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  ةــمقدمال

  

نع بالسلطان ما ال يز ٕان هللا ليز "
ٓ
ثورة التي رويت عن الخليفة الثالث عثمان بن عفان، تؤكد حاجة المجتمعات ٕالى . "ع بالقرا

ٔ
هذه الما

مموعدم قدرة الشعوب السلطة، 
ٔ
رض ال تحترم ٕاال بمقدار اقترانها على العيش دون االستعانة بها،  واال

ٔ
فنواميس السماء ودساتير اال

  .سلطةبال

ن تحظى به من اهتمام من 
ٔ
ن تحتله السلطة في حياة المجتمعات، وما يجب ا

ٔ
، المواطنينجانب من منطلقنا هذا يتبين ما يجب ا

ن يتم وماال يجب. لمساندتها وتقويم اعوجاجها ونقدها
ٔ
ن ينصتوا للشعوب، ليعرفوا ما يجب ا

ٔ
  .لكن بنفس العناية يتعين على الحكام ا

ن التواصل ال يط
ٔ
نظمة السياسية بشعوبها، ٕاذ غير ا

ٔ
نه قالبع دائما عالقة اال

ٔ
براهام لينكولن ا

ٔ
سبق ا

ٔ
مريكي اال

ٔ
: ينسب ٕالى الرئيس اال

ن يتم "
ٔ
ن يتم هو ما يريده الناس ا

ٔ
ريده ا

ٔ
عرف ما يريدونه على وجه الدقة… ٕان ما ا

ٔ
  ". والسؤال في نظري هو كيف ا

ن نخفي الفرق الشاسع بين ظروف ممارسة
ٔ
نه ال يمكن ا

ٔ
السلطة خالل منتصف القرن التاسع عشر وبداية القرن الواحد  ومع ا

ي العام، وظهور الكـثير من وسائل إالعالم الناقلة للمواقف السياسية، 
ٔ
والعشرين، بالنظر ٕالى التطور البالغ في تقنيات رصد مواقف الرا

فراد المجتمع كالجماعات الضاغطة وا
ٔ
مريكي وتبلور الكـثير من البنيات المعبرة عن مطالب ا

ٔ
حزاب السياسية، فٕان مقولة الرئيس اال

ٔ
ال

سبق
ٔ
تعكس ٕاحدى إالنشغاالت اليومية لمؤسسات الحكم، كما تعكس وضعا يخشاه الحكام، وهو نشوء انفصال على مستوى التواصل  اال

لجماعات من شروط بينهم وبين الشعب، فالحكام يتواجدون في موقع تدبير شؤون الجماعة البشرية، في موقع ٕانجاز ما تحتاجه هذه ا

عضاء الشعب
ٔ
فراد والجماعات والمحافظة على الوحدة والتكامل بين ا

ٔ
  .البقاء واالستمرار، في موقع السهر على مصالح اال

همية ال
ٔ
بلورت هذه المجتمعات قنوات ناقلة ولهذا الغرض  .تواصل والتفاعل بين طرفي المجتمعلهذه االعتبارات ال يمكن التقليل من ا

ر 
ٓ
مر بتنظيمات وبنيات اجتماعية تربط الشعب والسلطة السياسيةلمواقفها وا

ٔ
منها ما  ،ائها ومصالحها نحو السلطة السياسية، ويتعلق اال

  .يصطلح عليه القوى السياسية

ساسيا لفهم الظاهرة السياسية، بل ومدخال ال 
ٔ
همية خاصة، ٕاذ تشكل مدخال ا

ٔ
وتكـتسي دراسة هذه القوى والتنظيمات السياسية ا

نظمة السياسية في مختلف المجتمعات، فالسياسة ليست نتاج المؤسسات الرسمية التي تطرق لها الدستور فحسب، مناص من
ٔ
ه لفهم اال

  .بل هي نتاج عمل جماعي تشارك فيه ٕالى جانب مؤسسات الدولة الجماعات والتنظيمات السياسية

ولى التي حظيت باهتمام علم
ٔ
يضا من دراستها ضرورة بالغة، . السياسية ولعل هذا ما يبرر كونها شكلت المحاور اال

ٔ
وهذا ما يجعل ا

نظمة السياسية فهم كيفية اشتغالها وفهم مختلف الظواهر المرتبطة بالحياة السياسية للمجتمعات
ٔ
تى لكل باحث في اال

ٔ
ساسها يتا

ٔ
  .على ا

هميتها سياسي، ٕان دراسة هذه القوى السياسية يقتضي التعريف بها وٕابراز الوظائف التي تؤديها للنظام ال
ٔ
وعلى الخصوص ا

دوات اشتغالها وبشكل الديمقراطية، 
ٔ
ثيرها على السلطة وفعاليتها في ذلكخاص لكما يقتضي التطرق ال

ٔ
  . تا

وقبل ذلك البد من المرور عبر مدخل موضح لسياق دراسة هذه القوى، وسيقتضي منا ذلك تحديد مفهوم القوة ومفهوم السياسية، 

ثناء الخوض في كيفية اشتغال القوى السياسية ونشير هنا بالتحديد ٕالى مفهوم النظام السياسي وبعض المفاهيم الكـثيرة 
ٔ
التداول في ا

  .والقرار السياسي
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ول
ٔ
  ٕالى القوى السياسيةمفاهيمي مدخل : الفصل اال

صوله وامتد
ٔ
ن الدستوري وعلم داته في القانوالموضوع القوى السياسي تماس مباشر مع مجموعة من الحقول المعرفية، فهو يجد ا

جهزتها المنهجية، بل وتتداخل مجاالت وحقول هذه التخصصات 
ٔ
طرها المفاهيمية وا

ٔ
السياسة وعلم االجتماع السياسي، يشترك معها في ا

مرا ممكنا، وهذا ما يفرض رصد عالقة القوى السياسية ببعض هذه الحقول المعرفية
ٔ
  .بشكل ال يجعل استقالل بعضها عن البعض ا

ن درا
ٔ
ساسينسة هذه القوى يقتضي االنطالق من رصد المفهومين كما ا

ٔ
مرالمشكلين لتعبير القوى السياسية،  اال

ٔ
يتعلق بمفهومي  اال

  .القوة والسياسية

  . ى السياسيةالنظري المرجعي للقو إالطارا لذلك سنحاول خالل هذا الفصل التمهيدي، رصد هذ

ولال
ٔ
  مفهوم القوة السياسية: مبحث ا

نها تعرف القوى السيا
ٔ
يضا وعلى الخصوص تتدخل في صيرورة اتخاذ القرار "سية با

ٔ
تنظيمات تؤثر على الحياة السياسية، وهي ا

و تغييرها باالتجاه 
ٔ
جل الحصول على قرارات ا

ٔ
و بالتدخل لدى هذه السلطات من ا

ٔ
السياسي ٕاما بالمشاركة في تعيين السلطات العمومية ا

  .1"الذي يخدمها

حزاب السياسية والتمعن في هذا التعريف قد 
ٔ
حزاب السياسية والجماعات الضاغطة، فاال

ٔ
مر يتعلق باال

ٔ
يغني الباحث عن التفكير، فاال

ما الجماعات الضاغطة فهي بنيات ٕاجتماعية تتدخل لدى هذه السلطات من 
ٔ
هي المقصودة بالمشاركة في تعيين السلطات العمومية، ا

و تغييرها باالتجاه الذي يخد
ٔ
جل الحصول على قرارات ا

ٔ
  . مهاا

ي العام، ٕاذا لم يكن قوة سياسية مستقلة عن 
ٔ
سئلة التي تختبر دقة هذا التعريف هو موقع الرا

ٔ
ول اال

ٔ
عقد من ذلك، وا

ٔ
ٕان الواقع هو ا

ية قوة سياسية
ٔ
ي العام ال يشكل البتة ا

ٔ
و الجماعات الضاغطة، وٕاال فٕان الرا

ٔ
حزاب السياسية ا

ٔ
ن يصنف ضمن اال

ٔ
خرى فٕانه يجب ا

ٔ
  .القوى اال

ي
ٔ
كـثر من ذلك  ٕان الرا

ٔ
ن تدرس ضمن مادة القوى السياسية، واال

ٔ
ثر بالغ على السلطة، ومن ثمة يجب ا

ٔ
العام قوة سياسية بامتياز لها ا

  . فٕان توضيح ٕاطار مادة القوى السياسية وموضوعاتها يقتضي التطرق لمفهوم القوة ولمفهوم السياسية

ولى
ٔ
  مفهوم القوة: الفقرة اال

ن القوة يتفق الكـثير من الباحثين على
ٔ
تتخلل بشكل كامل كافة صور الحياة االجتماعية، فكل فعل ٕاجتماعي  وكل عالقة  2ا

و (قدرة بعض الوحدات "فهي في نظر البعض تشير ٕالى . ٕاجتماعية تنطوي على عنصر من عناصر القوة
ٔ
و الطبقات ا

ٔ
و الجماعات ا

ٔ
فراد ا

ٔ
اال

خ) المنظمات
ٔ
و فرض ٕارادتهم على وحدات ا

ٔ
نها قدرة فاعل معين، خالل عالقة ٕاجتماعية، "رى على اتخاذ قرارات، ا

ٔ
خرون با

ٓ
، كما يعرفها ا

ن ينفذ ٕارادته بالرغم من المقاومة
ٔ
  .  ا

ساس في 
ٔ
وٕاذا كانت القوة وفق هذا المعنى تتخلل مختلف العالقات والتفاعالت داخل المجتمع فٕان القوة السياسية التي تعنينا باال

ن تكون متميزة عن غير 
ٔ
ن نصادفها داخل المجتمع، فالقوة السياسية ليس هي القوة التي هذا المجال يجب ا

ٔ
ها من صور القوة التي يمكن ا

بنائه
ٔ
ب ٕازاء ا

ٔ
و اال

ٔ
القوة "ومن بين التعريفات المعطاة للقوة السياسية نجد ماركس وٕانجلز يعتبرانها . يمتاز بها رب العمل ٕازاء العامل ا

خرى 
ٔ
ن وإ ". المنظمة التي تمارسها طبقة على طبقة ا

ٔ
ذا كان هذا التعريف ينطلق من مفهوم طبقي للقوة فٕان هذه الطبقة ذاتها يمكن ا

نها تلك 
ٔ
و عرقية، لذلك يقترح البعض تعريف القوة السياسية على ا

ٔ
العالقة التي يستطيع "تتخللها قوى مختلفة قائمة على مصادر دينية ا

خر االمتثال لرغباته خ
ٓ
ن يفرض على فاعل ا

ٔ
  "الل مراحل معينة من العملية السياسيةمن خاللها فاعل معين ا

                                                        
1
 - Debbasch (ch) et Pontier (J.M): Introduction a la politique 4ed. DALLOZ 1995. P: 239. 

صول االجتماع السياسي، السياسة والمجتمع في العالم الثالث: دمحم علي دمحم.يراجع بخصوص ظاهرة القوة د - 2
ٔ
  .1998. دار المعرفة الجامعية. الجزء الثاني القوة والدولة. ا
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القوة السياسية تمتاز عن غيرها بكونها تمارس خالل مراحل العملية السياسية، وبالتالي فليس هناك جوهر يجعلها تتميز ن غيرها 

ن يقتصر على رصدها فقط عند الممارس
ٔ
ين لها، بل يجب فهي قوة كغيرها من القوى، وبالنظر ٕالى ذلك فٕان تحديد طبيعتها ال ينبغي ا

ي معنى ٕاذا 
ٔ
نها تتمتع بالقوة يخلو من ا

ٔ
و منظمة با

ٔ
النظر ٕاليها كعالقة تربط بين الممارس لهذه القوة والخاضع لها، بل ٕان وصف شخص ا

  .لم يتم تحديد الجهة التي تخضع لهذه القوة والسياق الذي تمارس فيه ومصادر هذه القوة

ن 
ٔ
برز ا

ٔ
ن ا

ٔ
جهزتها، وهذه وعلى ضوء ذلك نستطيع القول با

ٔ
واع القوة المجتمعية تلك التي تتمثل في الممارسات الصادرة عن الدولة وا

الصورة نستعمل مفهوم السلطة للتعبير عنها وتمييزها عن غيرها من الصور، وهي قوة قائمة على معايير اجتماعية تحدد الطرق المؤدية 

فراد المجتمع بشكل مق
ٔ
و غير طوعي ٕالى تولي مراكز ممارسة القوة تجاه ا

ٔ
فراد هذا المجتمع ومقابل خضوعهم بشكل طوعي ا

ٔ
بول من طرف ا

و دونه
ٔ
  .باستعمال إالكراه ا

هذه صورة من صور القوة، وممارستها قائمة على امتالك الحاكمين لمورد يخول لهم ممارسة السلطة، وهذا المورد هو اعتراف صادر 

  .ن الجماعاتعن القيم والقوانين والمعايير السائدة داخل جماعة م

و بالهيائت الحاكمة هي عالقة قوة، وينطبق نفس الوصف على 
ٔ
حزاب بالسلطة ا

ٔ
خرى للقوة، فعالقة اال

ٔ
وفي مقابل ذلك نجد مظاهر ا

ي العام والمشاريع االقتصادية الكبرى، ومصدر قوة هذه التنظيمات والوحدات هو امتالكها لموارد مادية 
ٔ
الجماعات الضاغطة والرا

وبشرية، فال 
ٔ
فراد في ٕاعطاء الكـثير من التنظيمات ا

ٔ
ي العام واستقطاب اال

ٔ
ثير على السلطة، وال دور استمالة الرا

ٔ
حد ينفي دور المال في التا

ٔ
ا

خير بممارسة نوع من القوة يؤدي ٕاليها هذا االعتراف 
ٔ
ن انتخاب الشعب لحزب هو اعتراف من هذا اال

ٔ
ن ننفي ا

ٔ
قوة تفاوضية، كما ال يمكن ا

  .سمى كذلك بالنظر ٕالى ممارستها استنادا ٕالى الشرعيةوهي السلطة، وهي ت

ي العام هي وحدات لها مصادرها التي تستمد منها 
ٔ
حزاب السياسية والجماعات الضاغطة والرا

ٔ
ٕان هذه الوحدات التي نطلق عليها اال

ي المؤسسات الحكومية، ف
ٔ
ي شكل مشاركة في ممارسة قوتها، وهذه القوة التي تمارسها هذه الوحدات تخضع لها الجهات الرسمية ا

ثير على متخذي هذه القرارات
ٔ
و في شكل التا

ٔ
ي صناعة القرارات، ا

ٔ
  . اختصاصاتها ا

ن هذه القوة تتخذ السلطة السياسية 
ٔ
خيرة من قوة، لكن ال

ٔ
ٕان ٕاطالق تسمية القوى على هذه الوحدات يجد تبريره فيما تملكه هذه اال

  .قوى يقرن بوصف السياسية، تمييزا لها عن القوى االجتماعية وعن السلطةوجهة لها والقرار السياسي هدفا فٕان مفهوم ال

  مفهوم السياسة: الفقرة الثانية

ٕان مصطلح السياسة يشهد على الصعوبة البالغة التي تعتري عملية التعريف الدقيق والمحدد للمفاهيم والمصطلحات، فهو كما 

نها يعتبره البعض خضع لتعويم وسط الكـثير من المعاني، ف
ٔ
رغم البساطة التي يبدو عليها وسهولة تداوله بين الناس نستطيع القول با

  .قليلة هي المصطلحات التي تمتاز بهذه المالءة

لصقت به عددا ال يحصى من المعاني، 
ٔ
فكـثرة تداول المصطلح في مختلف الميادين االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، ا

بلغ على هذا التعدد 
ٔ
شياء، "من تعريف جوليان فروند الذي شبه مصطلح السياسة بكيس السفر، وليس ا

ٔ
كيس سفر يحتوي ما تنوع من اال

  ". …فيه ما شئت من الصراع والحيلة والعنف وإالرهاب والتخريب والحرب والقانون

و عن تعقد البناء االجتماعي وتداخل ما هو سياسي بمكذلك ٕان صعوبة ٕاعطاء تعريف دقيق للسياسة تنجم 
ٔ
و ديني ا

ٔ
ا هو اقتصادي ا

و قانوني
ٔ
يديولوجي ا

ٔ
ن يكون عزال ٕاجرائيا يمكن الباحث . ا

ٔ
ن عزل السياسي عن غيره من المجاالت االجتماعية، ال يمكن ٕاال ا

ٔ
من فقط ذلك ا

نشط تتداخلى الواقع، فعلى هذا المستوى وليس عزال فعليا يتم على مستو ،ٕاقامة بنائه النظري 
ٔ
  . بينها يمافة االجتماعية مختلف اال

ن نشير ٕالى المعاني التالية
ٔ
عطيت لمصطلح السياسة، ووسط ذلك يمكن ا

ٔ
  :ٕان هذا التداخل كان من نتائجه تعدد المعاني التي ا

  
ٔ
  لكلمة سياسةالمعنى العامي   -ا
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حدهما يمتاز بكونه يصبغ ص. المعنى العامي هو معنى منتشر بين عامة الناس
ٔ
ن نميز في ٕاطاره بين معنيين، ا

ٔ
فة النبل ونستطيع ا

خر يصبغ عليها ما يقابله من المعاني غير النبيلة
ٓ
  .على السياسة، واال

نها "السياسة فن القيادة االجتماعية"ففي ٕاطار المعاني النبيلة نجد من يعتبر 
ٔ
نشاط منظم وضابط يتيح لمجتمع منقسم "، وا

سمى
ٔ
نها "االنتظام حول هدف ا

ٔ
ن نشير في نفس إالطار ٕالى تعريفها با

ٔ
فراد الشعب وتمكينهم من ، ويمكن ا

ٔ
نشاط لتوزيع الثروات على ا

   .ممارسة حقوقهم

يضا نجد  الصددوفي هذا 
ٔ
ستاذا

ٔ
نها  اال

ٔ
نبلحسن صعب يصف الوظائف السياسية با

ٔ
، فالسياسة هي صناعة الخير إالنسانيةالوظائف  ا

نال يكـفي "، ويضيف انه العام
ٔ
و  ا

ٔ
نتسوء السياسة في زمان ما، ا

ٔ
يين لها في مكان ما لنصدر حكما مطلقا على تسوء ممارسة السياس ا

فسدته ٕاالما دخلت السياسة شيائ "السياسة والسياسيين، فنقول 
ٔ
نبياء، "وا

ٔ
، فٕابراهيم وموسى وعيسى ودمحم سياسيون بقدر ما هم رسل وا

قوال العربية الدارجة 
ٔ
ي بالسياسة(ن ولما يزرع هللا بالسلطا"وقد مارس كل منهم السياسة وهو يبشر بالرسالة، ومن اال

ٔ
ما ال يزرع ) ا

ن
ٓ
  1"بالقرا

ما السياسة فيما يقابل ذلك من معاني غير نبيلة فتعتبر نشاطا قذرا و
ٔ
، وثرثرة مصطنعة كذب ونفاقمذال ومنحطا يحيل على ا

