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ر�سالـــة اإىل القارئ

من  اإقرارها  مت  التى  خلطته  وتنفيًذا  للمراأة،  القومى  املجل�س  من  ا  حر�صً

وتنمية  امل�صرية  باملراأة  للنهو�س   2012 مار�س   16 فى  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ومبا  الدميقراطية،  للقيم  تعزيًزا  و�صيا�صًيا  واجتماعًيا  اقت�صادًيا  قدراتها 

الأجهزة  مع  التعاون  خالل  من  تواجهها  التى  امل�صكالت  حل  من  ميّكنها 

التنفيذية بالدولة وفروع املجل�س مبحافظات م�صر املختلفة.

وتفعياًل لذلك نظم املجل�س برناجًما تدريبًيا للعام املاىل احلاىل 2013/2012 

من خالل 27 دورة تدريبية وور�صة عمل، ا�صتفادت منها �أكرث من 2698 �صيدة 

وفتاة، مبختلف القرى والنجوع للتوعية بدور املراأة فى املجتمع وبحقوقها 

الريفيات  والرائدات  املهنية  النقابات  من  متدربون  فيها  �صارك  وواجباتها، 

والأحزاب ال�صيا�صية املختلفة واجلمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدين.

وتعظيًما للفائدة املرجوة من هذه الدورات، مت اختيار نخبة متميزة من 

التدريبي،  الربنامج  هذا  لإثراء  خمتلفة،  تخ�ص�صات  فى  اجلامعات  اأ�صاتذة 

املجل�س  -قرر  الربنامج  هذا  تناولها  التى  املو�صوعات  ولأهمية   - َثمَّ  ومن 

ال�صتفادة  ول�صمان  العلمية،  املادة  على  حفاًظا  كتيبات  �صل�صلة  فى  اإ�صدارها 

منها، وكذلك ال�صتعانة بها فى تعظيم اإمكانات املراأة فى املرحلة احلالية من 

تاريخ الوطن ... وتت�صمن هذه ال�صل�صلة املو�صوعات التالية:
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مفهوم امل�صاركة ال�صيا�صية وتطبيقه على املراأة امل�صرية. 1 -

املجتمع املدنى وامل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة. 2 -

املفاهيم ال�صيا�صية الكربى. 3 -

املراأة والنظم النتخابية. 4 -

. احلملة النتخابية “املفهوم – املراحل – خطوات التخطيط”- 5

التعريف بالنظام النتخابى و التوا�صل مع اجلمهور. 6 -

الإدارة املحلية فى م�صر. 7 -

فن ومهارات القيادة.- 8

               ال�سفرية/ مرفت تالوى 

                                       رئي�س املجل�س القومى للمراأة
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مفهوم امل�صاركة ال�صيا�صية:

فقط،  والنبالء  الأثرياء  طبقة  على  املا�ضى  فى  مقت�ضرة  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  كانت 

فى معظم دول العامل، و�ضرعان ما تغيرَّ هذا املعنى بعد الثورة ال�ضناعية؛ نظًرا لظهور 

مثل:  ال�ضاحقة،  الأغلبية  من  طبقاٍت  وظهور  والتعلم،  الت�ضنيع  وازدياد  النمو  ظاهرة 

ثم  ال�ضيا�ضية،  بامل�ضاركة  بقوة  طالبوا  الذين  احلرة  املهن  واأ�ضحاب  والتجار،  العمال، 

اآراوؤهم وموؤلرَّفاتهم �ضاحبَة  ظهرت طبقة الفال�ضفة والكتاب وال�ضحفيني الذين كانت 

قدٍر كبٍي فى احلثِّ نحو امل�ضاركة ال�ضيا�ضية، هذا ف�ضاًل عن التطور فى و�ضائل النقل 

واملوا�ضالت والت�ضالت التى اأدت اإىل �ضرعة تناول وتداول والتقاء الأفكار والروؤى حول 

امل�ضاركة ال�ضيا�ضية، و�ضوف نعر�ض فى هذا البحث فى عجالة النقاط الآتية:

اأ - تعريف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية وتاأ�ضيلها.

ب-  م�ضتوى امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.

ج - مراحل امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.

د-  مدى وخ�ضائ�ض امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.

هـ- دوافع امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.

و- حمددات امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.

ز - متطلبات امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.

ح - اآثار امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.

ثم نقوم بعد ذلك ببيان بع�ض املفاهيم املرتبطة بامل�ضاركة ال�ضيا�ضية، مثل:

اأوًل: الثقافة ال�ضيا�ضية.

ثانًيا: الن�ضاأة ال�ضيا�ضية.
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ثم نتعر�ض - اأخًيا - لدور ال�ضباب واملراأة فى امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.

اأ - تعريف امل�صاركة ال�صيا�صية:

امل�ضاركة ال�ضيا�ضية فى اأّي جمتمٍع هى حم�ضلة نهائية، جلملة من العوامل الجتماعية 

حتديد  �ضبيل  فى  تت�ضافر  والأخالقية،  وال�ضيا�ضية  والثقافية  واملعرفية  والقت�ضادية 

بنية املجتمع املعنى ونظامه ال�ضيا�ضى و�ضماتها واآليات ا�ضتغالها، وحتدد منط العالقات 

اأ�ضا�ضًيا من  الجتماعية وال�ضيا�ضية ومدى توافقها مع مبداأ امل�ضاركة الذى بات َمْعلًَما 

معامل املجتمعات املدنية احلديثة.

وميكن تعريف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية باأنها: »مبداأ دميوقراطى من اأهم مبادئ الدولة 

الوطنية احلديثة، فهو مبداأ ميكننا اأن منيز فى �ضوئه الأنظمة الوطنية الدميوقراطية 

ال�ضتبدادية  الأنظمة  من  والواجبات،  احلقوق  فى  وامل�ضاواة  املواطنة  على  تقوم  التى 

ال�ضمولية اأو الت�ضلطية التى تقوم على الحتكار«.

