
المشاركة السياسية و التثقيف السياسى



مفهوم المشاركة السياسية

لقوم، حتى العصر الحديث، كانت المشاركة السياسية مقتصرة في الغالب على أثرياء ا

.كةووجهائهم، من أصحاب المولد النبيل، أما األغلبية الساحقة فكانت بعيدة عن المشار

كة ومنذ مطلع عصر النهضة حتى القرن السابع عشر، بدأ االتجاه نحو مزيد من المشار

شر السياسية، وبلغ هذا االتجاه ذروته أثناء الثورة الصناعية، في القرنين الثامن ع

.والتاسع عشر

:ولعل ذلك يرجع إلى العوامل التالية

ديدة التصنيع، ونمو المدن، وازدياد التعليم، الذي ترتب عليه ظهور قوى اجتماعية ج-1

ا، ، استشعرت في نفسها القدرة على تشكيل مصيره(عمال ـ تجار ـ أصحاب مهن حرة)

.فطالبت بجزء من القوة السياسية

ي ظهور الدعوات التي حمل لواءها المثقفون، من فالسفة وكتاب وصحفيين، والت-2

مشاركة تنادى بقيم المساواة والحرية، والمصلحة العامة، بشكل أدى إلى تغذية المطالبة ب

.أوسع في العملية السياسية



فكار التطور في وسائل النقل والمواصالت، واالتصاالت، والذي أدى إلى انتشار األ-3

.الجديدة حول الديمقراطية، والمشاركة بسرعة وسهولة نسبية

القوى الصراع بين القيادات السياسية، ففي ظل التنافس على السلطة، تناضل-4

ة لفكرة المتصارعة في سبيل كسب التأييد الشعبي، وهذا في حد ذاته يعطى الشرعي

.المشاركة الجماهيرية

ة، والذي التدخل الحكومي المتزايد، في الشئون االجتماعية واالقتصادية والثقافي-5

أصبحت معه الحياة اليومية لألفراد تتوقف على أعمال الحكومة بصورة حاسمة، 

في وبدون الحق القانوني في المشاركة السياسية، يصبح الفرد بال حول وال قوة

مواجهة الحكومة، التي قد تضر بمصالحه، من هنا كانت المطالبة بمنح الحقوق 

حكومة السياسية لألفراد، وتهيئة إمكانية ممارستها بفاعلية، وذلك للحد من سطوة ال

.ونفوذها

ن فهناك من يطلق عليها المشاركة الجماهيرية، وهناك م. وتختلف مسميات المشاركة

.يسميها المشاركة الشعبية، أو المشاركة العامة



وبالرغم من اختالف هذه المسميات إال أنها تدور كلها حول معنى واحد، أال وهو مساهمة 

في مختلف مجاالت-في كل األعمال، وفي كل المستويات-كل فرد من أفراد المجتمع 

ير في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، أي المشاركة المباشرة للجماه

شئون المجتمع، وليس عن طريق المشاركة النيابية، كممثلي الشعب، أو المجالس 

.المنتخبة، والتي تعتبر مشاركة غير مباشرة

:ويمكن التعرض لقضية المشاركة السياسية من خالل المحاور التالية

:تعريف المشاركة السياسية: أوالا 

اركة يقتضى االقتراب من مفهوم المشاركة السياسية،توضيح المقصود بمصطلح المش

ا لطرح مفهوم المشاركة السياسية .بصفة عامة، تمهيدا

فالمشاركة قد تعنى أي عمل تطوعي من جانب المواطن، بهدف التأثير على اختيار 

: وىالسياسات العامة، وإدارة الشئون العامة، أو اختيار القادة السياسيين على أي مست

.حكومي، أو محلي، أو قومي



ي وهناك من يعرفها على أنها عملية تشمل جميع صور اشتراك أو إسهامات المواطنين ف

توجيه عمل أجهزة الحكومة، أو أجهزة الحكم المحلى، أو لمباشرة القيام بالمهام التي 

ا أ ا أو تنفيذي ا ا أو تقريري ا ا، وسواء يتطلبها المجتمع، سواء كان طابعها استشاري ا و رقابي ا

.كانت المساهمة مباشرة أو غير مباشرة

ار القيادات وهي قد تعنى لدى البعض الجهود التطوعية المنظمة، التي تتصل بعمليات اختي

ء على السياسية، وصنع السياسات، ووضع الخطط، وتنفيذ البرامج والمشروعات، سوا

توى المستوى الخدمي أو على المستوى اإلنتاجي، وكذلك على المستوى المحلي أو المس

.القومي

لتنمية كما تعني المشاركة إسهام المواطنين بدرجة أو بأخرى، في إعداد وتنفيذ سياسات ا

.المحلية، سواء بجهودهم الذاتية، أو التعاون مع األجهزة الحكومية المركزية والمحلية

عبئة كما قد تعنى تلك الجهود المشتركة الحكومية واألهلية في مختلف المستويات؛ لت

الموارد الموجودة، أو التي يمكن إيجادها؛ لمواجهة الحاجات الضرورية، وفقاا لخطط 

.مرسومة، وفي حدود السياسة االجتماعية للجميع



ة، المشاركة االجتماعي: ويمكن تقسيم المشاركة الجماهيرية إلى ثالثة أنواع رئيسة

بين هذه والمشاركة االقتصادية، والمشاركة السياسية، وإن كانت هناك صعوبة عند الفصل

ا، وتداخ ا قوي ا لها تداخالا األنواع في الواقع العملي، الرتباط هذه األنواع مع بعضها ارتباطا

ا ا كبيرا ا، وتأثير كل نوع في النوعين اآلخرين وتأثره بهما تأثرا .قوي ا

بعض تعرف المشاركة االجتماعية على أنها تلك األنشطة، التي تهدف إلى التغلب على-1

أعضاء المشكالت العملية اليومية، وُتسهم في تحقيق قدر من التضامن والتكافل بين

.المجتمع، وذلك في مجالين أساسيين

كبناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات، بالمساهمة : هو الجهود التطوعية:األول

.بالمال واألرض في إنشائها

ات في هو حل المشكالت اليومية، والخالفات التي قد تنشأ بين األفراد أو الجماع:والثاني

له مع المجتمع، فالمشاركة االجتماعية ظاهرة اجتماعية، تحدث نتيجة تفاعل الفرد وتعام

ك أفراد مجتمعه، وجماعاته ومنظماته ومؤسساته، وتختلف درجة استجابة المواطن لتل

بعضها المشاعر وفقاا لعدة عوامل، بعضها نفسي كسماته وقدراته النفسية والعقلية، و

صادية اجتماعي كظروف التنشئة االجتماعية، كما تخضع المشاركة للظروف والعوامل االقت

.والسياسية والتربوية لشخصية الفرد ومجتمعه



ذلك المشاركة االقتصادية هي مشاركة الجماهير في مشاريع التنمية االقتصادية، و-

قوم بها بالمساهمة في وضع قراراتها وتمويلها وتنفيذها، كما قد تعني األنشطة التي ت

نى أن مثل دفع الضرائب والرسوم وغيرها، كما قد تع: الجماهير؛ لدعم االقتصاد القومي

ه بوجود يقوم الفرد بضبط إنفاقه، بحيث يكون استهالكه في حدود دخله، وبما يسمح ل

ع فائض على الدوام، يدعم االقتصاد الوطني، مع توفر درجة من الوعي تجعله يقاط

اا معينة عن المسته .لكينالتجار، الذين يغالون في رفع األسعار، أو يحجبون سلعا

هدف المشاركة السياسية تعنى تلك األنشطة اإلرادية التي يقوم بها المواطنون؛ ب-3

القرارات، التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر، في عملية اختيار الحكام، أو التأثير في

.أو السياسات التي يتخذونها

ا ف ي الحياة كما قد تعني المشاركة السياسية، العملية التي يلعب الفرد من خاللها دورا

ذلك السياسية لمجتمعه، وتكون لديه الفرصة ألن يسهم في مناقشة األهداف العامة ل

المجتمع، وتحديد أفضل الوسائل إلنجازها، وقد تتم هذه المشاركة من خالل أنشطة

.سياسية مباشرة أو غير مباشرة



:ويرى البعض أن أنشطة المشاركة يمكن تصنيفها في مجموعتين

ع الغير وتشمل التصويت ومتابعة األمور السياسية، والدخول م:ـ أنشطة تقليدية أو عادية1

تخابية في مناقشات سياسية، وحضور الندوات والمؤتمرات العامة، والمشاركة في الحملة االن