ربهم الشخصيةو
ٓ
شخاص الذين يمتازون ببراعتهم في الكذب والنفاق وتحقيق ما

ٔ
ر للمصلحة دون ٕاعطاء اعتبا ،دسائس ال يمتهنها سوى اال

  .ٕانها شر ال بد منه كما يراها البعض. حتى ليبدو السياسيون منافقين يسعون ٕالى مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة، العامة 

  2لكلمة سياسة المعنى االشتقاقي  -ب 

 Polisمشتقان من اللفظ الالتيني  بالفرنسية، والمصطلحان Politiqueبإالنجليزية و   Politicsن كلمة سياسة باللغة العربية تقابل كلمةإ 

و اجتماع المواطنين، مما يجعل ي ووه
ٔ
ي السياسةالمشتقة عنها   Politikeعني المدينة ا

ٔ
الفن السياسي الذي يهتم بمعالجة " يقصد بها ،ا

مور المدينة
ٔ
  ."ا

نها فٕاذا كانت السياسة قد عر . ولقد شهد هذا المعنى تطورا واكب تطور تنظيم المجتمعات إالنسانية
ٔ
فن "فت في القرن الثالث عشر با

ن اتخذت  انتشار نموذج الدولة جعلها تعرف ، فٕان"حكم المدن
ٔ
نها فن حكم الدول، ٕالى ا

ٔ
ول من القرن العشرين با

ٔ
ٕالى حدود النصف اال

يم السياسي ليقطع مفهوم السياسة بذلك ارتباطه بشكل التنظ" فن حكم المجتمعات إالنسانية"بعد الحرب العالمية الثانية تعريف 

و الدولة(
ٔ
، ليعانق مباشرة جوهر النشاط وليس شكله، مما جعله يهتم بالظاهرة السياسية سواء داخل المجتمعات التي عرفت )المدينة ا

و تلك التي بقيت حبيسة التنظيم السياسي البدائي
ٔ
  .الدولة ا

رن التاسع عشر والقرن العشرين بين حكم الدول وحكم بصورة خاصة في تطور االصطالح بين الق «Maurice Duverger»يه وينوه دوفيرج"

 1962عام  Robertمعجم روبير ، وعرفها "السياسة علم حكم الدول: "بقوله 1870السياسة عام  littréعرف المعجم ليتره : "المجتمعات، فيقول

مر هامالتقريب بين هذين التعريفين اللذين ي ٕان". إالنسانيةالمجتمعات  حكمالسياسة فن "بقوله 
ٔ
كليهما  ٕانهما. فصل بينهما قرن من الزمان ا

خرى  إالنسانيةولكن التعريف الحديث يشمل حكم الدول وحكم المجتمعات . يجعالن الحكم موضوع السياسة
ٔ
وكلمة الحكم تعني عندئذ، في . اال

  3."وإالكراهكل جماعة من الجماعات، السلطة المنظمة ومؤسسات القيادة 

سوه في اللغة العربية ٕاشتق
ٔ
ي را

ٔ
ساسوه ا

ٔ
والسياسة كذلك من . تعبير السياسة من السوس، وهي تعني الرياسة، ٕاذ يقال سوسوه وا

ن ال
ٔ
مر، لذلك يراد به شا

ٔ
مر الناس، فمنه ولي اال

ٔ
مر ٕاذ المراد هو ا

ٔ
ي ا

ٔ
مر هنا ليس ا

ٔ
مر بما يصلحه، واال

ٔ
ي قام على اال

ٔ
مر سياسة ا

ٔ
حكم ساس اال

  .4والخالفة

                                                        
1
 25: ص. 1981دار العلم للماليين، طبعة . اسةعلم السي: حسن صعب. د - 
2
 .وما يليها 20: ص. 1981دار العلم للماليين، طبعة . علم السياسة: حسن صعب. يراجع بهذا الخصوص، د - 
3
 21: ص. علم السياسة: حسن صعب. د - 
4
 19: المرجع السابق ص - 
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  ياسةلكلمة س المعنى االصطالحي  -ج 

عطى البعض م 1من الناحية االصطالحية
ٔ
ن نرصد عددا هائال من التعريفات، فلقد ا

ٔ
ن  ائة تعريف للسياسة، وهناك منيمكن ا

ٔ
يقول با

عطاه
ٔ
ن منهم من ال ينفك يعرف السياسة حتى يبدي عدم اقتناعه بالتعريف الذي ا

ٔ
  .لكل عالم سياسة تعريفه الخاص، بل ا

عطيت للسيا
ٔ
و اعتبارها عملية بمقتضاها تتعامل ومن التعريفات التي ا

ٔ
سة ٕاعتبارها سلوكا يتعلق بمؤسسات وعمليات الحكم، ا

هدافها، ومن الباحثين من يركز على عنصر إالكراه فيعتبرها مجموعة من التفاعالت 
ٔ
الجماعات البشرية مع مشكالتها وصوال ٕالى تحقيق ا

و التهديد باستخدام القوة
ٔ
، ومنهم كذلك من يعتبرها تفاعالت تحدث في كافة المجتمعات ذات الوجود إالنسانية التي تتضمن استخدام ا

و التهديد باستخدام 
ٔ
المستقل يتم بموجبها االضطالع بوظيفتي التكيف والتوفيق داخل المجتمع وخارجه عن طريق االستخدام الفعلي ا

خر فيعتبرها كل ما يتصل بتوزيع الموا
ٓ
ما البعض اال

ٔ
عضائهإالرغام المادي المشروع، ا

ٔ
  .رد داخل المجتمع بهدف ٕاشباع حاجيات ا

ن كل 
ٔ
ن معنى السياسة ال يتحدد ٕاال بتحديد المجاميع الكبرى للنشاط السياسي، ومن هؤالء من اعتبر ا

ٔ
خر يذهب ٕالى ا

ٓ
وهناك فريق ا

همية ل
ٔ
عطى البعض ا

ٔ
ن القوة هي لب السياسة، وبينما ا

ٔ
خرون ا

ٓ
لصراع باعتباره حقيقة ال يخلو ما يتعلق بالدولة يعتبر سياسيا، فيما اعتبر ا

خر منهم اعتبر صنع القرار السياسي النشاط الرئيسي للقيادة
ٓ
ي مجتمع فٕان جانبا ا

ٔ
  .منها ا

وٕاذا كانت هذه المجاميع متكاملة وال تشكل سوى تجليات لحقيقة واحدة هي السياسة، فٕان مجمل هذه التعريفات تتمحور حول 

و الخارجي، فسواء ركزنا عل. ظاهرة الحكم والسلطة
ٔ
و على دور السياسة في تكيف المجتمع مع محيطه الداخلي ا

ٔ
و إالكراه ا

ٔ
ى عنصر القوة ا

و ظاهرة الصراع فٕاننا نكون بصدد الدوران حول جوهر واحد هو السلطة، الوصول ٕاليها وممارسته
ٔ
خذنا باالعتبار الظاهرة القرارية ا

ٔ
ا وسواء ا

ن السياسة 
ٔ
نشطة التي تتم داخل المجتمع ومنها النشاط االقتصادي، وٕاذا كان واحتكارها، ومن ثم يمكن القول با

ٔ
نشاط كغيره من اال

نه يتمحور حول السلطة مثلما يشكل المال والخيرات المادية محور 
ٔ
همها ا

ٔ
نشطة فٕانه ال يعدم خصائص تميزه ومن ا

ٔ
يختلط بهذه اال

  النشاط االقتصادي

حزاب والجماعات الضاغ
ٔ
ساس يتم وصف اال

ٔ
حزاب تسعى ٕالى الوصول ٕالى وعلى هذا اال

ٔ
نها قوى سياسية، فاال

ٔ
ي العام با

ٔ
طة والرا

ثيرهم على الجهات المسؤولة على اتخاذ القرار 
ٔ
ي العام يمتازان بتا

ٔ
مكن، والجماعات الضاغطة والرا

ٔ
السلطة وممارستها واحتكارها ٕاذا ا

  .السياسي

  مفهوم النظام والقرار السياسيين: الفقرة الثالثة

نشطة هذه القوى، وفهمها ٕان دراسة القوى 
ٔ
السياسية يحتاج كذلك ٕالى إاللمام ببعض المفاهيم الكـثيرة التداول في سياق مناقشة ا

ينا تسليط الضوء على موقع القوى السياسية من مفهوم النظام السياسي ومفهوم القرار السياسي
ٔ
ساسي الستيعاب ذلك، ولقد ارتا

ٔ
  .ا

  
ٔ
  النظام السياسي  -ا

خيرة ال تشتغل ٕان ٕاطاللة على النظام الس
ٔ
جل تحديد موقع القوى السياسية منه هو جزء من التعريف بهذه القوى، فهذه اال

ٔ
ياسي من ا

نظمة سياسية
ٔ
  . ٕاال في ٕاطار ا

ثر بهيمنة المقاربة القانونية التي 
ٔ
ولقد خضع التعريف بالنظام السياسي بدوره للسيرورة التي طبعت تطور الدراسات السياسية، فلقد تا

ي السلطات الثالث التشريعية "يه باعتباره يشير ٕالى كانت تنظر ٕال
ٔ
المؤسسات السياسية وبالذات الحكومية الموجودة في مجتمع معين، ا

  ".والتنفيذية والقضائية

                                                        
1
 . علم االجتماع السياسي: ابراش ابراهيم. يراجع د - 
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وسع من ذلك، فهذه المؤسسات تجسد إالطار الذي تتم فيه العمليات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
ٔ
ٕان مفهوم النظام السياسي ا

حزاب والجماعات وإالداري
ٔ
ي في اال

ٔ
ة للنظام السياسي، فهناك جانب كبير من النشاط السياسي يمارس خارج المؤسسات الحكومية ا

نها ليست جزء من مؤسسات الحكم
ٔ
. الضاغطة، وبذلك فٕان هذه التنظيمات تدخل في تكوين النظام السياسي وتشكل جزء منها رغم ا

خرى التي تحدث خارجها لكن تؤثر فيهاوبهذا المعنى فٕان النظام السياسي ال يضم 
ٔ
نماط التفاعل اال

ٔ
جهزة الحكومية بل كذلك ا

ٔ
  . فقط اال

ن القوى السياسية هي بنيات تدخل في تكوين النظام السياسي، وهي في تفاعل مستمر مع البنيات 
ٔ
بهذا المعنى ٕاذن يمكن القول با

ثير والمراقبة، فال
ٔ
 داخل الحكومية كالحكومة والبرلمان من خالل التا

ٔ
نظام السياسي يشار به ٕالى مجموع التفاعالت والعالقات التي تنشا

و إالكراه المادي
ٔ
لذلك فٕان كل البنيات التي تساهم في هذا التفاعل . مجتمع ما وتتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم، وتتضمن القوة ا

مطالب المجتمع تدخل في تكوين النظام السياسي، وتكون طرفا في هذه العالقات التي تستهدف ٕاصدار القرارات السياسية استجابة ل

و البرلمانية باعتبارها مراكز ٕالصدار قرارات 
ٔ
ي شكل تولي المسؤوليات الحكومية ا

ٔ
سواء اتخذ هذا إالسهام شكل المساهمة المباشرة ا

و شكل مراقبة السلطة والضغط عليها من خارج مواقع المس
ٔ
حزاب السياسية، ا

ٔ
ؤولية كما هو الحال بالنسبة سياسية وهذا ينطبق على اال

  .  للجماعات الضاغطة

  القرار السياسي  -ب 

ن 
ٔ
لقد اقترح الكـثيرون اختزال العملية السياسية في القرار السياسي، ويمتاز هذا الموقف بالكـثير من الصواب، وذلك بالنظر ٕالى ا

و كعمليات تستهدف ال
ٔ
وصول ٕالى السلطة وممارستها، فٕان مضمون مفهوم السياسة سواء تم التعامل معه كمنتجات العمل الحكومي ا

و االجتماعية فٕاننا نشير بذلك ٕالى القرارات السياسية
ٔ
 السياسة يتحدد انطالقا من القرار السياسي، فعندما نستعمل السياسة االقتصادية ا

نشطة التي تؤدي ٕالى تولي ال
ٔ
ننا عندما نستخدم السياسة كمجموع اال

ٔ
سلطة وممارستها فٕان السلطة التي صدرت في هذه القطاعات، كما ا

  .في هذا المجال يشار بها ٕالى مراكز القرار السياسي

و للحسم في 
ٔ
داة التي يمتلكها الحكام ويستعملونها لالستجابة للمطالب التي تعرض على النظام السياسي ا

ٔ
ٕان القرار السياسي هو اال

و المرسوم فٕان هذه المشاكل التي تواجه هذا النظام، وٕاذا كانت هذه القرارات من الناح
ٔ
ية القانونية تتخذ لها تسميات مختلفة كالقانون ا

صدرته، 
ٔ
جل تحديد الجهة التي ا

ٔ
خيرة ليست سوى تسميات لمسمى واحد هو القرار السياسي، وما اختالف هذه التسميات ٕاال من ا

ٔ
اال

ننا عندما ن
ٔ
صدره البرلمان، في حين ا

ٔ
مام قرار سياسي ا

ٔ
ول هو الذي فعندما نستعمل القانون نكون ا

ٔ
مام مرسوم فٕان الوزير اال

ٔ
تواجد ا

ن تتخذ شكل بالغ
ٔ
ن الكـثير من القرارات السياسية يمكن ا

ٔ
صدره، علما با

ٔ
  .ا

ن يخفي كونها تعتبر محل تدخل فاعلين سياسيين 
ٔ
ٕان القرارات المشار ٕاليها ٕاذا كانت تصدر عن هذه المؤسسات فٕان ذلك ال يمكن ا

حزاب ا
ٔ
خرين، ونشير خصوصا ٕالى اال

ٓ
و بقيت في المعارضة تعتبر من ا

ٔ
حزاب سواء تولت الحكم ا

ٔ
لسياسية والجماعات الضاغطة، فاال

داة التنفيذ هي القرارات السياسي
ٔ
ة، البنيات الفاعلة في صناعة القرار السياسي، فهي تعد برنامجا تقوم بتنفيذه ٕاذا وصلت ٕالى الحكومة، وا

همية عندما تتواجد في المعارضة، ف
ٔ
و دفع الحكومة ٕالى ودورها ال يقل ا

ٔ
و تعديله ا

ٔ
انطالقا من هذا الموقع تستطيع عرقلة قرار سياسي ا

خيرة من ممارسة للضغط على السلطة . اتخاذ قرار معين
ٔ
يضا على الجماعات الضاغطة بالنظر ٕالى ما يعرف على هذه اال

ٔ
وينطبق ذلك ا

عضائها، حيث تعمل بوسائلها المختل
ٔ
شخاص ٕالصدار قرارات سياسية تخدم مصالح ا

ٔ
جل دفع اال

ٔ
ي العام من ا

ٔ
فة كالتفاوض واستمالة الرا

عضاء المنضوين تحت لوائها
ٔ
  . الذين يتولون السلطة ٕالى اتخاذ قرارات تخدم مصالح اال

  وبعض الحقول المعرفيةالقوى السياسية : المبحث الثاني

النتائج التي تم التوصل ٕاليها في العلوم تمتاز مادة القوى السياسية بكونها تنهل من موارد علمية مختلفة، فهي تعتمد على 

نها تمتاز بتكاملها مع غيرها من المواد المهتمة بسلطة الدولة ومؤسساتها كمادة القانو
ٔ
ن االجتماعية المختلفة ومنها علم السياسة، كما ا

  .الدستوري 
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ولى
ٔ
  القانون الدستوري والقوى السياسية: الفقرة اال

دستوري وتحديد محتواه مقاربات مختلفة، فالقانون الدستوري بمعناه الضيق يشير ٕالى مادة تتنازع في تحديد مفهوم القانون ال

دراسية تحاول دراسة النظام السياسي انطالقا من محتوى الوثيقة الدستورية، فالدستور بهذا المعنى هو الذي يحدد مواضيع مادة القانون 

كيفية تنظيم وممارسة السلطة في الدولة وذلك بتنظيم سلطات الحاكمين "الدستوري، فيكون التركيز نتيجة ذلك منصبا على دراسة 

لوفة لدينا كاالنتخاب واالستفتاء الشعبي، لهيائت رسمية كالحكومة 
ٔ
مر يتعلق بدراسة دقيقة لتقنيات ما

ٔ
وعالقتهم بالمحكومين، ٕان اال

  .1"والبرلمان، ولشخصيات سياسية كالملك ورئيس الوزراء

مر يتعلق بمقاربة قانونية وفضال عن جعل الدستو 
ٔ
تدرس مؤسسات ومؤسساتية ر مرجعية لتحديد مؤسسات النظام السياسي فٕان اال

النظام السياسي باالعتماد على مقتضيات الدساتير والقوانين المكملة لها، فهي تدرس هذه المؤسسات بناء على المعطيات التي توفرها 

ن هذه المؤسسات، مما يج
ٔ
  .علها تقتصر على دراسة تشكيلها واختصاصاتهاالوثيقة الدستورية بشا

فهي . لقانون الدستوري ل مكملةة يمكن اعتبارها ٕاليها انطالقا مما قد تضيفه لهذه المقاربة القانوني إان مادة القوى السياسية منظور 

ن اتخاذ القرارات من طر . تتخلى على الوصف القانوني والشكلي المحض والكـثير التفاؤل"
ٔ
ف السلطات العامة هي نتاج فالواقع هو ا

بالمجموعات التي تراقب فعليا السلطة بدل ... عالقات القوة بين الجماعات المعنية بها، يجب ٕاذن استيعاب الواقع عن طريق االهتمام 

  2"االهتمام فقط بهندستها الدستورية

حزاب الذي ينشط هذه المؤسسات ويمدها بلكن تصدر قرارات سياسية، الدستورية المؤسسات ف
ٔ
ي اال

ٔ
الدينامية هي القوى السياسية، ا

ي العام السياسية
ٔ
و الحكومة،البرلماف .والجماعات الضاغطة والرا

ٔ
فٕانها فوق ذلك تساهم  ،فضال عن كونها اختصاصات وهياكل قانونية ن ا

حزاب، والقرارات السياس
ٔ
صل شخصيات تنتمي ٕالى ا

ٔ
عضاء الحكومة هم في اال

ٔ
ية التي يصدرونها هي في في تشكيلها القوى السياسية، فا

عضاء البرلمان الذين يمارسون وظيفة التشريع ينتمون ٕالى 
ٔ
ن ا

ٔ
مر قرارات تنطلق من رؤية الحزب ومن برنامجه السياسي، كما ا

ٔ
واقع اال

ن نقول ن
ٔ
ثناء ممارستهم لمهامهم، ويمكن ا

ٔ
حزاب هي التي تؤطرهم في ا

ٔ
حزاب التي ينتمون ٕاليها، واال

ٔ
حزاب ويجسدون مواقف اال

ٔ
مر ا

ٔ
فس اال

ن الجماعات الضاغطة التي تعد الكـثير من القرارات السياسية التي يصدرها النظام السياسي استجابة للمطالب التي تتقدم بها 
ٔ
بشا