امل�صاركة ال�صيا�صية والعقد الجتماعى اجلديد:

الجتماعى  العقد  عن  العملى  التعبي  مبثابة  ال�ضيا�ضية،  امل�ضاركة  ُتعترب  هنا  ومن 

ا. اإذ تعيد امل�ضاركة ال�ضيا�ضية  اجلديد، ل فى مفهومه فح�ضب بل فى واقعة العملى اأي�ضً

اإنتاج العقد الجتماعى وتوؤكد عليه كل يوم، فهى ُتعيد اإنتاج الوحدة الوطنية وتعززها كل 

يوم، ل بني امل�ضلمني وامل�ضيحيني اأو اليهود فقط، ولكن بني كافة فئات املجتمع واألوانه 

واأعراقه وِملله وطبقاته و�ضتى تنويعاته التى - فى ظل امل�ضاركة ال�ضيا�ضية - ُتعترب نقاط 

ويكون  تكاماًل،  التنوع  يكون  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  ظل  فى  اإذ  �ضعف؛  نقاط  ولي�ضت  قوة 

ا ول ُخْلًفا؛ حيث ي�ضهم كل منها فى عملية الإنتاج الجتماعى  الختالف �ضحة ل مر�ضً

على ال�ضعيدين املادى واملعنوى اأو الروحي.

وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية تكون بني احلكومة وموؤ�ض�ضات املجتمع املدنى والقطاع اخلا�ض 
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واملواطنني )تلك هى الركائز الأربع( التى ُتعترب اأطراًفا اأربع فى العقد الجتماعي. فاإذا 

حتقق التوازن فى امل�ضالح، وحر�ض كلُّ طرٍف من الأطراف الأربع على اأداء ما عليه فى 

التى يجب  والكرامة  مناخ من احلرية  امل�ضئولية واحلق فى  املتوازنة بني  العدالة  ظل 

القائم  العقد الجتماعى اجلديد  اآنئٍذ يتحقق  العمل على حتقيقها للمواطنني؛ حيث 

بني الأطراف الأربع على احلوار والتفاهم والتوافق.

اأ�ص�س العالقة بني اأطراف العقد الجتماعى اجلديد:

اإذا كنا قد انتهينا اإىل اأن احلوار والتفاهم والتوافق، هى الأ�ض�ض التى يعتمد عليها 

العقد الجتماعى اجلديد، ذلك اأن الفكر التقليدى كان يلخ�ض معنى العقد الجتماعى 

فى عالقة احلكومة باملواطن فقط، اأما العقد الجتماعى اجلديد، فقد اأ�ضبح اأطرافه 

- بالإ�ضافة اإىل الفرد واحلكومة - متطلبات املجتمع املهنى والقطاع اخلا�ض؛ حيث كلٌّ 

منها له دور وم�ضئوليات حمددة فى الدولة، مما يجعله �ضريًكا وم�ضاهًما جوهرًيا فى 

ال�ضيا�ضات، وذلك عن طريق الت�ضال واحلوار والت�ضاور والتفاهم و�ضوًل اإىل اإنهاء حالة 

ال�ضراع والفو�ضى، عن طريق اتفاق اجتماعى ي�ضتهدف اختيار �ضلطة �ضيا�ضية يتنازل 

الأفراد لها عن معظم حقوقهم، وتقوم تلك ال�ضلطة باإعادة توزيع احلقوق والواجبات 

املجتمع  �ضورة  اأن  الفكرة  هذه  وموؤدى  الجتماعية.  العدالة  وحتقيق  الأفراد  على 

ال�ضيا�ضى ونظام احلكومة فى اأّي دولٍة ينبغى اأن تتم وفق اتفاٍق وا�ضٍح بني اأفراده على 

ال�ضيغة التى يرت�ضونها ل�ضكل هذه الدولة ونظامها ال�ضيا�ضي، وهذا التفاق بني اأفراد 

ى بالعقد الجتماعى التى يرتتب عليها �ضكل  املجتمع هو الذى تعربِّ عنه �ضيغة ما ُي�ضمرَّ

العالقة بني احلاكم واملحكومني، ومدى احلريات التى يتمتعون بها، وحقوق كل طرف 

وواجباته.
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الأغلبية والأقلية فى منظور العقد الجتماعي:

امل�ضرتك،  العي�ض  �ضروط  تفاهمات حول  العقد الجتماعى مبثابة جمموعة  ُيعترَب 

اأكرثية  ل  ال�ضيا�ضية؛ حيث  اللعبة  فوق  وهى  الد�ضتور،  عليها  مبنى  واحد  فى جمتمع 

ت�ضتطيع تغييها والأقلية ت�ضتطيع التن�ضل منها.

وخال�ضة ما �ضبق فاإن امل�ضاركة ال�ضيا�ضية، هى عمل تطوعى من جانب املواطن من 

اأو احلكم املحلى من اأجل خدمة املجتمع، �ضواء كان  اأجل توجيه عمل اأجهزة احلكومة 

طابع امل�ضاركة ا�ضت�ضارًيا اأو تقريًرا اأو تنفيذًيا اأو رقابًيا، و�ضواء كانت امل�ضاهمة مبا�ضرًة اأو 

غي مبا�ضرٍة.

وُتعترَب امل�ضاركة ال�ضيا�ضية جزًءا من امل�ضاركة اجلماعية التى تنق�ضم اإىل ثالثة اأنواع 

رئي�ضية:

•امل�ضاركة الجتماعية. 	
•امل�ضاركة ال�ضيا�ضية. 	

•امل�ضاركة القت�ضادية. 	
هذه الأنواع الثالثة ترتبط ارتباًطا قوًيا ويوؤثر كل نوع فى الآخر.

فامل�ضاركة الجتماعية تعمل فى اجلهود التطوعية وحل امل�ضكالت اليومية وامل�ضاركة 

اأو فى جمال امل�ضاريع القت�ضادية، وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية هى التاأثي ب�ضكل مبا�ضر اأو غي 

مبا�ضر للحكام، والتاأثي فى قراراتهم اأو �ضيا�ضاتهم التى يتخذونها؛ ومن هنا فقد �ضنرَّف 

بع�ض الن�ضطاء امل�ضاركة اإىل نوعني:

اأو العادية، مثل: الت�ضويت، ومتابعة الأمور ال�ضيا�ضية، والدخول  الأول:  التقليدية 

فى الن�ضاطات ال�ضيا�ضية، وح�ضور الندوات واملوؤمترات العامة، وامل�ضاركة فى 
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فى  الن�ضمام  اأو  امل�ضلحة،  جماعات  اإىل  والن�ضمام  النتخابية،  احلمالت 

وتقلد  العامة  للمنا�ضب  والرت�ضيح  بامل�ضئولني  والت�ضال  الأحزاب،  ع�ضوية 

اأمناط  اأكرث  الت�ضويت  اأن  ثبت  مما   ٌ َبنيِّ فاإنه  هنا  ومن  ال�ضيا�ضية.  املنا�ضب 

امل�ضاركة ال�ضيا�ضية �ضيوًعا.

ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  فى  الأن�ضطة  هذه  ومن  التقليدية:  غي  الثاين:  الأن�ضطة 

)ال�ضكوى، والتظاهر، والإ�ضراب، والعت�ضام.. وغيها من ال�ضلوكيات التى 

تعربِّ عن الرف�ض اأو الغ�ضب(.

ومن هنا يتبني اأن امل�ضاركة ال�ضيا�ضية لها اأ�ضا�ضيات كثية، منها - على �ضبيل املثال 

ولي�ض احل�ضر -:

اأنها ُتعترب �ضكاًل من اأ�ضكال التعليم؛ حيث يتعلم املواطن حقه وواجبه. 1 -

ي�ضعر  الفرد  وجتعل  الجتماعية،  بامل�ضئولية  ترتبط  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  اأن  2 -

باملجتمع.

توؤدى امل�ضاركة ال�ضيا�ضية اإىل مزيٍد من النظام وال�ضتقرار واأمن املجتمع. 3 -

جتعل امل�ضاركة ال�ضيا�ضية اجلماهي اأكرث جتاوًبا مل�ضاكل جمتمعهم وطرق حلها. 4 -

تدعم امل�ضاركة ال�ضيا�ضية الفكر احلكومى اأو اجلماهي. 5 -

حتارب امل�ضاركة ال�ضيا�ضية ثقافة البيوقراطية. 6 -

تفتح امل�ضاركة ال�ضيا�ضية ميادين للخدمات العامة والن�ضاط اأمام اجلماهي. 7 -

توؤدى امل�ضاركة ال�ضيا�ضية اإىل مزيٍد من الدعم العام لدى اجلماهي. 8 -

ون امل�ضاركة ال�ضيا�ضية لدى املواطن، احلر�ض على املال العام؛ لإدراكه اأنه من  تكِّ 9 -

جماع ماله اخلا�ض.
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توؤدى امل�ضاركة ال�ضيا�ضية اإىل ح�ضن تعامل املواطنني مع املرافق العامة، لإدراكهم  10 -

اأنهم م�ضاركون فى اإن�ضائها.

ل  ل امل�ضاركة ال�ضيا�ضية عملية تنفيذ اخلطط والربامج، وامل�ضاركة فى حتمُّ ت�ضهِّ 11 -

م�ضئولية �ضنع القرار.

ي�ضتطيع املجتمع من خالل امل�ضاركة ال�ضيا�ضية تخ�ضي�ض كل اأهدافه مبا يتالءم  12 -

مع احتياجات ومتطلبات اجلماهي.

باأهدافه،  والإميان  النظام،  اجلماهي  ممار�ضة  فى  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  ت�ضهم  13 -

ل امل�ضئولية. والإح�ضا�ض بالولء، وامل�ضاركة فى حتمُّ

ت�ضارع امل�ضاركة ال�ضيا�ضية فى عملية نقل واإبالغ رغبات املواطنني اإىل احلكومة  14 -

وحتديد اأولوياتهم.

اإىل  يوؤدى  مما  والعدالة؛  واحلرية  امل�ضاواة  قيم  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  ق  حتقِّ 15 -

ال�ضتقرار فى املجتمع.

داخل  احلقيقة  التنمية  حتقيق  فى  ن�ضيب  باأكرب  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  ت�ضهم  16 -

املجتمع مبعناها الوا�ضع.

ب - م�صتوى امل�صاركة ال�صيا�صية:

ميكن تق�ضيم م�ضتويات امل�ضاركة ال�ضيا�ضية اإىل اأربعة م�ضتويات:

املنظمات  )ع�ضوية  مثل:  وال�ضيا�ضة،  الن�ضاط  ممار�ضة  وهو  الأول:  امل�ضتوى  1 -

ال�ضيا�ضية  الجتماعات  وح�ضور  واملر�ضحني،  للمنظمات  والتربع  ال�ضيا�ضية، 

ب�ضكل متكرر، وامل�ضاركة فى احلمالت النتخابية، وتوجيه الر�ضائل فى الق�ضايا 

فى  واحلديث  وال�ضحافة،  ال�ضيا�ضة  وجمال�ض  النيابية  للمجل�ض  ال�ضيا�ضية 
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ال�ضيا�ضة مع اأ�ضخا�ض خارج نطاق الدائرة ال�ضيقة للفرد. ويعترب امل�ضتوى الأول 

هو الأعلى فى امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.

امل�ضتوى الثاين: وهو م�ضتوى املهتمني بالن�ضاط ال�ضيا�ضي، وي�ضمل هذا امل�ضتوى  2 -

الذى يحدث   - عام  ب�ضكل   - يتابعون  والذين  النتخابات،  ي�ضوتون فى  الذين 

على ال�ضاحة ال�ضيا�ضية.

وهم  ال�ضيا�ضي،  العمل  فى  الهام�ضيني  ي�ضمل  امل�ضتوى  وهذا  الثالث:  امل�ضتوى  3 -

اأولئك الذين ل يهتمون باأمور ال�ضيا�ضة فى معظم الأحوال اإلرَّ وقت الأزمة التى 

تهدد م�ضاحلهم فقط.

الذين  اأولئك  وهم  �ضيا�ضًيا،  املتطرفني  ي�ضمل  امل�ضتوى  وهذا  الرابع:  امل�ضتوى  4 -

يعملون خارج الأطر والقنوات ال�ضرعية، ويلجاأون اإىل اأ�ضاليب العنف ويعادون 

اأ�ضكاٍل للم�ضاركة والن�ضمام  اأّي  اأن يكون التطرف بالن�ضحاب من  اأو  املجتمع، 

اإىل �ضفوف غي املكرتثني اأو الالمبالني.

ج- مراحل امل�صاركة ال�صيا�صية:

العامة  للق�ضايا  املتابعة  اأو  الهتمام  جمرد  وهى   : ال�ضيا�ضى  الهتمام  مرحلة  1 -

والأحداث ال�ضيا�ضية.

