  في  العيرانف اطروحي  دكتيورا   (1)
 .19-18فص2003ندنت الى كمي  القا واف جانع  بغدادف 

نمييادر  وتطبيقاتييه الوط ييي  والدولييي ف ن شيياة  –د. الشييافع  نحنييد بشيييرف نييا وا حقييون اال سيياا ( (2
 .354-340فص2008ف 4النعارد باالسك دري ف ط

 .314د. الشافع  نحند بشيرف النمدر  فسهف ص( (3
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الجنعييييات نيييع آخيييريا بنيييا فييي  ذليييك حييين االشيييتراك فييي  االتحيييادات التجاريييي  لحنايييي  
 .((نمالحه

. ال تخضيع ننارسي   يذ  الحقيون لقييود اخيرو ايير تميك النحيددة في  القيا وا حسييبنا 2
تقتضيييه الضيييرورة فيي  نجتنيييع دينقراطيي  لميييالا االنييا القيييون  وسييين  االخيييريا 
وحرياتسؤ ف وال تن ع  ذ  النادة نا فرض نييود نا و يي  عميى ننارسي  رجياي القيوات 

لسييييذ  الحقييييون (( ف انييييا االتفانيييييي   النسييييمح  ةو ) الشييييرط  ( ةو االدارة فيييي  الدوليييي 
( عميى 16) النيادةفقد  مت ف   (1)1969االنريكي  لحقون اال ساا المادرة عاؤ 

. لكيييي شيييخص حييين التجنيييع وتكيييويا جنعييييات نيييع اخيييريا بحريييي  لغاييييات 1اا )) 
ايديولوجييي  ةو دي ييي  ةو سياسييي  ةو انتمييادي  ةو عنالييي  ةو اجتناعييي  ةو تقافييي  ةو 

  ا .رياضي  ةو سوا
. ال تخضيع ننارسي   يذا الحيين اال لتميك القييود النفروضي  نا و ييًا والتي  تشيكي تييدابير 2

ضيييروري  فييي  نجتنيييع دينقراطييي  لنميييمح  االنيييا القيييون  ةو السيييين  العانييي  ف ةو 
ال ظيييياؤ العيييياؤ ةو لحناييييي  المييييح  العانيييي  ةو االخييييين العانيييي  ةو حقييييون االخييييريا 

 وحرياتسؤ .
ادة دوا فيرض نييود نا و يي  بنيا فيسيا الحرنياا نيا ننارسي  . ال تحوي احكياؤ  يذ  الني3

 حن التجنع عمى افراد القوات النسمح  والشرط  ((.
كنا تظسر المم  بيا االحزاب السياسي  والحريات العان  ف  ومد االحيزاب با سيا    

واحدة نا ا ؤ ضنا ات ننارس  الحريات العان  والتنتيع بسيا ف الا االحيزاب السياسيي  
دوا استبداد الحكونات نا خيي نياؤ االحزاب الن ا ضي  لمحيزب الحياكؤ بيدور  تحوي

تجيياوزات السييمطات العانيي  فيي  الدوليي  انيياؤ الييرةا العيياؤ ننييا يفضيي   لييى  الرنابيي  لكشييد
 وناي  وحناي  حقون وحريات االفراد .

القيا ؤ وعمى  ذا االساس تعد االحزاب السياسي  الركيزة االساسي  لم ظاؤ الدينقراط     
عميييى التيييداوي السيييمن  لمسيييمط  نيييا خييييي العنميييي  اال تخابيييي  حييييث يطيييرح كيييي حيييزب 

                                                           

 .323د. الشافع  نحند بشيرف  فس النمدرف ص (1)
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بر انجه وا دافه ف ويقدؤ تبعًا لذلك نرشحيه سيعيًا  ليى الفيوز باامبيي  النقاعيد البرلنا يي  
 . (1)ةو ن مب الر اس  

 
 المبحج الثاهي

 حكول االفراد في تأسيش االحزاب السياسية

و   تاسيس االحزاب السياسي   في  الوتيا ن الدسيتوري  والقا و يي  ت ظؤ  ذ  الحقون    
بنيييا ييييوفر لسيييا نيييدرا اكبييير نيييا الضييينا   واالحتيييراؤ فييي  نواجسييي  سيييمطات الدولييي . وعمييييه 
س قسؤ  ذا النبحث الى نطمبييا:  ت ياوي في  النطميب االوي: الحين الدسيتورا لتاسييس 

الحيين القيا و   لتاسييس االحييزاب  االحيزاب السياسيي ف انيا النطمييب التيا   فسي ت اوي فييه
 السياسي .