  .وللضغط الذي تمارسه على هذه المؤسسات السياسية الرسمية

نظمة السياسية، وهو العامل ٕان ما يعاب على هذه المقاربة هو عدم اعتدادها بالقوى السياسية التي تلعب دورا ح
ٔ
اسما في بلورة اال

زمة المقاربة الدستو 
ٔ
رية الذي دفع ٕالى تجاوز هذه المقاربة والشروع في االعتماد على النتائج التي توصل ٕاليها علم السياسة، ولقد عمق من ا

ن المؤسسات الرسمية ظهور متغيرات كـثيرة كشفت عن ال جدوى التركيز على النصوص الدستورية لفهم النظام السياسي 
ٔ
منها االنتباه ٕالى ا

  .ال تستغني في ممارسة مهامها عن القوى السياسية

خرى منها علم السياسة، ولقد تمظهر هذا االنفتاح في تخصيص جزء من 
ٔ
دى ذلك ٕالى انفتاح الدستوريين على تخصصات ا

ٔ
لقد ا

بحاثهم للتعريف بالقوى السياسية وبظواهر سياسية تجاهلها القانون ا
ٔ
حزاب السياسية والنقاباتا

ٔ
، وحديثا لدستوري التقليدي، ومنها اال

  . مواضيع كالتناوب السياسي

 
ٔ
ن هذا االنفتاح ال يمكن ا

ٔ
ن مادة القوى السياسية على الخصوص بالقاون يؤدي ٕالى اختالط علم السياسية غير ا

ٔ
نون الدستوري، ذلك ا

خ مادةهذه ال
ٔ
صبحت تنهل من علم السياسة فٕان هذا اال

ٔ
ير ال يقتصر فقط على الموضوعات التي تتناولها مادة القانون الدستوري، كما ٕاذا ا

ساسية، ولعل هذا ما يفهم من عناوين 
ٔ
خيرة مازالت وفية في جزء منها للمقاربة المؤسساتية القانونية التي تبقى مقاربة ا

ٔ
ن هذه اال

ٔ
ا

و ا
ٔ
  .لعلم السياسيالمؤلفات التي تزاوج بين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ا

                                                        
1
نظر - 

ٔ
ن، دة رقية المصدق ا

ٔ
ولالجزء . القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: في هذا الشا

ٔ
ىدار توبقال للنشر، الطبعة . اال ول

ٔ
 .وما يليها 5: ص. 1986سنة  اال

2
 - Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique. Montchestien. Quatrieme edition. 1988.  p :  517 
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ي فقط بالقدر الذي يسمح بمعرفة 
ٔ
يضا بكونها ال تعتمد المقاربة القانونية ٕاال بشكل فرعي وجزئي، ا

ٔ
ٕان مادة القوى السياسية تمتاز ا

قليل وذلك ال يرجع ٕالى ت. إالطار القانوني الذي تشتغل فيه هذه القوى، وبالقدر الذي يسمح بتقدير مساحة تدخلها في عملية صناعة القرار

همية المقاربة القانونية، بقدر ما هو ناجم عن كون القرار السياسي ٕاذا كان من الالزم مروره عبر المساطر وإالجراءات والمؤسسات 
ٔ
من ا

ولوية للواقع بدل
ٔ
 القانونية ليتخذ طابعا رسميا وشرعيا فٕان صناعته هي نتاج عالقات القوة بين القوى السياسية، وهو ما يقتضي ٕاعطاء اال

خيرةا
ٔ
و تمارس فعليا السلطة بدل الهندسة الدستورية لهذه اال

ٔ
   .     لهياكل والمؤسسات، للقوى السياسية التي تراقب ا

  علم السياسة والقوى السياسية: الفقرة الثانية

ين كالبيولوجيا وٕاذا كان اقتران العلم بمياد. العلم هو مجموعة من الحقائق والمعارف التي نتوصل ٕاليها باستعمال المنهج العلمي

ي ٕاشكال بالنظر ٕالى التطور الذي تحقق على هذا المستوى السيما ما يتعلق بدقة النتائج التي تم التوصل ٕاليها فٕان 
ٔ
والفيزياء ال يثير ا

ن ٕامكانية ٕاخضاع السياسة للعلم، وفضال عن
ٔ
 اقتران العلم بالسياسة يثير جانبا من الصعوبات، فالجمع بينهما معناه التساؤل بشا

صبحت تحيط بالعملية العلمية بمجملها، فٕان المجال السياسي والنشاط السياسي والسياسي على وجه العموم يقدم 
ٔ
التحفظات التي ا

خصائص قد يعتبرها البعض تقلل من علمية كل المعرفة التي يتوصل ٕاليها العلم السياسي، لذلك فٕان ثمة معوقات بقدر ما يمكن 

يضا على الصعوبة التي تعترض الباحثاعتبارها تدل على خصوصية الم
ٔ
  .جال السياسي فٕانها تدل ا

ن نشير ٕالى 
ٔ
ي من حيث قابليته للخضوع للدراسة العلمية يمكن ا

ٔ
هم مظاهر خصوصية المجال السياسي في عالقته بالعلم ا

ٔ
ومن ا

نه
ٔ
  : ممانعته، ومن مصادر هذه الممانعة ا

 ن من الصعوبة ٕان لم يكن مستحيال ال: مجال مغلق
ٔ
حصول على كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بظاهرة من ذلك ا

والسبب في ذلك يرجع ٕالى التكـتم الذي يحيط بالظاهرة، فدراسة القرار السياسي مثال يحتاج . الظواهر السياسية لتحليلها ودراستها

ومواقف الفاعلين في هذا القرار،  ٕالى كم هائل من المعطيات المتعلقة بالعمليات والدواليب التي يمر منها هذا القرار وبسلوكات

غلب القرارات السيما المهم منها يتم اتخاذه داخل لجان مغلقة، الشيء الذي دفع البعض ٕالى التعامل مع مرحلة تحويل المطالب 
ٔ
فا

  .ٕالى قرارات سياسية كمرحلة مظلمة سميت بالعلبة السوداء

  مان مشاكله السياسية، ففي زمن البطالة تطرح مشكلة التنمية فالمجال السياسي يمتاز بحركية دائمة، فلكل ز : متحركمجال

و العلمانية
ٔ
خرى قد تطرح ٕاشكالية حقوق إالنسان ا

ٔ
زمنة ا

ٔ
ن في ا

ٔ
  والمشاكل االجتماعية المرتبطة بها، في حين ا

 خر، فلكل مجتمع
ٓ
مشاكله  يمكن إالشارة ضمن مصادر ممانعة المجال السياسي ٕالى اختالف الظروف السياسية من مجتمع ٕالى ا

وظروفه التاريخية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، وهذا يقتضي التعامل مع كل حالة على انفراد والتحفظ في تعميم الحقائق 

ي علم. التي يتم التوصل ٕاليها
ٔ
  .وهذا يعوق المجهود التقعيدي الذي يميز ا

 مر بضعف الجانب التجريبيٕالى هذه المعطيات ونتيجة لها تنضاف مشكلة العلوم االجتماعية كافة
ٔ
وهذا يفرض . ، ويتعلق اال

خرى 
ٔ
سلوب . على الباحث التعامل مع الحدث السياسي كما هو بحيث ال يستطيع ٕاعادة التجربة مرة ا

ٔ
مكن استعمال ا

ٔ
وحتى ٕاذا ا

، فٕان هذه العملية المحاكاة بحيث يتخيل الدارس وضعية سياسية وفاعلين ومواقف يغذيها بالبيانات وتخيل ما ستؤول ٕاليه العملية

ن تعوض التجربة المختبرية
ٔ
وحتى ٕاذا حاول الباحث دراسة الظاهرة السياسية من خالل االحتكاك المباشر بها فٕان . ال يمكن ا

ن هناك خوف من تحول الباحث ٕالى فاعل مؤثر في الظاهرة، ويمكن 
ٔ
الفصل بين ذات الباحث وموضوع الدراسة يطرح بحدة طالما ا

جل
ٔ
ن نتخيل من ا

ٔ
حزاب، فما عليه في هذه الحالة سوى االكـتفاء  ا

ٔ
فهم ذلك دارسا يهتم بموضوع الديمقراطية داخل حزب من اال

مام احتمال الفعل فيها
ٔ
و االنخراط في التجربة ومن ثم التواجد ا

ٔ
  .   بالمعطيات التي يجمعها من خارج العملية الحزبية ا
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  القوى السياسية من محاور العلم السياسي

ساسيانيتجاذب تعري
ٔ
  ،ف العلم السياسي تياران ا

ٓ
حدهما يجعل من الدولة موضوع علم السياسة واال

ٔ
خر يجعل من ظاهرة السلطة ا

محاولة التعريف التي قامت بها لجنة من علماء السياسة عينتها  ٕالىهذين التيارين سنتطرق  ٕالىهذا العلم، لكن قبل التطرق  موضوع 

خرى ي التخبط الذي يرتبط بتسمية هذا العلم من جهة، وبمواضيعه من جهة منظمة اليونسكو للحسم على وجه الخصوص ف
ٔ
  .ا

  
ٔ
  اليونسكو والتعريف بالعلم السياسي  -ا

وان لكل علم حقل اهتمامه 
ٔ
حرى  ا

ٔ
حقوق ومجاالت االهتمام، ونظرا للصعوبة التي اعترت التعريف بهذا العلم في اوج مراحل ظهوره  باال

ت اليونسكو الى نخبة من ع
ٔ
، ودرست ما يختص به علم 1948لماء السياسة اجتمعت في مبنى اليونسكو بباريس في سبتمبر وتطوره، لجا

وصتالعلوم االجتماعية،  السياسة دون سائر
ٔ
بدل العلوم السياسية وحددت موضوعات هذا العلم في ما " علم السياسة"باعتماد عبارة  وا

  :1يلي

  
ٔ
 النظرية السياسية  -ا

  النظرية السياسية -1

  لسياسيةتاريخ االفكار ا -2

 المؤسسات السياسية  -ب 

  الدستور  -1

 الحكومة المركزية -2

 الحكومة االقليمية والمحلية -3

 االدارة العامة -4

 وظائف الحكومة االقتصادية واالجتماعية -5

 المؤسسات السياسية المقارنة -6

ي العام  -ج 
ٔ
 االحزاب والفائت والرا

  االحزاب السياسية -1

 الفائت او الجمعيات -2

 مشاركة المواطن في الحكومة واالدارة -3

ي العام -4
ٔ
 الرا

 
ٔ
 العالقات الدولية  - ا

  السياسة الدولية -1

 التنظيمات واالدارة الدولية -2

                                                        
1
نيراجع في  - 

ٔ
 .وما يليها 131: ص. 1981دار العلم للماليين، طبعة . علم السياسة: حسن صعب. د: هذا الشا
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 القانون الدولية -3

همية ٕاالان هذا التعريف الذي ساهمت به منظمة اليونسكو لم تعد له 
ٔ
ما، تاريخية ا

ٔ
البحث  ٕالىمن الناحية العملية فقد تم هجره  ا

كـثر فيما يميز هذ
ٔ
يبين القاسم المشترك بين جميع الموضوعات التي يجعلها من مشموالت العلم  ا العلم وما يختص به، خاصة انه الا

  .1السياسي

ي عالم سياسي حول طبيعتها السياسية لم تكن 
ٔ
ن الكـثير من المواضيع التي لم يعد يجادل ا

ٔ
دل على تجاوز هذا التعريف من ا

ٔ
وال ا

  .، والمال مثالوإالعالممن مشموالت هذا التعريف، ومن ذلك مثال االتصال السياسي، 

   علم السياسة علم الدولة   -ب 

كـثر قدما ه
ٔ
 تطور المعنىمع وتزامنه ويمتاز هذا االتجاه بتطابقه . إالحاطة بالدولة هيو الذي يجعل مهمة علم السياسية ٕان االتجاه اال

ي إالطار المكاني ل Polisالمشتقة من   Politiqueاالشتقاقي لكلمة 
ٔ
فبعدما كانت السياسة تشير  .لنشاط العاماليونانية التي تعني المدينة، ا

نفسهم عناء في 
ٔ
موضوع العلم، الشيء  حصرٕالى فن ٕادارة المدن، ومن بعد ٕالى فن ٕادارة الدول، لم يكلف الكـثير من علماء السياسة ا

  .الذي جعل علم السياسة هو العلم الذي يدرس ظاهرة الدولة

نه علم الدولة، فمن
ٔ
ة هذه الدولة  وعندما نعرف العلم السياسي با

ٔ
الواضح ان المراد من ذلك هو ان هذا العلم يبحث في نشا

ومؤسساتها وكيفية اشتغالها ووظائفها واهدافها، فيصبح من مواضيع اهتمامها دراسة مؤسسة الحكومة والبرلمان والتشريع والتنفيذ 

  .سياسي الذي يطلق عليه اسم الدولةواالنتخابات، وكل ما له عالقة بهذا التنظيم االجتماعي ال والقوانين والدستور 

خرى وفي المقابل يقصى من دائرة اهتمام العلم كل الظواهر 
ٔ
حزابومنها  التي ال تندرج ضمن مؤسسات الدولة، اال

ٔ
السياسية  اال

ي العام،
ٔ
و والنقابات والرا

ٔ
  .مينحتى وٕان كانت تعرف السلطة ووجود حاكمين ومحكو تلك التي تظهر في مجتمعات ال تعرف الدولة ا

ن على كـثير من المعطيات، منها  ويستند هذا االتجاه
ٔ
يام اليونان "ا

ٔ
اليوم، كانت الدولة محور الدراسات السياسية، فلقد اهتم  ٕالىمنذ ا

و الخالفية 
ٔ
ى ويدل هذا االهتمام المتواصل بالدولة عل... الفالسفة اليونان بالدولة المثلى، وانشغل المفكرون المسلمون بالدولة الشرعية ا

   ان الفكر السياسي اعتبر في الماضي ان الظاهرة السياسية هي الدولة، واعتبر علم السياسة علم الدولة

صبحت  مفادهاكذلك على حقيقة ويستند 
ٔ
شكال التنظيم االجتماعي ا

ٔ
صبح معروفا بعولمة الواقعة الدولتية، فالدولة كشكل من ا

ٔ
ما ا

النمو، بل حتى في الدول التي عرفت بالشيوعية والتي كانت تتعامل مع الدولة كظاهرة  منتشرة في المجتمعات الغربية والسائرة في طريق

لها الزوال
ٓ
  . تاريخية ما

ن الدولة تشتمل على مؤسسات هي على درجة كبيرة من الظهور في الحقل السياسي ومنها الحكومة 
ٔ
نصار هذا االتجاه ا

ٔ
ويضيف ا

ن الدولة. والمؤسسات التمثيلية وإالدارية
ٔ
ن ي. وتمارسه إالكراههي التي تحتكر  كما ا

ٔ
ليس هناك : ٕالى االستنتاج التالي ؤديوهذا يجب ا

ن تكون محور علم السياسة
ٔ
و موضوعا، ومن ثمة فٕانها تستحق ا

ٔ
  . عملية سياسية تتم بمعزل عن الدولة ودون دخولها فاعال ا

زمن الراهن محور العملية السياسية برمتها فٕان تحفظات وٕاذا كان لهذا التعريف جانبه من الصواب الناجم عن كون الدولة هي في ال

شكال التنظيم االجتماعي 
ٔ
ن الدولة ال توجد دائما، بل ٕانها تبدو في بعض المجتمعات كشكل من ا

ٔ
ن تقتضي إالشارة ٕاليها، ومنها ا

ٔ
بهذا الشا

حزاب ا. الحديث
ٔ
ن الدولة ليست الهيئة الوحيدة الظاهرة داخل إالطار السياسي فاال

ٔ
ي العام كما ا

ٔ
لسياسية والجماعات الضاغطة والرا

  .وإالعالم كلها تشارك في تسييس الحياة االجتماعية وصياغة العملية السياسية

                                                        
1
 .132: ص. 1981دار العلم للماليين، طبعة . علم السياسة: حسن صعب. د - 
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خيرا فٕان إالكراه ليس بالضرورة العنصر المميز للدولة، وفي هذا االتجاه نجد ج
ٔ
و التشابه بين .ا

ٔ
ب كوط يتساءل عن مكامن االختالف ا

ن التاريخ شهد على وجود دول لم تكن تتمتع . Al capone 1التي مارسها  سلطة رئيس الجمهورية وتلك
ٔ
ن نسجل في هذا إالطار ا

ٔ
كما يمكن ا

هلية، وهناك كذلك مؤسسات غير دولتية لكنها تتمتع بسلطات 
ٔ
ي سلطة ومنها الدولة اللبنانية خالل الحرب اال

ٔ
خالل فترات تاريخية با

  .فعالة ومنها المافيا الصقلية

نها تحول ٕالى موضوع ثابت للعلم شكال من التنظيم االجتماعي وبوجه عام 
ٔ
ساسية لهذه المقاربة هي ا

ٔ
هو  السياسي، فٕان السلبية اال

غلب الدول نشهد نوعا من إالفراغ التدريجي لسلطة الدولة . تاريخيا وثقافيا شكال عارضا وطارائ
ٔ
ن نتساءل عما ٕاذا لم نكن في ا

ٔ
وهنا يمكن ا

على لصالح المؤ
ٔ
حيانا التجمعات المهنيةنحو اال

ٔ
سفل لفائدة الجماعات الالمركزية وا

ٔ
  .سسات الدولية وفوق الوطنية، ونحو اال

  علم السياسة علم السلطة  -ج 

سلوبا . ٕان التوجه المهيمن حاليا يحاول تحديد مضمون علم السياسة انطالقا من مفهوم السلطة وليس الدولة
ٔ
فالدولة ليست سوى ا

ساليب المستعملة لمما
ٔ
نه قبل معرفة الدولة مرت جميع . رسة السلطة داخل المجتمعمن اال

ٔ
ٕان هذا التصور يقوم على واقعة معروفة هي ا

و الت
ٔ
شكال من التنظيم تختلف المجتمعات بظواهر من الهيمنة ا

ٔ
ثير، وبا

ٔ
ن الدولة لكنها تتضمن تمييزا بين حاكمين ومحكومين تربطهم عا

  .2عالقة السلطة والخضوع 

نه ٕالى جانب ا
ٔ
جهزة الحكم، وهي بالتالي ذات عالقة كما ا

ٔ
ثيرها على ا

ٔ
خرى تمارس تا

ٔ
لبنيات السياسية الرسمية توجد دائما بنيات ا

  . وطيدة بالسلطة وتمارس تبعا لذلك نشاطا سياسيا

ثر السلطة داخل مختلف المجتمعات وكيفما كان شكل تنظيمه
ٔ
مام علم السياسة القتفاء ا

ٔ
ا ٕان هذا التصور ٕاذا كان يفتح الباب ا

يضا ٕامكانية ٕادماج عدد كبير من المؤسسات التي تبدو موضوعة على محيط سلطة الدولة داخل علم السياسية، 
ٔ
السياسي، فٕانه يتيح ا

