
لسياسيةالقوى الفاعلة في الحياة ا: الثامنالفصل 

طالل مقلد حسين . د



القوى الفاعلة 

فيأواستمراربللتأثير،تعملالتنظيم،منمتفاوتةدرجةعلى،بشريةمجموعاتالسياسيةالقوى•
منظَّماتوالوالنقاباتالسياسيةكاألحزاببآخر،أوبشكلالحاكمةالسلطةعلىمعينة،مناسبات
.والدينيةالثقافية

لىعالتأثيرأجلمنعملإذامامناسبةفيسياسيةقوةإلىيتحولأنتجمعلكلالممكنمن•
فينشاطلكلأنذلك.المجاالتمنمجالفيمعينة،سياسةاعتمادبغيةالحكومة،توجهات
نطاقاعاتسبسببالسياسة،عنبعيدا ًبطبيعتهكانمهماسياسية،امتداداتالراهن،عصرنا
.البشريةالنشاطاتمختلفوشمولهاالحكومة،وظائف

ععمدإذا• إقرارأجلمنالحكومةعلىالضغطإلى،رياضيأومثل ًثقافيسياسي،غيرتجمُّ
لقديكون،محددةرياضيةأوثقافيةسياسة .سياسيةقوةإلىهذابعملهتحوَّ

غيرأورسمية،ىقوتُعَدًُّمامنهاالسياسية،الحياةفيفاعلةمتنوعةقوىالحديثة،الدولةفيتوجد•
،دا ًجيمنظمةغيرتكونماأو،والفاعليةالتنظيممنعاليةدرجةعلىتكونماومنهارسمية،
دورا ًوتلعب،للمجتمعالسياسيالحراكفيبآخرأوبشكلً جميعهاتسهمالقوىوهذه.فاعليةوأقل
.السياسيةالحياةفيمتفاوتةبدرجاتمؤثرا ً



القيادة السياسية : الفقرة األولى 

الحياةفيهماألالفاعلةالقوة،السلطةفيالرفيعموقعهابحكم،السياسيةالقيادةتُعتبر•
تؤمنالتيريةالفكالقيمومنظومةيتوافقالذيباالتجاهالحياةهذهتوجهالتيفهي.السياسية

ديالذالسياسيالنظامعلىالحفاظعلىوتسهرتمثلها،التياالجتماعيةالقوىبها هذهيجس ِّ
.تتخذهاالتيالقراراتخللمنالمنظومة

المفاصلفيالقياديةالمناصبيتولونالذيناألشخاصمننخبةالسياسيةالقيادةتضم•
يةالسياسالمؤسساتمنوغيرهاوالبرلمانوالحكومةالدولةكرئاسةللدولة،الرئيسة
.المساعدةواإلدارية

وشبهاسيةالرئالنظمفيالدولةرئيس)الدولةفيفعليا ًاألهمالمنصبيتولىمنيحتل•
النظامفيمميزةمكانة(البرلمانيةالنظمفيالوزراءورئيساألولالوزيرأوالرئاسية،
ل،األضواءعليهتَُركَّزولهذا.السياسي العلماءدراساتلهاما ًموضوعا ًوضعهويَُشك ِّ
.السياسيينوالباحثين



القيادة السياسية مفهوم أوالً ـ 

يلعبهيالذالدورإلىالمواطنينجمهورلدىالشائعاإلدراكفيالسياسيةالقيادةمفهومينصرف•
جملماستيعابعنيقصراإلدراكهذاأنغير.السياسيةالعمليةفيالفردالقائدأوالزعيم

.والتحليليةالعلميةالناحيةمنالقيادةمفهومعليهاينطويالتيالعناصر

علىتربعويالسلطةيمارسمنبشخصتتعلقفرديةظاهرةجوهرهافيليستالسياسيةالقيادة•
لنًُأنبدقائقهااإللمامأجلمنيتعينأشملاجتماعيةظاهرةهيوإنماالسياسي،النظامهرمقمة ْدخِّ
،لقائدلالمعاونةالنخبةوهماالفرد،القائدعنصرجانبإلىآخرينعنصريندراستهاإطارفي

.السياسيالقرارصنعبعمليةالمحيطةوالمواقفالقيمومنظومة

قدرةللهاخمنتتجلىالتيالعمليةبأنهاالسياسيةالقيادةمفهومتحديديمكنالسياقهذاوفي•
نحوعلىوالمجتمعالدولةأهدافوترتيبتحديدفيلهالمعاونةوالنخبةالقرارصانعوبراعة
،الداخلفيواالزدهارواالستقراراالستقللتحقيقتكفلووسائلبأساليبشؤونهمابإدارةيسمح

قيمعلىالمحافظةإطارفيكلهوذلك،الخارجمنالقادمةوالتهديداتالمخاطرمنوالحماية
.العلياومبادئهالمجتمع



الكاريزمية والقيادة البرغماتية القيادة -1

نةالنفسيةوالخصائصالسماتتؤثر• ِّ .قيادةالفيأسلوبهعلىالسياسيالقائدلشخصيةالمكو 

أنبهؤالءاعتقدفقد،األقلعلىالدارسينبعضنظروجهةمن،القيادةعمليةجوهراإلقناعكانلما•
،قراراتمنهاتخاذتمًَّمابصحةاآلخرينإقناععلىقدرتهفيتتجلىالسياسيالقائدوخصائصسمات

زاويةمنلقيادةاأنماطتناولتالتيالدراساتبعضوتمي ز.التخاذهاإليهااالستنادتمًَّالتيوبالمبررات
.يزميالكاروالنمطالبراغماتيالنمط:متقابليننمطينبيناإلقناععلىوقدرتهاالشخصيةسماتها

،المشكلةيعةلطبدقيقتشخيصبعدقراراتهيتخذالذي"العقلني"القائدنموذجهوالبراغماتيفالقائد•
المناسبالقرارذيتخثمالعملية،وكلفته،بديلحلً كلوعيوبمزاياويقيسلحلها،المتاحةالبدائلودراسة

دموع،والحذربالحرصالقيادةمنالنمطهذاعملأسلوبويتسم.المتاحةوالظروفلإلمكاناتوفقا ً
ل .الفشلمنوالخوف،للعواقبوالتحسب،واالندفاعالتعجُّ

علىيةالسياسوتوجهاتهبقراراتهالجمهوراقناعفييعتمدالذيالقائدنموذجفهوالكاريزميالقائدأما•
،مشاعرهاوإلهاب،عواطفهاومخاطبةالجماهيرمعالتواصلعلىالقدرةميدانفيالشخصيةمؤهلته
هذاويتميز.ةالعقلنيوالمبرراتالمنطقيةالحججعلىيعتمدمماأكثرطاقاتها،وتفجير،حماسهاواستثارة
ورفض،جذريةالالحلوللتبن يوبالميلالتهور،حد ًِّإلىأحيانا ًتصلالتيبالجسارة،القادةمنالنموذج

.اضطرارا ًذلكإلىاضطرإذاإالًَّ،الوسطوالحلول،المساومات



والثوريةالتقليدية القيادة -2

ويلحظ.بعدهمنعهدهوليإلىالملكمنبالوراثةالسلطةتداولفيهايتمالتيالملكيةاألنظمةفيالتقليديةالقيادة•
لقدالقيادةمنالنمطهذاأن السلطةانتقلتأنبعدالرمزيةالسلطةمننوعممارسةإلىالمتقدمةالدولفيتحوَّ

الثالثالعالمدولفيأما.الشعبمنالمنتخبةالبرلمانيةاألغلبيةدعمإلىالمستندةوحكومتهاألولالوزيرإلىالفعلية
إلىاستنادا ًلحكمافيالفعليةالسلطةتمارسبالملك،المتمثلة،التقليديةالقيادةفإن،الملكيبالنظامتأخذالتي،