 المطلب االول

 الحل الدستوري لتأسيش االحزاب السياسية

ف  النادة  2005وردت االشارة الى  ذا الحن  ف  الدستور العران  الحال  لس        
( ن ييييه كنييييا وردت االشييييارة اليييييه فيييي  الدسيييياتير السييييابق  ون سييييا القييييا وا االساسيييي  39)

وردت االشييييارة اليييييه نييييا خيييييي ضييييناا  ييييذا الدسييييتور لحرييييي  تيييياليد  ف الييييذا انيييي العر 
)) لمعيييرانييا حريييي  ابيييدا  اليييرةا وال شييير واالجتنييياع  عميييى ااحييييث  يييص الجنعييييات ف 

 . (2)وتاليد الجنعيات واال ضناؤ اليسا ضنا حدود القا وا ((
فقييد جييا ت اشييارته  لييى  ييذا النوضييوع بشييكي اكتيير عنونييي  نييا  1958انييا دسييتور    

 . (3))) حري  االعتقاد والتعبير نضنو   وت ظؤ بقا وا ((  ص عمى ااسابقه حيث 
تشييييكييت  ( نييييا  ييييذا الدسييييتور نييييياؤ اييييي   ي يييي  ةو جناعيييي  با شييييا 18ونييييد حظييييرت ؤ)

 عسكري  ةو شبه عسكري  ف وحمرت  ذا الحن بالدول  وحد ا .

                                                           

ف االسك دري  : ناسس  شباب  3( د. ةبو اليزيد عم  النتيت. ال ظؤ السياسي  والحريات العان  ف ط1)
 .121 – 120ف ص 1982الجانع  ف 

 .1925االساس  العران  المادر عاؤ (  نا  القا وا 12( ا ظر النادة )(2
 .1958( نا الدستور العران  المادر عاؤ 10ا ظر النادة )  ((3
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عميييييى اا )) حريييييي  تكيييييويا الجنعييييييات وال قابيييييات  1964فييييي  حييييييا  يييييص دسيييييتور    
و يييص فييي   .(1)بالوسيييا ي النشيييروع  وعميييى اسيييس وط يييي  نكفولييي  فييي  حيييدود القيييا وا((

ري  ةو شييبه ( عمييى اا )) ال يجييوز الييي   ي يي  ةو جناعيي  ا شييا  تشييكييت عسييك79ؤ)
( افراد القوات النسمح  نا اال تنا   لى ةا حزب ةو ف   82ون عت ؤ )  عسكري  (( .

سياسيييي ف وحظيييرت تيييرويج اآلرا  السياسيييي  والحزبيييي  بييييا القيييوات النسيييمح  بايييي  طريقييي  
( و 31فقد تب ى ذات االحكاؤ الواردة ف  كي نا النادتيا ) 1968انا دستور  كا ت .

 .(2)1964 يساا /  /29( نا دستور 79)
(عميييى اا )) يكفيييي الدسيييتور حريييي  اليييرةا 26فقيييد  يييص فييي  ؤ ) 1970انيييا دسيييتور     

وال شييير واالجتنييياع والتظيييا ر وتاسييييس اسحيييزاب السياسيييي  وال قابيييات والجنعييييات وفييين 
اايييراض الدسيييتور وفييي  حيييدود القيييا وا . وتعنيييي الدولييي  عميييى تيييوفير االسيييباب اليزنييي  

 .(3)  ت سجؤ نع خط التورة القون  التقدن  ((لننارس   ذ  الحريات الت
نيييد  يييص عميييى حريييي   2005وبيييالرجوع اليييى  الدسيييتور العرانييي  ال افيييذ الميييادر عييياؤ    

 .(4)تاسيس الجنعيات واالحزاب السياسي ف وضنا حري  اال ضناؤ اليسا
اا الدسييتور العرانيي  الحييال    -1ونييا خيييي اليي ص النتقييدؤ ينك  ييا اا  يحييظ نييا يييات :