ي العام
ٔ
حزاب والنقابات والرا

ٔ
  .ومن هذه المؤسسات اال

ن هذا التفسير الواسع لمواضيع علم السياسة ليس بدون سلبيات، فليس من السهل فصل السياسي 
ٔ
ن هذه غير ا

ٔ
عن االجتماعي، كما ا

داء 
ٔ
و بشكل غير مباشر با

ٔ
ن يحدد علم السياسة قبل كل شيء مراكز السلطة المرتبطة مباشرة ا

ٔ
المقاربة تطرح جملة من الصعوبات، فٕاما ا

ن يبسط العلم نفوذه نحو مجموع ظواهر السلطة، لكنه
ٔ
سيغامر  وظائف الدولة، لكنه سيسقط حينئذ في المقاربة الستاتولوجية، وٕاما ا

و المدرسة
ٔ
  .بذاتيته وتميزه بااللتقاء مع المواضيع التقليدية لعلم االجتماع العام كسوسيولوجيا العائلة ا

ن فيها نوعا من الهيمنة
ٔ
نها سياسية بمجرد ا

ٔ
ليا وصفها با

ٓ
ن كل عالقة ٕاجتماعية يوجد فيها إالكراه يجب ا

ٔ
كيد ا

ٔ
نه ليس من اال

ٔ
وٕاال . كما ا

بناء والمعلم بالتالميذ والمشغل بالعمال، ومن ثم يجب الحذر من الخلط بين السلطة فٕاننا سنعتبرها موغلة في 
ٔ
ب باال

ٔ
السياسة عالقة اال

ثير
ٔ
  .والنفوذ وإالكراه والتا

  القوى السياسية وعلم السياسة  -د 

ثر على السلطة وعل
ٔ
ى النظام السياسي ٕان القوى السياسية وما تشير ٕاليه من التنظيمات والبنيات إالجتماعية المختلفة التي لها ا

حزاب والجماعات الضاغطة هي جزء من اهتمام علم السياسة
ٔ
حزاب . وعملية صناعة القرار السياسي، كاال

ٔ
وفي ذلك نجد من يصف اال

حزاب السياسية منذ 
ٔ
قدم في هذا العلم، فلقد ظهرت دراسات اهتمت باال

ٔ
حزاب 1914السياسية بكونها القطاع اال

ٔ
مر بكـتاب اال

ٔ
، ويتعلق اال

صدر منذ 3اسية لمؤلفه روبرت ميتشلزالسي
ٔ
رتور بنتلي ا

ٔ
ن ا

ٔ
همية الجماعات الضاغطة في صناعة القرار السياسي 1908، كما ا

ٔ
، 1كـتابا يناقش ا

  .ومنذ ذلك الحين توالت الدراسات التي تناولت موضوع القوى السياسية مستعملة في ذلك مختلف المناهج

                                                        
1
  

2
 - Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique. Montchestien. Quatrieme edition. 1988.  p : 4 

3
 - Robert Michels : les partis politiques, essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, paris, flammarion, 1914. 
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   :ينلى الحياة السياسية، ويتخذ ذلك شكلالقوى السياسية هي بنيات ٕاجتماعية تؤثر عٕان 

حزاب السياسية، 
ٔ
 مشاركة مباشرة في المؤسسات السياسية الرسمية، كالحكومة والبرلمان وهنا نكون بصدد اال

 
ٔ
و تغييرها باالتجاه الذي يخدم و ا

ٔ
جل الحصول على قرارات ا

ٔ
ثير وضغط خارجي يستهدف التدخل لدى هذه السلطات من ا

ٔ
تا

ي العام مصالحها، وفي هذه
ٔ
مام الجماعات الضاغطة والرا

ٔ
  .  الحالة نكون ا

جزاء الثالثة التالية في  سنتناولوستشكل هذه الصور التي تتخذها المشاركة محاور هذا الدراسة المتعلقة بالقوى السياسية، حيث 
ٔ
اال

  :التالية عمنه المواضي

  

حزاب 
ٔ
 السياسية اال

 الضاغطةالجماعات  

ي العام  
ٔ
 الرا

                                                                                                                                                                             
1
 - Arthur Bentley : The process of gouvernment : a study of social pressures, chicago, the university of chicago press, 1908. 
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حزاب السياسية :ثانيالفصل ال
ٔ
 les partis politiques اال

حزاب ٕان
ٔ
سلفنا هي قوى سياسية، ومن ثم فٕانها تنظيمات و بنيات اجتماعية تمتاز بالحضور المرموق في الحياة  اال

ٔ
السياسية كما ا

 المشهد العمومي بالمناقشاتالسياسية للدول الديمقراطية، 
ٔ
حول القضايا العامة،  فهي تشارك في االنتخابات، وتشكل الحكومات، وتمال

  .السلطة مطالب الناس وحاجياتهم ٕالىوتنقل 

، فقد عرفت انتشارا كبيرا، تكاد تنعدم معه الدول ٕاضافة ٕالى ذلك اعتبرت من الظواهر السياسية والدستورية البارزة في هذا العصر

نها تعتبر اليوم مدخال تحليليا ضروريا لدراسة 
ٔ
نظمةالتي ال تعرفها، كما ا

ٔ
نظمةياسية، فقد غدا من الصعب فهم هذه الس اال

ٔ
باالعتماد على  اال

حزابالمؤسسات الدستورية، ما لم تؤخذ 
ٔ
  .السياسية وغيرها من القوى السياسية بعين االعتبار اال

همية ٕالى إالشارةٕان 
ٔ
حزابالتي تحظى بها  اال

ٔ
نظمةالبارز في الحياة اليومية للمجتمعات  وحضورها اال

ٔ
ن السياسية، ال يمكن واال

ٔ
 ا

حزاب، فتعتبرها خطرا على الديمقراطية، فهي في نظر الكـثيرين تؤدي ٕالى تفضيل الصالح الحزبي على يحجب المواقف التي 
ٔ
تنتقد اال

ي العام وتضعف االستقرار الحكومي
ٔ
مة، وتشوه وتزيف الرا

ٔ
   .1الصالح القومي، وتفتت وحدة اال

حزاب السياسيةرض هي التي تفٕان هذا النقاش الذي تتجاذبه فائت الدارسين 
ٔ
هذه الدراسة وللدراسة والبحث،  ٕاخضاع ظاهرة اال

سئلة التي يتعين إالجابة عنها نجد ما يتعلق بجدوى هذه من زوايا مختلفةاسية قتضي التعريف بهذا النوع من القوى السيت
ٔ
، ومن بين اال

ولي لها
ٔ
حزاب، و بالتنوع الذي يميزها، ولبلوغ ذلك ال بد من ٕاعطاء تعريف ا

ٔ
  .اال

                                                        
1
ن االحزاب عند د - 

ٔ
 .وما يليها 78: ص. س.م... االحزاب السياسية : نعمان الخطيب. راجع هذه المواقف المتضاربة بشا
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  2016 طنجةسبارطيل مطبعة 

 

 14

ول
ٔ
حزاب السياسية: المبحث اال

ٔ
  تعريف اال

حزاب السياسية بالتعدد، وهو وضع ناجم عن اختالف الزوايا التي ينظر من خاللها ٕالى هذه الا تعريفمتاز ي
ٔ
. 1ظاهرة السياسيةال

و تنظيم سالتعريف يتغير بحف
ٔ
و امتداد لطبقة اجتماعية، ا

ٔ
فكار وعقيدة سياسية، ا

ٔ
وهياكل، وبحسب ما ٕاذا ب ما ٕاذا نظرنا ٕالى الحزب كا

ي تولي مقاليد الحكم
ٔ
خرى كالهدف الذي يسعى الحزب ٕالى تحقيقه وهو الوصول ٕالى السلطة، ا

ٔ
خذنا بعين االعتبار معطيات ا

ٔ
  .ا

  
ٔ
  زاوية النظر البشرية  -ا

مرقة وهذا التعريف في حقي. من زاوية نظر اجتماعية، فان الحزب هو تكـتل من الناس، ٕانه مجموعة من الناس ٕاليهامنظورا 
ٔ
يعتريه  اال

خرى نقص كبير، فكل التنظيمات 
ٔ
لذلك يتم االستناد ٕالى زوايا النظر  .، ومنها الجمعيات والنقابات تتشكل من هذا المعطى البشري اال

خرى لتمييز الحزب عن غيره من التجمعات
ٔ
  .اال

  زاوية النظر المذهبية  -ب 

شخاص يعتنقون العقيدة  اسية،السي االعتماد على عنصر العقيدةهذه الزاوية  من ينظر منيقترح 
ٔ
بحيث يصبح الحزب تجمعا ال

ي نفس
ٔ
راء والمواقف والرؤى ٕازاء القضايا العامةووالبرامج السياسية  االيديولوجيا السياسية نفسها، ا

ٓ
تي االعتماد على العقيدة . اال

ٔ
ويا

سيس، 
ٔ
همية البرنامج السياسي، خصوصا في مرحلة التا

ٔ
فراد متفرقين حتى تبرز تح"يعمل على  ٕاذالسياسية، نظرا ال

ٔ
لف بين ا

ٓ
قيق التا

نه " بنيامين كونستانت"ولهذا السبب نجد الفقيه الفرنسي . االعتبارات التنظيمية فيما بعد
ٔ
جماعة من الناس تعتنق "يعرف الحزب با

  2""مذهبا سياسيا واحدا

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 243. 

2
حزاب السياسية ودورها : نعمان الخطيب. د - 

ٔ
 .19: ص. س.م... اال
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  زاوية النظر الوظيفية  -ج 

نصار هذه الوجهة يركز
ٔ
و الوصول ٕاليها، بحيث ينظر ٕالى الحزب في هذه الحالة على عنصر التالتي تمتاز بواقعيتها  ا

ٔ
ثير على السلطة ا

ٔ
ا

ولوية "باعتباره 
ٔ
و جزئيا على السلطة، وذلك ٕالعطاء اال

ٔ
جل المشاركة في الحياة السياسية، بغية االستيالء كليا ا

ٔ
التجمع الذي ينتظم من ا

عضائه
ٔ
فكار ومصالح ا

ٔ
  .1"ال

 و
ٔ
مر تتزامن مع ثالث مراحلهذه الزوايا التي ينظر من خاللها ٕالى اال

ٔ
ته،  حزاب السياسية هي في واقع اال

ٔ
يقطعهما الحزب في نشا

خرى 
ٔ
العقيدة السياسية التجمع وحياة الحزب، ففي  حقيقيةمع مراحل  ه التعريفات الثالثة المشار ٕاليها تتطابق فعالهذفٕان  وبصيغة ا

سيس انمطلوب انكوني
ٔ
ساسية لتحقيقفهي  بة للعقيدة السياسية،وهذا على الخصوص بالنس الحزب، عند بداية تا

ٔ
عضاء الحزب،  ا

ٔ
وحدة ا

فكار وعف
ٔ
سيس حزب ما فهم يجتمعون حول ا

ٔ
جل تا

ٔ
ول القيمة التي قائد تتمحور في كـثير من الحاالت حعندما يجتمع الناس من ا

ثناء هذه المرحلة 
ٔ
سيسه ٕالى المشهد السياسي القائم، فتطرح في ا

ٔ
سئلةسيضيفها الحزب المراد تا

ٔ
سيس هذا الحزب، م ا

ٔ
ن قبيل لماذا تا

و ما نوع المطالب التي سيدافع عنها ٕالىومالذي سيسعى 
ٔ
  تحقيقه، ا

سيس الحزب اليجب  
ٔ
فكار يتفق حولها المؤسسون، على توفر في بدايات تا

ٔ
سيس الحزب عند هذه ا

ٔ
وقفنا زمن عملية تا

ٔ
وٕاذا نحن ا

نه جماعة من الناس
ٔ
مكننا القول با

ٔ
و نفس المذهب والعقيدة المرحلة وحاولنا تعريفه ا

ٔ
فكار ا

ٔ
فرادها نفس اال

ٔ
  .يعتنق ا

ن
ٔ
نذاك للجانب  في حين ا

ٓ
ولوية ا

ٔ
سيس الحزب، حيث تكون اال

ٔ
ولويات بعد إالعالن على تا

ٔ
هميتها في سلم اال

ٔ
العقيدة السياسية تتدنى ا

حزاب ينصرف ٕالى تشكيل اللجان والفروع المحلية وإالقليمية، كما
ٔ
ينصرف ٕالى النشاط االنتخابي بهدف  التنظيمي، فاهتمام قيادات اال

  .والوصول ٕالى السلطة الحصول على النتائج التي ستمكن الحزب من االستمرار،

ن 
ٔ
عاله ا

ٔ
ن الذي يميز المجموعة المؤسسة متى كان الحزب  ينجم عما قلناه ا

ٔ
في بداية تشكله، فٕان نظرة موضوعية ٕاليه تكشف على ا

فكار والتوجهات العا
ٔ
همية، فالحزب في هذه الحالة ال يكون متوفرا على هو االتفاق حول اال

ٔ
مة للحزب ٕازاء القضايا التي يوليها هؤالء اال

جل الوصول ٕالى السلطةتنظيم وال يكون قد شرع بعد ف
ٔ
فكار والمشاركة في  .ي عمله من ا

ٔ
ن تعريف الحزب من زاوية التنظيم واال

ٔ
في حين ا

سيسهاالنتخابات وممارسة السلطة ينطبق على حزب قائم ي
ٔ
وهاهنا يصبح الحزب هو تلك المجموعة من  .وجد في مرحلة متقدمة بعد تا

فكار وينتظمون من اجل المشاركة في االنتخابات بهدف الوصول ٕالى السلطة
ٔ
فراد الذين يعتنقون نفس اال

ٔ
  .اال

يضا 
ٔ
خرى وظيفية يتزامن مع التطو ويالحظ ا

ٔ
ن اختالف زوايا النظر ٕالى الحزب، بين زاوية مذهبية وا

ٔ
ر الفعلي التاريخي الذي قطعته ا

ولى لظهور الظاهرة الحزبية،  السياسية مؤشر العقيدة نطالقا منا الحزب تعريفالظاهرة الحزبية، ف
ٔ
يتطابق مع البدايات التاريخية اال

 
ٔ
فكار اتب عبارة عن تجمعاحز حيث كانت اال

ٔ
شخاص تجمعهم اال

ٔ
ندية الفكرية والسياسية م ،من اال

ٔ
قرب ٕالى اال

ٔ
نها ٕالى حيث كانت ا

حزاب المعاصرة
ٔ
  .اال

جهزة المحلية والوطنية مثال، ف
ٔ
ي تنظيم وتمايز بين اال

ٔ
حزاب في في غياب ا

ٔ
ي ٕامكانيات للمشاركة في السلطة، كانت اال

ٔ
وفي غياب ا

شخاص يتقاربون فكريا ويتقاسمون نفس المواقف
ٔ
صولها عبارة مجالس للنقاش بين ا

ٔ
ن تتولى لكن عندما . ا

ٔ
حزاب با

ٔ
 السماح لال

ٔ
السلطة بدا

وجدت هذه المجموعات نفسها مجبرة على  ،االقتراع العامالعمل وفق نظام ب عميم الحق في التصويت على عامة الناستم تتدريجيا، و

صوات في كل مناطق الدولة
ٔ
كبر من المقاعد في البرلمان، وقد ولد لديها البحث عن منحرطين وا

ٔ
 هذا المعطى لتتمكن من الفوز بعدد ا

جل التمكن من استقطاب  يالتنظيم بالجانبهتمام االالحاجة ٕالى 
ٔ
كـثرمن ا

ٔ
قاليم والجهات للناخبين،  ا

ٔ
سيس فروع على مستوى اال

ٔ
ي تا

ٔ
ا

  والمدن والقرى 

                                                        
1
 - François Goguel. voir : Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  244. 
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النظر ٕالى الحزب ليس فقط انطالقا ، مع نهاية القرن التاسع عشرتتزامن والتي  الظاهرة الحزبية هذه المرحلة من تطور  وقد اقتضت

حزاب في بلوغ السلطة عن طريق ، فحسبمن مؤشر العقيدة 
ٔ
ن زيادة فرص اال

ٔ
وٕانما كذلك من مؤشر التنظيم، يضاف ٕالى ذلك ا

جل المشاركة في 
ٔ
شخاص ينتظمون من ا

ٔ
صبح الحزب يشار به ٕالى تجمع من اال

ٔ
خرى ٕالى التعريف، فا

ٔ
ضاف مؤشرات ا

ٔ
االنتخابات ا

  . االنتخابات بغاية الوصول ٕالى السلطة

  زاوية النظر الطبقية -د 

ن هذه التعريفات  ير بإالشارة ٕاليه هوالجد
ٔ
يتم وضعها في خانة التعريفات الليبرالية،  التي تستند الى زاوية النظر العقائدية والوظيفية ا

و المؤسسين للحزب، وهذا يقودنا لٕالشارة ٕالى المفهوم الماركسي
ٔ
شخاص المنتسبين ا

ٔ
وضاع االقتصادية والطبقية لال

ٔ
 فهي ال تولي اعتبارا لال

ن تصل ٕالى الحكم عن طريق ال متربطهالذين مجموعة من الناس "بر الحزب يعتالذي 
ٔ
ول، وتحاول ا

ٔ
مصالح اقتصادية في المقام اال

و الثورة
ٔ
هدافها قطاع من طبقة، قطاعها الطليعي"، لذلك فٕان الحزب عند ستالين هو 1"إالصالح ا

ٔ
، يعكس مصالحها ويقودها صوب ا

  .3الطبقات المضادة لها ٕازاءن وجهة نظر الطبقة وينطق بلسانها ويدافع عن مصالحها يعبر ع"فهو تنظيم طبقي . 2"المنشودة

طروحة ويجعلهم ينتظمون في ٕاطار حزبي هو انتماؤهم ٕالى نفس الطبقة و خروجهم من رحم 
ٔ
شخاص في نظر هذه اال

ٔ
ٕان ما يجمع اال

ن
ٔ
يقفز على المعطى الطبقي بتركيزه على العقيدة السياسية  نفس الوضع االقتصادي واالجتماعي، فعكس التعريف الليبرالي الذي يحاول ا

ن يوصل بمستوى المعيشة والمهنة واالنتماء الطبقي
ٔ
ن الوالء السياسي يجب ا

ٔ
وهذا صحيح ٕاذا ما . ، فٕان التعريف الماركسي ينطلق من ا

حزاب السياسية
ٔ
ن المصالح الطبقية هي من العوامل التي تؤدي ٕالى ٕانشاء اال

ٔ
داخل  لٕالنسانم عامة في السلوك السياسي وتتحك اعتبرنا ا

فكاره السياسية عن غيره من  ٕاالفالعامل ال يتقارب من حيث عقيدته . 4مجتمعه
ٔ
مثاله من العمال، والبرجوازي ال يختلف في ا

ٔ
مع ا

عمال عكس ذلك على البرجوازيين، قهؤالء يتفقون مثال حول ضرورة اهتمام الدولة بمقاوالتهم ومنحهم تخفيضات ضريبية، فيما يتفق ال