مرحلة املعـرفة ال�ضيا�ضية: وُيق�ضد بها معرفة ال�ضخ�ضيات ذات الدور ال�ضيا�ضى  2 -

املوؤثر فى املجتمع.

مرحلة الت�ضويت ال�ضيا�ضي: وهو امل�ضاركة فى احلمالت ال�ضيا�ضية، �ضواء الدعم  3 -

املادى اأو املعنوي.

الر�ضمية،  بالأجهزة  الت�ضال  فى  تتمثل  وهى  ال�ضيا�ضية:  املطالب  مرحلة  4 -
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الأحزاب  فى  وال�ضرتاك  الق�ضايا،  وعر�ض  والتظلمات  ال�ضكاوى  طريق  عن 

واجلمعيات التطوعية.

د- خ�صائ�س امل�صاركة ال�صيا�صية:

امل�ضاركة �ضلوك تطوعى ون�ضاط اإرادي. 1 -

امل�ضاركة �ضلوك ُمكَت�ضب. 2 -

امل�ضاركة �ضلوك اإيجابي. 3 -

امل�ضاركة عملية اجتماعية متكاملة متعددة اجلوانب والأبعاد. 4 -

امل�ضاركة ت�ضمل جميع املجالت القت�ضادية وال�ضيا�ضية والجتماعية. 5 -

مكان  على  تقت�ضر  ل  حيث  للدولة؛  اجلغرافى  املدى  جميع  ت�ضمل  امل�ضاركة  6 -

حمدد.

امل�ضاركة حق وواجب فى اآن واحد. 7 -

امل�ضاركة هى روح الدميقراطية؛ حيث ل دميوقراطية بغي م�ضاركة �ضيا�ضية. 8 -

دميقراطية  حياة  اإىل  تهدف  اإنها  حيث  واحد؛  اآن  فى  وو�ضيلة  هدف  امل�ضاركة  9 -

�ضليمة، واحلياة الدميقراطية ال�ضليمة تقت�ضى م�ضاركة اجلماهي، مما يجعلها 

هدًفا وو�ضيلة فى الوقت نف�ضه.

امل�ضاركة تعمل على توحيد الفكر اجلماعى وبلورته جلموع املواطنني. 10 -

هـ- دوافع امل�صاركة ال�صيا�صية:

تتم امل�ضاركة من الفرد، فى امليادين ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية، انطالًقا 

من عدة دوافع منها ما يت�ضف باملجتمع ب�ضفة عامة، ومنها ما يتعلق باهتمامات الفرد 

واحتياجاته ال�ضخ�ضية؛ وعلى هذا يتم تق�ضيم هذه الدوافع اإىل ق�ضمني:
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اأوًل - الدوافع العامة، وهى تتمثل فى:

ال�ضعور باأن امل�ضاركة واجب والتزام نحو املجتمع الذى يعي�ض فيه. 1 -

نحو  املجتمع  تطوير  فى  الآخرين  م�ضاركة  فى  والرغبة  العام  العمل  حب  2 -

الأف�ضل.

الرغبة فى لعب دوٍر موؤثٍر فى اأن�ضطة املجتمع املختلفة. 3 -

فى  التكامل  حتقيق  بغية  املجتمع،  فئات  وروابط  اأوا�ضر  تقوية  فى  الرغبة  4 -

املجتمع.

العبء املُلقى على كاهل احلكومة و�ضوًل اإىل اأهدافها. 5 -

الر�ضا اأو عدم الر�ضا عن ال�ضيا�ضات القائمة. 6 -

عوامل التن�ضئة الجتماعية وال�ضيا�ضية فى حميط الأ�ضرة، واملدر�ضة، والنادي،  7 -

فى  ى  ُتنمِّ التى  والتوا�ضل،  الت�ضال  كو�ضائل  التطوعية،  اأو  الدينية،  واملوؤ�ض�ضة 

الفرد قيمة امل�ضاركة وجتعل منه مواطًنا م�ضارًكا.

بالأمن  املواطن  �ضعور  ت�ضمن  التى  والد�ضتورية  القانونية  ال�ضمانات  توافر  8 -

داخل  النطالق  فى  حقها  والراأى  والتعبي  التفكي  حلرية  وترتك  والأمان، 

املجتمع.

تعاليم الدين حيث حتث م�ضادر الدين على التعاون والعت�ضام والت�ضاور، وغي  9 -

ذلك من اأدلة امل�ضاركة التى تدفع النا�ض نحوها.

ثانًيا - الدوافع اخلا�صة، والتى تتمثل فى:

حماولة التاأثي على �ضنع ال�ضيا�ضة العامة فى املجتمع. 1 -

حتقيق املكانة املتميزة للفرد فى املجتمع. 2 -
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اإ�ضباع احلاجة اإىل امل�ضاركة؛ حيث تنق�ضم حاجات الإن�ضان اإىل خم�ضة م�ضتويات،  3 -

امل�ضاركة،  اإىل  واحلاجة  الأمن،  اإىل  واحلاجة  كالأكل،  الأ�ضا�ضية  احلاجات  هي: 

واحلاجة اإىل العاطفة، واحلاجة اإىل حتقيق الذات.

من  ذلك  وغي  واملنافع..  والنفوذ،  كال�ضيطرة،  ال�ضخ�ضية:  امل�ضالح  حتقيق  4 -

امل�ضالح ال�ضخ�ضية.

و- حمددات امل�صاركة ال�صيا�صية:

واخللفية  ال�ضيا�ضية،  املوؤثرات  مثل:  حمدداٍت،  بعدة  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  تتاأثر 

لهذه  التعر�ض  وميكن  ال�ضيا�ضي،  والعمل  للتعبي  املوؤ�ض�ضية  والقنوات  الجتماعية، 

املحددات على النحو الآتي:

من  يزيد  �ضيا�ضى  ملوؤثر  التعر�ض  هو  ال�ضيا�ضي،  واملفهوم  ال�ضيا�ضية  املنبهات  1 -

اهتمام امل�ضاركة فى احلياة العامة، وتكون املنبهات فى معظمها عبارًة عن و�ضائل 

الإعالم واحلمالت النتخابية والجتماعات العامة والندوات.. وغي ذلك.

