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 المحاضرة الخامسة عشر 

 االحزاب السياسية  والرأي العام ومسألة الديمقراطية

 اوال : االحزاب السياسية 

حٌث  تعتبر االحزاب السٌاسٌة ظاهرة حدٌثة  من الناحٌة التارٌخٌة تعود للقرن التاسع عشر

كانت كلمة حزب تعبٌرا  عن اتجاه  او تٌار سٌاسً ولم تكن تعنً ذلك التنظٌم السٌاسً 

المتأسس فً هٌئات محددة وهذا ما ٌؤكد حداثتها التارٌخٌة كما ان نمو المؤسسات االنتخابٌة هو 

الذي مهد وساعد على نشوء االحزاب وخصوصا فً برٌطانٌا وفرنسا والوالٌات المتحدة اي ان 

حزاب اامت فً البلدان التً كانت فٌها المؤسسات البرلمانٌة والحٌاة السٌاسٌة اكثر تقدما   اال

وٌعتبر الكسً دو توكفٌل اول من تحدث عن االحزاب السٌاسٌة فً كتابه ) الدٌمقراطٌة فً 

 امرٌكا (  وحاول ان ٌصنف تلك االحزاب تبعل لمذهبها وعملها .

ع افراد منظم الى حد ما   هدفه التعبٌر عن اراء وموااف وٌعرف الحزب السٌاسً : بأنه تجم

ومصالح وتطلعات اعضائه ومؤٌدٌه   وعن خٌاراتهم السٌاسٌة   وافساح المجال امامهم 

 لممارسة السلطة فالحزب  ٌطمح اساسا الى تحمل مسؤولٌة ممارسة الحكم 

:  مجموعة من الناس هناك تعرٌف اخر انطالاا من الغرض الذي ٌسعى الٌه الحزب السٌاسً 

توحدهم أفكار مشتركة حول الفرد والدولة وٌعملون للوصول الى السلطة أو المحافظة علٌها 

 عبر تنظٌم الناخبٌن والدولة .

جماعات والقوى الضاغطة  النه اذا لم ٌصل الى السلطة فأنه ٌمارس وٌعتبر الحزب من ال

لسلطة للتأثٌر على اراراتهم لكن تتمٌز وٌحاول ان ٌمارس تأثٌرا على اولئك القابضٌن على ا

 االحزاب السٌاسٌة عن القوى الضاغطة االخرى من عدة نواحً منها :

أ_ أن اادة االحزاب السٌاسٌة ٌنتخبون من الشعب ومسؤولٌن عن اراراتهم بٌنما الجمعات 

 الضاغطة فال 

فً حٌن تسعى  ب_ ان الهدف الحزب السٌاسً هو الوصول الى السلطة أو المشاركة فٌها  

 الجماعات الضاغطة للتأثٌر فً صنع السٌاسة العامة للدولة .

االحزاب استقطاب كل الشرائح االجتماعٌة ج_ هناك فرق من الناحٌة العضوٌة   حٌث تحاول 

للفوز بالسلطة   بٌنما ٌنتمً اعضاء الجماعة الضاغطة الى شرٌحة اجتماعٌة معٌنة كالمزارعٌن 

   المتدٌنٌن وغٌرهم .   االطباء   المحامٌن
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السٌاسٌة الهامة فً اكثر دول العالم دٌمقراطٌة ال  د_ هناك فرق من ناحٌة العدد   فاالحزاب

ٌتجاوز عددها عدد االصابع للٌد الواحدة فً حٌن عدد الجماعات الضاغطة ٌتحدد بعدد القضاٌا 

 التً تهم المنتسبٌن الٌها كمسائل البٌئة ونزع السالح وحماٌة المستهلك 

 بأنه : ببينما يقول جان شارلو عن الحز

 تجاوز بمطامحها اادتها أ_ منظمة مستمرة ت

 ب_ منظمة محلٌة تضم عالاات منظمة ومتنوعة على المستوى الوطنً 

أو التأثٌر على ج_ لها ارادة واضحة للفوز بالسلطة وممارستها لوحدها أو بمشاركة الغٌر

 السلطة والضغط علٌها فً حال وجودها خارج الحكم 

 ق االاتراع أو اٌة وسٌلة اخرى د_ همها الرئٌس ان تجد لذاتها دعما شعبٌا عن طرٌ

  

 وظائف االحزاب : لها عدة وظائف يمكن ان نعد منها :