جور قيام الدولة باالهتمام بالجوانب االجتماعية من زيادة في 
ٔ
عباء وخدمات صحية وغيرها اال

ٔ
، حتى وٕان اقتضى ذلك تحمل البرجوازيين ال

  .ضريبية ٕاضافية

ن الطبقات االجتماعيةال يمكن رغم صواب هذه المقاربة الماركسية، فٕاننا لكن و
ٔ
ن ننفي ا

ٔ
دينية وعرقية  ،فةتخترقها والءات مختل ا

ن العقيدة
ٔ
ن ننفي ا

ٔ
حزاب مختلفة، ٕاذ ال يمكن ا

ٔ
حيانا، تكون وراء ٕانشاء ا

ٔ
ساس الذي تقوم عليه  الدينية وجهوية وحتى عنصرية ا

ٔ
هي اال

عضاء، ومن ثم ال يكون للطبقة دور يذكر في 
ٔ
حزاب تذوب التمايزات الطبقية بين اال

ٔ
وروبا مثال، ففي هذه اال

ٔ
حزاب المسيحية في ا

ٔ
قيام اال

صل تقوم على فكرة وعقيدة سياسية 
ٔ
ساس طبقي فٕانها في اال

ٔ
حزاب الشيوعية نفسها التي  يعتبرها الكـثيرون تقوم على ا

ٔ
الحزب، بل حتى اال

سيسه
ٔ
فكار دورا مهما في تعريف الحزب وتا

ٔ
   .تتمحور حول ٕاقرار نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي محل النظام القائم، وبالتالي فٕان لال

  اقتراح تعريف شامل محاوالت -ه 

سامة الغزالي حرب بعد استعراضه لتعريفات عديدة 
ٔ
ستاذ ا

ٔ
ساسية نجد  اال

ٔ
سعيا وراء اقتراح التعريف الذي يالمس كافة العناصر اال

فراد، ذي بناء تنظيمي على المستويين القومي والمحلي، يعبر في جوهره عن مصالح قوى "يقترح اعتبار الحزب
ٔ
و تجمع من اال

ٔ
اتحاد ا

نشطة متعددة خصوصا من خالل تولي ممثليه اجت
ٔ
ثير عليها بواسطة ا

ٔ
و التا

ٔ
ماعية محددة، ويستهدف الوصول ٕالى السلطة السياسية ا

و بدونها
ٔ
ٕان الكاتب بذلك يركز على عناصر التجمع والتنظيم والسعي ٕالى بلوغ . 5"المناصب العامة، سواء عن طريق العملية االنتخابية ا

ثير عليه
ٔ
و التا

ٔ
عضاء هذا التجمع المنظم مضحيا في المقابل بدور العقيدة السياسية السلطة ا

ٔ
ا دون ٕاغفال لفكرة المصلحة كعامل يوحد ا

  .في هذا التجميع

                                                        
1
سامة الغزالي حرب. د - 

ٔ
حزاب السياسية في العالم الثالث: ا

ٔ
  .19:ص. 1987عالم المعرفة . اال

2
سامة الغزالي حرب. د - 

ٔ
حزاب السياسية في العالم الثالث : ا

ٔ
نظر كذلك د. 19: ص. س.م... اال

ٔ
   22: ص. س.م... االحزاب السياسية : نعمان الخطيب. ا

3
 21: ص. س.م... االحزاب السياسية : نعمان الخطيب. د - 
4
 المبحث الخامس من  الفصل الثاني من هذا الكـتابراجع  - 
5
سامة الغزالي حرب. د - 

ٔ
حزاب السياسية في العالم الثالث: ا

ٔ
  .21: ص. 1987عالم المعرفة . اال
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جل ٕاعطاء تعريف دقيق انهجفي نفس المسعى، فلقد  "فينر"و "البالومبارا" ويصب تعريف
ٔ
خرى من ا

ٔ
سباب  طريقة ا

ٔ
يسمو على ا

ي حزب، واالنقسام في التعريفات السابقة
ٔ
  :1ولقد ٕاشترطا توفر العناصر التالية ،ذلك عن طريق رصد العناصر الالزمة لقيام ا

سيسه هي : تنظيم دائم  .1
ٔ
ن ال تكون الغاية من تا

ٔ
قل ا

ٔ
و على اال

ٔ
ن يتوفر تنظيم عمره يفوق العمر السياسي لممثليه، ا

ٔ
ي ا

ٔ
ا

ن يفشل في ذلك فيختفي من ال
ٔ
نه عند االشتغال خالل فترة محددة زمنيا، وال يهم ا

ٔ
وجود قبل اختفاء مؤسسيه مادام ا

ن يكون حزبا دائما
ٔ
سيسه كان يطمح ٕالى ا

ٔ
  .تا

ي  .2
ٔ
ن يتوفر للحزب تنظيم وطني ومحلي ظاهر، ا

ٔ
ن تكون له ا

ٔ
  هياكل وطنية ومحلية تقيم فيما بينها عالقات منتظمة ومتنوعةا

عضا .3
ٔ
ن تكون لدى ا

ٔ
ي السلطة وممارسته لوصول ٕالىئه وخصوصا قادته ٕارادة واعية لا

ٔ
ن يطمحوا الى ا، ا

ٔ
الحكم تولي مناصب ا

ن ال يكـتفوا فقط اتخاذ القرار، وو
ٔ
ثير على السلطةا

ٔ
  .من خارج مؤسساتها بالتا

ثر تعريف الحزب بعدم  .4
ٔ
خرى، وال يتا

ٔ
ي طريقة ا

ٔ
و با

ٔ
ن يهتم هذا التنظيم بالبحث عن دعم شعبي من خالل االنتخابات ا

ٔ
ا

نه يس
ٔ
خير في االنتخابات طالما ا

ٔ
خرى مشاركة هذا اال

ٔ
  .عى رغم ذلك ٕالى الحصول على الدعم الشعبي لمواقفه عبر وسائل ا

حد الباحثين يقول و
ٔ
همية ما جعل ا

ٔ
فرغ منبلهذا التعريف من اال

ٔ
نه ا

ٔ
هميته تكمن في ا

ٔ
ن ا

ٔ
 يعيق ٕادراجالذي حقوقي المحتوى ال ا

ن التنظيمات التي ال تتوفر على ما نسميه بالقا
ٔ
ساسي للحزب، كما ا

ٔ
نه التعريف حسب نفس الباحث من محاسن هذانون اال

ٔ
يمكن من  ا

حزاب بمفهومها الحديث وغيرها من التنظيمات المشهودة قبل القرن التاسع عشر، هذا فضال عن تركيزه من خالل 
ٔ
التمييز بين اال

حزاب عن الجماعات الضاغطة التي ال تسعى ٕالى السلطة وال تشارك في االنتخابات
ٔ
خيرين على ما يميز اال

ٔ
  .العنصرين اال

نانية، فهو ينطلق من الكان هذا التعريف قد نال تنويها من قبل الكـثيرين فٕانه  اوٕاذ 
ٔ
مريكية ال يخلو من ا

ٔ
خصوصيات الحزبية اال

ي ٕاحالة وٕاسقاطها على الظاهرة الحزبية خارج هذا البلد تعميمها يحاولو
ٔ
، فمؤشرات التعريف التي يشير ٕاليها البالومبارا وفينر ال تتضمن ا

خيرة ح االقتصادية وال على المصالعلى 
ٔ
ن هذه اال

ٔ
حزاب السياسية بعضها عن مثال العقيدة السياسية، في حين ا

ٔ
لها دور كبير في تمييز اال

ن ندرس نموذج 
ٔ
دائه والوظائف التي يؤديها، ٕاذ ال يمكن ا

ٔ
بعض، بل ٕان العقيدة السياسية تنعكس حتى على التنظيم الحزبي وعلى ا

حزاب الشيوعية مثال دون إ 
ٔ
ن هذا التعريف ينطلق من رؤية ال اال

ٔ
حالة على النظرية السياسية التي تقوم عليها، لذلك يمكن الجزم بالقول با

مريكية التي يقول عنها م
ٔ
خذ بعين االعتبار سوى التجربة الحزبية اال

ٔ
ن العقيدة والمتا

ٔ
يديولوجية ال تلعب فيها  عطياتوريس دوفرجي با

ٔ
اال

  .ٕاال دورا ضعيفا

حزاب السياسية ن: المبحث الثاني
ٔ
ة اال

ٔ
  شا

 
ٔ
و قضية يصعب حصر تاريخالتشيع لو ٕان الحزب بمفهوم  التكـتل حول شخص ا

ٔ
ظهوره، فقد ارتبطت في الحضارة اليونانية  فكرة ا

و هذا الخيار 
ٔ
و هذا الوضع االقتصادي ا

ٔ
و معارضة هذا القائد السياسي ا

ٔ
ييد ا

ٔ
وإالسالمية مثال بالممارسة السياسية التي تدور حول تا

ن بدايات تشكل مثال فنجد . 2ياسيالس
ٔ
حزابمن يعتبر ا

ٔ
االجتماع الشهير الذي انعقد بين  إالسالمية ترجع ٕالىالسياسية في البالد  اال

نصارالمهاجرين 
ٔ
مور  في سقيفة بني ساعدة واال

ٔ
عقب وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والذي دار فيه النقاش بينهما حول من هو صاحب الحق في تولي ا

مور السياسية وهي تولي رائسة الدولةالد
ٔ
هم اال

ٔ
مر من ا

ٔ
ن النقاش بينهما دار حول ا

ٔ
  3ولة خلفا له ملسو هيلع هللا ىلص، ذلك ا

حزاب بمفهومها المعاصر
ٔ
ي كـتنظيمات اجتماعية تشتغل داخل الشرعية بغية وعلى العكس من ذلك فٕان رصد بداية تشكل اال

ٔ
، ا

ن يعود بنا إ  الوصول ٕالى السلطة،
ٔ
مر في الواليات المتحدة النصف االول من لى يمكن ا

ٔ
ول اال

ٔ
حزاب ا

ٔ
القرن التاسع عشر، حيث تم رصد اال

مريكية وٕانجلترا وفرنسا
ٔ
  .اال

                                                        
1
 -  Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. p : 395 

2
حزاب السياسية : نعمان الخطيب. د - 

ٔ
 62: ص. س.م... اال

3
 .5هامش  62: ص .س.م... االحزاب السياسية : عند نعمان الخطيب. 1978. وما يليها مطبعة الفجالة الجديدة 57: ص. االسالم واالحزاب السياسية: فاروق عبد السالم  - 
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  2016 طنجةسبارطيل مطبعة 

 

 18

حزاب السياسية يمكن
ٔ
ن نشير ٕالى نمو الديمقراطية ومن العوامل التي لعبت دورا حاسما في ظهور اال

ٔ
معطيين حفزا  قصد بذلكنو. ا

ول ه
ٔ
نظمة السياسية على التنظيمات االجتماعية، وهذا على وجه هذه الظاهرة على التطور، ا

ٔ
ذه العوامل هي االنفتاح التدريجي لال

الخصوص في الدول الرائدة خالل مرحلة نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، فبعدما كانت السلط تجتمع في يد الملك 

ا وفرنسا جرد الملك من السلطة ونقلها ٕالى مجالس ديمقراطية ينتخبها الشعب، الذي يستحوذ عليها، فٕان حدوث بعض الثورات في انكلتر 

دى 
ٔ
 االنتخاب، مما ا

ٔ
صبح يصطلح عليه اليوم بالبرلمانات، التي تقوم على مبدا

ٔ
ي ٕالى ما ا

ٔ
حزابميالد  ٕالىا

ٔ
وتبلور وظيفتها االنتخابية  اال

   .وشكلها التنظيمي

ن تطور 
ٔ
حزابغير ا

ٔ
العمل وفق نمط االقتراع  ٕالىلم يكن ليتم لوال انتقال هذه الدول  ،الممتدة جغرافيا داتها التنظيميةابامتد اال

ي وفق النظام الذالعام، 
ٔ
غنياء وفقراء بالمشاركة في االنتخابات، وذلك بعد ٕالغاء نظام االقتراع المقيد الذي يمنح حق ا

ٔ
ي يسمح للجميع ا

  . التصويت فقط للمتوفرين على مؤهالت مالية وعلمية

ول من القرن التاسع عشر،فهذ
ٔ
صبح معموال به تدريجيا ابتداء من النصف اال

ٔ
حزابكان ي ا النظام الذي ا

ٔ
العمل من اجل  فرض على اال

صوات الناخبين
ٔ
طير السياسي مع ما كان يقتضيه ذلك من جهد تنظيمي وهيكلي من اجل ال ،الحصول على اكبر قدر من ا

ٔ
قيام بدور التا

حزاب فعليا ٕاال مع ٕاصالح النظام االنتخابي لسنة ففي ٕانجلترا م. ذه الكـثرةله
ٔ
  .19321ثال لم تظهر اال

صلين للظاهرة الحزبيةوعموما فٕان علماء السياسة ي
ٔ
ول انتخابي ،ميزون بين ا

ٔ
ما الثاني فخارج اال

ٔ
رة االنتخابية ائالدهذه عن  برلماني، ا

دت. البرلمانية
ٔ
نظمة السياسية ا

ٔ
ن تطورات شهدتها الكـثير من اال

ٔ
  .ذا التمييزٕالى مراكمة عناصر ٕاعادة النظر في ه غير ا

ول
ٔ
حزاب : المطلب اال

ٔ
صل االنتخابي البرلماني لال

ٔ
  اال

ة  ، فقد ميز"جيير موريس دوف" عالم السياسة الفرنسي ٕالىلتمييز يرجع هذا ا
ٔ
حزاب ذات النشا

ٔ
ة البرلمانية واال

ٔ
حزاب ذات النشا

ٔ
بين اال

ن  .غير البرلمانية
ٔ
 واعتبر ا

ٔ
 حزاب عملية تكوين اال

ٔ
ختبدا

ٔ
. يرا اتصال بينهمابخلق الكـتل البرلمانية وبعدها تظهر اللجان االنتخابية ثم يقوم ا

زمنة متقاربة لكن الذي تجدر
ٔ
ن ذلك ال يتم في ا

ٔ
فاللجان االنتخابية لم تتواجد سوى في ظل المجالس البرلمانية  ،إالشارة ٕاليه هو ا

و المعينةالمنتخبة بينما التكـتالت البرلمانية كانت موجود
ٔ
   .ة حتى في البرلمانات الوراثية ا

ولى
ٔ
  الكـتل البرلمانية: الفقرة اال

و مجموعات داخلانيين يتوحدون يقصد بالتكـتالت البرلمانية بلغة قانونية الفرق النيابية، وهي عبارة عن برلم
ٔ
نها م، يتميز كل فرق ا

، تتعلق بعدد كـثيرة برلمانيةكنهم من االستفادة من امتيازات مباسمها وانتمائها الحزبي، وهذا التكـتل يجعلهم في وضع عددي قوي ي

ن تمثيل هذه الفرق في الحكومة وغير ذلك من االمتيازات 
ٔ
سبوعيا، كما تمكنهم من التفاوض بشا

ٔ
سئلة المسموح بطرحها على الحكومة ا

ٔ
اال

خرى 
ٔ
  . اال

ساس يتوحد البرلملكن ما هي العوامل الموحدة لهذه التكـتالت، 
ٔ
ي ا

ٔ
و على ا

ٔ
س يمور " هل هي العقائد السياسية ؟ بالنسبة لانيون، ا

العوامل  تلعب دور المحرك، ومن ذلكهي كذلك، لكنه يقول بان الواقع ال يؤكد دائما هذه الفرضية فثمة عوامل قد  ،"رجييدوف

ت
ٔ
ما العقيدة السياسية فدورها قد يا

ٔ
  . ي الحقاالجغرافية والمصالح المهنية التي قد يجتمع حولها البرلمانيون، ا

نه في سنة 
ٔ
رياف في الجمعية العمومية  1789ٕان الكاتب يحيلنا على التجربة الفرنسية مع نهاية القرن الثامن عشر، حيث ا

ٔ
 نواب اال

ٔ
بدا

عمد نواب كل مقاطعة ٕالى  ،والتهيئ للدفاع عن مصالحهم إالقليمية هم بالغربةشعور ومن اجل التغلب على . الفرنسية يصلون ٕالى فرساي

ماكنالتج
ٔ
نهميجتمعون فيها ويناقشون، ليتبين بعد ذلك  2مع وقاموا باستئجار ا

ٔ
ي حول القضايا المحلية فحسب بل  ا

ٔ
ال يتقاسمون الرا

                                                        
1
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit.P: 397 

2
ى فرساي قبل الثورة الفرنسية، حيث يجتم" -  قاليم المختلفة في فرنسا، والذين كانوا يفدون إل

ٔ
ن ممثلي المناطق واال

ٔ
ى سبيل المثال نذكر ا ع عون هناك ليتذاكروا شؤون المنطقة وليسهموا في الدفا عل

ى يعقدون فيه اجتماعاتهم جروا مقه
ٔ
ساس نابع من مصالح اإلقليم الذي يمثلونه. عن المصالح اإلقليمية التي يمثلونها، قد استا

ٔ
ى ا ت رابطة فكرية فيما بينهم قائمة عل

ٔ
. وبتعدد هذه االجتماعات نشا
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ساسية التي تمس السياسة الوطنية عامة
ٔ
يضا المواقف حول المشاكل اال

ٔ
ولقد سعوا بعد ذلك ٕالى اجتذاب نواب المناطق . تجمعهم ا

خرى الذين كانوا يقاسمونه
ٔ
ياال

ٔ
يديولوجي ،م نفس الرا

ٔ
  .الشيء الذي حوله ٕالى تكـتل ا

ن نشير ٕالى مصالح البرلمانيين 
ٔ
يديولوجية يمكن ا

ٔ
نفسهمٕالى جانب العوامل إالقليمية واال

ٔ
، فالتكـتل يجعل هؤالء يستفيدون من ا

ن يصبحوا وزراء داخل الحكومة
ٔ
خرى التي  وال بد من إالشارة ٕالى. امتيازات داخل البرلمان، بل يمكن بعضهم من ا

ٔ
بعض العوامل اال

مر يتعلقلبرلمانية، دورا هاما في تكوين الفرق اتاريخيا لعبت 
ٔ
غلبيةالرشوة التي اعتمد علب اال

ٔ
صوات اال

ٔ
في ٕانجلترا خالل  يها كـثيرا لتجميع ا

  .1القرن الثامن عشر

حزابة االنطالق لظهور ا التكـتل البرلماني، شكل نقطن هذإ 
ٔ
هذه التنظيميات لم تصل في دقة جهازها حتى وٕان كانت "السياسية،  اال