التعليم،  مثل:  ال�ضيا�ضية،  امل�ضاركة  حجم  حتكم  والتى  الجتماعية  املتغيات  2 -

واملهنة، والدخل، واجلن�ض، وال�ضن، وغي ذلك من العوامل.

ال�ضيا�ضي،  الإطار  بعنا�ضر  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  ترتبط  حيث  ال�ضيا�ضي:  الإطار  3 -

للمنظمات  احلرية  توافر  ومدى  املواطن  لدور  القيادة  روؤية  فى  يتمثل  الذى 

الإعالمي،  النظام  وطبيعة  املنتخبة  النيابية  واملجال�ض  وال�ضعبية  احلزبية 

فامل�ضاركة فى الدول الغربية تختلف عن الدول ال�ضيوعية، وتختلف عن الدول 

النامية.
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ز- متطلبات امل�صاركة ال�صيا�صية:

واأهم هذه املتطلبات هي:

�ضرورة �ضمان توافر الحتياجات الأ�ضا�ضية للجماهي، مثل: الغذاء، وال�ضكن،  1 -

والك�ضاء، وال�ضحة، والتعليم، والعمل، وحرية الراأى والتعبي.

ارتفاع م�ضتوى وعى اجلماهي باأبعاد الظروف ال�ضيا�ضية والقت�ضادية التى مير  2 -

بها املجتمع.

ال�ضعور بالنتماء للوطن، وباأن امل�ضاركة متثل واجًبا تفر�ضه املواطنة. 3 -

الإميان بجدوى واأهمية امل�ضاركة. 4 -

و�ضوح ال�ضيا�ضات العامة املعلنة. 5 -

نع ال�ضيا�ضة  اإميان القيادة ال�ضيا�ضية واقتناعها باأهمية م�ضاركة اجلماهي فى �ضُ 6 -

العامة.

وجود الت�ضريعات التى تت�ضمن وتوؤكد امل�ضاركة ال�ضيا�ضية. 7 -

املدين،  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  احلكومة  فى  للم�ضئولني  تدريبية  برامج  وجود  8 -

ملهارات ال�ضتماع والإن�ضات واحرتام فكر اجلماهي وتنمية قدرة املواطن على 

امل�ضاركة.

وجود القدوة ال�ضاحلة فى كل موقع من مواقع املجتمع. 9 -

الالمركزية فى الإدارة. 10 -

زيادة منظمات املجتمع املدنى ورفع م�ضتوى فاعليتها. 11 -

قيم  غر�ض  على  وحّثها  وال�ضيا�ضية،  الجتماعية  التن�ضئة  موؤ�ض�ضات  دور  تقوية  12 -

امل�ضاركة لدى اجلماهي.
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�ضرورة التزام و�ضائل الت�ضال - عموًما - بال�ضدق واملو�ضوعية، عند معاجلة  13 -

كافة الق�ضايا والأحداث وامل�ضكالت املختلفة.

النتماءات  عن  النظر  بغ�ض  والأفكار  الآراء  كافة  اأمام  املجال  اإف�ضاح  �ضرورة  14 -

احلزبية اأو املهنية اأو الفئوية اأو غي ذلك من النتماءات.

ح- الآثار الإيجابية للم�صاركة ال�صيا�صية:

العامة  ال�ضيا�ضة  وعلى  الأفراد،  على  عظيم  اأثر  لها  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  اأن  ل�ضك 

وعلى  والأهمية،  والقيمة  بالكرامة  ال�ضعور  ُتنّمى  حيث  الفرد؛  م�ضتوى  وعلى  للدولة، 

م�ضتوى ال�ضيا�ضة العامة تنبيه احلكام واملحكومني اإىل واجباتهم وم�ضئولياتهم، وتنه�ض 

مب�ضتوى الوعى فى املجتمع، وت�ضاعد على خلق املواطن املفعم بالنتماء للوطن، والذى 

قيم  والوطن، من خالل  للفرد  كما جتلب اخلي  وعافيته،  الوطن  هذا  قوة  يزيد من 

العدالة القت�ضادية والجتماعية، وخا�ضة العدالة فى توزيع الدخل والرثوة.

اأما بالن�ضبة للمفاهيم املرتبطة بامل�ضاركة ال�ضيا�ضية، فمنها الآتي:

اأوًل -  مفهوم الثقافة ال�صيا�صية:

الثقافة ال�ضيا�ضية هى جزء من الثقافة العامة للمجتمع، وهى عبارة عن جمموعة 

وال�ضلطة،  والدولة  واحلكم  ال�ضيا�ضة  �ضئون  نحو  ال�ضائدة  والجتاهات  والآراء  املعارف 

حول  تتمحور  ال�ضيا�ضية  الثقافة  فاإن  َثمرَّ  ومن  وامل�ضاركة،  وال�ضرعية  والنتماء  والولء 

الثقافة  ال�ضيا�ضية، وتتكون  الظواهر  الأمد، بخ�ضو�ض  قيم واجتاهات وقناعات طويلة 

ثقافة  مثل:  فرعية،  ثقافات  عدة  من  العامة  الثقافة  من  جزًءا  باعتبارها  ال�ضيا�ضية 

ال�ضباب، والُنخبة احلاكمة، والعمال، والفالحني، واملراأة... اإىل اآخره.

ومن هنا تقوم الثقافة ال�ضيا�ضية على ما ي�ضود املجتمع من قيٍم ومعتقداٍت توؤثر فى 

ال�ضلوك ال�ضيا�ضي، لأع�ضاء هذا املجتمع حكاًما وحمكومني.
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مكونات الثقافة ال�صيا�صية:

ومن اأهم املكونات:

الفكرى  الإطار  اأو  ال�ضيا�ضي،  للعمل  الأ�ضا�ضى  املرجع  تعنى  وهى  املرجعية..  1 -

الفل�ضفى املتكامل.

التوجه نحو العمل العام. 2 -

التوجه نحو النظام ال�ضيا�ضي، وهو ما يعنى الولء لهذا النظام والتعلق به؛ حيث  3 -

تقوم كل ثقافة �ضيا�ضية بتحديد النظام العام للعمل ال�ضيا�ضي.