.دولهافيالنظمهذهبنشأةمرتبطةتاريخيةشرعية

الثالثالعالمفيدول،البعضعرفتفقد،الملكيةبالنظمفقطترتبطالتقليديةالقيادةبأنالقوليعنيالهذاأنإالًَّ•
إلىوتحولها،السلطةفيوجودهالكنالشعبي،االنتخابمنرسميا ًسلطتهامصدراستمدتتقليديةقياداتبالذات،
المستندسياسيالللقطاعالسياسيةالحياةفيالهامكالوزن،المعنيةبالدولخاصةبظروفارتبط،تقليديةقيادات
حركةفيقياداتالهذهلعبتهمميَّزكدورً أو،(المثالسبيلعلى)لبنانفيالطائفيوالتوازنالعائلياإلرثإلى

،(المثاللسبيعلى،تونسفيرقيبةبوالحبيبالرئيسحالة)االستعمارمنالوطنيالتحررأجلمنالنضال

ذلكبعدعملوتعسكري،انقلبأو،شعبيةثورةخللمنالسلطةإلىباألساستصلالتيوهيالثوريةالقيادةأما•
علىيرالتأثعلىوقدرتها،شخصيتهاقوةعلىاعتمادا ً،حولهاالجماهيرالتفافخللمنشرعيتهابناءعلى

.هابتؤمنمعينةأيديولوجيةأوفكريةرؤيةإلىالمستندالسياسيعملهابرنامجحولوتعبئتهاالجماهير،

والقيادةلتقليديةاالقيادةبينالسلطةإلىالوصولأسلوبحيثمنالبعضيميز:الثوريةوالقيادةالتقليديةالقيادة•
.الثورية



الديمقراطيةـ القيادة الفردية والقيادة 3

فيالقيادةهذهبأسلوباختلفالسياسيالقرارصنععمليةفيالسياسيةالقيادةوثقلدوريختلف•
الفردية،ةالقيادوهييدها،فيالخيوطبكلممسكةتظلأنفيترغبقيادةفهناك.السلطةممارسة
.الديمقراطيةالقيادةوهيالقرار،صنععمليةفيعديدةمؤسساتإشراكإلىتميلوأخرى

اإلمساكعلىعملوالوصغيرها،كبيرهااألموركلفيللتدخلالقائدبنزعةالفرديةالقيادةوتتميَّز•
هذاأنضحالواومن.لألمورالخاصةلرؤيتهوفقا ًوتحريكهاالسياسيةاللعبةخيوطبكافةبيده
ياسية،السالحياةفيهتعقدتالذيالمعاصرالعالمفيملموسوجودلهيعدلمالقيادةمنالنمط
الخبرةمنبلغمهماالقرارصنعبعمليةواحدشخصيستأثرأنالمستحيلشبهمنفيهاوصار
.والدراية

كبيرلقدرلمجالافتفسح،اليومعالمفيتقريبا ًالسائدةهيأصبحتالتيالديمقراطية،القيادةأما•
خللمنوأالمناسبات،بعضفيفرديبشكلإماالجمهور،بهايقومالتيالسياسيةالمشاركةمن

.فعالياتهافيويُسهم،إليهاينتميالتيالعديدةالمؤسسات



التحديثيةـ القيادة المحافظة والقيادة 4

قضيةمنالفكريالموقفمنوانطلقا ًالثالث،بالعالمالناميةالدولفيوخاصةالبعض،يمي ز•
.تحديثيةوقياداتمحافظةقياداتبيناالجتماعي،التغيير

علىحفاظللجاهدةتسعىالتقليديةالمجتمعاتبعضفينجدهازلناماالتيالمحافظةفالقيادات•
.والثقافياالجتماعيالميدانفيوخاصةالماضية،العصورمنالموروثةالبنى

تطويرفيتتمثل،االقتصاديالصعيدعلىتنمويةإصلحاتبإدخالأحيانا ًتقبلكانتإنوهي•
للسكان،المتنوعةالنوعيةالخدماتوتقديمالحديثة،النقلوسائلواستخدام،البلدفيالتحتيةالبنى
لبنىافيتغييرأيإحداثتقاومالقياداتهذهأنإالًَّ،الماديةالحياةجوانبيشملالذياألمر
فكريةالوالقيم،السياسيةالسلطةومؤسساتاالجتماعية،العلقاتيشملللمجتمع،الفوقية

.والجماعيالفرديالسلوكوأنماطوالثقافية،

أنينبغيييرالتغعمليةأنوترى،شاملةنظرةالتنميةلقضاياتنظرفإنهاالتحديثيةالقياداتأما•
.والثقافية،واالجتماعية،واالقتصادية،السياسيةالمجتمعحياةجوانبكافةتطال



(القائد التاريخي )ثالثاً ـ رجل السياسة 

المتميزةخصيتهشمنالنابعاالعتقاد،وهذا.وتحقيقهابهاالقيامينبغيتاريخيةرسالةأداءعليهبأنلالعتقادميللديهيكونأنـ1
القائدإنفعاتقه،علىالملقاةالمهمةوبقدسيةبالذات،المطلقاإليمانهذاوبدون.العاديالسياسةرجلعنيمي زهماهونوعيا ،

بتحويللهتسمحالتيالحركةمنالمطلوبالمستوىإلىاالرتقاءعنعاجزا ًسيبقىبها،يتمتعالتيالقدراتكانتومهماالتاريخي،
.القائدهذالعملالضروريينالنجاحعنصراهماواإلرادةفاإليمان،.واقعةحقيقةإلىأحلمه

لتصوراتلمطابقآخرجديدبواقعالستبدالهويدفعهالواقع،األمريرفضيجعلهالذيالخفيالحافزهوالطموحإنالطموح،ـ2
أوالعرضيةاتاإلخفاقتوقفهالدؤوبا ًوعمل ًالتقدم،علىقويا ًوتصميما ًحازمة،إرادةيتطلباألمرهذاأنإال.ذهنهفيالمرسومة
قوةمنالنابعيءالبطالتطورلرتابةخرقا ًيشكلنجاحأيتحقيقالتاريخيالقائديستطيعالالمستمرالعملهذاوبدون.المؤقتة
.األشياء

إذأصالته،منتكوهنا.منهالجماهيرتريدهماواكتشافوتطلعاتها،الشعبيةاإلرادةأغوارسبردائما ًيستطيعبالحدس،الحدسـ3
هوالحقيقيتاريخيالالقائدفإنولذا.ينقصهماعلىوالحصولوالتقدم،بالتغييرباستمراريرغبالشعببأندائما ًيدركأنعليه
.مطالبهاعن،األوقاتكلوفي،علنا ًتُعَب ِّرالالتياألغلبيةتلكأيالصامتين،صوتسماعمن،بحدسه،يتمكنالذيذاك

رعلىتساعدهالتيالواسعةالثقافةعنتعبيروهوالسياسي،الخيالـ4 .يواجههاالتيدةالمعقأوالصعبةلألوضاعالحلولتصو 
.الذاتيوبالجهدالمختلفة،التعلُّمبوسائلتُكتسبوهي.واألشياءبالعلومالشاملةاإلحاطةهيوالثقافة

القرار،اتخاذفيوجرأتهالصلبة،وإرادتهالذاتي،وسلوكهالخاصة،وحياتهالتاريخي،القائدفشخصية.أخرىماديةعناصرهناك
.الشعبيةللجماهيرجذبمحورمنهتجعلأساسيةعواملكلهاهيوتواضعهالخطابي،وأسلوبهالتعبير،فيوبلغته



النخبة السياسية : الفقرة الثانية

العامةتواإلداراوالبرلمانالحكومةفياألساسيةالمراكزيحتلونالذيناألشخاصمجموعةتضمًُّالتي•
لقاتالحأووالمستويات،القرارمركزبينالوسيطدورعادةالنخبةهذهوتلعب.والعسكريةالمدنية
.المجتمعفيوالتوجيهات،واألوامر،القراراتلتنفيذالمباشرةاألدواتتكونالتياألخرى