هدافها 
ٔ
حزاب ٕاليهما وصلت  ٕالىوا

ٔ
ة فقد تمت عند حدوث االتصال بين 2"السياسية في الوقت الحاضر اال

ٔ
ما النقلة الثانية في هذه النشا

ٔ
، ا

  .هذه التكـتالت البرلمانية واللجان االنتخابية

  Les comités éléctoraux اللجان االنتخابية: الفقرة الثانية

 العمل وفق نظام االقتراع العام 
ٔ
و المؤهل الفكري (ارتبط ظهورها ببدا

ٔ
ي االقتراع غير المقيد بالمال ا

ٔ
حزاب )ا

ٔ
، الشيء الذي جعل اال

كبر عدد ممكن من الناخبين للوصول ٕالى السلطة
ٔ
مام ضرورة احتواء ا

ٔ
كدت هذه. ا

ٔ
دى اال ولقد تا

ٔ
جريت فعال الضرورة بعدما ا

ٔ
نتخابات التي ا

ي ٕالى انتخاب  ذه الفترةخالل ه
ٔ
رستقراطية العقارية والبرجوازية، ا

ٔ
ٕالى ٕاعادة انتخاب مرشحي النخب االجتماعية التقليدية ومنها اال

حزاب الممثلة لهذ
ٔ
خرى خاصة العمال، ه الطبقات ومنها الحزب الليبراليمرشحي اال

ٔ
، في حين كان يفترض نظرا للعدد الكبير للطبقات اال

ن تفوز باالنتخابات،
ٔ
حزاب االشتراكية الممثلة للنخب الجديدة من الشيء الذي حرم  ا

ٔ
  .االقتراع العام نظام اعتماداالستفادة من اال

صوات كما في وقد ارجع سبب ذلك ٕالى 
ٔ
ن توسيع الهيئة الناخبة لم يرافقه تعريف بالنخبة اليسارية الناشئة، الشيء الذي جعل اال

ٔ
ا

ة داخل المجتمع، مما فرض اتخاذ المبادرة بٕانشاء لجان وخاليا على مستوى التجمعات السابق تذهب لصالح مرشحي الفائت المحظوظ

حياء مثال بهدف التعريف بهذه النخب البديلة وببرامجها السياسية المناصرة للطبقات المحرومة داخل المجتمع 
ٔ
السكانية الصغرى كاال

  .ومنها الطبقة العاملة

ن نيفي هذا إالطار يقول موريس دوف
ٔ
ساس هذا اليسار، ٕاذ رجي ا

ٔ
نه يفيد في اال

ٔ
شوء اللجان االنتخابية يكاد يكون بمبادرة من اليسار، ال

ذهان الناخبين
ٔ
 ٕاتباعواضطر اليمين بحكم الضرورة ٕالى . بفضله يمكن التعريف بالنخبة الجديدة القادرة على منافسة النخبة القديمة في ا

  .هذه القدوة ليحافظ على موقعه

صدقائه وتجدر إالشارة في 
ٔ
ي طريقة ممكنة، فقد يعتمد المرشح في ذلك على خلية من ا

ٔ
ن قيام هذه اللجان قد يتخذ ا

ٔ
خير ٕالى ا

ٔ
اال

ويمكن إالشارة ٕالى بعض الظروف الخاصة التي ساعدت على نشوء اللجان ومنها نظام تسجيل الناخبين المعتمد . يدعمونه في االنتخابات

، حيث تكونت بموجب ذلك جمعيات ٕاختصت في تسجيل الناخبين في اللوائح االنتخابية 1832بموجب القانون إالنجليزي الصادر سنة 

خذت تتدخل تدريجيا في اختيار المرشحين
ٔ
  .ا

                                                                                                                                                                             
قاليم 

ٔ
ى ضم مختلف العناصر من اال هدافها، وبذلك ولد ما يعرف بنادي وهكذا صارت هذه الجماعة البرلمانية كـتلة تحرص عل

ٔ
فكارها وا

ٔ
ى ا خرى كلما وجدتها ميالة إل

ٔ
". club de Bretonبريتون "اال

حد 
ٔ
ى ا ن يجد له مقرا جديدا، وانتهى بهم المطاق إل

ٔ
ى نادي بريتون ا صبح لزاما عل

ٔ
ى باريس، ا ديرة ليكون مقرا لهم، وعرفوا بعد وعندما انتقلت الجمعية الوطنية من فرساي إل

ٔ
 les(ذلك باليعاقبة اال

jacobins (ى اسم الدير خرى عرفت بجموعة حضنة الكنيسة . نسبة إل
ٔ
سلوب تكونت مجموعة ا

ٔ
ى غرار هذه المجموعة وبنفس اال و ".  les Girondinsوعل

ٔ
ت لتحدم فكرة ا

ٔ
خرى نشا

ٔ
وهناك مجموعات ا

ى  نظر نعمان الخطيب. groupe du palais national ،Groupe de l’institut ،groupe de la rue des pyramidesمذهبا، لكن تسميتها اتخذتها من مكان تجمعها، وهذا ينطبق مثال عل
ٔ
: ا

حزاب السياسية 
ٔ
  .66: ص. س.م... اال
وقات االقتراع: "يقول دوفيرجي - 1

ٔ
صواتهم ا

ٔ
تي اليه البرلمانيون لقبض ثمن ا

ٔ
ز السكرتير السياسي لدى الخزينة ليؤمن هذه انشئ مرك 1814وفي سنة . وكان يوجد في مجلس العموم بالذات شباك يا

ى . العمليات المالية نه كان يتحكم في التعيينات عن طريق الرشوة) سكرتير التعيينات(وكان يسم
ٔ
نظر دوفيرجي." ال

ٔ
 .ا

حزاب السياسية : نعمان الخطيب - 2
ٔ
 ,65: ص. س.م... اال
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 الحزب بهياكله المركزية والمحلية، 
ٔ
وبعد نشوء الكـتل البرلمانية واللجان االنتخابية كان كافيا حدوث تنسيق دائم بينهما لكي ينشا

ساسيا في هذا التنسيق والربط بين جزئي الحزب من خالل سعيه ٕالى توطيد عالقته بلجنته االنتخابية وقد لعب النائب البرل
ٔ
ماني دورا ا

  .      التي عليها تتوقف ٕاعادة انتخابه

 : المطلب الثاني
ٔ
حزاب الالبرلمانيالمنشا

ٔ
  لال

سيس الحزب خارج البرلمان، فالحزب في هذا
ٔ
ة الحزب خارجية عندما يتم تا

ٔ
إالطار ال يكون نتاج تكـتل البرلمانيين وقيامهم  تعتبر نشا

تي من خارج البرلمان، فهي تتم بفضل مؤسسة قائمة من قبل
ٔ
سيس الحزب، وٕانما بمبادرة تا

ٔ
وذات نشاط خاص خارج عن  ،بمبادرة تا

شخاصا وتشجعهم على تشكيل حزب سياسي
ٔ
  . نطاق االنتخابات وعن البرلمان، تدفع ا

و المنظمات الت
ٔ
مثلة على ذلكوالتكـتالت ا

ٔ
حزاب السياسية كـثيرة ومتنوعة، ومن اال

ٔ
  :1ي تعمل على ٕانشاء اال

o مثلة : النقابات العمالية
ٔ
تها، والحزب العمالي البريطاني ابلغ اال

ٔ
حزاب االشتراكية مدينة للنقابات بنشا

ٔ
فالكـثير من اال

نظيم انتخابي برلماني يمثل القاضي بٕانشاء ت 1899فقد ولد نتيجة قرار صدر عن اتحاد النقابات سنة  ،على ذلك

ن جزء  .الطبقة العمالية داخل مؤسسات الحكم
ٔ
ولقد توصلت النقابات االنجليزية الى هذا القرار بعدما اقتنعت با

ي في 
ٔ
كبيرا من مطالب العمال ال تتحقق بالعمل النقابي، بل ال بد لها من تواجد العمال في مؤسسات الحكم، ا

سيس حزب عماليالحكومة والبرلمان، ولقد كانت 
ٔ
  .هذه الضرورة وراء اتخاذ قرار تا

o  حزاب الزراعية في الدول
ٔ
التعاونيات الزراعية والتكـتالت المهنية الفالحية كانت بدورها وراء ٕانشاء العديد من اال

ستراليا والواليات المتحدة
ٔ
  .االسكندنافية وسويسرا وا

o ن نشير في هذ
ٔ
ا الصدد ٕالى المحاولة التي قام بها جون بول سارتر الجمعيات الثقافية والتكـتالت الفكرية ويمكن ا

سيس التجمع الديمقراطي الثوري في فرنسا
ٔ
  .وبعض الكـتاب اليساريين في تا

o  ولى خالل القرن
ٔ
حزاب اليسارية اال

ٔ
في  19المنظمات الطالبية والتكـتالت الجامعية كان لها دورا كبيرا في ظهور اال

وربا
ٔ
  .ا

o مثل
ٔ
وروبا، التي تقف وراءها الكنيسة كالحزب الكنائس والفرق الدينية، وكا

ٔ
حزاب الدينية في ا

ٔ
ة على ذلك نشير ٕالى اال

  .الديمقراطي المسيحي في ٕايطاليا

o جمعيات قدماء المحاربين التي يذكر لها على سبيل المثال دورها في قيام الحزب الفاشي في ٕايطاليا  

o  ثير الجمعيات السرية والتكـتالت الممنوعة، هذه التي بمجرد
ٔ
حزاب تا

ٔ
الحزب (ما يرفع عنها الحظر تتحول ٕالى ا

مر على حركات التحرر التي واجه) الديمقراطي المسيحي في ٕايطاليا والحزب الشيوعي السوفياتي
ٔ
 توينطبق نفس اال

  .االستعمار

o حزاب : التجمعات الصناعية والتجارية
ٔ
رباب العمل، ومن بين اال

ٔ
ابناك، مشاريع كبيرة، تكـتالت صناعية، نقابات ا

لناشئة بدعم من هذه القوى نشير ٕالى حركة بوجاد في فرنسا التي يقف وراءها فئة التجار الصغار والصناع ا

  .التقليديين

                                                        
1
 - Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique… op.cit. p : 398 
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همية هذا التمييز الذي وضعه موريس دوف
ٔ
حزاب الناشئة خارج يورغم ا

ٔ
ة البرلمانية واالنتخابية واال

ٔ
حزاب ذات النشا

ٔ
رجي بين اال

شاروا ٕالى بعض مظاهر قصور البرلمان، فٕان الكـثير من علماء الس
ٔ
ياسة المهتمين على وجه الخصوص بالظاهرة الحزبية في العالم الثالث ا

حزاب العالم الثالثينظرية دوف
ٔ
نها ال تستوعب كل ا

ٔ
  .رجي بالنظر ٕالى ا

  رجيينقد نظرية دوف: المطلب الثالث

هم دراسة يمكن االعتماد عليها في الكشف عن المعطيات التي تستدعي ٕاعاد
ٔ
حزاب ذات ٕان ا

ٔ
ة النظر في تمييز موريس دوفرجي بين اال

نجزها كينيث جاندا
ٔ
 الخارجي تتمثل في دراسة ا

ٔ
حزاب ذات المنشا

ٔ
 البرلماني واال

ٔ
خير مقاربة الظاهرة الحزبية 1المنشا

ٔ
، فلقد حاول هذا اال

   .رجييدوفالذي وضعه تمييز الفي مجموعة من مناطق العالم من خالل 

ثارت مس
ٔ
شار ٕاليهما دوفٕان هذه الدراسة ا

ٔ
ولهما يتعلق بما ٕاذا لم يكن من الالزم ٕاضافة فئة ثالثة ٕالى الفئتين التي ا

ٔ
لتين، ا

ٔ
رجي، يا

ثارتها هذه الدراسة 
ٔ
لة الثانية التي ا

ٔ
ما المسا

ٔ
حزاب، ا

ٔ
و االندماج الذي يحدث بين اال

ٔ
حزاب الناشئة جراء االنشقاق ا

ٔ
مر باال

ٔ
 هيفويتعلق اال

ن من بين تميز الظاهرة الحزبية إالفريقي
ٔ
حزاب الناشئة  72ة، فلقد كشفت الدراسة على ا

ٔ
فريقيا ال تمثل اال

ٔ
حزبا التي شملتها الدراسة في ا

ة برلمانية سوى نسبة واحد على ثالثة عشر
ٔ
  .2مقابل نسبة واحد على ثالثة في باقي العالم ،نشا

ن نموذج دوفرجي الذي يتمحور حول المؤسسة 
ٔ
البرلمانية ينطبق على الدول الغربية وال ينطبق ٕاال ٕان هذا الوضع قاد ٕالى االستنتاج با

ة
ٔ
ن ظهور . بنسبة ضئيلة على الدول الحديثة النشا

ٔ
خذ بعين االعتبار ا

ٔ
ن يا

ٔ
حزاب السياسية يجب ا

ٔ
ة اال

ٔ
ي نموذج حول نشا

ٔ
ن تعميم ا

ٔ
كما ا

 
ٔ
حزاب في الدول الغربية يعد تتويجا لمسلسل من التطور السياسي، فلقد عرفت هذه الدول قبل ا

ٔ
حزاب مؤسسات تمثيلية اال

ٔ
ن تعرف اال

ن الكـثير من دول العالم الثالث لم تشهد هذا التطور ، )برلمانات(
ٔ
حزاب منها النوادي السياسية، في حين ا

ٔ
وتنظيمات شبيهة باال

ت
ٔ
حزاب التدريجي، فقد نشا

ٔ
ة الدول وفي ظل ما يشبه فراغا مؤسساتيا، وفي سياق يتم اال

ٔ
يز بمواجهة في كـثير من التجارب بتزامن مع نشا

جنبياالحتالل 
ٔ
سيا . اال

ٓ
فريقيا وا

ٔ
حزاب في ا

ٔ
غلب اال

ٔ
ة جعل ا

ٔ
ن يشهد هذه النشا

ٔ
من هنا فٕان غياب إالطار البرلماني الذي كان من الممكن ا

 خارج البرلمان
ٔ
  .3تنشا

 اال
ٔ
قامت مجالس تمثيلية في مستعمراتها، وطبقت وٕان بشكل محدود مبدا

ٔ
ن بعض المستعمرات كانت قد ا

ٔ
نتخاب، ويوضح البعض ا

  .4ولكن حتى في مثل هذه الحاالت فٕان الحركات الوطنية رفضت في الغالب االشتغال داخل هذه المؤسسات

شارت 
ٔ
خير جعل الدائرة البرلمانية  ه الدراسات من انتقاداتهذ ٕاليهوٕاذا كان ما ا

ٔ
ن هذا اال

ٔ
يمس بتصنيف موريس دوفيرجي، بحكم ا

حزا
ٔ
ن جميع اال

ٔ
حزاب، وبحكم ا

ٔ
ة اال

ٔ
ب التي تخيلها تدور حول البرلمان، من خالل سعيها ٕالى الحصول على مقاعده، فٕان هذا محور نشا

سسهمن حيث  ٕاالالتصنيف الذي يوجد محل النقد ال يمكن انتقاده 
ٔ
 قبل ا

ٔ
 حول البرلمان، فمنها ما نشا

ٔ
حزاب تنشا

ٔ
، فليست جميع اال

جل 
ٔ
حزابي جانب الصواب فيه، المستعمر من البالد، لكن ذلك ال يلغ ٕاجالءالبرلمان، وفقط من ا

ٔ
مهما اختلفت من حيث ظروف  فاال

و خارجه
ٔ
 ٕاما داخل البرلمان ا

ٔ
صبحت اليوم تنشا

ٔ
تها، فٕانها ا

ٔ
  .نشا

حزاب السياسية: المبحث الثالث
ٔ
  وظائف اال

ن يجعلنا نتصور حياة الفو
ٔ
نظمة المعاصرة ال يجب ا

ٔ
حزاب السياسية في اال

ٔ
همية الدور الذي تؤديه اال

ٔ
كيد على ا

ٔ
ضى تعم ٕان التا

حزاب
ٔ
حزاب . الممارسة السياسية دون هذه اال

ٔ
نظمة التي لم تولد فيها اال

ٔ
حزاب مظهرا من مظاهر تحديث اال

ٔ
فٕالى عهد قريب اعتبرت اال

نظمة السياسية هو ضرورة وجود بنيات تؤدي الوظائف الالزمة الستمرار النسق ودوامه. والدة طبيعية
ٔ
ساس اشتغال اال

ٔ
هذا فضال عن . فا

                                                        
1
 - schwartzenberg (R.G) : sociologie politique … op.cit. P : 398  

2
 - schwartzenbzerg (R.G) : sociologie politique … op .cit. p : 398. 