اأهم املعتقدات ال�ضيا�ضية،  الإح�ضا�ض بالهوية.. ويعترب الإح�ضا�ض بالنتماء من  4 -

الذى ي�ضعر الفرد بالولء للنظام ال�ضيا�ضي، فيتبقى هذا النظام ويتخطى الأزمات 

وال�ضعاب، وللهوية م�ضكالت اأهم عواملها �ضرعة التغيي فى املجتمع، التحديث، 

الت�ضتت النف�ضي، وميكن اأن منيز بني هويات متعددة على النحو الآتي:

•الهوية الوطنية. 	
•الهوية العربية. 	

•الهوية الإ�ضالمية. 	
•الهوية الإن�ضانية اأو العاملية. 	

ثانًيا - مفهوم التن�صئة ال�صيا�صية:

وهى عملية التفاعل الجتماعى التى يتم من خاللها تكوين الوعى الب�ضرى وت�ضكيله 

وتزويده باملعايي الجتماعية؛ حيث يتخذ مكاًنا معيًنا بالأدوار الجتماعية، ويكت�ضب 

�ضخ�ضية ويتكيف مع بيئته بحيث ُيعترب ع�ضًوا معرتًفا به متعاوًنا مع الآخرين، وميكن 

حتديد عنا�ضر الن�ضاأة ال�ضيا�ضية على النحو الآتي:
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الن�ضاأة ال�ضيا�ضية.. هى عملية تلقني لقيم واجتاهات �ضيا�ضية واجتماعية. 1 -

الن�ضاأة ال�ضيا�ضية.. هى عملية م�ضتمرة. 2 -

تلعب الن�ضاأة ال�ضيا�ضية اأدواًرا ثالثة، هي: )نقل الثقافة ال�ضيا�ضية عرب الأجيال،  3 -

وتكوين الثقافة ال�ضيا�ضية، وتغيي الثقافة ال�ضيا�ضية(.

واملوؤ�ض�ضات  الأن�ضاق  من  عديد  للفرد  بالن�ضبة  ال�ضيا�ضية  التن�ضئة  بدور  يقوم  4 -

املختلفة.

ُتعترب عملية الن�ضاأة ال�ضيا�ضية املحدد ل�ضلوك الفرد ال�ضيا�ضي. 5 -

ثالًثا-  اأبعاد التن�صئة ال�صيا�صية:

التن�ضئة ال�ضيا�ضية وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية. 1 -

التن�ضئة ال�ضيا�ضية والتجنيد ال�ضيا�ضي. 2 -

التن�ضئة ال�ضيا�ضية وال�ضتقرار ال�ضيا�ضي. 3 -

رابًعا - وظائف التن�صئة ال�صيا�صية:

تعليم اللغة. 1 -

ت�ضكيل ال�ضلوك الإن�ضانى للفرد. 2 -

ت�ضكيل ال�ضلوك الجتماعى للفرد. 3 -

اإك�ضاب الفرد ثقافة املجتمع. 4 -

احلفاظ على ن�ضق القيم ال�ضائدة فى املجتمع. 5 -

تعليم املهارات. 6 -

ت�ضكيل �ضخ�ضية الفرد. 7 -
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خام�ًصا -  اأدوات التن�صئة ال�صيا�صية:

الأ�ضرة. 1 -

املدر�ضة )حيث تقوم املدر�ضة بعملية الن�ضاأة ال�ضيا�ضية عن طريقني هما: التثقيف  2 -

ال�ضيا�ضي، وطبيعة النظام املدر�ضي(.

دور املوؤ�ض�ضات الدينية. 3 -

دور موؤ�ض�ضات العمل. 4 -

دور الأحزاب ال�ضيا�ضية. 5 -

جماعة الرفاق. 6 -

دور و�ضائل الت�ضال. 7 -

�صاد�ًصا -  دور ال�صباب فى امل�صاركة ال�صيا�صية:

مرحلة ال�ضباب هى ما بني الطفولة والر�ضد، اأو هى املرحلة التالية لل�ضبى وال�ضابقة 

للن�ضوج، وهى ما بني )15 اإىل 20 اأو 35 عاًما(.

�أ – �صمات مرحلة ال�صباب:

ال�ضتعداد للتغيي. 1 -

الطموح والتطوع للم�ضتقبل. 2 -

التذبذب والرتدد. 3 -

القدرة على اكت�ضاب املعلومات. 4 -

ب- مقومات امل�صاركة ال�صيا�صية الفعالة لل�صباب:

اإعداد قاعدة بيانات اأولية عن ال�ضباب. 1 -
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اإعداد درا�ضة املنظمات العامة فى جمال خدمة ال�ضباب. 2 -

حل م�ضاكل ال�ضباب وتلبية احتياجاتهم. 3 -

تنمية وعى ال�ضباب بق�ضايا جمتمعه. 4 -

التعبي عن م�ضاركة ال�ضباب كواجب ديني. 5 -

اعتماد نظرية احلوافز. 6 -

اقتناع القيادة باأهمية دور ال�ضباب. 7 -

توفر النموذج والقدوة. 8 -

الت�صريعية والقانونية الدولية واملحلية املنظمة للم�صاركة  -  الأطر  �صابًعا 

ال�صيا�صية للمراأة:

اأوًل - الأطر الت�صريعية والقانونية الدولية:

الإعالن العاملى حلقوق الإن�ضان. 1 -

ميثاق الأمم املتحدة. 2 -

العهد الدوىل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية. 3 -

جلنة املراأة بالأمم املتحدة. 4 -

اتفاقية احلقوق ال�ضيا�ضية بالن�ضبة للمراأة. 5 -

اتفاقية الق�ضاء على اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة. 6 -

.) عقد املراأة )من �ضنة 1976 اإىل 1985- 7

وثيقة موؤمتر بكني. 8 -

وثيقة الأهداف الإمنائية لالألفية. 9 -
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ثانًيا - الأطر الت�صريعية والقانونية املحلية التى تنظم امل�صاركة ال�صيا�صية 

للمراأة امل�صرية:

الد�ضاتي. 1 -

توقيع م�ضر على التفاقيات الدولية ذات ال�ضلة. 2 -

تاأثي النظام النتخابى على امل�ضاركة ال�ضيا�ضية للمراأة. 3 -

امل�ضاركة ال�ضيا�ضية للمراأة فى اخلطاب ال�ضيا�ضي. 4 -

واقع امل�ضاركة ال�ضيا�ضية للمراأة امل�ضرية: 5 -

•امل�ضاركة فى املجال�ض النيابية وال�ضعبية املحلية. 	
•امل�ضاركة فى وظائف الإدارة العليا. 	
•امل�ضاركة فى ال�ضلك الدبلوما�ضي. 	