تفامييي  يذ  الحريي   ليى  كفي حري  تاسيس اسحزاب السياسي  ف واحاي نوضوع ت ظيؤ
النشيرع العييادا دوا اا يقيييد سيمطته الت ظينييي  بضييوابط نا و يي  مييريح  تمييوا حرييي  

  .تاسيس اسحزاب السياسي  نا تجاوزات السمطتيا التشريعي  واالداري 
رع الدسييتورا العرانيي  اا يحييدد  ييذ  الضييوابط التيي  تنتييي النبيياد  وكيياا االجييدر بالنشيي

االساسييييي  التيييي  ترتكييييز عميسييييا حرييييي  تاسيييييس اسحييييزاب السياسييييي  كنبييييدة النسيييياواة بيييييا 
اسحييزاب السياسييي  وحظيير ونفسييا ةو حمسييا بييالطرين االدارا نييع نيي ا  ييذا االختميياص 

  لى اعمى سمط  نضا ي  ف  الدول .
                                                           

 .1964\4\29( نا الدستور العران  المادر ف  31( ا ظر النادة ) (1
 .1968( نا   الدستور  العران  النانت المادر عاؤ 33ا ظر النادة )( (2
 .1970لعران  المادر عاؤ (   نا الدستور ا26ا ظر النادة )(  (3
 ( الب د اوال وتا يًا نا الدستور العران  ال افذ.39( ا ظر: النادة )(4
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س اسحيزاب السياسييي  باالشيارة  ليى ضيناا حريي  اال ضييناؤ كفيي الي ص حريي  تاسيي -2
( ن ه بقولسا:)ال يجيوز اجبيار احيد عميى اال ضيناؤ 39اليساف ف  الب د تا يًا نا النادة )

اجبيييار  عميييى االسيييتنرار فييي  العضيييوي   ةو اليييى اا حيييزب ةو جنعيييي  ةو جسييي  سياسيييي ف
ذ  الحري  لمتيزؤ الواضا وحس ًا فعي النشرع الدستورا العران  بال ص عمى   ف فيسا(

بي سا وحري  تاسيس اسحزاب السياسي  ف ولفسا النجياي انياؤ االفيراد في  االختييار بييا 
 اال تنا   لى احد اسحزاب السياسي  ةو عدؤ اال تنا   لى ةا ن سا .

( نيدًا عمى حري  تاسييس اسحيزاب السياسيي  تنتيي في  تحدييد نجياي 26. اوردت ؤ)3
ن نيييع )) اايييراض الدسيييتور(( وييحيييظ اا  يييذ  االايييراض واسيييع  ننارسيييتسا بنيييا يتفييي

يمعب ضبطسا وتحديد ا ف فالغرض نا الدستور بشكي عاؤ ت ظيؤ ننارس  السمط  
وبيييياا نميييدر ا وكيفيييي  ا تقالسيييا وتحدييييد اختماميييات كيييي  ي ييي  نيييا  ي يييات سيييمط  

 الدول  وضناا حقون وحريات االفراد .
حزاب السياسيي  ال ينكيا ننارسيتسا اال في  االتجيا  و ذا يقود ا  لى اا حري  تاسيس اس

الذا يحدد  الدستور ف والذا يتنتي في  الحفياظ عميى االسيس االجتناعيي  واالنتميادي  
لمشيييعب العرانييي  فضيييًي عيييا ا دافيييه التييي  تعبييير ع سيييا السيييمط  السياسيييي  وتسيييعى  ليييى 

 تحقيقسا.
دد  الدسيييتور العرانيييي  وتاسيسيييًا عميييى نييييا تقيييدؤ فا  ييييا ينكيييا اا  تبييييا النجيييياي اليييذا حيييي

( 36ات العانييي  وذليييك بنوجيييب ؤ )لننارسيي  حريييي  تاسييييس اسحيييزاب واير يييا نيييا الحريييي
ف حييث  ميت عميى اا )) يحظير كيي  شياط يتعيارض نيع ا يداد الشيعب النحيددة ن ه

فييي   يييذا الدسيييتور وكيييي عنيييي ةو تميييرد يسيييتسدد تفتييييت الوحيييدة الوط يييي  لجنيييا ير 
و الطا فييي  ةو االنمينييي  بيييا مييفوفسا ةو العييدواا الشييعب ةو اتييارة ال عييرات الع مييري  ة
 عمى نكاسبسا ون جزاتسا التقدني  (( .