بالمال والدعاية، واالنضمام إلى جماعات المصلحة، واالنخراط في عضوية األحزاب، 

.واالتصال بالمسئولين، والترشيح للمناصب العامة، وتقلد المناصب السياسية

ا؛ حيث تعرفه األنظمة ال ديمقراطية ويعتبر التصويت أكثر أنماط المشاركة السياسية شيوعا

لية وغير الديمقراطية على السواء، مع خالف في داللته، ودرجة تأثيره، فهو في األولى آ

حرية، للمفاضلة بين المرشحين، واختيار شاغلي المناصب السياسية بدرجة كبيرة من ال

ولكنه ليس كذلك في األنظمة التسلطية، إذ تعد االنتخابات هناك أداة لمن هم في مواقع

ياسي أكثر منها أداة لالختيار الس, وكسب التأييد والشرعية, السلطة، يستخدمونها للدعاية

المتناع عن الواعي، والتأثير في شئون الحكم والسياسة من قَِبل الجماهير، ولهذا قد يعتبر ا

ا من االحتجاج الصامت .التصويت لونا

لبالد وغير بعضها قانوني مثل الشكوى، وبعضها قانوني في بعض ا:ـ أنشطة غير تقليدية2

قانوني في بالد



.أخرى، كالتظاهر واإلضراب وغيره من السلوكيات السلبية

اللها وتعتبر المشاركة السياسية شكالا من أشكال التعليم، حيث يتعلم المواطنون من خ

حقوقهم وواجباتهم، وهذا يؤدى بدوره إلى معرفة تامة وإدراك كبير لهذه الحقوق 

.والواجبات، وإلى مزيد من الواقعية والمرونة في مطالب هؤالء المواطنين

زنة بين فالمشاركة السياسية ترتبط بالمسئولية االجتماعية، التي تقوم على أساس الموا

طور الحقوق والواجبات، لذلك فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية، حيث يتوقف نمو وت

ي الديمقراطية على مدى اتساع نطاق المشاركة، وجعلها حقوقاا يتمتع بها كل إنسان ف

.المجتمع

كما تؤدى المشاركة إلى مزيد من االستقرار والنظام في المجتمع، مما يؤدى بدوره إلى 

مقراطياا توسيع وتعميق اإلحساس بشرعية النظام، ذلك أن المشاركة تعطى الجماهير حقاا دي

يمكنهم من محاسبة المسئولين عن أعمالهم، إذا ما قصروا في األداء؛ ذلك ألن المواطنين

التين لديهم معرفة وعلم بمجريات األمور، يمكنهم الحكم تماماا على مدى جودة األداء 

نعكس الحكومي، باإلضافة إلى أن المشاركة تدعم العالقة بين الفرد ومجتمعه، األمر الذي سي

.بالضرورة، على شعوره باالنتماء لوطنه الكبير



كما أن المشاركة تجعل الجماهير أكثر إدراكاا لحجم المشاكل المتعلقة بمجتمعهم

سات ولإلمكانيات المتاحة لها فتفتح باباا للتعاون البناء بين الجماهير والمؤس

.الحكومية

ثير من إن المشاركة الحقيقية تعنى في كثير من األحيان، تدعيم الفكر الحكومي بك

ما أنها اآلراء الجماهيرية الصالحة، التي لم تتأثر بتقاليد البيروقراطية وحدودها، ك

لحكومية تؤدى إلى قيام الجماهير بتنظيم أنفسهم في جمعيات أهلية، تساند الهيئات ا

.في مقابلة االحتياجات العامة للجماهير ككل

ات والمشاركة من خالل الهيئات التطوعية تفتح في بعض األحيان ميادين للخدم

ين والنشاط، وهي بذلك، بجانب مساهمتها المادية والمعنوية، توجه األنظار إلى مياد

ن جديدة، كما أنها ـ أي المشاركةـ تزيد من الوعي العام للجماهير، الضطرار القائمي

عليها إلى شرح أبعاد الخدمات والمشروعات باستمرار، بغرض حث الجماهير على

.االشتراك والمساهمة فيها



ة كما أن المشاركة تعود المواطنين الحرص على المال العام، وهي مشكلة تعانى منها غالبي

الدول النامية، حيث يتعرض هذا المال إلى اإلهدار وسوء االستعمال من جانب المواطنين،

ة، ويرجع ذلك إلى تصور إدراكهم بأن المال العام، هو في حقيقته، نابع من أموالهم الخاص

ير وأن سوء استعمال المرافق العامة أو عدم االهتمام بصيانتها، يؤدى بالضرورة إلى تقص

يانة هذه فترات أعمارها االفتراضية، وبالتالي يكون عليهم تحمل األعباء المالية، الالزمة لص

.المرافق، وتجديدها وإعادة بنائها

ة فإذا ما شارك هؤالء المواطنون في إنشاء هذه المرافق، تصبح قيمتها في نظرهم مساوي

.ألموالهم الخاصة تماماا، فيحرصون على حسن استخدامها

سهل باإلضافة إلى أن مشاركة المواطنين في المساهمة في تحمل مسئولية صنع القرار، ي

ائمة أو كثيراا في عملية تنفيذ الخطط والبرامج، ذلك ألن تقبل المواطنين ألية مشروعات ق

جديدة، وكذلك العمل على إتمام نجاح هذه المشروعات، ال يتم إال إذا شارك المواطنون في 

التخطيط لهذه المشروعات، بناء على معرفتهم التامة وإدراكهم لفوائد هذه المشروعات 

.وأهميتها

وأيضاا من خالل المشاركة الجماهيرية، يمكن تحقيق كل أهداف المجتمع، بشكل يضمن

.ماهيرتحقيق الحد األقصى من الفوائد، وبأسلوب يتالءم مع احتياجات ورغبات وقدرات الج



والء كما تسهم المشاركة وتزيد من ارتباط الجماهير بالنظام وأهدافه، وترفع من شأن ال

لتكيف والتأثير والمسئولية، وتحسن من الفاعلية، وترفع من مستوى األداء وتحقق ا

واة االجتماعي، وتقضى على صور استغالل السلطة واالغتراب، وتحقق قيمة المسا

.والحرية

.فأهمية المشاركة تأتى من أنها عملية لنقل وإبالغ حاجات المواطنين إلى الحكومة

ولكنها أيضاا تهدف إلى التأثير على سلوك الحكام، وذلك بتوصيل معلومات عن

عملوا األولويات التي تفضلها الجماهير، وأيضاا من خالل الضغط على هؤالء الحكام؛ لي

.وفق هذه األولويات

راب لدى وبذلك تتسع فرص المشاركة، فتقل عمليات استغالل السلطة والشعور باالغت

تمع، الجماهير، وتتحقق قيم المساواة والحرية، مما يؤدى إلى االستقرار العام في المج

اح خطط األمر الذي يساعد على تحقيق الشروط االجتماعية والثقافية والسياسية؛ لنج

.التنمية المختلفة



تتم بدون والمشاركة مبدأ أساسي من مبادئ تنمية المجتمع، فالتنمية الحقيقية الناجحة ال

راطية، مشاركة، كما أن المشاركة تعتبر أفضل وسيلة لتدعيم وتنمية الشخصية الديمق

على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع، وهي، في الوقت نفسه، من أبسط حقوق 

قه المواطن، وهي حق أساسي، يجب أن يتمتع به كل مواطن يعيش في مجتمعه، فمن ح

لما أن يختار حكامه، وأن يختار نوابه، الذين يقومون بالرقابة على الحكام، وتوجيههم

.فيه مصلحة الشعب

ماعية كما أنه من خالل المشاركة، يمكن أن يقوم الفرد بدور في الحياة السياسية واالجت

صة لكل واالقتصادية لمجتمعه، بقصد تحقيق أهداف التنمية الشاملة، على أن تتاح الفر

مواطن، لكي يسهم في وضع هذه األهداف وتحديدها، والتعرف على أفضل الوسائل 

ى رغبة واألساليب لتحقيقها، وعلى أن يكون اشتراك المواطنين في تلك الجهود، بناء عل

منهم في القيام بهذا الدور، دون ضغط أو إجبار من جانب السلطات، وفي هذه الحالة 

جاه يمكن القول بأن هذه المشاركة، تترجم شعور المواطنين بالمسئولية االجتماعية ت

ريدون مجتمعهم، والمشكالت المشتركة التي تواجههم، والرغبة في تحويل األهداف التي ي

.بلوغها، إلى واقع ملموس



:أشكال ومستويات المشاركة: ثانياا 

ية، التي لما كانت المشاركة السياسية تعني بصفة عامة تلك األنشطة االختيارية، أو التطوع