ووضعهرار،القصنعفيالمساهمةحيثمنالسياسية،الحياةفيفاعل ًدورا ًالسياسيةالنخبةوتُمارس•
منويُقادَكميُحًْأنيمكنالمجتمعأنيقولشائعا ًخطأ ًيدحضوجودهاأنالبعضويرى.التطبيقموضع
مساندةبدونالحكمممارسةأبدا ًيستطيعالالسلطةهرمأعلىفيالموجودفالشخص.واحدشخصقبل
.فيذهاوتنالسياسية،السلطةأوامراحترامفرضعلىوتعمل،السياسيالقرارصنعفيتسهمفئة

تثيرهايةداخلوصراعات،نزاعاتتشهدماغالبا ًفهي.كليا ًمتجانسةعادةالسياسيةالنخبةتكونوال•
هذههاصراعاتأنإال.أطرافهابعضلدىالموجودةوالتسلطالسيطرةميولأونفسها،السلطةامتيازات

طرا ًختشكلالوهي.واحتوائهاضبطهاعلىقادرالسلطةرأسأنطالماضيقةأطرفيمحصورةتبقى
راعاتالصهذهبخروجتسمحالضعفمنمعينةمرحلةاألخيرهذابلوغمرحلةفيإالالنظامعلىفعليا ً
نخبةنتكوييحتمجديدمركزإلىالقديممركزهامنالسلطةانتقالإلىالنهايةفيوتؤدي،العلنإلى

سعىتالسياسيةالنخبةفإن،المحتملةالخلفاتهذهوخارجأنهإال.األولىعنبديلةأخرىسياسية
علىوالعاملةالسلطة،إطارفيالمتلحمةالجماعةبمظهرللظهورواألحوال،الظروفكلوفيجاهدة،
.النظامعليهايقومالتيالحقلفكرةتكريسمنإليهتصبومافيأهدافهاتحقيق



المعارضة السياسية: الفقرة الثالثة 

يالتالقراراتملءمةأوصحةحولاالجتماعيةالفئاتأوالقوىبعضلدىتساؤلعنتنشأ•
راتهامعتطابقهاومدىالسياسية،السلطةتتخذها القيميةكاماألحأواألفضل،للحكمالذاتيةتصو 
.هظل ًِّفيبالعيشترغبالذيوالسياسياالجتماعيالنظاموشكلطبيعةعنتحملهاالتي

بينيالمجتمعاتمنمجتمعأيفتركيب.المعارضةظهورتبريرفياالجتماعيالواقعيساهم•
وتنظيمهمجتمعالبناءلكيفيةالسياسيةرؤاهافيمطلقبشكلتتشاركبشريةجماعةوجوداستحالة
الرؤىفيباينتبوجودالشعورمنالفئاتأوالعناصر،لبعضبدوال.المستقبليةمساراتهوتحديد
حقيقةارضةالمعتصبحفعليتناقضإلىالتباينهذايتحولوعندما.الحاكمةالفئةوبينبينها

.األشياءطبيعةمعيتفقوأمرا ًواقعة،

تعديلالنقدتهدفيسعندما،بناءا ً،إيجابيا ًبعضهافيكونعملها،أساليبفي،المعارضاتوتتباين•
،شروعةمسلميةطرقا ًالغايةهذهإلىللوصولالمعارضةتسلكوحينذاك،السياسيالنظاممسار

رفتتصألنيدفعهاجوهريسببمنلديهايكونالألنهعلنا ًنشاطهاالحالةهذهفيوتمارس
الجذريالتغييرفيهدفهايتمثلحينهدَّاما ً،سلبيا ًالعملفيأسلوبهايكونقدكما.لذلكخلفا ً
نشاطهاتمارسألنبالتاليوتضطرمشروعة،غيرعنيفةطرقا ًغالبا ًلذلكفتتبعالسياسي،للنظام
يبشكل .سر ِّ



تابع المعارضة السياسية 

الفعليةنياتاالمكامعطردا ًتتناسبالسياسيةالحياةفيفاعلدورلعبعلىالمعارضةقدرة•
فيسبيالنالتوازنفيهايسمحالتيالمجتمعاتففي.السلطةإلىللوصولأمامهاالمتاحة
ناديقصخللمنالسلطةعلىالسلميبالتناوبوالمعارضةالقائمةالحكومةبينالقوى

.السياسيةالحياةفيجدا ًهاما ًدورا ًالمعارضةتلعباالقتراع،

منالكثيرالسياسيةالحياةعلىويضفي،الجديةطابعيأخذالطرفينبينالتنافسألن•
والرتابةالمللعنهاويُبعد،والحيويةالحرارة

لهاوتفسحالعمل،حريةالمعارضةأمامتتيحالتيالديمقراطيةالدولأكثرمنبريطانياتعد•
للحكومةصالمخصللوقتمساويا ًوقتا ًالبرلمان،فيسيماوال،الدستوريةالمؤسساتفي
.المطروحةالقضايامنمواقفهاعنالتعبيرأجلمن



األحزاب السياسية: الفقرة الرابعة 

أومعينةريةفكرؤيةيحملونالذيناألفرادمنعددا ًيضمنسبيا ،ثابتتنظيم،السياسيالحزب•
مناعاتقطلتعبئةويسعىمحدَّد،عملبرنامجخللمنيتجلىالمجتمع،لتنظيممامشروعا ً
السلطة،لىعاالستيلءمنيمكنهمنطلقا ًذلكليكونله،تأييدهاوكسبالبرنامج،هذاحولالشعب

.بهااالحتفاظعلىوالعملوممارستها،

فهيحسلأياألحزابتملكوالفقط،االنتخابطريقعنالسلطةإلىالسياسيةاألحزابتصل•
خالصةمدنيةظاهرة

ثرواتالتوزيععلىتركزالتيهياليساريةواألحزابواليميناليساربيناألحزابتتنوع•
لتوجهاتاذاتاألحزابعلى"اليمين"صفةتطلقوالفلحين،والعمالوالفقراءالطبقيوالصراع
مالمجتمعلوطنياالطابعتمييزفيوالتطرفالتقليديةالقيمعلىالحفاظإلىتميلالتيالمحافظة

.معي نةةإثنيجماعاتإقصاءفيوالرغبةاالستعلءيشبهبماتتسمخاصةإثنيةنزعةوجودمع

ماتاألزخللسيماوالخاصة،بصفةالمتقدمةالمجتمعاتفيتنتشر:اليمينأقصىأحزاب•
انباألجالمهاجريندخولبمنعوتطالباليمين،أقصىتمثلأحزابوالسياسية،االقتصادية
فةاليميني ةاألحزابهذهتحق ق.البلدانهذهفيواإلقامة ملموسةنتائجالمتطر 



عناصر ال بد من توفرها لقيام الحزب السياسي 

دوإداريتنظيميهيكلأوإطار،حزبلكليكونأنيفترضحيث:التنظيمياإلطارـ1 وفروعهلحزبلالقياديةالمستوياتيحد ِّ
لقياميُشترطالأنهإالًَّ.ةوالمحلياإلقليميةأوالدنيا،ومستوياتهالمركزية،أوالعليا،مستوياتهبينللتصاالتوشبكةالمختلفةولجانه
لقياميُشترطالأنهكما.االنتشارمحدودة"محلية"أحزابفهناك.البلدأنحاءكافةفيواالنتشاربالقوةتنظيمهيتصفأنالحزب
علىقدرتهأوتصاالتهاشبكةأوللحزب،التنظيميةالبنيةفضعف.والتعبئةالحشدعلىوالقدرةبالفاعليةتنظيمهيتصفأنالحزب
.سياسيكحزبصفتهمنينتقصالصفوفهإلىاألعضاءوتنسيبالجمهور،تعبئة

لعامةاالقضايامنومواقفهوأهدافهأفكارهفيهيحددسياسيبرنامجلهيكونأنحزبلكلينبغي:السياسيالبرنامجـ2
يسعىالتيرئيسةالاألداةللحزبالسياسيالبرنامجويعتبر.معالجتهافيوأسلوبهالدولية،وأحيانا ًالوطنية،الساحةعلىالمطروحة