ل ظاؤ التعددي  الحزبيي  ف  2005( يفض   لى اعت ان دستور 39. اا تحميي  ص ؤ)4
اال ا ه ال يوجد لحد االا نيا وا يي ظؤ عنيي االحيزاب السياسيي  و يذ  نشيكم  ي بغي  

 .احمسا واالسراع بتشريع القا و 
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 المطلب الثاهي

 الحل الكاهوهي لتأسيش االحزاب السياسية

اوي التشيريعات التي   ظنيت  2/7/1922يعد نيا وا تياليد الجنعييات الميادر في     
 . (1)اسحزاب السياسي  ف  اطار الدول  العراني  الحديت  

( ن يييه حييييث  ميييت عميييى ا سيييا )) السي ييي  3ونيييد عييير د  يييذا القيييا وا الجنعيييي  فييي  ؤ)   
النالفييي  نيييا عيييدة اشيييخاص نوحيييديا نعمونييياتسؤ ةو نسييياعيسؤ بغيييير نميييد اليييربا و ييي  

 تشني ال وادا ايضًا ((.
وييحظ عمى  ذا التعريد عدؤ دنته ف  بياا نفسوؤ الحزب السياسي  ويتبييا ذليك نيا 
خيي اافاله االشارة المريح   لى اسحزاب السياسي  ف ةو ع امر ا ف ةو ا يدافسا. وال 

بعبارة )) بغير نمد الربا (( ف  تحديد نفسوؤ الجنعي  السياسي  وتنييز ا  ينكا التذرع
عييا اير ييا ف وذلييك الا   يياك جنعيييات ال تقمييد نييا  شيياطسا تحقييين الييربا ونييع ذلييك 

 .الدي ي  والخيري الينكا اا تم د ف  عداد الجنعيات السياسي  كالجنعيات التقافي  و 
ال احييي  المغوييي  والقا و ييي  ف ويرجييع  ( نييا3كنييا يتبييدو ل ييا ضييعد مييياا   ييص ؤ)   

نييا  1922ذلييك  لييى انتبيياس نعظييؤ  مييوص واحكيياؤ نييا وا الجنعيييات المييادر عيياؤ 
 . (2)نا وا الجنعيات العتنا   وترجنتسا حرفيًا نا التركي   لى العربي  

( ف 4ضين تسا ؤ)ال شا  الجنعي  نجنوعي  نيا الشيروط ت 1922وند اشترط نا وا عاؤ 
 ال يجوز اعطا  االذا لتاسيس جنعي  نا الجنعيات اآلتي  : ا )حيث  مت عمى ا

                                                           

( خضع العران بوميفه احيد اجيزا  الدولي  العتنا يي   ليى احكياؤ نيا وا الجنعييات العتنيا   الميادر 1)
ؤ( وكا يييت اسحيييزاب التييي  تاسسيييت فييي  العيييران بنتابييي  فيييروع  1909 – يييي 1327/رجيييب/29فييي  )

ليحزاب والجنعيات العتنا ي  ف  حييا اتبعيت نعظيؤ اسحيزاب والجنعييات العرانيي  اسيموب العنيي 
 قين ا دافسا ف  التحرر واالستقيي عا السيطرة العتنا ي  . السرا لتح

)دراسي  نقار ي (  1991لس    30( استاذ ا د. رعد  اج  الجدة . ف  نا وا اسحزاب السياسي  رنؤ 2)
ولنزيييد نييا التفميييي  67ف ص  2000ف  2ع-1ف بحييث ن شييور فيي  نجميي  العمييوؤ القا و ييي  ف ع

سياسيييي  فييي  العيييران ي ظييير ةسيييتاذ ا د. رعيييد  ييياج  الجيييدة. حيييوي تشيييريعات الجنعييييات واسحيييزاب ال
 .2002تشريعات الجنعيات واسحزاب السياسي  ف  العرانف بغداد: نطبع  الفراتف 
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 . الجنعي  الت  ترن   لى ارض ن اٍد لمقوا يا واآلداب العان  .1
 . الجنعي  الت  لسا نقامد نخم  باالنا العاؤ ةو بتناني  البيد .2
 . الجنعي  الت  تقمد بث الشقان بيا الع امر العراني  النختمف  .3
 الت  تقمد تغيير شكي الحكون  النقرر . . الجنعي 4
 . الجنعي  السياسي  الناسس  عمى اسس القونيات ةو النذا ب العراني  .5
 . الجنعي  السياسي  بع واا ال يستدي ن ه ارضسا .6
 . الجنعي  السري  ةو الت  التبوح بغرضسا االساس  ( .7

السياسييي  والجنعيييات  ( اا القييا وا نيييز بيييا الجنعيييات4يتضييا نييا خيييي  ييص ؤ)   
 اير السياسي  اال ا ه لؤ ي ش  حدودًا فامم  بيا كي نا الم فيا .