ي يسهم المواطنون من خاللها في الحياة العامة، فإن هذه المستويات لمشاركة المواطنين ف

لك الحياة العامة، تختلف من دولة ألخرى، ومن فترة ألخرى، في الدولة نفسها، ويتوقف ذ

لى على مدى توفر الظروف التي تتيح المشاركة أو تقيدها، وعلى مدى إقبال المواطنين ع

:اإلسهام في العمل العام وهى أربعة مستويات للمشاركة

يهم وهو ممارسو النشاط السياسي، ويشمل هذا المستوى من تتوافر ف: المستوى األعلى-أ 

عضوية منظمة سياسية، والتبرع لمنظمة أو مرشح، وحضور : ثالثة شروط من ستة

ائل بشأن االجتماعات السياسية بشكل متكرر، والمشاركة في الحمالت االنتخابية، وتوجيه رس

ث في قضايا سياسية للمجلس النيابي، ولذوي المناصب السياسية أو للصحافة، والحدي

.السياسة مع أشخاص خارج نطاق الدائرة الضيقة المحيطة بالفرد

Politically Relevant Peopleالمهتمون بالنشاط السياسي : المستوى الثاني-ب
على ويشمل هذا المستوى الذين يصوتون في االنتخابات، ويتابعون بشكل عام ما يحدث



.على الساحة السياسية

 Spurs to Politicalالهامشيون في العمل السياسي : المستوى الثالث-ج ـ
Action

ال ويشمل من ال يهتمون باألمور السياسية، وال يميلون لالهتمام بالعمل السياسي، و

ي يخصصون أي وقت أو موارد له، وإن كان بعضهم يضطر للمشاركة بدرجة أو بأخرى ف

أوقات األزمات، أو عندما يشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة، أو بأن ظروف حياتهم 

.معرضة للتدهور

ا : المستوى الرابع-د ، وهم أولئك Excessive Participationالمتطرفون سياسي ا

.التين يعملون خارج األطر الشرعية القائمة، ويلجئون إلى أساليب العنف

ة خاصة، والفرد الذي يشعر بعداء تجاه المجتمع بصفة عامة، أو تجاه النظام السياسة بصف

ه إلى إما أن ينسحب من كل أشكال المشاركة، وينضم إلى صفوف الالمبالين، وإما أن يتج

.استخدام صور من المشاركة تتسم بالحدة والعنف



:وأربع مراحل للمشاركة-

يا ويندرج هذا االهتمام من مجرد االهتمام، أو متابعة االهتمام بالقضا: أ ـ االهتمام السياسي

اسية؛ العامة، وعلى فترات مختلفة قد تطول أو تقصر، باإلضافة إلى متابعة األحداث السي

، أو بين حيث يميل بعض األفراد إلى االشتراك في المناقشات السياسية مع أفراد عائالتهم

.زمالئهم في العمل، وتزداد وقت األزمات، أو في أثناء الحمالت االنتخابية

في والمقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي: ب ـ المعرفة السياسية

المجتمع، على المستوى المحلي أو القومي، مثل أعضاء المجلس المحلي، وأعضاء مجلس

.الشعب والشورى بالدائرة، والشخصيات القومية كالوزراء

مساندة ويتمثل في المشاركة في الحمالت االنتخابية، بالدعم وال: جـ ـ التصويت السياسي

.المادية، من خالل تمويل الحمالت، ومساعدة المرشحين، أو بالمشاركة بالتصويت

وتتمثل في االتصال باألجهزة الرسمية، وتقديم الشكاوى، : د ـ المطالب السياسية

.وااللتماسات، واالشتراك في األحزاب والجمعيات التطوعية



كثر وتوجد المشاركة في كافة األنظمة السياسية على اختالفها، وإن كانت بالطبع تبدو أ

ا وصراحة في التعبير عن نفسها، في ظل األنظمة الديمقراطية، التي تتيح مساحات وضوحا

ا لمنظومة حقوق اإلنسان، وانتخابات دورية حرة وتنافسية ، أكبر من الحرية، واحتراما

ا لمشاركة المواطن بشكل فاعل في الحياة السياسية، ا كبيرا وبالقدر الذي وبالتالي تتيح قدرا

ف تجعل يهم المدافعين عن مشاركة أكبر، فإن االنغماس الحقيقي في عملية صنع القرار، سو

الا من صقل هذه القرارات أكثر عالقة بالحاجات الحقيقية للمشاركين، وبالتالي أكثر تقب

يجة جانبهم، وبعبارة أخرى، أنه كلما زادت درجة المشاركة كلما ارتفع مستوى الشرعية، نت

.لذلك

ة فإن النقطة الرئيسة في هذا الموضوع، هي فيما إذا كانت المشارك, وفي مطلق األحوال

ا السياسية األعظم مؤدية إلى تعزيز شرعية النظام، ذلك أن وجهة النظر المقابلة هي أيضا 

ي محل نقاش واسع كذلك، وحسب الرأي الثاني، فإن المشاركة تؤدي إلى إدخال تعقيدات ف

عية عملية صنع القرار، وإحباطات من شأنها أن تقلل من كفاءة القرارات، وبالتالي من شر

.الذ ين يصنعونها



ا أو أن المشاركة المفرطة قد تخلق ظروفاا تعكس الرض, ويضيف أصحاب هذا الرأي

النزاع، وهو ما ال يظهر إلى السطح في األشكال األخرى للمشاركة، وإن كان 

ا، ولكن ال تتوفر األبنية والوسائل التي تسهل عملية تشكيله والت .عبير عنهموجودا

فيه إن المشاركة تكون ذات أهمية بالقدر الذي تؤثر: ولذلك يذهب البعض إلى القول

.على الحكومات فعالا، وليس فقط بالذهاب إلى صندوق االقتراع

أفكارها ومن ناحية أخرى، فإن األقلية من الناس النشطين، تستطيع أن تتواصل في

اطات بشكل منتظم مع ممثليها، عبر الرسائل، وفي أحيان كثيرة، فإن مثل هذه النش

تحدث في نطاق ما يسمى بجماعات المصالح أو الضغط المنظمة، أو التنظيمات 

.الخاصة باألحزاب السياسية



:مدى المشاركة السياسية: ثالثاا 

درجة توقف المدى الذي يشترك به المواطن في العمل السياسي على اهتمامات المواطن بال

ا ـ الذي يسود في الم ا واجتماعي ا ففي . جتمعاألولى، وعلى المناخ السياسي ـ فكريا ومادي ا

ا على المواطنين، ا مدني ا وكلما زادت المجتمعات الغربية تعتبر المشاركة السياسية واجبا

اركة المشاركة كان ذلك دليالا على صحة المناخ السياسي وسالمته، فضالا عن أن المش

.تعتبر أفضل وسيلة لحماية المصالح الفردية

م من أن وفي بعض المجتمعات تتمثل أعلى مستويات المشاركة في االنتخابات، على الرغ

.نتائج االنتخابات تختلف إلى حد بعيد من بلد آلخر

ا للتعليم والمهنة والجنس والسن والديانة، و ًا محل كما أن مدى المشاركة يتفاوت طبقا

كما أن اإلقامة، والشخصية، والمحيط الثقافي، فكلما زاد مستوى التعليم زادت المشاركة،

المشاركين من الرجال هم أكثر من المشاركات من النساء، وكذلك المشاركين من قاطني

وية كما تزداد المشاركة بين المشتركين في عض. المدن هم أكثر من أولئك قاطني الريف

.الجماعات أو المنظمات المختلفة



لطبقة فمثالا رجل ينتمي ل. وبالطبع، هذه الخصائص ليست ثابتة، وال تشكل قاعدة عامة

نقابة العاملة قد ال يحظى بتعليم عال بعد الدراسة الثانوية، ولكنه من المحتمل أن ينتمي ل

عد المرحلة عمالية، وبالمثل سيدة تنتمي للطبقة الوسطى قد تكون حظيت بقسط من التعليم ب

ات الثانوية، غير أنها ال تنتمي إلى نقابة عمالية، وفي كلتا الحالتين تكون هذه السم

.متعارضة، ومن الصعب تشكيل نمط معين يوضح األهمية النسبية لكل منهما

غوط وعلى الرغم من ذلك، فهناك بعض الدالئل على أن األفراد الذين يتعرضون لعدد من الض