أ_ تشكل االحزاب نقطة استقطاب وانسجام   وذلك عبر توحٌد وتقرٌب االفراد ذوي المٌول 

الواحدة  واالتجاهات المتقاربة وتحقٌق االنسجام بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة فً حال 

 لى السلطة الوصول ا

ب_ وظٌفة انتخابٌة   وٌتم ذلك عبر انتقاء المرشحٌن والقٌام بالحمالت االنتخابٌة ودفع الناس 

للمشاركة السٌاسٌة من خالل التصوٌت واالنتخابات وانخراط اعضاء ومؤٌدي الحزب بالعمل 

 العام 

ن العمل فً ج _تأهٌل واختٌار اصحاب الكفاءات العالٌة للعمل فً الحكومة أو مؤسساتها ال

 ادارة الشؤون العامة ٌتطلب كثٌرا من المهارات والكفاءات العالٌة 

د_ وضع مختلف التحلٌالت والدراسات فً مختلف المجاالت االجتماعٌة واالاتصادٌة والصحٌة 

 والحكومة والخدمات وااتراح الحلول المناسبة لها عبر اعضاء الحزب فً البرلمان 

ه_ تحقٌق دور الحزب كوسٌلة للتواصل الفعال بٌن الحزب واواعده الشعبٌة من خالل نقل 

 مطالب الفئات الشعبٌة الى السلطة الحاكمة سواء أكان الحزب فً السلطة أو لم ٌكن 

تصنيف االحزاب : تصنف االحزاب من حيث العدد الى نوعين : احزاب كوادر  واحزاب 

 جماهيرية 

 زاب الكوادر أو االطر النوع االول : أح

 وهً االادم  وتتمٌز بثالث سمات اساسٌة هً : 

أ_ ال تسعى بشكل منظم لزٌادة عدد المنتسبٌن لكن هذا ال ٌعنً انها ال تشجع االنتسابات  الكثٌفة 

لو حصلت   لكن السؤال هنا هل ٌشكل الضعف العددي عقبة فً الصراع السٌاسً ال ٌمكن 



55 
 

55 
 

   لسبب بسٌط هو ان المهم بالنسبة لها هو كثرة الناخبٌن ولٌس كثرة التغلب علٌه ؟ الحقٌقة ال

 المنتسبٌن 

ب_ ضعف التنظٌم : ٌفسر هذا الضعف االصل االجتماعً ألعضائها ان االصل االجتماعً  

البرجوازي ٌجعل االشخاص فردًٌ النزعة الٌلً االستعداد لتحمل نوع ااس من االنظباط فهم 

مفٌدا وطرٌقة لزٌادة التأثٌر  واشباعا لغرور اكثر مما هو انضباط  ٌرون فً السٌاسة نشاطا

 كهنوتً  وعندما ٌصبح االنتماء لحزب ثقٌال علٌهم ٌتركونه بكل بساطه 

ج_السٌطرة التً تمارسها اٌادة الحزب على المنتسبٌن  للقاعدة تتم من خالل اعطاء العضو 

على القٌادة تبتعد من تلقاء نفسها   حرٌة لترك الحزب  مما ٌجعل االعضاء االكثر خطورة

وكذلك من خالل غٌاب البنى القاسٌة  فاحزاب الكوادر تستبعد نموذج السلطة ذات الطابع 

 والتً تتجسد بقٌادة وتفرض خطا سٌاسٌا داٌقا الحقواً 

 النوع الثاني : االحزاب الجماهيرية 

وتثقٌفها وتشكٌل نخب  شعبٌةالومن تسمٌتها  نرى انها تسعى الى استقطاب اوسع الجماهٌر 

جدٌدة   ظهرت فً مطلع القرن العشرٌن مع االحزاب الشٌوعٌة والٌسارٌة الثورٌة  وتعمل هذه 

االحزاب على تربٌة الطبقة العمالٌة  تربٌة سٌاسٌة لتستخلص منها نخبة اادرة على القٌام بأعباء 

عضاء احزاب الكوادر لكنه الحكومة وادارة البالد   وٌكون عدد اعضاءها اكبر بكثٌر من عدد ا

ٌبقى ضئٌال بالنسبة لمجموع افراد الشعب   تتوجه هذه االحزاب الى الرأي العام مباشرة من 

اجل استقطاب محازبٌن بغض النظر عن مستواهم االجتماعً والثقافً وذلك عبر المهرجانات 

 واالستعراضات والمظاهرات وتتبنى مطالب الفئات الشعبٌة 

 ر لألحزاب من حٌث البنٌة التنظٌمٌة : *وهناك تصنٌف اخ

_ احزاب اوٌة التنظٌم  تمتاز بأن لها هٌكلٌة داخلٌة ومتماسكة بقوة اائمة على تسلسل 1