حييث  1954 ليى عياؤ  (1) 1922وند انتدت فتيرة  فياذ نيا وا الجنعييات الميادر عياؤ 
 . 1954/آب/28( ف  19الغ  بمدور نرسوؤ الجنعيات رنؤ )

 . 1955غى نا وا الذا ال (1)( 1مدر نا وا الجنعيات رنؤ ) 1/1/1960وف  

                                                           

( شسدت  ذ  الفترة تاسيس العديد نا اسحزاب السياسي  ويعد الحزب الوط   العران  اوي 1)
بر اس  )جعفر ةبو التنا(  2/8/1922اسحزاب الت  تاسست ف  ظي الحكؤ الوط   بتاريب 

بزعان  )نحند انيا الجرجفج ( تؤ توالى  19/8/1922وتمى ذلك نياؤ حزب ال سض  بتاريب 
ف حيث الغت وزارة )ياسيا  1935بعد ذلك تاسيس اسحزاب والجنعيات السياسي  حتى عاؤ 

يث  مت ف ح 1935( لس   18الساشن ( جنيع اسحزاب بنوجب نرسوؤ االدارة العرفي  رنؤ )
( عمى )) ن ع ةا اجتناع عاؤ وحمه بالقوة وكذلك ن ع ةا  اٍد ةو جنعي  ةو 8( د )14ؤ)

 2/4/1946اجتناع وحمه بالقوة (( ولؤ يسنا بتشكيي اسحزاب السياسي  بشكي رسن  اال ف  
حيث اجازت وزارة الداخمي  كي نا حزب االستقيي وحزب االحرار والحزب الوط   الدينقراط  

لشعب وحزب االتحاد الوط   وذلك بعد الخطاب الذا القا  الوم  ) عبد اسله ( ف  وحزب ا
وبتوجيه نا اال كميز وتضنا السناح بتاليد احزاب سياسي  تعبر عا وجسات  27/12/1945

 ال ظر النختمف  لنواجس  النتغيرات الت  فرضتسا ظرود الحرب العالني  التا ي  
ف  1958-1918لرزان الحس   . تاريب اسحزاب السياسي  العراني  لنزيد نا التفميي ي ظر : عبد ا
 .126-124ف ص 1980بيروت : نركز االبجدي ف 
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جا   ذا القا وا باحكاؤ شنمت الجنعيات بشكي عاؤ فضًي عا سيرياا بعيض احكانيه 
 ( .36-30عمى اسحزاب السياسي  بشكي خاص ) النواد 

…(( ( نا القا وا عمى اا )) الحيزب جنعيي  ذات  يدد سياسي  30وند  مت ؤ)   
 دوا اا تتكفي بمياا  تعريد واضا ونحدد لمحزب السياس  .

( 33( ليمغ  بنوجب ؤ )30مدر نا وا اسحزاب السياسي  رنؤ ) 1/9/1991وف     
الخاميي  بيياسحزاب  1960( لسيي   1( نييا نييا وا الجنعيييات رنييؤ )36-30ن ييه النييواد )

فقييييد اسييييتنرت بال فيييياذ حتييييى مييييدور نييييا وا  1960السياسييييي  ف انييييا بييييان  نييييواد نييييا وا 
 . 2000( لس   1الجنعيات رنؤ )

اوي وتيقييي  نا و يييي  تتيييولى  1991( لسييي   30اسحيييزاب السياسيييي  رنيييؤ )ويعيييد نيييا وا    
 ت ظيؤ شاوا اسحزاب السياسي  بشكي نستقي عا سا ر الجنعيات .