•امل�ضاركة فى ع�ضوية الأحزاب ال�ضيا�ضية. 	
•امل�ضاركة فى ع�ضوية جمال�ض النقابات املهنية. 	

•امل�ضاركة فى ع�ضوية جمال�ض النقابات العمالية. 	
•م�ضاركة املراأة فى ع�ضوية املنظمات غي احلكومية. 	

•م�ضاركة املراأة فى الرت�ضيح لالنتخابات املختلفة. 	
•م�ضاركة املراأة فى الت�ضويت فى النتخابات املختلفة. 	

العالقة بني الإعالم وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية للمراأة. 6 -

ثامًنا – امل�صاركة ال�صيا�صية عرب ال�صرتاك  فى الد�صتور اجلديد مل�صر:

حُتتِّم امل�ضاركة ال�ضيا�ضية فى م�ضر، فى الفرتة الراهنة، وقوف املواطن العادى على 
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مبا  التوعية  كانت  َثمرَّ  ومن  اجلديد،  م�ضر  د�ضتور  م�ضروع  فى  ن�ضو�ٍض  من  ُي�ضاغ  ما 

ال�ضرتاك  ال�ضاأن �ضرورة حتمية، حتى يكون  العادى فى هذا  املواطن  يعلمه  اأن  ينبغى 

فى ال�ضتفتاء مبنًيا على وعى حقيقي، ولي�ض وعًيا مغلوًطا، اأو جرًيا وراء ما تبثه بع�ض 

الفئات اأو الأحزاب اأو اجلماعات اأو الئتالفات اأو القنوات الف�ضائية من توجيه الراأى 

العام فى اجتاه معني؛ ا�ضتغالًل لالأمية ال�ضيا�ضية، اأو اأمية القراءة والكتابة، اأو ا�ضتغالًل 

ماآرب  بريء من  وهو  يحتمل  ل  ما  الدين  امل�ضريني وحتميل  الدين فى وجدان  ملوقع 

النا�ض اأو مناوراتهم ال�ضيا�ضية. ومن هنا اأ�ضبح من واجب املجل�ض القومى للمراأة اإحداُث 

نوٍع من التوعية فى هذا اخل�ضو�ض على النحو الآتي:

اأوًل: فكرة مب�ضطة عن مبادئ اأنظمة احلكم الرئي�ضية فى العامل.

ثانًيا:  فكرة مب�ضطة عن مبادئ التعريف بالد�ضتور وماهيته، وذلك على الرتتيب التايل:

اأوًل - مبادئ اأنظمة احلكم الرئي�صية فى العامل:

)اأ( النظام الربملاين:

بني  الف�ضل  مبداأ  اإىل  بالنظر  و�ضطية  الربملانية  النظم  ذات  احلكومات  ُتعترب 

اإذ  والتنفيذية،  الت�ضريعية  ال�ضلطتني  بني  الربملانية  احلكومة  توازن  حيث  ال�ضلطات؛ 

لكل منهما وظائف حمددة ل تدخل فى الأخرى، ولكن ميكن لكل منهما اأن تتعاون مع 

الأخرى فى �ضبيل امل�ضلحة العليا للدولة، و�ضواء كانت احلكومة برملانية اأو جمهورية اأو 

نظاًما ملكًيا. ومن اأهم املالمح الأ�ضا�ضية التى متيز الأنظمة الربملانية ما يلي:

•الف�ضل غي التام بني ال�ضلطات والتعاون والتوازن. 	
•م�ضئولية الوزارة. 	
•الربملان املنتخب. 	
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ب – النظام الرئا�ضي:

ُيعترب مبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات هو املعيار الأ�ضا�ضى للتفرقة بني النظام الربملانى 

اإذ  الت�ضريعية والتنفيذية،  ال�ضلطتني  الرئا�ضي؛ حيث ل تعاون ول توازن بني  والنظام 

اإن النظام الرئا�ضى ُيبِدى ت�ضدًدا تاًما فى الف�ضل بني ال�ضلطات، بحيث يكون لكل �ضلطة 

تغول  اختالطات، فال  ول  بينها  تداخل  اخت�ضا�ضات حمددة، ل  الثالث  ال�ضلطات  من 

لإحداهما على الأخرى، ل�ضيما ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية؛ حيث تكون ال�ضلطتان 

منف�ضلتني، والفارق الوا�ضح بني النظامني الربملانى والرئا�ضى يكون فى الآتي:

•رئي�ض الدولة: فيما يتعلق باأ�ضلوب اختياره و�ضلطاته واخت�ضا�ضاته. 	
•ال�ضلطة الت�ضريعية: فيما يتعلق ب�ضلطاتها، واخت�ضا�ضاتها، وعالقتها بال�ضلطة  	

التنفيذية.

ج - النظام املجل�ضي:

حيث يكون امليزان فى هذا النظام مائاًل نحو ال�ضلطة الت�ضريعية على ح�ضاب ال�ضلطة 

التنفيذية، من ناحية ال�ضلطات والخت�ضا�ضات، اإذ تكاد تكون ال�ضلطة الت�ضريعية هى كل 

�ضيء فى النظام املجل�ضي، ول تكون ال�ضلطة التنفيذية �ضوى جمرد فرع منها، ويعترب 

ا جًدا نابًعا من حجب ال�ضلطة التنفيذية من التغول، وهو نظام  هذا النظام نظاًما خا�ضً

ا�ضتبدادها  التنفيذية من جميع اخت�ضا�ضاتها خوًفا من  ال�ضلطة  �ضلب هذه  اإىل  و�ضل 

وتع�ضفها، وقد اأ�ضبح هذا النظام نادر التطبيق؛ حيث ل يكاد ُيرى اإلرَّ فى �ضوي�ضرا، واإن 

كانت فرن�ضا قد اأخذت ببع�ض مالمح هذا النظام اإىل جانب النظام الربملانى فى د�ضتور 

1946/10/13 الذى مبقت�ضاه قامت اجلمهورية الرابعة فى فرن�ضا.