.القوية يكونون أكثر احتماالا للمشاركة في السياسة

ا فإن مستويات المشاركة تزداد مع ازدياد الرغبة في التأثير، على من يملكون وعموما

السياسة السلطة السياسية، ومن َثم تكون محاولة استخدام طرق غير تقليدية للتأثير على

العامة، في شكل ما أطلق عليه الحركات االجتماعية الجديدة، وهي نوع من جماعات الضغط

رتبط أو المصالح، ولكنها تعبر عن اهتمامات مختلفة، وتعمل بطرق تختلف عن تلك التي ت

.عادة بجماعات الضغط، مثل الجمعيات والمؤسسات األهلية



ا :خصائص المشاركة السياسية: رابعا

ص تتسم المشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية بمجموعة من السمات والخصائ

:الهامة، وذلك على النحو التالي

المشاركة سلوك تطوعي ونشاط إرادي، حيث إن المواطنين يقومون بتقديم جهودهم -1

.التطوعية؛ لشعورهم بالمسئولية االجتماعية تجاه القضايا واألهداف

ا يولد به اإلنسان أو يرثه،-2 وإنما هي المشاركة سلوك مكتسب، فهي ليست سلوكاا فطريا

الموجودة عملية مكتسبة، يتعلمها الفرد أثناء حياته، وخالل تفاعالته مع األفراد والمؤسسات

.في المجتمع

ثيقة المشاركة سلوك إيجابي واقعي، بمعنى أنها تترجم إلى أعمال فعلية وتطبيقية و-3

لى الصلة بحياة وواقع الجماهير، فهي ليست فكرة مجردة، تحلق في األجواء وال تهبط إ

.مستوى التنفيذ

تراك المشاركة عملية اجتماعية شاملة ومتكاملة، متعددة الجوانب واألبعاد، تهدف إلى اش-4

طيط كل فرد من أفراد المجتمع في كل مرحلة من مراحل التنمية، في المعرفة والفهم، والتخ



.المنافعوالتنفيذ، واإلدارة واالشتراك، والتقويم وتقديم المبادرات، والمشاركة في الفوائد و

ال تقتصر المشاركة على مجال أو نشاط واسع من أنشطة الحياة، بل إن للمشاركة -5

شتراكه مجاالت متعددة اقتصادية وسياسية واجتماعية، يمكن أن يشارك فيها الفرد من خالل ا

.في أحدها، أو فيها كلها في آن واحد

ة، فقد المشاركة الجماهيرية ال تقتصر على مكان محدد، وال تتقيد بحدود جغرافية معين-6

.تكون على نطاق محلي أو إقليمي أو قومي

م المشاركة حق وواجب في آن واحد، فهي حق لكل فرد من أفراد المجتمع، وواجب والتزا-7

، وأن عليه في نفس الوقت، فمن حق كل مواطن أن يشارك في مناقشة القضايا التي تهمه

دة ينتخب من يمثله في البرلمان، وأن يرشح نفسه إذا رأى في نفسه القدرة على قيا

.الجماهير، والتعبير عن طموحاتهم في المجالس النيابية



شاركة فالمشاركة هي الوضع السليم للديمقراطية، فال ديمقراطية بغير مشاركة، كما أن الم

واجب على كل مواطن، فهو مطالب بأن يؤدي ما عليه من التزامات ومسئوليات اجتماعية 

.تجاه قضايا مجتمعه؛ إلحداث التغيير الالزم نحو التوجه التنموي في المجتمع

، المشاركة هدف ووسيلة في آن واحد، فهي تهدف إلى أن الحياة الديمقراطية السليمة-8

ثقافات تقتضى مشاركة الجماهير في المسئولية االجتماعية، مما يعنى تغيير سلوكيات و

ير من المواطنين في اتجاه الشعور بالمسئولية االجتماعية، كما أنها وسيلة لتمكين الجماه

جلة لعب دور محوري، في النهوض بالمجتمع نحو الترقي والرفاهية، والمساهمة في دفع ع

.التنمية

المشاركة توحد الفكر الجماعي للجماهير؛ حيث تساهم في بلورة فكر واحد، نحو -9

اإلحساس بوحدة الهدف والمصير المشترك، والرغبة في بذل الجهود، لمساندة الحكومة 

.والتخفيف عنها



ا :دوافع المشاركة: خامسا

جتماعية، يسعى الفرد للمشاركة في مختلف المجاالت والميادين السياسية واالقتصادية واال

د انطالقاا من عدة دوافع، منها ما يتصل بالمجتمع ككل، ومنها ما يتعلق باهتمامات الفر

.واحتياجاته الشخصية

:وعلى هذا يمكن الحديث عن نوعين من الدوافع

:وتتمثل في:الدوافع العامة-1

الشعور بأن المشاركة واجب والتزام من كل فرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، مما * 

وأفكارهم يستوجب مشاركة الجماهير بفاعلية في الحياة العامة للمجتمع، فيعبرون عن آرائهم

التي ورغباتهم، فيما يجب اتخاذه من قرارات وقوانين وسياسات، وفي البرامج والسياسات

.تتخذ، استجابة الحتياجات المواطنين



يات حب العمل العام، والرغبة في مشاركة اآلخرين في تطوير المجتمع، وتحسين مستو* 

اة على الخدمة فيه، من خالل العمل في المجاالت المختلفة، التي تستهدف تحسين وجه الحي

.أرض الوطن

ر على الرغبة في لعب دور محوري ومؤثر في أنشطة المجتمع المختلفة، بالشكل الذي يؤث* 

.حاضرهم ومستقبلهم، ويشعرهم بأهمية دورهم، وانعكاساته، على دعم مسيرة التنمية

ع من الرغبة في تقوية الروابط بين مختلف فئات المجتمع وجماعاته؛ بغية تحقيق نو* 

.ماعاتالتكامل، والتفاعل بين هذه الفئات، بما يحقق المصالح المشتركة لهذه الفئات والج

.األعباء الملقاة على كاهل الحكومة، للوصول إلى األهداف المطلوب تحقيقها* 

ة الرضا أو عدم الرضا عن السياسات القائمة، حيث أثبتت بعض الدراسات أن المشارك* 

ون الجماهيرية تزداد مع زيادة الرضا عن هذه السياسات، والعكس صحيح، وأن الذين يهتم

.بالمشكالت العامة، هم أكثر الناس رضاء عن المجتمع



عوامل التنشئة االجتماعية والسياسية في محيط األسرة، أو المدرسة، أو النادي، أو * 

في المؤسسات الدينية، أو التطوعية، أو األحزاب، أو وسائل االتصال وغيرها، والتي تنمي

ا ا مشاركا .الفرد قيمة المشاركة، وتجعل منه مواطنا

ناخ توافر الضمانات القانونية والدستورية، التي تضمن للمواطنين األمن واألمان والم* 

الح العليا في الديمقراطي السليم، وسيادة القانون، وحرية التفكير، والتعبير بما يتفق والمص

.المجتمع

عاون تعاليم الدين من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة، التي تحث على الت* 

ْثِم ْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوا َعلَى اإلِ َوَتَعاَوُنوا َعلَى اْلبرِّ َوالت  : )والتكامل والمشاركة، فقد قال هللا تعالى

آل ( ) َوَشاِوْرُهْم فِي األْمرِ َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغفِْر لَُهمْ )، كما قال تعالى (2:المائدة( )َواْلُعْدَوانِ 

" ما تشاور قوم إال هدوا إلى أرشد أمورهم"-صلى هللا عليه وسلم-، وقال (159/عمران

لبصري ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، ولكنه أثر مقطوع عن الحسن ا)

قوى رحمه هللا، رواه عنه ابن أبي شيبة والبخاري في األدب المفرد، وابن المنذر وغيرهم، و

).إسناده الحافظ في الفتح



:وتتمثل في:الدوافع الخاصة-

الفعلية، محاولة التأثير على صنع السياسة العامة في المجتمع؛ لتكون مالئمة لالحتياجات* 

.والرغبات الخاصة بأفراد المجتمع، والتي تعود عليهم بالنفع

قدير تحقيق المكانة المتميزة بين أفراد المجتمع، واكتساب الشهرة، والحصول على الت* 

.واالحترام

:  إشباع الحاجة إلى المشاركة، حيث تنقسم حاجات اإلنسان إلى مستويات خمس، هي* 

كة، الحاجات األساسية كالمأكل والملبس، والحاجة إلى األمن والطمأنينة، والحاجة إلى المشار