فيييت ؤ)34اشيييتني  يييذا القيييا وا عميييى ) ( 1( نيييادة نوزعييي  عميييى سيييت  فميييوي ف ونيييد عر 
الحييزب السياسيي  با ييه )) ت ظيييؤ سياسيي  يتكييوا نييا اشييخاص تجنعسييؤ نبيياد  وا ييداد 

شترك  ون ساج نحدد ونعما ويعني الحزب بوسيا ي نشيروع  وسيمني  ودينقراطيي  في  ن
 اطار ال ظاؤ الجنسورا طبقًا لمدستور والقا وا (( .
 يتضا ل ا نا خيي التعريد السابن نا يات  :

. اا النشييرع العرانيي  فيي  ميييااته لتعريييد الحييزب السياسيي  ابييرز كييي نييا ع مييرا 1
االيديولوجييييي  ( فيييي  حيييييا اافييييي ذكيييير ع ميييير الومييييوي  لييييى الت ظيييييؤ والن سيييياج ) 

السمط  ةو النشارك  فيسا ف  الونت الذا يجنع فيه اامب الفقسيا  عميى ا نيي   يذا 
الع مييير الا الوميييوي  ليييى السيييمط  ةو النشيييارك  فيسيييا ينتيييي الغايييي  االسييينى التييي  

 تسعى اسحزاب السياسي   لى بمواسا .
                                                                                                                                                    

تاريخًا ل فاذ  ويرجع السبب ف  ذلك  لى الخطاب الذا القا   6/1/1960( حدد  ذا القا وا يوؤ 1)
فيه عا السناح ر يس الوزرا  )عبد الكريؤ ناسؤ( ف   فس اليوؤ بن اسب  عيد الجيش واعما 

بتشكيي احزاب وجنعيات جديدة . لنزيد نا التفميي ي ظر : نحند كاظؤ عم  . العران ف  
ف بغداد :  1963-1958عسد عبد الكريؤ ناسؤ ف دراس  ف  القوو السياسي  والمراع االيدلوج  

 .102-101ف  1989نطبع  الخمود ف 
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  يتبعسيا الحيزب في  تحقيين ا دافيه واشيترط اا تكيوا .اشار التعريد  لى الوسا ي التي2
نشروع  وسمني  ودينقراطي  كنا نيد ا شط  الحزب ووسا مه ف  عدؤ تجاوز ال ظاؤ 

 الجنسورا والدستور والقا وا .
و حا  رو اا ذكر  ذ  النسا ي انر اير ضرورا ف  نجاي تعرييد الحيزب السياسي  

 وا  لى حاالت فقداا العضوي  وال الجزا  ولؤ يتطرن  ذا القا . (1)وتحديد نفسونه 
 .النترتب عمى نخالف  االحكاؤ الن ظن  لسا

فقيد  ظيؤ شيروط العضيوي  في   1991( لسي   30انا نا وا اسحزاب السياسي  رنيؤ )   
( عمييى اا )) لكييي عرانيي  وعرانييي  حيين تاسيييس 2اكتيير نييا نوضييع ف حيييث  مييت ؤ)

 ن ه وفن احكاؤ القا وا (( .حزب سياس  ةو اال تنا  اليه ةو اال سحاب 
اسحيييزاب السياسيييي  واال ضيييناؤ اليسيييا  تاسييييسوبسيييذا فقيييد حمييير النشيييرع العرانييي  حريييي  

وحييدد النشييرع   . 1970( نييا دسييتور 26بييالعرانييا بعييد العنونييي  التيي  جييا ت بسييا ؤ)
( التيي  7العرانيي  الشييروط الواجييب توافر ييا فيي  االعضييا  الناسسيييا لمحييزب بنوجييب ؤ)

( 150اواًل : . . . . االعضييا  الناسسيييا الييذيا ال يقييي عييدد ؤ عييا ) مييت عمييى )) 
 عضوًا .