ناجعةالالحلولتقديموعلىالوطنية،بالمصلحةالنهوضعلىاألقدرهوالسياسيمشروعهبأنالمواطنينإلقناعخللهامن
.الوطنيواجههاالتيللمشاكل

بالمشاركةأو،الفعليالتطبيقموضعالسياسيبرنامجهوضعبهدفالسلطةإلىللوصولالحزبيسعى:السلطةإلىالوصولـ3
.ذاتهالوقتفيووسيلةهدفا ًسياسيحزبأليبالنسبةيُعَدًُّالسلطةإلىالوصولفإنولذلك.ممارستهافي

را ًواقعيا ًبالسلطةللستئثارطموحهكانكلماوكبيرا ًقويا ًالحزبكانكلما• .ومبرَّ

علىتأثيرالأوائتلفية،حكومةخللمنالسلطةفيالمشاركةهوإليهتطمحماأقصىفإنالضعيفة،أوالصغيرة،األحزابأما•
.المعارضةموقعخللمنالسياسيالقرارصانع

.لهاالمرشحينوتقديماالنتخابية،المعاركلخوضدائما ًمستعدا ًيكونأنعليه،انتخابيةماكينةالسياسيالحزب•



نشأة األحزاب 

فيسون،جيفرتوماسأسسهالذيالديمقراطي،الحزبكاناالسمبهذارسميا ًتسمَّىسياسيحزبأول•
ةاالتحاديالسلطةوجهفيواألفرادالوالياتحقوقعنللدفاع،1793عامفياألمريكية،المتحدةالواليات
.المركزية

.عشرالثامنالقرنخللبريطانيا،فيالتمثيليالنظامظهورمعالسياسيةاألحزابنشأت•

القضايامنمتقاربةسياسيةمواقفيتبنونالذينالبرلمانأعضاءبينتكتلتشكلالبدايةفيأخذت•
.المطروحةالسياسية

فالذي،"الويكز"اسمتحتاألولتجمعتكتلنظهرالبريطانيالعموممجلسفي• باسمبعدفيماُعرِّ
اراتاالنتصومع.المحافظينحزباسمأخذالذي،"التوريز"اسمتحتالثانيوتكتلاألحرار،حزب
منحخللمنعشر،التاسعالقرنمناألولالنصفخللبريطانيا،فيالديمقراطيةالحركةحققتهاالتي
لهماتأهميةالعموممجلسفياألساسيانالتكتلنأدركالمواطنين،منمتزايدةلفئاتاالنتخابحق إلىحو 

تعبئةبقصدكوذل،البلدأنحاءمختلففيومنتشرةمتماسكة،تنظيميةبنيةمنهمالكلسياسيين،حزبين
التيالدوريةالبرلمانيةاالنتخاباتفيمرشحيهمالدعماللزمةاألموالوجمعلهما،والمؤيديناألنصار
.العموممجلسفيالشعبممثليالنتخابتجري

ىبينمااألحرار،حزباسملنفسه"الويكز"تكتلأخذوقد• .لمحافظينابحزب"التوريز“تكتلتسمَّ



بين أحزاب األطر والجماهيرية 

:أحزاب األطرأ ـ 

عارضتأنهايعنيالهذاأنإالًَّ.لهاالمنتسبينعددلزيادةومنظمحثيثبشكلأوال ،األطر،أحزابتسعىال•
لهذهعفضنقطةاألمرهذايشكلوال.االنتسابهذامثلعنبقوةتبحثالأنهايعنيلكنه.حصلإنلهااالنتساب
المؤيديننالناخبيعددهو،االنتخابخللمنفيهاالسلطةتنتقلالتي،الديمقراطيةالنظمفيالمهمألن.األحزاب
زفبنوعيتهم،األعضاءعددعنللتعويضاألحزابهذهتسعىولهذا.لهالمنتسبيناألعضاءعددالللحزب علىترك ِّ
أنباألساسهدفتستفهي.الناخبينخياراتعلىالتأثيرعلىالقادرينالمجتمعفيالنفوذذويمناألشخاصضم ًِّ

ب .المحليأوالوطنيالصعيدينعلىماشهرةيملكونالذيناألفرادصفوفهاإلىتُنَس ِّ

ر.لديهاالضعيفةالتنظيمدرجةفياألطرألحزابالثانيةالسمة• حدً إلىالواقعهذاهاألعضائاالجتماعياألصلويُفَس ِّ
االستعدادقليلييكونونالمجتمعفيالعلياالطبقاتأوساطمنمعظمهمينحدرالذيناألعضاءهؤالءأنذلك.كبير
جهةومن.بساطةلبكيتركونهعليهمثقيل ًيصبحعندماللحزباالنتماءفإنولهذا.االنضباطمنً قاسً نوعلتحمل
ولهذا.ظيمالتنقويةمركزيةحزبيةإدارةوجودالضروريمنيجعلالاألعضاءمننسبيا ًالضئيلالعددفإنأخرى

يفسرماوهذا.فيهاالمحليةالهيئاتعلىالسلطةمنقليل ًإالًَّغالبا ًاألحزابهذهفيالمركزيةالهيئاتتمارسال
.داخلهافيجدا ًمختلفةإقليميةاتجاهاتوجودإمكانية

األحزابأقدممنويُعَدًُّ،1901عامفيتأسسالذيفرنسا،فيالراديكاليالحزب:األطرأحزابعلىاألمثلةومن•
.المتحدةالوالياتفيوالجمهوريالديمقراطيوالحزبانبريطانيا،فيالمحافظينوحزبالفرنسية،



:األحزاب الجماهيريةب ـ 

بشكلباأوروفياالشتراكيةاألفكارانتشاربعدعشر،التاسعالقرننهايةفيبالظهوربدأت•
.خاص

سرغبةعنتعبيرا ًالجميع،أمامللنتسابمفتوحةانهااألحزابلههاألولىالسمة• فييهامؤس ِّ
عنالمجتمع،فيالدنياللطبقاتعموما ًينتمونالذينلألعضاء،الكثيفالعددبواسطةالتعويض
التوجه،لهذاآخرسببهناككانكما.األعضاءهؤالءلدىالعملعلىالفرديةالقدرةضعف
.تربويا ًدورا ًإعطاءهاتعتزمكانتاألحزابهذهقياداتأنفييكمن

.والمنتظمةالعدد،وكثيرةالقيمة،ضئيلةاألعضاءاشتراكاتمنتمويلهاتتلقى•

مراكزإلىبالوصولجدارةأكثرهممناألعضاءبينمنانتقاءفهيالثانية،السمةأما•
.االنتخابيةالمنافساتفيالحزبوبتمثيلالمسؤولية،

وهذه.وهَّلينممسؤولينإلىلألعضاءالسياسيالتكوينمهمةإسنادتتطلبللحزبالتربويةالغاية•
.التنظيممنعاليةدرجةعلىالحزبيكونأنتتطلبمهامكلها

.األوروبيةالدولمعظمفيوالشيوعيةاالشتراكيةاألحزاباألمثلة،ومن•



:ـ التمييز بين أحزاب الرأي واألحزاب اإليديولوجية2

طبقةعنتعبيرا ًتكونألنتسعىالمختلفة،اجتماعيةلفئاتينتمونأشخاصا ًتضمً :الرأيأحزاب•
بشكلمعالمجتصياغةإلعادةتتطلعوالالقائمة،االجتماعيةبالبنيةتقبلأحزابفهي.معينةاجتماعية
.ثوريةالإصلحيةأحزابوتسمى.شامل

جدا ًمحدودا ًغطا ًضإاليمارسالبسيطإداريجهازعلىتعتمدأنهابمعنى،التنظيميةبنيتهابضعفتتميز•
.األعضاءعلى

.وتوجيهاتهاقيادتهافيكبيرا ًدورا ًالبارزةالشخصياتبعضتلعب•

.األمريكيةالمتحدةالوالياتفيالجمهوريوالحزبالديمقراطيالحزب:أمثلةومن•

.والثقافيةةواالجتماعياالقتصاديةالحياةجوانبتتناولسياسية،عقيدةتبنى:األيديولوجيةاألحزابأما•