 الوظائف والمسؤولٌات 

_احزاب ضعٌفة التنظٌم  تتسم بأنها ال تمتلك بنٌة داخلٌة متماسكة وربما ٌعود ذلك الى تباعد 2

  االتجاهات السٌاسٌة داخل الحزب

 االنظمة الحزبٌة  

 هناك اربعة نماذج من االنظمة الحزبٌة التً تشارك فً اللعبة السٌاسٌة 

: حٌث ٌوجد فً دولة ما حزب سٌاسً وحٌد مرخص له بممارسة   أ _ نظام الحزب الواحد

العمل السٌاسً وٌسٌطر على النظام السٌاسً وتنبع اوة هذا الحزب من تفرده  بالعمل السٌاسً 

اتساع ااعدته الشعبٌة فهو ٌخرج االشخاص الذٌن ٌتولون المسؤولٌات السٌاسٌة اكثر من 

واالدارٌة فً الدولة  مثال على ذلك الصٌن وكورٌا الشمالٌة   واالتحاد السوفٌتً واوروبا 

 الشراٌة سابقا   وهذه الدول االخٌرة تبرر اعتمادها على نظام الحزب الواحد باالسباب التالٌة :

 اجل الحفاظ على تحقٌق الوحدة الوطنٌة واحد ضروري من _ الحزب ال1
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 _ان اعتماد الحزب الواحد ٌحد او ٌقلل من الصراعات المختلفة الثانوٌة منها والشخصٌة 2

_ ٌساهم الحزب الواحد فً اجراء تغٌٌرات كبٌرة وجذرٌة فً المجتمع وذلك عبر عملٌة 3

 التوجٌه الحزبً والتربٌة المدنٌة 

: وهو النظام الذي ٌنحصر أو ٌدور النشاط السٌاسً فٌه بٌن حزبٌن   الحزبينب _ نظام 

رئٌسٌٌن حٌث ٌستقطبان الرأي العام   وٌمكن ان تكون الى جانبهما احزاب لكنها تكاد تكون 

معدومة التأثٌر فً الحٌاة السٌاسٌة   مثال ذلك برٌطانٌا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  وٌمكن ان 

 ام الحزبٌن المرن  ونظام الحزبٌن الصلب نمٌز بٌن نظ

ال ٌخضع فٌه الحزبان لنظام صارم  خاصة اثناء عملٌة التصوٌت  :  _ نظام الحزبٌن المرن1

 وال سٌما الكونغرس مما ٌؤدي الى تواجد او ظهور تحالفات مؤاته بٌن اتجاهات متعددة ومختلفة 

داخلٌة صلبة ونظام حزبً متشدد كما فً : وفٌه ٌتسم الحزبان ببنٌة  _ نظام الحزبٌن الصلب2

 برٌطانٌا بالنسبة لحزبً العمال والمحافظٌن 

: ٌتمٌز هذا النظام بوجود ثالثة احزاب سٌاسٌة أو اكثر تتنافس على  ج_ نظام تعدد االحزاب

ممارسة الحكم والنشاط السٌاسً ومن محاسن هذا النظام  ان التعددٌة الحزبٌة تقدم للمواطن عدة 

وتفسح المجال الختٌار االفضل   اما محاذٌر هذا النظام  هً ان التعددٌة الحزبٌة تحول  خٌارات

استقرار فً اغلب االحٌان دون تشكٌل كتل برلمانٌة اوٌة فتعمل على الشرذمة  وعدم 

 المؤسسات الدستورٌة 

ب  : وفً هذا النظام نجد ان هناك تعدد  لألحزا د_ نظام تعدد االحزاب فً ظل حزب مهٌمن

مع وجود حزب واحد ٌتمكن عادة من استقطاب جزء كبٌر من الرأي العام مقارنة مع االحزاب 

 االخرى المنافسة له 

 دور االحزاب السياسية في نشأة الديمقراطية 

ها وذلك عبر اٌامها بثالث را هاما فً دعم الدٌمقراطٌة وتنمٌتتلعب االحزاب السٌاسٌة  دو

 وظائف :