.والحاجة إلى العاطفة والتقدير، والحاجة إلى تحقيق الذات

قيق منافع تحقيق مصالح شخصية، تتمثل في السيطرة والتمتع بالنفوذ والسيطرة، وتح* 

.مادية، وغيرها من المصالح الشخصية



المشاركة السياسية للمرأة

ة في البداية يجب ان ننظر الى المشهد العام للمشاركة السياسية بشكل عام والمشارك

حقا من السياسية للمرأة بشكل خاص وايضا حول مدى اعتبار الحق في المشاركة السياسية

حقوق اإلنسان في مصر ومدى اعتماد مرجعية حقوق اإلنسان من طرف مصر، فإذا كانت 

د غير ق ابل حقوق النساء تعتبر اليوم جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان وهي كيان موح 

ؤكد على كما ن. للتجزئة والتقييد فإن الواقع السائد في مصر يبقى بعيدا عن هذا االعتبار

ة بين ما تنص عليه معظم مواد الدستور المصري من مبدأ المساواة بين الجن سين وجود هو 

قية أو مبدأ المساواة بين المواطنين، ومبدأ عدم التمييز بين الجنسين، وبين ما تضعه ب

ين القوانين األخرى من قيود على ممارسة هذه الحقوق، كما أن ها تدخل بعض التمييزات ب

، ويؤكد الجنسين وبين الحقوق عند المصادقة على بعض اإلتفاقيات المتعل قة بالموضوع

ان ضعف مشاركة المرأة في العملية االنتخابية ومحدودية تمثيل المرأة فيالكثيرون 

صر هذه وال تقت. البرلمانات، وضعف مشاركتهن  في السلطة التنفيذية اصبح واضح جدا 

جتمع اإلشكاليات على التمثيل في مواقع إتخاذ القرارت الحكومية بل تمتد إلى منظمات الم

 .المدني واألحزاب السياسية



 :وهذا يوضح بعض النقاط
محدودية الدور االجتماعي لحركة حقوق اإلنسان عامة وحركة حقوق المراة •

 .خاصة
ة في ضعف اإلرادة السياسية الهادفة إلى تفعيل دور ومشاركة المرأة المصري•

 .وعالحياة السياسية وفي تفعيل النصوص القانونية المتعل قة بالموض
اقيات عدم مراجعة القوانين المحلية التمييزية حتى تكون مالئمة ألحكام االتف•

 .الدولية
 .ضعف الثقافة السياسية عند المرأة والرجال على حد  سواء•
ق في تواصل مظاهر التمييز وانتشار الطائفية التي تحد  من التمت ع بالح•

 .المواطنة
إلى انتشار ظاهرة العنف على المستويات المختلفة بدءا من األسرة ووصوال•

 .الفضاء السياسي
ة عل• ى ظهور اإلسالم السياسي وانعكاساته على تسيير السلطات وخاص 

 .المشاركة السياسية للمرأة
تأثير الوضع االقتصادي على المرأة الذي أفرز ظاهرة الفقر•



نسان ونحن نؤكد على ضرورة ربط المشاركة السياسية للمرأة بحقوق اإل

ت عليها المواثيق الدولية ومن أبرزها الحق في االختالف التي نص 

ح، والمساواة واإلعتراف باألهلية والكفاءة والحق في االنتخاب والترش  

ت اإلشارة إلى أن استبطان هذه الحقوق يتطل ب إرساء عالقة ش راكة وتم 

ة المرأة مبنية على االنتفاع المتساوي والمتبادل، باإلضافة إلى أن مشارك

ية بل في في الحياة السياسية ال تقتصر على تبوأ المرأة المناصب سياس

إتخاذ تنظيم أنفسهن  في حركات ضاغطة تهدف إلى التأثير في عملية

 .القرار وصنع السياسات
ا آلية الكوتا ورغم أهميتها فإنه يجب أن ال تقتصر على إجراء مر حلي أم 

ن من يكتفى به، بل أن تطب ق في ظل استراتيجية ورؤية واضحة تمك  

تمكين توظيفها في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصوال إلى

المرأة من الممارسة الحقيقية لعملها



ت ومركز االتحاد للتنمية وحقوق اإلنسان يرى ان هناك بعض المعوقا

 :أمام مشاركة المرأة سياسيا نلخصها فيما يلي
قات قانونية تعود إلى•  :معو 

ارها عدم وجود قوانين تقوم على المساواة في الحقوق وعدم اقتص•

 .على المساواة أمام القانون
ياة مصادر التشريع المعتمدة والتي تقي د مشاركة المرأة في الح•

السياسية

قات اجتماعية وثقافية• معو 

ضعف الثقافة السياسية والمدنية•

سيطرة الموروث االجتماعي والنظام األبوي القائم على عادات •

وتقاليد وقيم تمييزية

 ..استمرارية التقسيم التقليدي لألدوار ما بين المرأة والرجل•
د األدوار التي تقوم بها المرأة داخل وخارج البيت، يحيل م• ا تعد 

 .بينها وبين إمكانية مشاركتها في الحياة العامة



معوقات ذاتية •

تعود إلى عدم وعي المرأة بأهمية دورهن  السياسي كنتيجة •

 .للتربية العائلية والمدرسية التي يتلقوها منذ الصغر
ة النسائية في بعض البلدان العربي• ةارتفاع نسبة األمي 

ارتفاع نسبة األمية القانونية•

ية ضعف تناول حركة المرآة المصرية لمسألة المشاركة السياس•

ة غير مقتصرة على وعدم التعامل معها كقضية مجتمعية عام 

المرأة

معوقات سياسية •

غياب التقاليد الديمقراطية•

 .عدم تمتع المرأة المصرية بالمواطنة الكاملة•
معوقات دينية •

اعتماد تفاسير الدين لتكريس التمييز•

تعدد المدارس الفقهية واختالف تفسيراتها•



هذذذا بجانذذب انتشذذار العنذذف ضذذد المذذراة و العنذذف هذذو التمييذذز ضذذد المذذرأة 

. وانتهذذاك حقوقهذذا واإلعتذذداء علذذى كيانهذذا المعنذذوي والجسذذدي والجنسذذي

ونؤكذذد علذذى أن العنذذف يبذذدأ داخذذل األسذذرة ويمتذذد إلذذى المجتمذذع كالشذذارع 

ي والمدرسذذة ومؤسسذذات الدولذذة ومراكذذز العمذذل، ويذذرتبط بذذالموروث الثقذذاف

ذذذة  الذذذذي يقذذذوم علذذذى مبذذذدأي اإلخضذذذاع والسذذذيطرة، وغيذذذاب الحريذذذات العام 

اسذذذية والديمقراطيذذذة، ونتفذذذق علذذذى أن  العنذذذف يذذذؤث ر علذذذى المشذذذاركة السي