،شامل ًتغييرا ًالمجتمعلتغييرغالبا ًتسعى•

ز• .يديولوجيةاألالحزبتوجهاتمعتوجهاتهاتنسجممعينة،اجتماعيةفئاتمنأفراداستقطابعلىترك ِّ

تزامهموالاألعضاءالنضباطمراقبتهاخللمنوالتنظيميةالفكريةالحزبوحدةتوطيدعلىتحرص•
.والشيوعيةاألشتراكيةاألحزاب:األمثلةومن.وبرنامجهالحزببآراء



:رابعاً ـ وظائف األحزاب ودورها في الحياة السياسية

.والمحليالوطنيالمستويينعلىللنتخابات،المرشحينانتقاء:انتخابيةكأآلتاألحزاب-1

تصرفتحتعتضفهي.للنجاحخاصةأوراقالتنظيمقويةاألحزابوتملك.االنتخابيةالمعركةفيفوزهلضمانللمرشحالدعمتعبئة✓
.االنتخابيةالحملةنفقاتلتغطيةاللزمةالماليةالمواردوتقديمبجمعوتتكفل.الحزبيجهازهاقوةمرشحيها

فيالعليابالمناصإلىالوصولشرطأهمية،األكثراألحزابفياألمر،هذاويُعَدًُّ.الوطنيالصعيدعلىالسياسيينالقادةاختيار✓
لرئاسةالمنصبالوصولفيللنجاحيصلأنالكبيرةاألحزابأحدبدعميحظىالمرشحعلىالمستحيلشبهمنأنذلك.الدولة

تكوينهيفوالمساهمةالرأي،عنالتعبيرفيدورا ًالليبرالية،التمثيليةالنظمفيتلعب:السياسيللجدلكحلباتاألحزابـ2

-العامةقضاياالمنمحدَّدةمواقفتكوينومعلوماتدراساتمنأيديهمبينتضعهماطريقعنوتثقيفهمالمواطنينتوعيةفيتساهم•
التعدديةالديمقراطيةنظمأركانمنأساسيا ًركنا ًالسياسيالجدليُعَدًُّ

اختيارفيحاسمأثرمناألمرلهذالماوتنظيمه،العامالرأيتكوينفيدورا ًاألحزابتلعب:العامالرأيلتنظيمكأدواتاألحزابـ3
لوحدها،كتترلو،المتعذرمنومشتتةمتنوعةسياسيةواتجاهاتأراءعادةلهمفالمواطنون.السياسيةالسلطةتوجهاتوتحديدالحكام،

معتتفقاللتياالفوضىإلىيؤديأنيمكنواالتجاهاتاآلراءوتشتت.السياسيالصراعبينهاينحصرسياسيةتياراتفيتتنظمأن
فاألحزاب.رئيسةاتتيارفيوتنظيمهالعامالرأيتكوينعبرالسياسيالصراععمليةلتنظيمالسياسيةاألحزابتأتيولهذا.الديمقراطية

ره،الجمهوروتثقفالمتنازعة،التياراتبينااللتباستبددالعامة،القضاياتحددالتيهي ،بتأييدهللظفرعىوتس،بالسياسةوتبص ِّ
ره داألحزاب.واسعا ًتحريكا ًالعامالرأيوتحركوسلبيته،جموده،منوتحر ِّ يهوتغنيها،الفردية،اآلراءتحد ِّ مهاا،وتنم ِّ فإنبدونها.وتنظ ِّ
.متبدال ً،متقلبا ًيظلالعامالرأي



خامساً ـ األنظمة الحزبية

:األحزابتعددنظامـ1

،إيطاليا،اتركي،ألمانيا،فرنسامثل.الحكمممارسةعلىتتنافسأكثر،أوسياسيةأحزابثلثةبوجوديتميز•
.ولبنان،اليابان،االسكندنافيةالدول،بلجيكا

وسيلةفيهاتجدام،العالرأيتشكلالتيالفئات،وكل.األفضلالنتقاءللناخبينالمجالوتفسحعدَّة،خياراتتقدم•
.ومصالحهاتطلعاتهاعنللتعبير

.الدستوريةاتالمؤسساستقراروعدم،الشرذمةفيفتساهمقوية،برلمانيةكتلنشوءدون،الحزبيةالتعدديةتحول•
تكون،رلمانالبفيممثلةوغالبيتها،كبيرا ًاألحزابعددكانإذاخاصة،األحزابتعددنظامفي،مثل ًفالحكومة،

نظرا ً،لمانالبرفيضئيلةغالبيةتدعمهاحكومةوإما،عدَّةأحزاببينتحالفعنناتجةأي،ئتلفيةاحكومةإما
.األحزابمنكبيرعددعلىالنيابيةالمقاعدتوزيعإلى

تحتلتفككلتعرضأنيمكن،األولىالحالةفيالحكومي،التحالفألنمستقر،غيروضعهايكونالحالتينوفي•
التيرلمانيةالبالكتلألنللسقوطدائما ًمعرضةالثانية،الحالةفي،الحكومةتكونكما،سياسيةأزمةأيةتأثير

،الدولةمؤسساتسائراستقرارعدمعلىهذاالحكومياالستقرارعدموينعكس.كبيرةأكثريةتشكلالتدعمها
قدالجديدةشريعيةالتاالنتخاباتأنأساسعلى،البرلمانيالنظامفي،للحلً يتعرضالذينفسهالبرلمانعلىوحتى
هذهمثلإلىغالبا ًتؤديالاالنتخاباتولكن،ومستقرةقويةحكومةعنهاتنبثق،تماسكا ًأكثرنيابيةبأكثريةتأتي

.النتيجة



ـ نظام الثنائية الحزبية2

إلىيوجدقدو.العامالرأييستقطبان،أساسيينحزبينبينالسياسيالنشاطفيهيدورنظامهو•
.معدومشبهأو،ضعيفا ًيكونالسياسيةالحياةفيتأثيرهالكن.أخرىأحزابجانبهما

.المرنالحزبينونظامالجامد،الحزبيننظامبين،الحزبيننظامفي،التمييزويمكن•

حزبيونظام،صلبةداخليةتنظيميةببنيةالحزبانفيهيمتازالذيفهو،الجامدالحزبيننظامأما•
.بريطانيافيوالمحافظينالعمالكحزبي،متشدد

بةبالنسوخاصة،صارملنظامالحزبانفيهيخضعالالذيفهو،المرنالحزبيننظاموأما•
متعددةهاتاتجابينمؤقتةتحالفاتإلىيقودماوهذا.التشريعيةالسلطةمجالسفيللتصويت

.يةاألميركالمتحدةالوالياتفيوالجمهوريالديمقراطيكالحزبين،الحزبينمنكلً داخل

السياسية،اةالحيفيالتوازنخلقوفيالدستورية،المؤسساتاستقرارفيالحزبيننظامويسهم•
لحزبينامنكليتعاقببحيث،بانتظامالسلطةعلىالتناوبعمليةتحقيقعلىيساعدألنه

لمتحدةاوالوالياتبريطانيافيحاصلهوماوهذا.الدولةفيالسلطةممارسةعلىالمتنافسين
.األميركية



ـ  نظام تعدد األحزاب في ظل حزٍب مهيمن3

مناألحزابأحديتمكنعندما،األحزابتعددنظامفيمهيمنحزببوجودالقوليمكن•
علىوالحصول،األخرىاألحزابإلىقياسا ً،العامالرأيمنكبيرجزءً استقطاب
.البرلمانفيالمطلقةاألكثرية

و1947عاميبينالهندفيالمؤتمرحزب:النظامهذاعلىكأمثلةنذكرأنويمكن•
الزماالذي،اليابانفيالليبراليالديمقراطيوالحزب،1990و1980وعامي،1971
الثانيةلميةالعاالحربنهايةمنذالبلدتلكفيوالبرلمانيةالسياسيةالحياةعلىيسيطر
.اآلنوحتى