3
 - Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique… op.cit. p : 398-399 
4
 - Lapalombara (J) et Weiner (M) : political parties and political development, Proceton 1966. in Schwartzenbzerg (R.G) : sociologie politique … op .cit. p : 399/ 
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نه ليس كون وجود ا
ٔ
نظمة الغربية، كما ا

ٔ
نها تؤدي نفس الوظائف التي تؤدى في اال

ٔ
نظمة ليس دليال على ا

ٔ
حزاب شكليا في كـثير من اال

ٔ
ال

حزاب
ٔ
حزاب عن البنيات التي كانت تؤدي ذات الوظائف قبل ٕاقامة اال

ٔ
ن النظام السياسي قد استعاض باال

ٔ
  . دليال قاطعا على ا

ن يحجب عنا
ٔ
ن هذا القول ال يجب ا

ٔ
صبحت ظاهرة عالمية، وسواء ولدت والدة طبيعية غير ا

ٔ
ي كـتنظيمات  ،كون الظاهرة الحزبية ا

ٔ
ا

  ،تتوج مراحل من التطور السياسي
ٔ
ن تؤديها لها فٕان ،تم استيرادها من الغربو ا

ٔ
   .وظائف يفترض ا

ن نشير
ٔ
ننا يجب ا

ٔ
ي بدراسة الوظائف التي تؤد غير ا

ٔ
حزاب من الزاوية الوظيفية، ا

ٔ
ن مقاربة اال

ٔ
خذ بعين االعتبار ٕالى ا

ٔ
ن يا

ٔ
يها، يجب ا

حزاب السياسية
ٔ
  . االختالف الموجود على مستوى البيئة االجتماعية والسياسية والثقافية التي تشتغل فيها اال

مقاربات ال اكـتشفت عن طريقالتي  تلكو ة،الكالسيكي دراساتعنها ال تالوظائف التي كشف ولدراسة هذا الموضوع سنميز بين

  .ناهج الجديدةمالو

ول
ٔ
حزابالتقليدية للوظائف ا: المطلب اال

ٔ
  السياسية ال

ثرة بالتعريف الذ
ٔ
حزاب متا

ٔ
، الشيء لعلم السياسة باعتباره علم الدولةي كان يعطى لقد كانت المقاربة العلم السياسية لموضوع اال

حزاب تدور فقط حول مؤسسات الدولة
ٔ
علم يدرس ظاهرة السلطة، وجدنا لكن عندما نظر ٕالى علم السياسة ك. الذي جعل تصور وظائف اال

حزاب، بعيدا عن تلك التي تتعلق باالنتخابات والبرلمان والحكومة
ٔ
خرى لال

ٔ
  .علماء السياسة ينصرفون ٕالى البحث عن الوظائف اال

نها وظائف متجاوزة، 
ٔ
ن يفهم منه ا

ٔ
ن تسميتها بالوظائف الكالسيكية ال يجب ا

ٔ
حزابغير ا

ٔ
ما السياسية مازالت تؤديها ٕالى ال فاال

ٔ
يوم، ا

ن هناك موجة جديدة من الوظائف اكـتشفت عندما توسعت الدراسات السياسية 
ٔ
نها عرفت منذ زمن، وا

ٔ
طبيعتها الكالسيكية فمصدرها ا

  .وتطورت

طير المنتخبينالتقليدية وتتمثل هذه الوظائف  
ٔ
ي العام واختيار المرشحين لالنتخابات وتا

ٔ
  .في تكوين الرا

 
ٔ
ي  -ا

ٔ
  وظيفة تكوين الرا

بالتكوين، التعليم والتثقيف والتوعية، فالحزب مثل غيره من التنظيمات االجتماعية هو مدرسة للتعلم، يتلقى فيها المواطن ويراد 

راءه التي يؤمن بها
ٔ
دبيات العمل السياسي، ويطلع فيها على القضايا والمشاكل التي تشغل مجتمعه، ويصقل فيها مواقفه وا

ٔ
ول ا

ٔ
، ليصبح ا

  .كل ٕايجابي مع قضايا مجتمعهبذلك مواطنا يتعاطى بش

حزاب للق
ٔ
عالمها الحزبي، ويشمل هذا إالعالم ما يتوفر عليه الحزب من صحف وجرائد يام بهذه الوظيفة التكوينية على إ وتعتمد اال

خرى، يناقش على صفحاتها ما يستجد من القضايا السياسية واالجتماعية
ٔ
حزاب هذه الوظيفة  .ومنشورات ا

ٔ
من خالل كما تؤدي اال

  . مساهمتها في مختلف النقاشات السياسية التي تخصص لتوضيح االختيارات السياسية

حزابٕان 
ٔ
و ٕايديولوجياوتنشئة بذلك تؤمن  اال

ٔ
طيرا مذهبيا ا

ٔ
و المرشح ،تا

ٔ
و دعم العقيدة السياسة لدى الناخب ا

ٔ
. يؤدي ٕالى خلق ا

فكار والبرامج التي يتقدم 
ٔ
ثناء االنتخابات، ومنبها الوبواسطة ذلك يصبح الناخب قادرا على فهم اال

ٔ
ي نوع من السلوك  مرشحون ا

ٔ
معرفة ا

ثناء
ٔ
و من المواقف التي سيتبناها في ا

ٔ
  .  1االنتخابات ا

دوات الهامة التي يعتمد عليها في هذا إالطار نجد وضع
ٔ
حزاب بقيامها بذلك تبعد الحياة  ونشر برامجها ومن اال

ٔ
السياسية، فاال

و السياسية عن الشخصنة وتنزع عن اال
ٔ
نتخابات طابعها الشخصي بحيث تسمح للناخبين باالختيار بين اتجاهات سياسية ومذاهب ورؤى ا

                                                        
1
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 400 
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شخاص ،حتى مشاريع مجتمعية
ٔ
، وتصبح االنتخابات لحظة النتقاء البرنامج الذي يستجيب لطموحات الناخبين وليس 1بدل اختيار اال

كيد الوالء لشخص المرشح
ٔ
  .  لحظة لتا

  سيوظيفة التجنيد السيا -ب

عضاء الحزب بما ي، ف2لتكوين وٕاعداد الكـفاءات السياسية التي يحتاجها النظام لتولي المهام السياسية ايعتبر الحزب مكان
ٔ
قومون به ا

ن الحزبي من
ٔ
 ي ،تدبير للشا

ٔ
و الحكومية يهلون تدريجيا لتولتا

ٔ
مر بالمهام التمثيلية ا

ٔ
جهزة الدولة، سواء تعلق اال

ٔ
  . المهام السياسية داخل ا

ومن خالل تقديم المرشحين للمهام االنتخابية  ٕاماى هذه الوظيفة وتؤد
ٔ
  تراح الكـفاءاتمن خالل اق ا

ٔ
غير السياسية المناصب اللمال

سلوب الديمقراطي. تمثيليةال
ٔ
سلوبين، اال

ٔ
حد اال

ٔ
 الحزب، قاعدةعندما تسند مهمة االنتقاء ٕالى  ويتخذ انتقاء هذه الكـفاءات الحزبية ا

سلوب غير الديمقرا
ٔ
طر . طي عندما تسند المهمة للقيادةواال

ٔ
حزاب اال

ٔ
سلوب المعتمد من قبل ا

ٔ
ويكاد هذا التمييز يلتقي مع التمييز بين اال

حزاب الجماهير
ٔ
سلوب الذي تنهجه ا

ٔ
  .3واال

طر غالبا ما يرجع ٕالى لجان تتكون من شخصيات قيادية، مما يؤدي ٕالى
ٔ
حزاب اال

ٔ
 ٕان انتقاء المرشحين لالنتخابات العامة من قبل ا

نه غير ديمقراطي
ٔ
سلوب با

ٔ
وتعد تجربة الواليات المتحدة رائدة من . تغييب قاعدة الحزب عن ذلك، وما يؤدي بالتالي ٕالى وصف هذا اال

حيث اتخاذها لتدابير احتياطية ضد هذه الممارسة غير الديمقراطية، حيث يتم االعتماد على ما يسمى باالنتخابات التمهيدية، وهي 

جل تحديد المرشح الذي سيرشحه الحزب انتخابات يصوت فيها
ٔ
حزاب الجماهير فٕانها . الناخبون المنتمون ٕالى الحزب ولكن فقط من ا

ٔ
ما ا

ٔ
ا

سلوبها في انتقاء المرشحين 
ٔ
شخاص الذين سيتقدمون لالنتخابات لهيائت تمثل قاعدة الحزب، وهو ما يجعل ا

ٔ
تمتاز بٕاسناد مهمة اختيار اال

سلوب الذي 
ٔ
كـثر ديمقراطية من اال

ٔ
طرا

ٔ
حزاب اال

ٔ
  .    تعتمده ا

                                                        
1
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 400 

2
 - Meny Yves : politique comparée … op.cit. p :106 

3
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 401 
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طير المنتخبين : الفقرة الثالثة
ٔ
  تا

طير بعد انتقاء المرشحين الذين 
ٔ
مين عملية تا

ٔ
يقدمهم الحزب لالنتخابات، وبعد فوزهم في هذه االنتخابات يتابع الحزب نشاطه بتا

و في مجالس الجماعات المحلية
ٔ
  . هؤالء المنتخبين وتوجيههم سواء كانوا في البرلمان ا

طير من جهةوي
ٔ
مين اتصال مستمر بين الناخبين والمنتخبين، ويلعب المناضلون في هذا إالطار  ،قوم الحزب بعملية التا

ٔ
من خالل تا

نشطة منتخبي الحزب في الهيائت التمثيلية وباتجاه صاعد يعلم منتخبي الحزب بمطالب 
ٔ
دور الوسيط الذي يدافع ويوضح مواقف وا

  . 1وانتظارات المواطنين

طير بواسطة تمكين هؤالء المنتخبين من ٕاطار للتشاور يطلق عليه في حالة المنتخبين ويؤدي 
ٔ
الحزب من جهة ثانية وظيفة التا

وفيما يرجع للهامش المتروك للمنتخبين للتصويت داخل الهيائت التمثيلية التي ينتمون ٕاليها يجري التمييز بين . للبرلمان الفريق النيابي

حزاب المرنة التي يكو
ٔ
ن فيها النواب غير ملزمين بالتصويت بنفس الطريقة حيث يتمتع كل برلماني بحرية التصويت دون ٕالزامه بالرجوع اال

ي هامش للمنتخبين لالختيار، 
ٔ
حزاب الصلبة التي تفرض طريقة موحدة للتصويت وال تترك ا

ٔ
و االنضباط لمواقفها، واال

ٔ
ٕالى قيادته الحزبية ا

قل في االستحقا
ٔ
  .    قات المهمةويحدث ذلك على اال

حزاب: المطلب الثاني
ٔ
  الوظائف الغير االنتخابية لال

دت ٕالى الكشف عن وظائفي دراسة الٕان استعمال مقاربات جديدة 
ٔ
حزاب السياسيةظاهرة الحزبية ا

ٔ
خرى تؤديها اال

ٔ
وسيتم بسط . ف ا

  : هذه الموضوع وفق التالي

 
ٔ
حزاب -ا

ٔ
ساسيا لنوع الوظائف التي سيؤديها وذ ،ضرورة مراعاة البيئة التي تشتغل فيها هذه اال

ٔ
ن البيئة تعتبر محددا ا

ٔ
لك بالنظر ٕالى ا

داؤه من الحزب في بلد ديمقراطي متقدم2الحزب
ٔ
مية وعدم االستقرارتقل فيه الفوارق االجتماعية وال يعاني  ،، فما هو مطلوب ا

ٔ
 ،من اال

تنضاف ٕالى الوظائف االنتخابية والبرلمانية التقليدية  البلدان هذهمن بلدان العالم الثالث، ففي في بلد  من الحزب ينتظرليس مطابقا لما 

ي ممارسة وظائف وظائف
ٔ
و عجزها، ا

ٔ
تتعلق بالعدل وإالدارة والشرطة والتعليم والضمان االجتماعي، بل ٕان  تعويض غياب المؤسسات ا

مام حزب يوجد في وضع محاربة االستعمار، حيث
ٔ
كـثر عندما نكون ا

ٔ
كما . 3يتخذ في هذه الحالة شكل دولة موازية هذه الوظائف تتراكم ا

داة الرئيسية لهذه التنمية
ٔ
ن يلعب دور اال

ٔ
ن كون هذه الدول توجد في طور النمو فٕان الحزب مطالب با

ٔ
ٕان هذه الدول . 4تجدر إالشارة ٕالى ا

زمات ومشاكل مرتبطة بالهوية والشرعية والمشاركة السياسية وضبط المجال الترابي والتنمي
ٔ
حزاب هذه البلدان تواجه ا

ٔ
ة، ومن ثم فٕان ا

دوارها مع واقع هذه الدول، وتحديثها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا
ٔ
زمات وتكييف وظائفها وا

ٔ
  . ستكون مدعوة للتعامل مع هذه اال

لبيئة التي تشتغل ٕان علم السياسة لم يغتن فقط من الكشف عن واقع الظاهرة الحزبية في العالم الثالث، بل ٕان التركيز على ا -ب

لموند 
ٔ
نجزها ا

ٔ
حزاب البلدان الغربية التي كشفت فيها الدراسات الحديثة السيما منها تلك التي ا

ٔ
عادت ٕالى الواجهة واقع ا

ٔ
حزاب ا

ٔ
فيها اال

  : وباول عن وظائف كان يجهلها التحليل الكالسيكي، فهي تشارك في

 نها
ٔ
حزاب السياسية تتولى عملية صنع القرار وظيفة ٕاصدار القواعد القانونية وتطبيقها والتقاضي بشا

ٔ
خر فٕان اال

ٓ
، وبتعبير ا

ثيرها ومراقبتها للمؤسسات السياسية الرسمية
ٔ
و بتا

ٔ
  .  السياسي وتنفيذه، وذلك بممارستها للحكم ا

                                                        
1
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 401 

2
 - « pour Frank J. Sorauf, le parti est, dans son activité et ses conduites aussi bien que dans ses structures, une réponse a l’environnement. ». Schwartzenberg Roger-

Gerard: sociologie politique… op.cit. 402 
3
 - David E. Apter : The politics of modernization. chicago, 5° ed, 1969, P : 181-182. Cité par Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique… op.cit.404. 

4
 Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique… op.cit. 404 
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  هم القنوات االتصالية: وظيفة االتصال
ٔ
حزاب تعتبر من ا

ٔ
نها تؤدي ٕالى تجاوز عالق، 1فاال

ٔ
همية هذه الوظيفة في ا

ٔ
ة وتكمن ا

فراد وتؤمن لها تعبيرا عاما ومسموعا بما  ،المواجهة التي تربط الحاكم بالمحكوم
ٔ
حزاب تتلقى مطالب اال

ٔ
بين السلطة والمواطن، فاال

حزاب في هذا السياق ليس ناقال للرسالة وٕانما هو معدل . لها من وسائل اتصال ال تتوفر للمواطن
ٔ
ن دور اال

ٔ
وتجدر إالشارة ٕالى ا

حز 
ٔ
ن اال

ٔ
ن دورها ليس صاعدا فقط وٕانما هو . اب تعمل على تجريد هذه المطالب من سماتها الفوضوية والمتطرفةكذلك، حيث ا

ٔ
كما ا

يضا ٕاخبار المواطنين بشؤون الحكم عامةاتصال هابط كذلك
ٔ
ن دورها ال يقتصر على ٕاخبار السلطة بمطالب المواطنين وٕانما ا

ٔ
ي ا

ٔ
، ، ا

حزاب الموجودة 
ٔ
داخل الحكومة، حيث تتولى دور الدفاع عن منجزاتها وتعمل على تحقيق وينطبق هذا على الخصوص على اال

هميتها
ٔ
 .مشروعيتها عن طريق ٕاقناع الناخبين با

 مر
ٔ
خرى تؤدي ٕالى دعم النظام السياسي وتكيفه مع محيطه، ويتعلق اال

ٔ
داء وظائف ا

ٔ
حزاب في ا

ٔ
التكيف بوظيفة  كما تساهم اال

  .2المحافظة عليه،

  
ٔ
حزاب السياسية ا

ٔ
لموند"يضا في نظر تساهم اال

ٔ
خرى، فبعد التعبير عن المطالب من قبل جماعات  "باول"و "ا

ٔ
داء وظائف ا

ٔ
في ا

ن كانت 
ٔ
جل تقديمها ٕالى مراكز القرار في شكل متجانس ومنسجم بعد ا

ٔ
حزاب بتجميع هذه المطالب وتنسيقها من ا

ٔ
الضغط تقوم اال

ساسها يتم اتخاذ القر ومطالب مشتتة، 
ٔ
ار النهائي من قبل المقررين السياسيين، واختزالها في بعض تحويلها ٕالى خيارات على ا

ن كانت عبارة عن مطالب فردية وكـثيرة،
ٔ
  . 3المطالب الجماعية بعد ا

مريكية  -ج
ٔ
حزاب اال

ٔ
سباب التي تجعل اال

ٔ
مريكية للدراسة سعيا ٕالى الوقوف على اال

ٔ
لة الحزبية اال

ٓ
خضع روبرت ميرتون بدوره اال

ٔ
لقد ا

مام النقد الذي 
ٔ
نها تؤدي تصمد ا

ٔ
مام كل هذه االنتقادات، فٕان ذلك يرجع ٕالى ا

ٔ
لة ٕاذا كانت قد صمدت ا

ٓ
ن هذه اال

ٔ
يوجه لها، ولقد اعتبر ا

مر ب
ٔ
مريكي، ويشير الكاتب بذلك ٕالى ثالث وظائف طالما تجاهلها الدارسون ويتعلق اال

ٔ
ساسية بالنسبة للمجتمع اال

ٔ
  : وظائف ا

 نسنة العالقات اال
ٔ
جتماعية عن طريق تقديم خدمات ٕانسانية للناخبين في شكل مساعدات قانونية وظيفة ٕاجتماعية تتمثل في ا

و مادية من قبل الحزب
ٔ
  .ا

  صحاب
ٔ
رباح اقتصادية فورية، وهذه الوظيفة تشبه نوعا من الوساطة بين الحكومة وا

ٔ
وظيفة تخويل امتيازات سياسية تمكن من ا

  .المقاوالت

 ف
ٓ
مريكية تفتح اال

ٔ
حزاب السياسية اال

ٔ
ن اال

ٔ
مامهم كما ا

ٔ
شخاص الذين تضيق ا

ٔ
اق لحراك اجتماعي للفائت المحرومة، والسيما اال

و انتمائهم ٕالى طبقة دنيا
ٔ
فاق تسلق المراتب االجتماعية بسبب انتمائهم العرقي ا

ٔ
  .ا

مريكية تؤدي ٕاذن وظائف ال تؤديها البنى االجتماعية الرسمية، ولهذا السبب فشلت محاوالت التطهير السياس
ٔ
حزاب اال

ٔ
ي، لذلك فٕان ٕان اال

ل كل محاولة ٕاللغاء بنية ٕاجتماعية قائمة 
ٓ
ن ما

ٔ
داء نفس الوظائف هوميرتون يعتبر ا

ٔ
  .  4الفشل طالما لم يتم ٕاحالل بنية بديلة قادرة على ا

حزاب الثورية الوظيفة المنبرية -د
ٔ
  لال

حزاب الشيوعية من الناحية النظرية تستهدف القضاء على النظام القائم وتغي
ٔ
نظمة ٕاذا كانت اال

ٔ
يره فٕانه بمجرد ظهورها داخل نظام من اال

خذون بعين االعتبار مطالب الفائت االجتماعية التي 
ٔ
ن ظهورها يجعل الحاكمين يا

ٔ
تؤدي وظيفة سميت بالوظيفية المنبرية، ومفاد ذلك ا

بالتالي عن العنف والثورة فتندمج يمثلها ويدافع عنها هذا الحزب، وعندما يتم ذلك تتراخى الروح القتالية لدى الطبقة العاملة وتتخلى 

                                                        
1
 - Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique… op.cit. 404 
2
 - Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique… op.cit. 404 
3
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 405 
4
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. P : 406 
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  2016 طنجةسبارطيل مطبعة 

 

 26

ثناء بمطالب محدودة
ٔ
وبهذه الطريقة يساهم حزب ثوري مضاد . بالتالي في المجتمع وتقبل بالوضع والنظام القائم محتفظة في نفس اال

  .1للنظام السياسي في شرعنة وتحقيق استقرار بعض عناصر هذا النظام

حزاب السياسية عامل دمج اجتماعي -ه
ٔ
  اال

نها تؤمن له االنغراس في المجتمع عبر توسيع ٕان هذه 
ٔ
الوظيفة تفيد النظام السياسي بقدر النفع الذي تسديه للحزب نفسه، ذلك ا

نوعا من االستجابة ٕان الحزب في هذه الحالة يجسد . قاعدته االنتخابية، بحيث ٕاذا لم يؤدها هذا الحزب يتحول ٕالى ظاهرة عارضة زائلة

   .داخل المجتمع ومؤسساته السياسيةلحاجة الناس الى االندماج 

فراد ٕالى االنتساب ٕالى الحزب 
ٔ
و لغيرها من  انطالقا من دوافع مختلفة،ويتم الدمج االجتماعي بسعي اال

ٔ
و عرقية ا

ٔ
اجتماعية ونفسية ا

سباب، وعند 
ٔ
وتجدر . يعيشون فيه مما يزيد اندماجهم في المحيط الذي ،يتيح لهم الحزب المشاركة في المهمات العامة ٕاليهانتسابهم اال