د - النظام املارك�ضي:

ى هذا النظام ن�ضبًة اإىل كارل مارك�ض، وقد توطد فى دولة الحتاد ال�ضوفيتى  وقد �ُضمِّ
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العامل  دول  وبع�ض  الالتينية  اأمريكا  دول  وبع�ض  وال�ضني  ال�ضرقية  واأوروبا  �ضابًقا 

الثالث، انطالًقا من الأفكار ال�ضرتاكية التى َناَدى بها مارك�ض و�ضبقه اإليها العديد من 

الفال�ضفة واملفكرين الإجنليز والأملان والفرن�ضيني، وقد بنى مارك�ض مذهبه على فكرة 

)ديكتاتورية الربوليتاريا(.

ومن اأهم خ�صائ�س املذهب املارك�صى ما يلي:

•اأنه مذهب يجعل من امللكية ال�ضرتاكية لو�ضائل الإنتاج اأ�ضا�ًضا له. 	
•قيام املذهب املارك�ضى على رعاية طبقة العمال. 	

•ات�ضاف املذهب املارك�ضى بالقت�ضادية املادية. 	
• املذهب املارك�ضى مذهب ثوري.	

ثانًيا - فكرة مب�صطة على الد�صتور:

اأ– تعريف القانون الد�ضتوري:

هناك عدة معايي لتعريف القانون الد�ضتوري، منها ما هو لغوى وتاريخى و�ضيا�ضى 

و�ضكلى ومو�ضوعي. وخال�ضة ما �ضبق اأن القانون الد�ضتورى هو ذلك الفرع من فروع 

ال�ضلطة  تكوين  ا  وخ�ضو�ضً للدولة،  احلكم  نظام  يبني  الذى  الداخلي،  العام  القانون 

الت�ضريعية واخت�ضا�ضاتها وعالقتها بغيها من ال�ضلطات.

ب - م�ضادر القانون الد�ضتوري:

•العرف. 	
•الت�ضريع: وهى م�ضادر ر�ضمية للقانون الد�ضتوري. 	

•اأما امل�ضادر التف�ضيية للقانون الد�ضتوري، فهي: 	
•الق�ضاء. 	

• الفقه.	
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ج - اأ�ضاليب ن�ضاأة الد�ضاتي واإنهائها:

اأ�ضلوب   - املنحة  )اأ�ضلوب  الد�ضاتي:  لن�ضاأة  الدميقراطية  غي  •الأ�ضاليب  	
العقد(.

•الأ�ضاليب الدميقراطية لن�ضاأة الد�ضاتي: )اأ�ضلوب اجلمعية التاأ�ضي�ضية - اأ�ضلوب  	
ال�ضتفتاء الد�ضتورى - اأ�ضلوب املجل�ض الد�ضتوري(.

اإنهاء الد�ضاتي  اإنهاء الد�ضاتي: )اإنهاء الد�ضاتي بالأ�ضلوب العادى -  •اأ�ضاليب  	
بالأ�ضلوب الثوري(.

د - اأنواع الد�ضاتي:

•من حيث التكوين: د�ضاتي مدونة، ود�ضاتي عرفية. 	
•من حيث التعديل: د�ضاتي مرنة، ود�ضاتي جامدة. 	

هـ - طبيعة القواعد الد�ضتورية:

•الثبات. 	
•عدم قابلية الإلغاء والتعديل اإلرَّ بن�ض د�ضتوري. 	

•ال�ضمو. 	
و - الرقابة على د�ضتورية القوانني:

•املحكمة الد�ضتورية العليا. 	
ز - نبذة عن الد�ضاتي امل�ضرية املتعاقبة.

ح - الأ�ض�ض العامة التى يجب اأن تنطلق منها الد�ضاتي:

•الأ�ضا�ض ال�ضيا�ضي. 	
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•الأ�ضا�ض القت�ضادي. 	

•الأ�ضا�ض الجتماعي. 	
ط - الواجبات العامة التى يتطلبها الد�ضتور من الأفراد:

ى - حقوق الأفراد وحرياتهم فى الد�ضتور:

•فل�ضفة احلريات العامة. 	
•تعريف احلريات العامة. 	

•خ�ضائ�ض احلريات العامة: )ال�ضمول - الن�ضبية - التكامل - تنظيم احلريات  	
العامة(.

•اأ�ضاليب التنظيم: الإباحة - الإخطار - الرتخي�ض - اخلطر. 	
•فل�ضفة اأ�ضاليب التنظيم: الوقاية - العالج. 	

•�ضمانات �ضون التمتع باحلريات العامة. 	
تا�صًعا- امل�صاركة ال�صيا�صية عن طريق الأحزاب ال�صيا�صية:

اأ – تعريف احلزب ال�ضيا�ضي:

وهو عبارة عن جماعة منظمة، ي�ضرتكون فى جمموعة من املبادئ وامل�ضالح، وت�ضعى 

هذه اجلماعة للو�ضول اإىل ال�ضلطة بهدف امل�ضاركة فى احلكم وحتقيق املبادئ وامل�ضالح 

املبتغاة.

ب - التفرقة بني احلزب ال�ضيا�ضى وما قد ُي�ضّبه به.

ج - دور احلزب فى احلياة العامة:

واأهم اأدواره ما يلي:
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العمل للم�ضاعدة على تكوين راأى عام قوي. 1 -

اإعداد املواطنني �ضيا�ضًيا. 2 -

اختيار املر�ضح واإعداده. 3 -

حتديد م�ضاكل املجتمع واقرتاح حلول لها. 4 -

تقليل الإحباط لدى اجلماهي. 5 -

الأحزاب متنع ال�ضتبداد والت�ضلط من جانب احلكومة. 6 -

النتقادات املوجهة لالأحزاب، والرد عليها. 7 -

وجود جمموعة من الأفراد ت�ضيطر على احلزب وتنفرد بالقرارات. 8 -

اأحياًنا تعمل الأحزاب على تزييف الراأى العام. 9 -

ُبعد بع�ض الأحزاب عن اخلط الدميقراطي. 10 -

قد توؤدى الأحزاب اإىل عدم ا�ضتقرار وزاري. 11 -

قد تف�ضل الأحزاب ال�ضالح احلزبى على ال�ضالح العام. 12 -
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