،سيةالسياقدرتهايشلوال،األخرىاألحزاببالطبعيلغيال،المهيمنالحزبوجودإن•
ذلكبوهو.أخرىأحزابمعتحالفاتإلىاللجوءدونالحكمممارسةلوحدهيستطيعولكنه
وجهفيقبةع،ثانيةناحيةمن،يشكلأنهغير،الدستوريةالمؤسساتفياستقرارا ًيحقق
.نسبيا ًضعيفةأحزابعدةبينالمعارضةتشرذمبسبب،السلطةعلىالتناوبتحقيق



:ـ نظام الحزب الواحد4

لحزباهذاوقوة.واحدلحزبإالالسياسيالعملبممارسةقانونيا ًفيهيسمحالالذيالنظاموهو•
جفهو.لهواحتكارهالسياسيالعملفيتفردهمنتنبع المسؤوليةولونيتالذيناألشخاصيَُخر ِّ

داريةالسياسية .الدولةفيواإلِّ

معالسوفيتياالتحادفي)1932و1917عاميبيناألولىللمرةالواحدالحزبنظامظهر•
.(النازيالحكمظلفيوألمانياالفاشيةأيامإيطالياوفيالبولشيفية،الثورة

قوميةمأماركسيةيافطةرفعتسواء،شاملةلثورةالسياسيةاألداةبكونهالواحد،الحزبيمتاز•
.اجتماعية

يرغالمجتمعاتفياألحزابفتعددالوطنية،الوحدةلتحقيقالملئمةاألداةهوالواحدالحزب•
تنيةاالنقساماتتعميقإلىيؤديقدبعد،تماما ًالمنصهرة والمذهبية،ةوالطائفي،واللغوية،اإلِّ
.والمجتمعالدولةتفتتإلىتقودكلهاوهذه.العشائريةالسياساتوبروز،والقومية

مال،والوالوقتالطاقاتهدرإلىتؤديالتيوالشخصية،الثانويةالصراعاتمنيحدًُّالواحدالحزبإن✓
.االقتصاديالنهوضعمليةتحقيقدونوتحول

ذهنيةوتبديلالمجتمعفيجذريةتغييراتإجراءعلىيساعدالواحدالحزبإن✓
.وكوباالديمقراطيةوكورياالشيوعيةالصينفيالواحدالحزبنظاميوجداليوم



جماعات الضغط : الفقرة الخامسة
تعريفها: أوالً 

ف• محدَّدة،ماعيةاجتفئةمصالحعنالدفاعبهدفُمَشكَّلتنظيم"بأنهاالضغطجماعةتُعَرَّ
.“ةالفئهذهومصالحتتفققراراتعلىالحصولأجلمنالعامةالسلطاتعلىضغطوممارسة

اللوبيظاهرةطريقعناألمريكية،المتحدةالوالياتفيأوال ًالجماعاتمنالنوعهذابرز•
(Lobby)،أخذتنأبعدوخاصةاألمريكية،السياسيةالحياةاهتماماتمنهاما ًحيزا ًشغلتالتي

مننتائجهاعلىوالتأثيراالنتخابات،فيالتدخلعلىالقادرةالفئاتصفةلنفسهاالجماعاتهذه
.هامصالحعنويدافعونأهدافها،يؤيدونالذينللمرشحينالبشريوالدعماألموالمنحهاخلل
لىعالجماعاتهذهمنألفينمنأكثرإحصاءلوحدهااألميركيةالمتحدةالوالياتفيأمكنوقد

.الوالياتفيالضاغطةالجماعاتمنكبيرعددإلىإضافة،االتحاديالمستوى

فطي،النواللوبيالصهيوني،واللوبي،"ستريتوول"فيالماليةاألوساطالجماعات،هذهومن•
.سكريةالعواألوساط،الطائفيةوالتجمعات،النسائيةوالهيئاتوالتجمعاتالمزارعين،ورابطة

شكلتالتيوإيطاليا،فرنساوخاصةأوروبا،اجتاحتأنلبثتماالضاغطةالجماعاتظاهرةلكن•
.الفعاليةشديدةضاغطةجماعاتفيهاالمافياعصابات



سمات جماعات الضغط ثانياً ـ
التظاهرةكانتفإذا.الديمومةصفةتحملالالتجمعاتهذهمثللكن.الدائمالتنظيممنأدنىحدً ـ1

فإلى،مااعةجمقبلمنمنظمةكانتوإذا.فيهايشاركونالذيناألفرادبتفرقتختفيفإنها،عفوية
ائلوسمنوسيلةإالًَّليستفهيالتظاهرةأما.الضغطجماعةباسماالحتفاظيجبالجماعةهذه

.رغباتهاعنللتعبيرالضغطجماعةتستعملهاأخرى

لدفاعلهادفا ًضغطا ًالعامةالسلطةعلىالجماعةأعضاءيمارسهالذيالضغطيكونأنوجوبـ2
ؤجرتالتياإلعلنووكاالتالدعايةمكاتباستبعادإلىتؤديالسمةوهذه.بهمخاصةمصلحةعن

الفئاتفهذه.طالضغجماعاتفئةمناالنتخابية،حملتهابتنظيموتتكفلالسياسية،لألحزابخدماتها
السلطاتلىعماضغطا ًويمارسمحدَّد،بنشاطللقياميهدفالتنظيممنأدنىحدلديهمأفرادا ًتضم

.بأصحابهاخاصةمصالحعنللدفاعوليستجارية،لغاياتبذلكتقوملكنهاالعامة،

ظمةمنقبلمنتُدارأداةمجردتكونالأنبمعنى،مستقلكيانذاتالضغطجماعةتكونأنـ3
منشيءعلىتتوفرالمثال،سبيلعلىالسياسية،األحزابباسمالناطقةاإلعلميةاألجهزة.أخرى
عاتجمااألحوالمنحالبأيتعتبراللكنهاالعامة،السلطاتعلىماضغطا ًوتمارسالتنظيم،
.معيَّنلحزبتابعةتكونألنها،ضغط

هذامنتجعلالالضغطجماعاتأنحينفيالسلطة،إلىللوصولتسعىالسياسيةاألحزاب•
خاذالتلدفعهاالعامةالسلطاتعلىالضغطممارسةعلىهدفهايقتصروإنمالها،هدفا ًاألمر

.مصالحهاتخدمقرارات



ثالثاً ـ تصنيف جماعات الضغط

والرياضيةيةوالطائفوالثقافيةالمهنيةالتجمعاتألن،سهلغيرأمرا ًالضغطجماعاتتصنيفيُعَدًُّ•
علىتأثيرالبهدفالسياسية،السلطةعلىللضغطتعمدعندماإالًَّضاغطةجماعاتإلىتتحولالوغيرها
بيننمي زأنكنالمممنفإنذلكومع.معينةلقضايابالنسبة،السياسيةالتوجهاتتبديلأوالقرارات،اتخاذ

:التاليةاألنواعالضاغطةالجماعات

َرفيةأهدافذاتمهنيةمنظماتاألولى• حريةعنعموما ،تدافعالتيالعملأربابكمنظمات،حِّ
.الفئةهذهمصالحعنيدافعالذي،المزارعينعنالدفاعواتحادالمشروع،

.يالعنصرالتمييزلمناهضةأو،المرأةعنأو،البيئة،معنويطابعذاتقضاياعنتدافعمنظمات•

الخاصةالضغطجماعاتمثلالدولة،معرسميعملصلةأيألعضائهاليس:خاصةضغطجماعات•
.المزارعينعنبالدفاع

ىبمابآخرأوبشكلأعضاؤهايعمل:عامةجماعات• أنالعامةطالضغلجماعاتويمكن.العامبالقطاعيَُسمَّ
،فرنسايف"الحديديةللسككالوطنيةالشركة"،المدنيةالجماعاتعلىوكمثال.عسكريةأومدنيةتكون
دفعهالوضغطترويجبحملةالعامةالسلطاتلدىتقومعندماالضغط،جماعةدورتلعبأنيمكنالتي
.القطاراتبواسطةالنقلشبكةتطويرمشروعلتبني