_ تنظٌم الرأي العام : حٌث ان المواطنون لهم اراء واتجاهات سٌاسٌة متنوعة ومتعددة 1

ٌسٌة ٌنحصر فٌها الصراع وتتجمع فً تٌارات سٌاسٌة رئومن الصعب ان تتوحد  ومشتتة

 وهنا ٌظهر دور االحزاب  فً عملٌة تنظٌم الصراع السٌاسً السٌاسً 

النظمة الدٌمقراطٌة هً انبثاق الحكام من الشعب _ خلق نخبة جدٌدة : ان السمة االساسٌة ل2

عبر االاتراع العام وان عملٌة التناوب على السلطة تتم من خالل حرٌة التنافس بٌن القوى 

 السٌاسٌة المختلفة ولكً تتحقق عملٌة تجدٌد القٌادات السٌاسٌة البد من تكوٌن نخبة جدٌدة 

السٌاسٌة على تحقٌق توازن سٌاسً بٌن  _ تحقٌق التوازن السٌاسً : حٌث تعمل االحزاب3

اوى وتٌارات سٌاسٌة متنوعة هذا التوازن ٌحول دون هٌمنة اوة او تٌار سٌاسً واحد على 
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القوى االخرى  وٌعتبر التوازن السٌاسً هو ضمانة للحرٌة والحرٌة هً احدى الركائز 

 االساسٌة للدٌمقراطٌة  لالسباب التالٌة :

الحكومة والمعارضة ٌجعل الحكومة تحترم مبادئ الدٌمقراطٌة الن عدم _ ان التوازن بٌن 1

 احترام المبادئ الدٌمقراطٌة  ٌعرضها لحملة من المعارضة وٌنقلب الرأي العام علٌها 

_ من ناحٌة اخرى    فأن التوازن السٌاسً ضروري الستمرار الدٌمقراطٌة الن الدٌمقراطٌة 2

لى تعدد االتجاهات والموااف المتباٌنة  التً تتجسد فً احزاب تقوم على التعددٌة السٌاسٌة اي ع

سٌاسٌة تقود الى تركٌز التوازن وتوطٌد الدٌمقراطٌة وحتى فً الدول التً تعتمد الحزب الواحد 

   ٌؤمن التوازن السٌاسً داخل الحزب ذاته بٌن عدة اتجاهات ادرا معٌنا من الدٌمقراطٌة 

  انها تصبح خطرا على الدٌمقراطٌة اذا اخذت  حزابلأل الموجهةلكن اهم االنتقادات

منحا عسكرٌا أو طائفٌا أو عراٌا أو عشائرٌا أو غٌره من المناحً المشابهة  الن اطالق 

الدعوات العراٌة او الدٌنٌة او المذهبٌة ٌتنااض تماما مع مبدأ المساواة وٌقضً على 

 الحرٌات 

  ( كما ان دور االحزاب تعرض النتقادات حادة من ابل بعض المفكرٌن وعلى رأسهم

أوستروغورسكً ( الذي ٌقول : ان االحزاب تعمل على اولبة الرأي العام وفق اهدافها 

فاالتجاهات السٌاسٌة تنحصر وفق اتجاهات االحزاب وٌصبح هدف التنظٌم توسٌع 

االحزاب على طمس او التقلٌل من اهمٌة  ااعدة الحزب فقط   ومن ناحٌة اخرى تعمل

القضاٌا والمشاكل التً ال تدخل فً اطار االنقسام التقلٌدي فً المجتمع  خوفا من 

انقسامات سٌاسٌة فً الرأي العام   والحوار السٌاسً والحل حسب رأي ) 

اوستروغورسكً (  هو حل االحزاب الجامدة الدائمة التً همها الوحٌد االستٌالء على 

لسلطة المركزٌة   او رفع مطالب الجماهٌر الى الحكام فلجعل المواطنٌن اكثر نشاطا ا

ٌقترح تنظٌمات تحصر أهدافها بقضاٌا محددة تضم اشخاصا على الصعٌد السٌاسً 

 ٌجمعهم وحدة الهدف بدٌال عن عن االحزاب التقلٌدٌة الكالسٌكٌة 

 ثانيا : النقابات 

طوٌر النظام السٌاسً منذ القرن العشرٌن بما تملكه من اوى تشكل النقابات عنصرا اساسٌا فً ت

اجتماعٌة ومهنٌة فهً على عكس االحزاب السٌاسٌة التً تسعى لتحقٌق هدف سٌاسً عام تسعى 

محددٌن وتنقسم االتجاهات النقابٌة الى عدة  ألفرادلتحقٌق المصالح المرتبطة بمهن محددة 

 تٌارات منها  : 