.والرجالبإنشائه لعالقة غير متوزانة وتابعة بين المراة



Political Participation: المشاركة السياسية-

لية هي مساهمة الفرد في أحد األنشطة السياسية التي تؤثر في عم

ية أو اتخاذه، والتي تشمل التعبير عن رأى في قض/صنع القرار و

مع عامة، والعضوية الحزبية، واالنضمام لمؤسسة من مؤسسات المجت

المدني أو التعاون معها، والترشيح في االنتخابات، وتولى أي من

ة مجموعة وتثير المشاركة السياسي. المناصب التنفيذية والتشريعية

اة من اإلشكاليات النظرية، من بينها إشكالية العالقة بين المساو

م والمشاركة على أساس أنه ال وجود فعلياا للمشاركة الكاملة لعمو

لوقت نفسه المواطنين بسبب التمييز بينهم وفق معايير مختلفة، وفي ا

في فإن من المتعذر وضع المساواة على قمة منظومة القيم السياسية

ضوء اعتبارات متعددة أبرزها تأثر سيادة الدولة بفعل العولمة 

.  وبالتالي تراجع دورها االقتصادي واالجتماعي



ها كذلك فإن هناك إشكالية العالقة بين السلطة والمشاركة وجوهر

هل يمكن أن تنشأ سلطة قوية في ظل مشاركة : السؤال التالي

ن، فعالة؟ مثل هذا السؤال يمكن اإلجابة علية باإليجاب في حالتي

د ال األولى افتراض أن المشاركة تساوى التأييد للسلطة وهو ما ق

ما يساعد يتحقق بالضرورة، والثاني ترسيخ التقاليد الديمقراطية ب

قد على تقبل السلطة للنقد من جهة وعدم التجاوز في ممارسة الن

. من جهة أخرى بما يؤدى إلى انتشار الفوضى السياسية

وهناك أيضاا اإلشكالية الخاصة بمستويات المشاركة وأطرها، 

ويت فالمشاركة قد تكون سلبية كما في االمتناع العمدي عن التص

للتغيير، في االنتخابات احتجاجاا على ضعف قابلية النظام السياسي

حرصاا أو تكون إيجابية كما في استخدام النائب حقه في التصويت

توى وقد تتم على المس. على التأثير على مسار الحركة السياسية

(.الجزئي)، أو المحلى (الكلى)الوطني 



كما قد تمارس من خالل المؤسسات كاألحزاب والمنظمات غير 

ي الحكومية، أو من خارج أى إطار كما في الجهود التطوعية الفردية ف

. نطاق الحي أو الشارع لرفع مستوى الوعي السياسي للمواطن

 Election: االنتخاب•

االنتخاب هو التصويت لصالح أحد المرشحين في االنتخابات 

بط ويرت.المحلية–البرلمانية –الرئاسية : بمستوياتها المتعددة

ن الحديث عن االنتخاب بإثارة عدة نقاط، إحداها تخص هيئة الناخبي

بهذا أي بمن له الحق في التصويت، والقاعدة أن كل بالغ عاقل يتمتع

لجنسية الحق، إال أنه من الناحية الفعلية ترد علية عدة قيود تتعلق با

ي والنوع واألصل العرقي واإلقامة والتعليم والملكية، مع اختالف ف

.حجم هذه القيود بحسب نظام الحكم القائم في الدولة



م الدولة لهذا، إذ النقطة الثانية تتعلق بالدوائر االنتخابية التي يتم تقسي

عذذادةا مذذا يجذذرى التقسذذيم علذذى أسذذس متنوعذذة منهذذا الحذذدود اإلداريذذة،

ي النقطذذة الثالثذذة وهذذ. وعذذدد السذذكان، والتكذذوين المهنذذي، أو الذذوظيفي

درجذذة األهذذم تذذرتبط بذذنظم االنتخذذاب، فاالنتخذذاب قذذد يكذذون مباشذذراا علذذى

ة، وقذد واحدة أو غير مباشر على درجتين، وقد يكون فرديذاا أو بالقائمذ

طذذة يذذتم وفذذق نظذذام األغلبيذذة أو وفذذق نظذذام التمثيذذل النسذذبي، أمذذا النق

الرابعذذة واألخيذذرة فإنهذذا هذذي الخاصذذة بذذإدارة االنتخذذاب، وتعذذد اإلدارة 

الكذذذفء أو النزيهذذذة هذذذي التذذذي تسذذذمح للناخذذذب بذذذاإلدالء بصذذذوته دون 

ير مضذذايقات بمذذا يقتضذذيه ذلذذك مذذن حسذذن اختيذذار مقذذار اللجذذان وتيسذذ

إجذذراءات التسذذجيل وكفالذذة اإلشذذراف القضذذائي علذذى مختلذذف مراحذذل

.العملية االنتخابية أو إحداها



االستفتاء •
ورية التي االستفتاء يعنـى إحالـة القوانين التي نوقشت بالبرلمان وكذلك التعديالت الدست

.  فيهاأقرها هذا األخير فضالا عن القضايا العامة ذات األهمية إلى المواطنين الستطالع رأيهم

من خالل وعلى الرغم من أن االستفتاء يعد نظرياا الوسيلة المثلى إلعمال السيادة الشعبية

ره على االحتكام المباشر للرأي العام، إال أنه يرد عليه تحفظان أساسيان أحدهما خاص بتأثي

لمواطنين أضعاف وضع البرلمان في إطار النظام السياسي من خالل رد تشريعاته وتعديالته ل

فتاء إلبداء الرأي فيها، واآلخر خاص بنقص المعلومات ذات الصلة بالموضوعات محل االست

.لدى المواطنين مما يشكك في القدرة على استقصاء مختلف جوانبها

 Constitution: الدستور•

" ور"بمعنى قاعدة و" دست: "لفظ دستور معرب من الفارسية وهو لفظ مركب من شقين

خيرا وهو يتعلق أوالا وأ. بمعنى صاحب، فيكون المعنى الكامل للمفهوم هو صاحب القاعدة

في بالدولة باعتبارها ذروة المؤسسات السياسية، وينصرف إلي تنظيم السلطات العامة

.نالدولة من حيث كيفية تكوينها، واختصاصها، وعالقتها ببعضها البعض وبالمواطني



جموعة لذا يعرف الدستور بأنه القانون األعلى في المجتمع السياسي أو م

م فيها، القواعد األساسية التي يتم وفقاا لها تنظيم الدولة وممارسة الحك

ي واألصل ف. وتتميز هذه القواعد الدستورية عادة بالدوام واالستقرار

وابط الدستور أنه يعتبر وثيقة مكتوبة يحاط إصدارها بمجموعة من الض

وافقة التي تضمن انعقاد اإلرادة العامة والتعبير السليم عنها، من قبيل م

الشعب الهيئة التشريعية بأغلبية معينة على هذه الوثيقة، وعرضها على

ير وقد يحدث أن يكون الدستور غ. للتصويت عليها في استفتاء عام

مكتوب من خالل تجميع عدد من سوابق األحكام القضائية والقواعد 

:  أمرينويفـرق الفقه الدستوري بين. العرفية كما هو الحال في بريطانيا

. ذاتهاالمعنى الشكلي للدستور الذي ينصرف إلى الوثيقة الدستورية-

المعنى الموضوعي للدستور الذي ينصرف إلى أنه قد توجد بعض-

غم القواعد القانونية غير المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ر

ها اتصالها الوثيق بتنظيم السلطات العامة وكيفية تكوينها وعالقت

بالمواطنين، مما يجعل منها جزءاا من الدستور، وإن كان هذا المعنى هو

. األقل شيوعاا 



:النظام األساسي•

ظم يقصد بالنظام األساسي مجموعة القواعد المتفق عليها والتي تن

وقد يستخدم المصطلح كمرادف لمصطلح . أوضاع جماعة إنسانية

نظام الدستور ، بل يرى البعض أن استعمال لفظ النظام القانوني أو ال

. وعاا األساسي أصح لغوياا من لفظ دستور، إال أن األخير هو األكثر شي

نونية ويالحظ أن ارتباط معني الدستور في شيوعه بصنع القاعدة القا

صطلح يبرر لجوء بعض النظم ذات األيديولوجية الدينية إلي تفضيل م

النظام األساسي الذي وإن كان بدوره ينظم العالقات بين السلطات،

لة، إال ويقنن حقوق المواطنين وواجباتهم ويحدد السياسة الخارجية للدو

.أنه أقل ارتباطاا في أذهان العامة بقضية التشريع من دون هللا



التثقيف السياسي 

مصطلحات سياسية ومعانيها

يًرا التي تتردد كث" المصطلحات السياسية " هذه مجموعة من 
"في وسائل اإلعالم أو المقاالت والمواضيع السياسيةو 

 .القاموس السياسي 

:أرستقراطية

اً تعني تعني باللغة اليونانية ُسلطة خواص الناس، وسياسي
عتبار طبقة اجتماعية ذات منـزلة عليا تتميز بكونها موضع ا
هم المجتمع ، وتتكون من األعيان الذين وصلوا إلى مراتب

ودورهم في المجتمع عن طريق الوراثة ،واستقرت هذه 

http://change4now.jeeran.com/archive/2009/11/977800.html


في المراتب على أدوار الطبقات االجتماعية األخرى، وكانت طبقة االرستقراطية تتمثل

بإقامة األشراف الذين كانوا ضد الملكية في القرون الوسطى ،وعندما ثبتت سلطة الملوك

نفعية، الدولة الحديثة تقلصت صالحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت باالمتيازات الم

 .وتتعارض االرستقراطية مع الديمقراطية

:أنثروبولوجيا

وره وتميزه تعني باللغة اليونانية علم اإلنسان ، وتدرس األنثروبولوجيا نشأة اإلنسان وتط

عن المجموعات الحيوانية ،كما أنها تقسم الجماعات اإلنسانية إلى سالالت وفق أسس

 .بيولوجية، وتدرس ثقافته ونشاطه

:أيديولوجية

وقف هي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد، ويحدد م

.لفلسفية فكري معين يربط األفكار في مختلف الميادين الفكرية والسياسية واألخالقية ا



 :أوتوقراطية

مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جماعة، أو حزب، ال 

ت الفرد أو يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في االستبداد في إطالق سلطا

كلمة الحزب، وتوجد األوتوقراطية في األحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني ال