الذي،متحدةالالوالياتفي"الصناعيالعسكريالمَركَّب"عليهاكمثالفنذكرالعسكريةالجماعاتأما•
األسلحة،صناعةلالكبرىالشركاتوأصحابالجيشضباطكبارمنعددا ًتضمضغطجماعةبمثابةيُعَدًُّ

.لهؤالءالمشتركةالمصالحعنوتدافع



ـ وسائل عمل جماعات الضغطرابعا  
ـ وسائل التأثير المباشر على أصحاب القرار 1
بمعطياتءهؤالبإعلمالضغطجماعةقيامفيالقرارأصحابعلىللتأثيراألولىالوسيلةتكمن،مباشرةاألولى•

اساتمطبوعاتخللمنوذلكالبحث،موضوعبالقضيةتتعلقووقائع .لهموتقدمهاتنشرها،وكرَّ

بقضايانيةالمعالضغطجماعاتوبعضالعامةالسلطاتبينالتشاورإجراءاتخللمنفتتحققالثانيةالوسيلةأما•
فيوإشراكهاهذه،التشاورمناسبةالضغطجماعاتوتستخدم.بشأنهاماقراراتاتخاذالسلطاتهذهتعتزم

دةالمناقشات األخذبإقناعهابهدفالعامةللسلطاتحججهاوتقديمنظرها،وجهاتلعرضالقرارات،التخاذالممه ِّ
.لهاالمناسبةبالخيارات

عادةبرلمانالأعضاءويكون.معينمجالفيقرارالنتزاعخاصبشكلتسعىعندماالعلني،التهديدألسلوبتلجأ•
جماعاتتقومهالمواتيةتشريعاتإصدارلدعملدفعهمعليهمالتأثيرأجلفمن.التهديدهذابمثلالمعنيينالضحاياهم

عدمعلىنالناخبيتشجيعخللمنمستقبل ،انتخابهمإعادةدونالحيلولةعلىستعملبأنهابتهديدهمالضغط
.خصومهمإلىدعمهمونقللهم،التصويت

التيوالصداقاتالشخصيةالعلقاتفيويتجلَّىمشروع،بعضهامتنوعة،خفيَّةعملألساليبالجماعاتتلجأكما•
فساداإلكعمليات،مشروعغيراآلخروبعضهاالسلطة،فيالقياديةاألوساطمعالضغطجماعاتأعضاءيقيمها
.لمطالبهاوتأييدهمالمسؤولين،عطفالكتسابالشخصيةوالهداياالرشاوىوتقديم

بدورهقومليالعامالرأيعلىالتأثيرخللمنولكن،نفسهالهدفلبلوغتسعىوهي،مباشرةفغيرالثانيةأما•
.القرارأصحابعلىبالضغط



ـ وسائل التأثير على الرأي العام2

ورسمية،مباشرةبصفةتصدرهاالتيالصحفخللمنبهاتقومالتيالعلنية،الدعايةخللمن•
تيالالمساحاتأنوبما.نشاطاتهاوعرض،ارائهالنشرتستخدمهاالتياألخرىاإلعلموأجهزة
حيانا ًأتلجأالجماعاتفإنمحدودة،عادةتكونالضغطجماعاتوأنشطةأراءلنشراألجهزةتتيحها
.ريةبحأفكارهاعرضأجلمنالكبرىبالصحفصفحاتشراءإلىالمشكلةهذهتلفيأجلمن

اإلعلمسائلوالستمرارالحيويةالماليةالمواردعلىالتأثيرخللمنفيتحققالثانياألسلوبأما•
توبة،مكصحافةمن)اإلعلميةالوسائلهذهتحققهاالتياإليراداتأنوبما.عملهافيالمختلفة

منتتمكنالضغطجماعاتفإن.إيراداتهامناألهمالجزءتمثلاإلعلنمن(ومرئيةومسموعة،
عناعباالمتنتهديدهاخللمنالعامالرأيعلىللتأثيراإلعلموسائلتوجيهفيهامدورلعب

.نظرهالوجهةترويجهاوعدملمصالحها،مراعاتهاعدمحالفيفيهااإلعلن

العامالرأيةاستمالأحيانا ًيكفيهاالأنهإذ.خصوصيةأكثرلوسائلأيضا ًالضغطجماعاتوتلجأ•
فيورالجمهمشاركةخللمنمعهاتعاطفهلطلبأحيانا ًتلجأإنهابلالهادئة،األساليبخللمن

مهاالتيوالتظاهراتاإلضرابات .تنظ ِّ



الرأي العام: الفقرة السادسة
تعريف الرأي العام

."معينةقضيةنحومااجتماعيةمجموعةأعضاءاتجاهاتهوالعامالرأي"دوبليونارد•

."ماموقفأوقضية،بشأناألفرادمنمجموعةأراء"تروماندافيد•

لعامة،امصالحهمفيتؤثرالتيالقضاياتجاهالناسآراءعنالتعبير"برايسجيمس•
."والخاصة

."ةالحاليالمشكلتيخصً فيماالناسلدىالرائجةاألحكاممجموعة"دوتاردغبلاير•

.معينأمرأوما،واقعةحولالناسيصدرهالذيالجماعيالحكمهوالعامالرأي•

،واإلذاعةكالصحف،المختلفة،اإلعلموسائلفيالسياسةرجليعلنهالذيالرأي•
الرأيأننحيفي،العامبالشأنيُْعنَىكانوإن،لصاحبهالشخصيالرأيهووالتلفزة،

ماقفا ًمومشتركة،بصورة،يتبن ونالذيناألفرادمنمجموعةلدىالراجحالرأيهوالعام
.عامةقضيةمن



 ً عناصر الرأي العام : ثانيا

هذافمثل.بشأنهاالرأيفياختلفحدوثاحتمالعلىوتنطوي،عاماهتماممحلتكونقضيةوجودـ1
.العامالرأيلقياسموضوعا ًيكونألنيصلحالذيهوالقضايامنالنوع

جمهورهاتخلققضيةكلأنذلك.للرأيجمهوروجودأيبالقضية،اهتماملهماألفرادمنعددوجودـ2
قدفسهنالشخصإنبل.ألخرىقضيةمنيختلفقدالجمهور.بهاوعيعلىيكونأويتأثر،الذيالخاص،
النقلوسائللمستخدما ًأوالبيئة،لحمايةجمعيةفيوعضوا ًموظفا ،يكونكأنجمهور،منأكثرإلىينتمي
هذابخدماتنالمنتفعيجمهورإلىالشخصهذاينضمفقدالعام،النقلبمرفقتتعلققضيةثارتفإذا.العام

يكونأنطيشتروهنا.العامالرأيهيبشأنهاآراؤهموتصبحالقضية،هذهجمهورثَمًَّمنويشكلواالمرفق،
العامالرأيتأثيرةفعاليمصادرأحديُعَدًُّالكبيرالحجمأناعتبارعلىنسبيا ًالحجمكبيرقضيةأيجمهور
.قراراتهاالحكومة،سياساتعلى

عهذامدىأنملحظةمعبالقضية،المعنيالجمهورأراءفيالتنوعمننوعوجودـ3 مالىعيتوقفالتنو 
.معق دةأوبسيطةالقضيةكانتإذا

بحركةأو،الشفهيةأوالمكتوبة،بالكلمةسواءً وذلكصريحا ،يكونأنينبغيالرأيعنالتعبيرأنـ4
الًَّإعامةآراءإلىتتحولالفهيالكامنةاآلراءأما.التعبيروسائلمنغيرهاأواأليدي،رفعأوالرأس،
.صراحةعنهاالتعبيريتمعندما



ثالثاً ـ تكوين الرأي العام

نًالرأيًالعامًعادةًبأربعًمراحل• ًتكو  :يمكنًتلخيصهاًبماًيلي، يمرُّ

.ينمعحدثمنانطلقا ًبالتشكلالعامالرأيفيهايبدأالتيالتمهيديةالمرحلةـ1

نمرحلةـ2 االنتماءيلعبوهنا.الحدثهذاحولاألفرادلدىذاتيةقناعةتكوُّ
.الحدثمنلألفرادالمبدئيالموقفتحديدفيمؤثرا ًدورا ًوالسياسياالجتماعية