تا ييييًا : يشيييترط فييي  العضيييو الناسيييس اا يكيييوا عرانييي  الج سيييي  ونيييا ابيييويا عيييرانييا 
( سيي   واا ال يكييوا نحكونييًا عميييه بجرينيي  القتييي 25بييالوالدة ف واا ال يقييي عنيير  عييا )

الشييروط ف شييروط نعقوليي  وحتييى بال سييب   و ييذ  (2)العنييد ةو بجرينيي  نخميي  بالشييرد (( 

                                                           

( نيا القييا وا حيييث 6د  يذ  القيييود بنوجييب ؤ)( ننيا ياكييد ميح   ييذا الييرةا اا النشيرع العرانيي  اور 1)
 مت عمى اا )) يكوا لكي حزب ن ساج نعما يسعى  لى تحقيقه بالوسا ي السمني  والدينقراطي  
 ف  اطار القا وا ويمتزؤ الحزب باحتراؤ حقون وحريات النواط يا الت   ص عميسا الدستور ..((

اسس لمحزب عران  الج سي  ونا ابويا ( نبي تعديمسا اا يكوا العضو الن7( لؤ تشترط ؤ)2)
عرانييا بالوالدة حيث اضيد  ذا الشرط بنوجب نا وا التعديي االوي لقا وا اسحزاب السياسي  

والنيحظ اا  ذا الشرط ند درج النشرع العران  عمى  26/9/1994( والمادر ف  15النرنؤ )
ت ظيؤ ننارس  الحقون والحريات ال ص عميه ف  اكتر نا نا وا ف وخام  القوا يا الت  تتولى 
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 لى العدد النطموب لتاسيس الحزب فسو ايير نبيالغ فييه ويتيسير تحققيه فضيًي عيا ا يه 
 . التاسيسيضنا جدي  طمب 

وفينيا يتعمين بشيروط اال تنيا   ليى الحييزب السياسي  فقيد حيدد ا النشيرع ضينا االحكيياؤ 
سيي  اليذا حنيي ع يواا )) تكيويا الت  جا  بسا الفمي التالث نا نا وا اسحزاب السيا

( عمييى )) اوال : يشييترط فييينا يراييب اال تنييا  11الحييزب السياسيي  (( حيييث  مييت ؤ)
 يكوا :   لى الحزب السياس  اا 

 عران  الج سي  . .1
 اكني التان   عشرة نا العنر . .2
 اير نحكوؤ عميه بجرين  القتي العند ةو بجرين  نخم  بالشرد . .3
 ند نبي ال ظاؤ الداخم  (( .4

يتبيا ل ا نا ال ص السابن اا النشرع العران  ند خفد بعض الش   نا الشروط     
النطموبيي  لي تنيييا   لييى الحيييزب السياسيي  عيييا تمييك التييي  تطمييب توافر يييا فيي  االعضيييا  

( الف ات النن وع  نا اال تنا   لى اسحزاب السياسي  حيث 19وحددت ؤ ) الناسسيا.
اا تتقيييد ةو  شييياط سياسيي  ةو ت ظيييؤ حزبييي  اا )) اواًل : حظيير القيييياؤ بيي  مييت عمييى

داخي القوات النسيمح  ونيوو االنيا اليداخم  واالجسيزة االن يي  االخيرو ةو نيع ن تسيبيسا 
  ((.نا نبي ةا حزب سياس 

وف  ظي الدستور العران  الجديد فمؤ يمدر الى االا نا وا  2003انا بعد احداث    
 افذا الى  1990ا االحزاب المادر عاؤ ي ظؤ عني االحزاب السياسي   لذا يعتبر نا و 

نعطيييي فييياليوؤ يعيييش العيييران فييي  ظيييي  1990اا يمغييى بقيييا وا جدييييد. وبنييا اا نيييا وا 
 تعددي  حزبي  بدوا نا وا ي ظنسا.

عمى النشرع العران  باميدار نيا وا جدييد ليحيزاب يي ظؤ عنمسيا سا  لذا كاا الزناً    
يي سييييطرة االحيييزاب السياسيييي  عميييى ذليييك يشيييكي خميييًي كبييييرًا فييي  عنيييي الدولييي  نيييا خييي

                                                                                                                                                    

العان  ف ةو تول  الن امب والوظا د العان  . ي ظر : نا وا التعديي االوي لقا وا اسحزاب 
 . 26/9/1994ف   3529( ن شور ف  الونا ع العراني  ف ع15السياسي  رنؤ )
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ناسسياتسا بشييكي كبيير و ييذا ييياتر تياتيرا كبيييرًا عمييى عنمسيا الا كييي نييا ييتؤ تعيي ييه فيي  
 ناسسات الدول  نا االحزاب ينتي حزبه وال ينتي اب ا  الشعب العران  عان .
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 الخاتمة