بالالتينية الحكم اإللهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، 

ا مطلقاا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من واالوتوقراطي هو الذي يحكم حكما

الجماعة، وتختلف االوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث أن السلطة في 

خضعون األوتوقراطية تخضع لوالء الرعية، بينما في الدكتاتورية فإن المحكومين ي

 .للسلطة بدافع الخوف وحده

(ذرائعية(براغماتية 

ومعناه العمل، وهي مذهب " براغما " براغماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني 

لبراغماتي سياسي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة؛ فالسياسي ا–فلسفي

ي دائماا بأنه يتصرف ويعمل من خالل النظر إلى النتائج العملية المث مرة التي قد يدع 

يؤدي إليها قراره، وهو ال يتخذ قراره بوحي 



ة مسبقة النتائج العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره، وهو ال يتخذ قراره بوحي من فكر

ون ال والبراغماتي. أو أيديولوجية سياسية محددة ، وإنما من خالل النتيجة المتوقعة لعمل 

ثالية يعترفون بوجود أنظمة ديمقراطية مثالية إال أنهم في الواقع ينادون بأيديولوجية م

مستترة قائمة على الحرية المطلقة ، ومعاداة كل النظريات الشمولية وأولها 

                .الماركسية

:بروسترايكا
شمل جميع هي عملية إعادة البناء في االتحاد السوفيتي التي توالها ميخائيل جورباتشوف وت

تفكير النواحي في االتحاد السوفيتي ، وقد سخر الحزب الشيوعي الحاكم لتحقيقها ، وهي

اذ مواقف وسياسة جديدة لالتحاد السوفيتي ونظرته للعالم ، وقد أدت تلك السياسة إلى اتخ

ياسات غير متشددة تجاه بعض القضايا الدولية ، كما أنها اتسمت بالليونة والتخلي عن الس

.المتشددة للحزب الشيوعي السوفيتي

 :بروليتاريا
ناعي مصطلح سياسي ُيطلق على طبقة العمال األجراء الذين يشتغلون في اإلنتاج الص

ومصدر دخلهم هو بيع ما يملكون من قوة العمل، وبهذا فهم يبيعون أنفسهم كأي سلعة

 .تجارية



من وهذه الطبقة تعاني من الفقر نتيجة االستغالل الرأسمالي لها، وألنها هي التي تتأثر

غيرها بحاالت الكساد واألزمات الدورية، وتتحمل هذه الطبقة جميع أعباء المجتمع دون 

سها وحسب المفهوم الماركسي فإن هذه الطبقة تجد نف. التمتع بمميزات متكافئة لجهودها

 .مضطرة لتوحيد مواقفها ليصبح لها دور أكبر في المجتمع

 :بورجوازية

قة التجار تعبير فرنسي األصل كان ُيطلق في المدن الكبيرة في العصور الوسطى على طب

ال من وأصحاب األعمال الذين كانوا يشغلون مركزاا وسطاا بين طبقة النبالء من جهة والعم

جهة أخرى، ومع انهيار المجتمع اإلقطاعي قامت البورجوازية باستالم زمام األمور 

الثروات االقتصادية والسياسية واستفادت من نشوء العصر الصناعي ؛ حتى أصبحت تملك

سلطة الزراعية والصناعية والعقارية، مما أدى إلى قيام الثورات الشعبية ضدها الستالم ال

 .عن طريق مصادرة الثروة االقتصادية والسلطة السياسية

ي الحكومات والبورجوازية عند االشتراكيين والشيوعيين تعني الطبقة الرأسمالية المستغلة ف

 .الديمقراطية الغربية التي تملك وسائل اإلنتاج



 :بيروقراطية

ها البيروقراطية تعني نظام الحكم القائم في دولة ما ُيشرف عليها ويوجه

حكم ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام ال

ام جزءا الرتباطه بمصالحهم الشخصية ؛ حتى يصبحوا جزءا منه ويصبح النظ

ير منهم، ويرافق البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين من التداب

ر التشريعات، تتصف في الغالب بالتقيد الحرفي بالقانون والتمسك الشكلي بظواه

نتهي ؛ وبهذا فهي تعتبر نقيضاا للثورية، حيث ت" الروتين  "فينتج عن ذلك

ل معها روح المبادرة واإلبداع وتتالشى فاعلية االجتهاد المنتجة ، ويسير ك

العدو و. شيء في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة، تفتقر إلى الحيوية

ما أن الخطير للثورات هي البيروقراطية التي قد تكون نهاية معظم الثورات، ك

 .المعنى الحرفي لكلمة بيروقراطية يعني حكم المكاتب

:تعددية
ة مذهب ليبرالي يرى أن المجتمع يتكون من روابط سياسية وغير سياسي

متعددة، لها مصالح مشروعة متفرقة، وأن هذا التعدد يمنع تمركز الحكم ، 

 .ويساعد على تحقيق المشاركة وتوزيع المنافع



 :تكنوقراطية

وجي، مصطلح سياسي نشأ مع اتساع الثورة الصناعية والتقدم التكنول

دت قوة أو حكم العلماء والتقنيين، وقد تزاي( حكم التكنولوجية)وهو يعني 

اصة التكنوقراطيين نظراا الزدياد أهمية العلم ودخوله جميع المجاالت وخ

صرف االقتصادية والعسكرية منها، كما أن لهم السلطة في قرار تخصيص

ية، وقد الموارد والتخطيط االستراتيجي واالقتصادي في الدول التكنوقراط

في الواليات المتحدة األمريكية 1932بدأت حركة التكنوقراطيين عام 

يعة ،حيث كانت تتكون من المهندسين والعلماء والتي نشأت نتيجة طب

 .التقدم التكنولوجي

على يد وليام هنري سميث الذي 1919أما المصطلح فقد استحدث عام 

 .اضلطالب بتولي االختصاصيين العلميين مهام الحكم في المجتمع الف



 :ثيوقراطية
نظام يستند إلى أفكار دينية

، وقد ظهر هذا النظام في العصور الوسطى في أوروبا  !، وتعني الحكم بموجب الحق اإللهي

واالجتماعية ، على هيئة الدول الدينية التي تميزت بالتعصب الديني وكبت الحريات السياسية

 .ونتج عن ذلك مجتمعات متخلفة مستبدة سميت بالعصور المظلمة

 :دكتاتورية

ياسي كلمة ذات أصل يوناني رافقت المجتمعات البشرية منذ تأسيسها ، تدل في معناها الس

ته، دون حالياا على سياسة تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب إراد

 .اشتراط موافقة الشعب على القرارات التي يتخذها

 :ديماغوجية
عناها وتعني العمل، أما م( غوجية)، وتعني الشعب، و(ديموس)كلمة يونانية مشتقة من كلمة 

ه ظاهرياا السياسي فيعني مجموعة األساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب وإغراء

 .للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم



:ديمقراطية
ومعناه الشعب، ( ديموس)مصطلح يوناني مؤلف من لفظين األول 

ب أو ومعناه سيادة، فمعنى المصطلح إذاً سيادة الشع (كراتوس)واآلخر 

سيادة والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه ال. حكم الشعب 

عات التي لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشري

الشعب تنظم الحياة العامة، والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم

ما ك) لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة 

، وأما أن تكون الديمقراطية اجتماعية أي أنها أسلوب حياة ( !ُيزعم

ادية يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وأما أن تكون اقتص

 .تنظم اإلنتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة االجتماعية
شأنها، إن تشعب مقومات المعنى العام للديمقراطية وتعدد النظريات ب

عالوة على تميز أنواعها وتعدد أنظمتها، واالختالف حول غاياتها ،

اريخية ومحاولة تطبيقها في مجتمعات ذات قيم وتكوينات اجتماعية وت

مختلفة، يجعل مسألة 



ثالثة تحديد نمط ديمقراطي دقيق وثابت مسألة غير واردة عملياا، إال أن للنظام الديمقراطي

 :أركان أساسية

 .حكم الشعب-أ
 .المساواة-ب
 .الحرية الفكرية-ج

ا له على أر ض الواقع ؛ ومعلوم استغالل الدول لهذا الشعار البراق الذي لم يجد تطبيقاا حقيقيا

ا تعارض بعض مكونات ه. -كما يقال –حتى في أعرق الدول ديمقراطية  ذا ومعلوم أيضا

 .الشعار البراق الذي افُتتن به البعض مع أحكام اإلسالم

جذرية)راديكالية 

نهج األحزاب الراديكالية لغة نسبة إلى كلمة راديكال الفرنسية وتعني الجذر، واصطالحاا تعني