النقاشاتوبينهم،التفاعلنتيجةالحدثحولاألفرادآلراءالعاماالتجاهتبلورمرحلةـ3
.المجتمعفيالفاعلةالسياسيةوالقوىاألطرافكافةبينحولهتدورالتي

لفيتتجلَّىالتيالرابعةالمرحلةـ4 غالبتيارلىإالفرديةلآلراءالعاماالتجاهتحوُّ
.المطروحةالقضيةتجاهالعامالرأييمثل



رابعاً ـ خصائص الرأي العام

قضاياتجاهإالًَّومواقفهرأيهعنيُعب ِّرالفالمرء.محدَّدةمسألةإزاءإالًَّيظهرالأنهـ1
.معينة

زشفهيموقفأنهـ2 علقةلهاضيةقإزاءمعينسلوكنحوالفردتدفعالتيالعقليةيُبرِّ
.عامةبمصلحة

والجماعات،األفراد،سلوكعلىمباشرتأثيرلهااجتماعيةظاهرةالعامالرأيأنـ3
فيوخاصةللسلطة،السياسيةالممارساتعلىهاما ًرقابيا ًدورا ًيلعبوهو.الحاكمةوالسلطة
.الديمقراطيةالدول



خامساً ـ دراسة الرأي العام 

السلطةتنبثقالتيالديمقراطيةاألنظمةفيجدا ًمهمالعامالرأياتجاهاتعلىالتعرفإن•
علىتنافسةالمالسياسية،القوىفمصالح.العاماالقتراعبواسطةالشعبمنفيهاالسياسية
وهذا.مالعاالرأيأوساطفيتجاوبا ًتلقىالتيالبرامجبطرحتقضيالسلطة،ممارسة
.الشعبمنواسعةقطاعاتاهتماماتتثيرالتيبالقضايادقيقةمعرفةيتطلب

واسطةبواالستقصاءالسبر،عمليات:أهمهامن،متنوعةبطرقالعامالرأيدراسةوتتم•
.المواقفوقياس،واالختبارات،والمقابلتاالستبانة،



سادساً ـ أهمية الرأي العام في العالم المعاصر

المتعاطينوالحكامجانبمنكبيرا ًمستوىً الراهن،عصرنافيالعام،بالرأياالهتمامبلغ•
أراءاتاتجاهتدرسالتياالستطلعيةالمؤسساتقيامعلىفشجعواالسياسي،بالشأن
ات،واالنتخاباإلنسان،وحقوقوالسلم،كالحربالكبرى،القضايامنومواقفهمالناس،

بناءوالالدراسات،هذهمناالستفادةبهدفوذلكوغيرها،والبيئة،المعيشية،واألوضاع
.السياسيةبرامجهمإعدادأومعين،مجالفيقراراتهماتخاذأجلمنعليها

ماعات،والجاألفرادسلوكعلىمباشرا ًتأثيرا ًالمعاصرالعالمفيالعامالرأيويمارس•
بإمكانعُديلمبحيثالديمقراطية،الدولفيبالتعاظمدورهأخذولهذا.الحاكمةالسلطةوعلى

شكلةمكلتجاهاتجاهاتهعلىتتعرفأنتحاولفهي.تتجاهلهأنالدولهذهفيالحكومات
اراتالقرولتتخذاالتجاهات،هذهمعيتفقبماسياساتهالتطورالمطروحة،المشاكلمن

.بشأنهاالمناسبة



ي العام سابعاً ـ العوامل التي ساهمت في مضاعفة فعالية الرأ

.لعامابالشأنالمتعاطيننسبةوازديادالعالم،فيالديمقراطيةالنظمرقعةاتساعـ1

علىثيرهماتأيخفىالاللذينوالمناقشة،الحوارتعتمدالتيالديمقراطيةقيمانتشارـ2
.العامالرأيتكوين

وعيالتطورفيساهمالذياألمركبير،بشكلوانتشارهماوالتعليمالثقافةنموـ3
.والسياسياالجتماعي

.الناسآراءوتوجيهتكوينعلىقدرتهاوارتفاعالحديثة،اإلعلموسائلتطورـ4

كالتيالنفسيةالعواملـ5 وإرادةد،والتقاليوالعاداتواألفكاركالعواطفالناستحر ِّ
.اآلخرالبعضلدىالغيرإقناععلىالقدرةومتعةالبعض،لدىالتسلط



 ً :العوامل المؤثرة في الرأي العام: ثامنا

فيالواردةتبالتحليلبهمخاصةآراءتكوينعلىبقدرةيتمتعونالالذينالقراءيؤخذ:الصحافة•
.فيهاالواردةاآلراءفيتبنونالصحف

خباريةاإلالموادإلىاهتمامهمفيولونالسياسي،والوعيالثقافةمنكبيرةدرجةعلىهمالذينأما•
.الخاصةآراءهمليكونوا

طريقةللخمنوتوجيهه،وتشكيلهالعام،الرأيعلىالتأثيرفيأهمدورا ًتلعب:والتلفزةاإلذاعة•
وألن.اءالقرعددكثيرا ًيفوقالناسمنعددإلىتصل.لهاوتحليلهاوالوقائعلألحداثعرضها
،سالنففيأحداثمنتقدمهماوقعمنكثيرا ًيضاعفوالصورةوالصوتالكلمةبينجمعها
ك .أكبربقوةوالمشاعرالفكرويحر ِّ

النقاشعلىقدرةمنيملكونهمابسبب،العامالرأيعلىومثقفينمفكرينمنالرأيقادةيأثر•
جتماعيةاالالحياةفيومؤثرا ًفاعل ًدورا ًيلعبونفإنهمولهذا.واإلقناعاألفكارعرضوُحسن

.الليبراليةالمجتمعاتفيسيماوال،والسياسية

التويترعلىحساباتلديهمالزعماءأننرىلذلكوالتويتر،الفيسمثلاالجتماعيالتواصلوسائل•
.جمهورهالمتابعةحساباتبوضعقامتوالمؤسساتالوزاراتمعظمانكماوالفيس



الرأي العام والثقافة الشعبية 

تالصحفأنفيأيضا ًشكً منوما• دالتلفزيونيةوالمحط اتواإلذاعاتوالمجل  الثقافةتزو 
بينتفاعلالإمكاناتوتفتحالمعلومات،منجديدةبُسُحببلجديدة،بمعلوماتيومكلالشعبية
المعلوماتهذهلكن.األخرىالجهةمنالعلمي ةوالثقافةجهةمن،"الراقية"والثقافةالشعبي ةالثقافة
اأكثربهاوتتأث رالقديمة،المعلوماتمعمجتمعاتنا،فيتتجاور،الجديدة ُسُحبكأنهافيها،تؤث رمم 
يقبل،منمزروعةحقولعلىتمطر .والزؤانوالقمحواألشواكالورودفتنم 

هذافراغاتفيأونسيجهفيتدخلبلالفولكلور،منافسةتستطيعال"الراقية"والفنوناآلداب•
سحرالوبينجهةمنالدينبينالعلقةإنتاجإعادةفيتندرجالعلمي ةوالمعلوماتالنسيج،

قوالخوارللسحر"البرهاني ة"الوظيفةإنتاجوإعادةاألخرى،الجهةمنوالمعجزات،والخوارق
الذيلمالع).قداستهاوإبراءاللهوتدعاوىتصديقتتعد ىالهنا،العلم،فوظيفةوالمعجزات،

ماتوكيدمنرأكثيفعللمالمثال،سبيلعلىأحدها،تصويرمنومكَّنالسوداءالثقوبوجودأثبت
.(أياممنذالسياق،هذافيقيل،وماُكتبماإلىارجعوااإلنجيل،أوالقرآنفيجاء