ال تيا ج بعد اا وفق    اهلل سبحا ه وتعالى في  ا جياز  يذا البحيث البيد نيا ذكير بعيض 
والتوميات الت  تسدد الى ب ا  احزاب سياسي   اجح  نادرة عمى تكويا  ظاؤ سياس  

 ف  العران وفقًا لمدستور والقوا يا المادرة ع ه.
 اواًل: النتائج: 

اا العنمي  السياسي  ف  العران لك  تكوا نادرة عمى ب ا   ظاؤ  اجا وجييد يحتيرؤ  -1
دالي  بييا افيراد النجتنيع البيد نيا االينياا بالتعدديي  حقون اال ساا والحريات ويحقن الع

السياسييي  التيي  ي بغيي  لتوافر ييا وجييود اجييرا ات وشييروط تيي ظؤ وجود ييا نييا خيييي انييرار 
 نا وا االحزاب السياسي  ي ظنسا ويحدد ضوابطسا وشروط تاسيسسا.

التعددييي  الحزبييي  البييد نييا وجود ييا ولكييا وفيين ضييوابط نحييددة نا و ييًا س  ييا  قمييد  -2 
بالتعددي    ا التعددي  الناترة الت  يكوا لسا دور فاعي ف  النجتنع في فا دة نا كتيرة 
االحزاب نا دوا اا يكوا لسا تاتير او ناعدة شعبي  سا الحزب السياس  ف  الحقيق  

ا النجتنيييع فيييالنجتنع  يييو سيييبب تييياتير  عميييى ال ظييياؤ السياسييي  ال ينكيييا ب يييا و  نيييا دو 
 وسبب فاعميته.

الغرض نا وجود احزاب كتيرة ونتعددة  يو لييس فقيط لموميوي اليى السيمط  وا نيا  -3
البد اا يكوا لمحزب اميحات واسع  يقوؤ بسا نا اجي تغييير الوانيع السياسي  وب يا  

ان ن سيييا القبيييوي بيييالرةا واليييرةا االخييير الدينقراطيييي  الجدييييدة النطميييوب توفر يييا فييي  العييير 
والتعييييايش السييييمن . ولكييييا يجييييب اا ال تسييييتغي  ييييذ  الحرييييي  لمييييرةا الييييى خيفييييات بيييييا 
االحيييييزاب تميييييي اليييييى النشييييياح ات واالميييييطداؤ النسيييييما وا نيييييا طيييييرح االفكيييييار واالرا  

 ون انشتسا لموموي الى الرةا والفكر السميؤ.
 ثانيًا: التوصيات:

  االسييراع فيي  انييرار نشييروع نييا وا االحييزاب السياسييي  لكيي  عمييى النشييرع العرانيي - -1
يتؤ وضع حدًا لتجاوزات االحزاب وعدؤ ا حرافسؤ عا الغرض الر يسي  اليذا تيؤ تشيكيي 

 الحزب بنوجبه.
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 قترح اا يتؤ ت ظيؤ االحزاب السياسي  وفقًا لم ميوص الدسيتوري  وفي  حيدود نقييدة  -2
 لحري .لسا بالشكي الذا اليادا الى تجاوز  ذ  ا

يجييب عمييى االحييزاب االبتعيياد عييا كييي نييا يييادا الييى ت يياحر الشييعب عمييى اسيياس   -3
النذ ب او الطا في  اا يجيب االبتعياد عيا الطا فيي  والنذ بيي  فيالحزب يجيب اا يكيوا 

 ننتًي لكي اب ا  الشعب العران  بدوا تنييز.
سياسييي  لكيي  عمييى البرلنيياا العرانيي  االسييراع فيي  ا جيياز نشييروع نييا وا االحييزاب ال -4

يوضييييع حييييدًا لمفسيييياد االدارا والنييييال  واالسييييتحواذ عمييييى الن امييييب نييييا نبييييي االحييييزاب 
 السياسي .

 قتيييرح عميييى النشيييرع العرانييي  تشيييكيي لج ييي  نختمييي  تتيييولى الرنابييي  عميييى الجوا يييب  -5
 النالي  ليحزاب وتحديد ن ح  س وي  لسا.

ع العراني  اليى االخيذ بسيذ  ف   ساي   ذا الجسد النتواضع ال يسع   اال اا ادعو النشير 
 االفكار البسيط  لك  يتؤ تاسيس االحزاب وفقًا لمدساتير والقوا يا النعنول  بسا.
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