والحركات السياسية الذي يتوجه إلى إحداث إصالح شامل وعميق في بنية المجتمع، 

لى تحقيق والراديكالية هي على تقاطع مع الليبرالية اإلصالحية التي يكتفي نهجها بالعمل ع

بعض اإلصالحات في واقع المجتمع،



نظرة ، والراديكالية نزعة تقدمية تنظر إلى مشاكل المجتمع ومعضالته ومعوقاته

كرية شاملة تتناول مختلف ميادينه السياسية والدستورية واالقتصادية والف

والجمود واالجتماعية، بقصد إحداث تغير جذري في بنيته، لنقله من واقع التخلف

 .إلى واقع التقدم والتطور

 .دئهاومصطلح الراديكالية يطلق اآلن على الجماعات المتطرفة والمتشددة في مبا

 :رأسمالية

سياسي، الرأسمالية نظام اجتماعي اقتصادي ُتطلق فيه حرية الفرد في المجتمع ال

ممكن، للبحث وراء مصالحه االقتصادية والمالية بهدف تحقيق أكبر ربح شخصي

...  لمجتمعوبوسائل مختلفة تتعارض في الغالب مع مصلحة الغالبية الساحقة في ا

في إن الفرد في ظل النظام الرأسمالي يتمتع بقدر وافر من الحرية :وبمعنى آخر

ي يحددها اختيار ما يراه مناسباا من األعمال االقتصادية االستثمارية وبالطريقة الت

من أجل تأمين رغباته وإرضاء جشعه، 



م لهذا ارتبط النظام الرأسمالي بالحرية االقتصادية أو ما يعرف بالنظا

تكالبهم على االقتصادي الحر، وأحياناا يخلي الميدان نهائياا لتنافس األفراد و

جمع الثروات عن طريق سوء استعمال الحرية التي أباحها النظام 

.الرأسمالي

:رجعية

قدمية مصطلح سياسي اجتماعي يدل على التيارات المعارضة للمفاهيم الت

فهوم الحديثة وذلك عن طريق التمسك بالتقاليد الموروثة، ويرتبط هذا الم

ية باالتجاه اليميني المتعصب المعارض للتطورات االجتماعية السياس

كة واالقتصادية إما من مواقع طبقية أو لتمسك موهوم بالتقاليد، وهي حر

شعب تسعى إلى التشبث بالماضي؛ ألنه يمثل مصالح قطاعات خاصة من ال

وقد استورد المنافقون هذا المصطلح من . ) على حساب الصالح العام

. (نةالداعين إلى تحكيم الكتاب والس! الغرب وحاولوا إلصاقه بأهل اإلسالم 



 :شوفينية

مصطلح سياسي من أصل فرنسي يرمز إلى التعصب القومي المتطرف، وتطور معنى

المصطلح للداللة على التعصب القومي األعمى والعداء لألجانب، كما استخدم المصطلح

اسمه نيقوال لوصم األفكار الفاشية والنازية في أوروبا، وُينسب المصطلح إلى جندي فرنسي

 .شوفان حارب تحت قيادة نابليون وكان ُيضرب به المثل لتعصبه لوطنه

 :غيفارية

ية، نظرية سياسية يسارية نشأت في كوبا وانتشرت منها إلى كافة دول أمريكا الالتين

كاا من مؤسسها هو ارنتسوتشي غيفارا أحد أبرز قادة الثورة الكوبية، وهي نظرية أشد تماس

تبر الشيوعية، وتؤيد العنف الثوري ، وتركز على دور الفرد في مسار التاريخ، وهي تع

سلمياا وتركز اإلمبريالية األمريكية العدو الرئيس للشعوب، وترفض الغيفارية استالم السلطة

 .على الكفاح المسلح وتتبنى النظريات االشتراكية



 :فاشية

ماعي نظام فكري وأيديولوجي عنصري يقوم على تمجيد الفرد على حساب اضطهاد ج

مة ككل، للشعوب، والفاشية تتمثل بسيطرة فئة دكتاتورية ضعيفة على مقدرات األ

طريقها في ذلك العنف وسفك الدماء والحقد على حركة الشعب وحريته، والطراز

لفاشية األوروبي يتمثل بنظام هتلر وفرانكو وموسيليني، وهناك عشرات التنظيمات ا

التي ما تزال موجودة حتى اآلن ، وهي حالياا تجد صداها عند عصابات متعددة في

لقضبان العالم الثالث، واشتق اسم الفاشية من لفظ فاشيو اإليطالي ويعني حزمة من ا

صلت عن استخدمت رمزاا رومانياا يعني الوحدة والقوة، كما أنها تعني الجماعة التي انف

ادى الحزب االشتراكي اإليطالي بعد الحرب بزعامة موسيليني الذي يعتبر أول من ن

.بالفاشية كمذهب سياسي

 :فيدرالية

ربطها نظام سياسي يقوم على بناء عالقات تعاون محل عالقات تبعية بين عدة دول ي

ا على أساس االعتراف بوجود حكو مة اتحاد مركزي ؛ على أن يكون هذا االتحاد مبنيا

م إليها مركزية لكل الدولة االتحادية، وحكومات ذاتية للواليات أو المقاطعات التي تنقس

 .كزيةالدولة، ويكون توزيع السلطات مقسماا بين الحكومات اإلقليمية والحكومة المر



:كونفدرالية
يات بين عدة ُيطلق على الكونفدرالية اسم االتحاد التعاهدي أو االستقاللي ؛ حيث ُتبرم اتفاق

ادية دول تهدف لتنظيم بعض األهداف المشتركة بينها ؛ كالدفاع وتنسيق الشؤون االقتص

ن هذه والثقافية ، وإقامة هيئة مشتركة تتولى تنسيق هذه األهداف ، كما تحتفظ كل دولة م

.بهاالدول بشخصيتها القانونية وسيادتها الخارجية والداخلية ، ولكل منها رئيسها الخاص

 )تحررية)ليبرالية 
ي رأسمالي اقترن ظهوره بالثورة الصناعية وظهور الطبقة البرجوازية الوسطى فمذهب

هرت مع المجتمعات األوروبية، وتمثل الليبرالية صراع الطبقة الصناعية والتجارية التي ظ

ستبدادية الثورة الصناعية ضد القوى التقليدية اإلقطاعية التي كانت تجمع بين الملكية اال

 .والكنيسة

المواطنين ، وتعني الليبرالية إنشاء حكومة برلمانية يتم فيها حق التمثيل السياسي لجميع

دخل وحرية الكلمة والعبادة ، وإلغاء االمتيازات الطبقية، وحرية التجارة الخارجية ، وعدم ت

دية الدولة في شؤون االقتصاد إال إذا كان هذا التدخل يؤمن الحد األدنى من الحرية االقتصا

 .لجميع المواطنين



هى اساس المشاركة المعرفة

والمعلومات المفاهيمولذلك فقد ارتأيت انه البد من عرض بعض

-: ها وارجو ان تستفيدوا منالبسيطة عن المشاركة والدستور المصرى

:مفهوم المواطنة
يير هى حالة يضمنها العرف والقانون يحق بموجبها العضاء المجتمع تس

الشان العام و هي حـق كــل شخــص دون أي تمـــييز بسبب العنصر 

اواللون او الجنس او اللغة او الدين او الــرأي السـياسـي او أي رأي 

اخــر او االصـل الوطني او االجتـماعي او الثروة او البالد ودون تفرقة

بيـــن الرجـال والنساء والمواطنة من الموطن او الوطن الذى هو منزل 

.االنسان 

:مفهوم التمكين
وما التمكين هو العمل مع الفرد ليصبح لديه القدرة على اكتشاف ذاته

بداخله من قدرات ومهارات يصل بها الى نوعية الحياة التى يريدها 

ل وكذلك تعريفه باالدوات والحقوق التى تساعده فى ذلك ، وهو يشم

بناء –االعتماد على الذات –مجموعة من المعانى مثل حق االختيار 

.القدرة على التنظيم والعمل التعاونى 



ة فعالة النه أبنائى و بناتى األعزاء أتمنى لكم مشاركة سياسي•
قيف والمشاركة يقع عليكم مسؤلية كبيرة فى رفع مستوى التث

م يقع السياسية للمجتمع ألنكم أنتم المستقبل و عليك
الص العبء الكبير لرفعة الوطن و سعادة األمة تقبلوا خ

تحياتى
عزت الخياط/د