ومن  ٌرٌد هذا التٌار  تحسٌن مطالبه داخل النظام السٌاسً دون تغٌٌر االصالحً:  أ _ التٌار

 هذه المطالب تحسٌن مستوى االجور وتخفٌض ساعات العمل وتحسٌن ظروفه 

ب_ التٌار الثوري : وٌهدف الى تحقٌق تغٌٌر ثوري فً المجتمع عن طرٌق تغٌٌر النظام 

امل مع االحزاب السٌاسٌة او ارباب السٌاسً بكامله عبر الثورة واالضراب العام دون التع

  العمل 
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 دور المعارضة في النظام الديمقراطي 

لم ٌظهر فً كتابات المحللٌن  باعتبارهٌعد مفهوم المعارضة من المفاهٌم الحدٌثة فً علم السٌاسة 

السٌاسٌٌن حتى الربع الثانً من القرن العشرٌن ولعل الكتاب الذي نشره روبرت دال بعنوان ) 

مستقبل المعارضة فً الدٌمقراطٌات (ٌعد بحق واحدا من اهم الكتب التً عالجت مفهوم 

 المعارضة 

السلطة اي ضد النهج سٌاسٌة ضد من فً : المعارضة هً عمل اوى  _ تعريف المعارضة1

الذي تسٌر علٌه الحكومة فً ممارسة السلطة وضد التوجهات السٌاسٌة التً تعتمدها هذه 

الحكومة ولكً تنشأ المعارضة السٌاسٌة  البد من تسٌٌس المجتمع وان ٌكون اد بلغ مستوى من 

ل السري ال التطور والنمو الن االنتقادات الفردٌة الموجهة للسلطة ال تعتبر معارضة والنضا

ال بد من نقد منظم ٌقوم به  معارضةٌعتبر معارضة انما هو مقاومة للسلطة ولكً تسمى 

 مجموعة اشخاص تجعهم رؤٌة واحدة حول الطرٌقة التً ٌجب ان ٌمارس بها الحكم 

تقوم المعارضة بوظائف مهمة ال عنى عنها  للحفاظ على التوازن  :_ وظائف المعارضة 2

 وتحول دون تحول الحكم عن المبادئ الدٌمقراطٌة ومن هذه الوظائف : الداخلً لهذه النظم

عبر اثارة القضاٌا وتوجٌه النقد للحكومة  _ تقوم بكشف الخلل فً سٌاسة ونهج الحكومة وذلك1

 عبر االعالم 

 _ نقد التوجهات السٌاسٌة المتبعة من الحكومة فً مختلف لمجاالت الداخلٌة والخارجٌة 2

_ تلعب المعارضة دورا اٌجابٌا بالنسبة للحكومة   حٌث تستطٌع هذه الحكومة ان تتعرف على 3

 مطالب الفئات الشعبٌة واتجاهات الرأي العام من خالل المعارضة 

_ على الصعٌد البرلمانً فأن للمعارضة وظٌفة  اساسٌة بالنسبة للمسؤولٌة الحكومٌة 4

لمجلس النٌابً عن تقصٌرها وذلك من خالل طرح فالمعارضة تقوم بمحاسبة الحكومة فً ا

سحب الثقة من الحكومة بهدف اسقاطها وهذا ما ٌتطلب من المعارضة القدرة على تكوٌن نواة 

 بشرٌة اي ) اكثرٌة جدٌدة ( اادرة على تسلم السلطة وتشكٌل حكومة 

 

 التناوب 

سٌاسٌة ٌقود الى لعبة التناوب على واالكثرٌة الان القبول بتبدٌل الفرٌق الحاكم وفق لعبة االالٌة 

السلطة المعمول به فً االن فً االنظمة الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة والتناوب ٌعنً لن تتعااب على 

السلطة القوى السٌاسٌة المتنافسة فتصل المعارضة الى السلطة بعد ان تصبح اكثرٌة   واالكثرٌة 

وب بشرط ان تطمح المعارضة للوصول الى السابقة تحل محلها فً المعارضة   تتم عملٌة التنا

السلطة بهدف تغٌٌر سٌاسة تتناول مختلف نشاطات الدولة   وعملٌة التناوب ال تتواف عملٌا 

على المؤسسات الدستورٌة فقط انما على توزع القوى السٌاسٌة فً الدولة وهذا مرتبط الى حد 

 شأ وتنمو فً ظل الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة كون هذه القوى تنكبٌر بالبنٌة االجتماعٌة _ االاتصادٌة 
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