حزاب الجماهير غالبا ما تتوفر على 
ٔ
طر، فا

ٔ
حزاب اال

ٔ
كـثر تسلحا لذلك من ا

ٔ
طير تعد ا

ٔ
حزاب الجماهير ببنياتها المعدة للتا

ٔ
ن ا

ٔ
إالشارة ٕالى ا

طير الموجه لمنخرطيها ومناضليها
ٔ
  .هياكل متخصصة في التوعية والتا

فر 
ٔ
حزاب السياسية ال يتوقف عند حدود دمج اال

ٔ
ثر اال

ٔ
عندما يمكنها من تجاوز صراعاتها الفوئية  اد، بل ٕانه يمتد ٕالى الجماعاتٕان ا

حزابفٕان  كذلك.2ومطالبها الخاصة
ٔ
فراد والجماعات وتمثيلهم ونقل مطالبهم ٕالى النظام السياسي فٕانها  اال

ٔ
عندما تسعى ٕالى استقطاب اال

خرى، الشيء الذي ي
ٔ
فراد والجماعات اال

ٔ
هيئهم للقبول بتنازالت وتسويات باسم السلم والتوازن تقودهم ٕالى الوعي بوجهات نظر اال

حزاب فٕانه معرض لٕالنفجار متى لم يوجد نظام هذه الدولة بنية تقوم . االجتماعيين
ٔ
فٕاذا كان الوضع يبدو هادائ في الدول التي تمنع فيها اال

حزاب تعمل على تصريف الصراعات االجتماعية
ٔ
  .3وٕاعطائها صيغة سياسية واقعية بنفس الوظيفة، وعلى العكس من ذلك فٕان اال

حزابموارد ا: المبحث الرابع
ٔ
  ال

حزاب السياسية
ٔ
دوارها على مجموعة من الموارد، ومنها الموارد البشرية، والمالية وإاليديولوجية تعتمد اال

ٔ
حزاب. في ممارسة ا

ٔ
 فاال

دوارها اية فعالية دون موا
ٔ
ن تكون قوة اقتراحية دون رد مالية، كما ال يالسياسية ال يكون لها وجود بدون منخرطين، وال تكون ال

ٔ
مكن ا

رض
ٔ
  .فكرية مذهبية تنطلق منها في وضع برنامجها يةا

ول
ٔ
 المورد البشري : المطلب اال

ولى 
ٔ
ساسية اال

ٔ
ن السمة اال

ٔ
ينا في ٕاطار تعريف الحزب ا

ٔ
سس على تجمع بشري، وقد را

ٔ
ن تقوم لها قائمة ٕاذا لم تتا

ٔ
حزاب ال يمكن ا

ٔ
ٕان اال

ح
ٔ
ن نميز في هذا إالطار بين الفائت المختلفة من الموارد البشرية التي التي تميز اال

ٔ
شخاص، لكن من المناسب ا

ٔ
زاب هي كونها تجمع من اال

حزاب
ٔ
  تعتمد عليها، مما يمكننا من تمييز درجات مشاركة الناس في حياة هذه اال

                                                        
1
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. P :407 

2
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 259. 

3
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 159 
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  2016 طنجةسبارطيل مطبعة 

 

 27

  les élécteursالناخبون  -

ضعف من
ٔ
ن  صالحفهم يصوتون عادة في . االرتباط بالحزب وهؤالء يشكلون مجموعة بشرية تجسد الدرجة اال

ٔ
الحزب، لكن دون ا

ي عضوية بالحزب ودون مشاركة في حياة الحزب
ٔ
ي مثال في اجتماعاته ومؤتمراته1تربطهم ا

ٔ
ويبقى موعد االنتخابات هي الفرصة التي . ، ا

  .يعبرون فيها عن عالقتهم بالحزب ووفائهم له

  les sympathisants المتعاطفون -

نشطة الحزب، فهؤالء يحضرون في التجمعات العامة، ويشترون وهم 
ٔ
مجموعة من الناس الذي يمتازون باالهتمام الذي يولونه ال

موال
ٔ
حيانهم يمدونه باال

ٔ
كـثر حماسا للحزب مقارنة مع الناخبين. 2جريدة حزبهم، وا

ٔ
نهم ا

ٔ
كـثر قلنا ا

ٔ
ن يصل 3وٕان شئنا تمييزهم ا

ٔ
، لكن دون ا

  .رسميا في الحزببهم حماسهم ٕالى االنخراط 

و المنتسبون المنخرطون -
ٔ
  les adhérents ا

عضاء الحزب يعتبرونهؤالء وحدهم 
ٔ
  .4وما يميزهم هو توفرهم على بطائق الحزب، ويؤدون االشتراكات بشكل دوري . ا

  les militants المناضلون -

ميزهم ما يخصصونه من الوقت للقيام بمهام وهؤالء ي. وهي فئة من المنتسبين، وٕاذا جاز ذلك يمكن تسميتهم بالمنتسبين النشيطين

ثناء االنتخابات
ٔ
عضاء والدعاية للحزب ا

ٔ
  . حزبية من قبيل تنفيذ مقررات الحزب واستقطاب اال

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 246 

2
 - : Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  246 

3
حزاب السي: نعمان الخطيب. د - 

ٔ
 وما يليها 31: ص. س.م... اسية اال

4
 - : Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 246 
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  les dirigeants القادة -

هدافه
ٔ
يضا هم الذين . وهؤالء هم الذين يتحملون مسؤولية الحزب، ويسيرونه ويخططون ويحددون استراتيجيات بلوغ ا

ٔ
وهؤالء ا

خرى 
ٔ
حزاب اال

ٔ
و اال

ٔ
ويتحدد االنتماء ٕالى هذه الفئة الحزبية عادة على ضوء االنتخابات . يمثلون الحزب في مفاوضاته مع السلطة السياسية ا

  1الحزبية

  المورد االيديولوجي: المطلب الثاني

فكاريراد بااليديولوجيا نظاما من 
ٔ
حزابوالقيم، الذي تحيل عليه  اال

ٔ
هدافها  ،2والتشكيالت السياسية اال

ٔ
كيد هويتها، وتوضيح ا

ٔ
بغرض تا

حزابوتمييز نفسها عن غيرها من 
ٔ
  .اال

الرغبة في التعريف بالمقوم الفكري، الذي يشكل ٕالى جانب العامل البشري، بسبب  ٕاالهذا الموضوع ضمن محاور الدراسة،  ٕادراجما و

حدى المرتكزات 
ٔ
ساسيةوالمورد المالي ا

ٔ
حزاب اال

ٔ
نشطته،  غنييستفٕاذا كان الحزب ال . لال

ٔ
عن الناخبين وال عن الموارد المالية لتمويل ا

يضافٕانه ال يمكن ان يستغني 
ٔ
فكارعن  ا

ٔ
ساسالتي هي  وااليدولوجيا اال

ٔ
يضاومنطلق القيام بدوره االقتراحي، وهي  ا

ٔ
سبب الصراع بين  ا

حزاب
ٔ
فكاره، فالغاية النهائية للحزب من االنتخابات ومن تولي السلطة هو جعل اال

ٔ
  .اته واقتراحاته وبرامجه قيد التطبيقومعتقد ا

همية التي تحتلها االيديولوجيا الحزبية تتغير من دولة ٕالى  بإالشارةوجدير 
ٔ
ن اال

ٔ
خرى ٕالى ا

ٔ
، فالجانب إاليديولوجي ليس حاسما في ا

حزاب
ٔ
حزاب الواليات المتحدة، فالمعطى إاليديولوجي هو معطى ثانوي لدى هذه اال

ٔ
  . 3ٕاقامة الفروق بين ا

ن
ٔ
ن اثر االيديولوجيا يتغير من زمن ٕالى اخر كما ا

ٔ
مور التي تجدر إالشارة ٕاليها هو ا

ٔ
، فبينما كان المدخل إاليديولوجي حاسما في 4من اال

 منذ سقوط جدار برلين واالتحاد السوفييتي 
ٔ
حزاب خالل السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، فان هذا المدخل بدا

ٔ
التمييز بين اال

  .يفقد بريقه

خرى داخل نفس المجتمع، وذلك بحسب المناخ السياسي المهيمن، وق
ٔ
د يتبدل اثر هذا المتغير إاليديولوجي من فترة تاريخية ال

نظمةفعندما تمر 
ٔ
ثناءالسياسية بفترات التوافق ال يظهر لاليديولوجيا في هذه  اال

ٔ
ثر،  اال

ٔ
نال يمكن  ٕاذمن ا

ٔ
نذاكنميز  ا

ٓ
حزاب  ا

ٔ
 ٕاالبين اال

  .5التاريخي بالعودة ٕالى ماضيها

نوتكاد تجمع الدراسات 
ٔ
سس على انقسامات كـثيرة، منها الغنى والفقر إاليديولوجيةالتمايزات  ا

ٔ
 ط، المركز والمحيوالدولةالدين ، تتا

كيد على اختالف هذه . القرية والمدينةو
ٔ
ن من الواجب التا

ٔ
سسغير ا

ٔ
خرمن مجتمع  اال

ٓ
، وذلك بحسب الخصوصية الثقافية واالقتصادية ال

  ٕالى ابرز العائالت السياسية إالطاروسنتطرق في هذا  .جتماعية والجغرافية والتاريخيةواال

 ة الليبراليةلعائلا 

حزاب الليبرالية 
ٔ
سمالي بمشروعها السياسي الهادف ٕالى ضمان استمرار وتقدم المجتمع الليبرالي واقتصاده"وتتميز اال

ٔ
 ٕاقامةوٕالى . 6"الرا

يضاويمتاز الليبراليون . 7"من الملكية الخاصةنظام دستوري يضمن الحريات كما يض"
ٔ
، الدولة وسياستها التدخلية ٕازاءبحذرهم الشديد  ا

 ."دعه يمر، دعه يعمل"فهم يتبنون شعار 

                                                        
1 - : Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 247 
2
 - Meny Yves : politique comparée … op.cit.  P :50 

3
 - Meny Yves : politique comparée … op.cit.  P : 50 

4
 - Meny Yves : politique comparée … op.cit. p : 50 

5
 - Seiler Daniel-Louis : la politique comparée. Armand colin paris 1982. p : 112 

6
 - Seiler Daniel-Louis : la politique comparée… opcit. p : 114 

7
 - Meny Yves : politique comparée … op.cit. p :  51 



 : الكـتابعنوان 
ٔ
ي العامالقوى السياسية، اال

ٔ
  حزاب والجماعات والرا

شحشاحدين رالنو الدكـتور  :المؤلف
ٔ
  ا

 0-617-38-9954-978: ، الترقيم الدولي MO 4101 2016: القانوني إاليداع
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 حزاب المحافظة
ٔ
  اال

حزاب الليبرالية في الكـثير من المواضيع، منها دفاعهم عن الملكية الخاصة ال يختلف المحافظون
ٔ
ي مواضيع لكنهم يختلفون ف. عن اال

خرى من بينها 
ٔ
نهما

ٔ
ن قوتها هو  ٕازاءمتحفظون  ا

ٔ
ساسالحريات، ويفضلون القبضة الحديدية للدولة، ال

ٔ
  . قوة االقتصاد ا

ن تسخر باتجاه التدخل في المجال االقتصادي، لذلك فتدخلها مقبول كدولة البوليس وليس كـقوة اقتصادية
ٔ
ن قوتها ال يجب ا

ٔ
. غير ا

حزابا ستمد من تسميتهيضاف ٕالى هذه الخصائص ما ي
ٔ
حزابالمحافظة، فهي  باال

ٔ
 .1من التغيير تحذر ا

 العائلة االشتراكية 

ثر السياسي للطبقة العاملة
ٔ
حزاب االشتراكية انطالقا من البحث عن اال

ٔ
ت اال

ٔ
فبعدما تحولت الدول المتقدمة خالل القرن . لقد نشا

صبحتالتاسع عشر ٕالى نظام االقتراع العام 
ٔ
ي من الطبقة العمالية  ا

ٔ
قوية بعدد العمال، لكن دون حزب يمثلها في دواليب السلطة، ا

حزاب الممثلة للطبقات العمالية
ٔ
سيس هذه اال

ٔ
 .دون قدرة  على ترجمة مطالبها وشعاراتها على ارض التطبيق، لذلك تم التفكير في تا

ثرت الكـثير من 
ٔ
حداثوقد ا

ٔ
ت االختالفات على وجه الخصوص حول تمحور و .ه العائلةوالمحطات على االنسجام الداخلي لهذ اال

ساليب، فبينما مال الشيوعيون ٕالى خيار الثورة  وقلب النظام لالستيالء على السلطة، نجد االشتراكيين يميلون ٕالى موضوع السلطة
ٔ
 اال

  .الشرعية والديمقراطية في توليها، فهم يقبلون باالنتخابات

 وتوزيعالمساواة االقتصادية واالجتماعية  ٕاقرارٕالى هذه العائلة تتفق حول ضرورة ، فان اغلب التيارات الحزبية التي تنتمي وٕاجماال

 .2الثروة والقضاء على مظاهر الالمساواة

                                                        
1
 - Meny Yves : politique comparée … op.cit. p :  54 

2
 - Meny Yves : politique comparée … op.cit. p : 61 et s 
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 حركة البيئيين 

رض والجنس 
ٔ
الحركة البيئية هي تعبير عن رفض التقدم المدمر للطبيعة، وعن رفض للخيار التكنولوجي الذي تهدد مخاطره كوكب اال

مثلة . يعيش عليهاالبشري الذي 
ٔ
تي من التسابق النووي هذهومن ا

ٔ
  . 1المخاطر ما يا

حزابالحركة،  هذهولقد شهدت 
ٔ
صبح مفهوم البيئة يؤخذ عندها التي تن واال

ٔ
ضوي في ٕاطارها توسيعا في مجاالت احتجاجها، فقد ا

  .بمعناه الواسع ولم يعد يقتصر فقط على البيئة الطبيعية

حزاب تعارض 
ٔ
صبحت هذه اال

ٔ
، وباختصار تنظر ٕالى البيئة كمفهوم 2، وتعارض العنصريةإالنسانالتسلح وتدعو ٕالى احترام حقوق لقد ا

  .واسع يتخذ معنى شروط الحياة المستقبلية إالنسانية الكريمة

حزابل ماليال ردالمو : المطلب الثالث
ٔ
  ال

حزاب السياسية وظائف هامة، ترجع بالفائدة على المجتمع والدولة، وعلى 
ٔ
عموم الحياة العامة، وٕاذا كانت المساحة ال تسمح تؤدي اال

حزابهنا بإالشارة ٕالى كل وظائف 
ٔ
نها تؤدي وظائف الدمج، وتحقق االستقرار السياسي اال

ٔ
، وتزود واالجتماعي، فٕاننا سنذكر رغم ذلك با

روقة ودواليب وهيائت ا
ٔ
ن العام بعد تكوينها داخل ا

ٔ
دائها لوظيفة مؤسسات الدولة بالنخب التي تتولى تدبير الشا

ٔ
لحزب، ٕاضافة ٕالى ا

ا ٕالحدى المرتكزات ههذا فضال عن تجسيد. اقتراحية من خالل اقتراح البدائل والحلول للمشاكل التي تطرح على النظام السياسي

ساسية
ٔ
ن مؤسسات الدولة تعتمد كـثيرا على  اال

ٔ
حزابللديمقراطية، بحيث ا

ٔ
ا في تنشيط العملية الديمقراطية، وخاصة في جانبه اال

  .االنتخابي

ن تؤديها 
ٔ
مام هذه الوظائف التي ينبغي ا

ٔ
حزابوا

ٔ
السياسية، فٕان هناك الكـثير من التكاليف التي تتحملها، وبدونها ال يمكن للحزب  اال

ن تقوم له 
ٔ
ن يؤدي وظائفهقائمةا

ٔ
و ا

ٔ
ي العام والنخب، وعقد المؤتمرات ، ا

ٔ
والمشاركة في االنتخابات، واقتراح والتجمعات ، فتكوين الرا

نشطة يحتاج تنشيطها وتحريكها 
ٔ
  .موارد مالية مهمة ٕالىالبدائل، كلها وظائف وا

جل هذه الغاية 
ٔ
حزابتعتمد ومن ا

ٔ
داء  اال

ٔ
موالعلى  وظائفهاالسياسية في ا

ٔ
ن ٕاثرهانستطيع على . تستمدها من مصادر مختلفة ا

ٔ
نميز  ا

حزاببين التمويل الخاص 
ٔ
  .والتمويل العمومي لال

  حزابالتمويل الخاص
ٔ
  السياسية لال

  :عشر على التمويل الخاص، ويتشكل هذا التمويل من التاسعلقد اعتمدت االحزاب السياسية منذ ظهورها مع مطلع القرن 

عضاء -
ٔ
  ؛واجبات انخراط اال

نالمداخيل المستوحات من  -
ٔ
  شطة االجتماعية والثقافية للحزب؛اال

و العينية -
ٔ
  ؛الهبات والوصايا والتبرعات النقدية ا

برزها بمصادره المختلفة ٕاشكاليات كـثيرةالخاص ويطرح التمويل 
ٔ
  :من ا

 اشتراكات المنخرطين تراجع حجم -

                                                        
1
 - Meny Yves : politique comparée … op.cit. p : 69 

2
 - Meny Yves : politique comparée … op.cit. p : 69 
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ساسيالمصدر التمويلي  شكلت تبعدما كانف
ٔ
كـثر ديمقراطية، فإ  اال

ٔ
حزابفي تمويل مالية  ان دورهواال

ٔ
دنى ٕالىتراجع  اال

ٔ
 ،1مستوياته ا

صابالفتور الذي  ٕالى هذا التراجع البعض ويرجع
ٔ
مل السياسي عامة، هذا الذي يتخذ مظهرا له، تقلص عدد المنخرطين الناس تجاه الع ا

حزابفي 
ٔ
 .السياسية اال

مرجاز تفسير هذه الظاهرة، فان  وٕاذا
ٔ
حزابتكـتيكات في تغير  ٕالى إالشارةيقتضي  اال

ٔ
مام تراجع دور  اال

ٔ
واستراتيجيتها، خصوصا ا

حزاب. تراجع دور االيديولوجيا المحددات التقليدية للمشاركة السياسية، ونقصد بذلك على الخصوص
ٔ
السياسية لم تعد تستهدف كـثرة  فاال

صواتالمنخرطين، وٕانما كـثرة 
ٔ
باعتبارهم وسيلة فعالة  ٕاالاستقطاب المنخرطين فذلك ال يكون  ٕالى ا جنح بعضهااالنتخابية، وٕاذ اال

  .الشفوية االنتخابية للدعاية

ساسهويجد هذا القول 
ٔ
حزاب ، في ما لوحظ من تغير في خطابا

ٔ
صبحالسياسية في اغلب التجارب العالمية، فقد  اال

ٔ
من الصعب  ا

ساسالتمييز بينها على 
ٔ
هيلها  ا

ٔ
الخط المذهبي والسياسي، فالحزب االشتراكي لم يعد يرى حرجا في تطبيق الخوصصة وتشجيع المقاولة وتا

كيد على ضرورة مراعاة القدرة من خالل منحها ما يلزمها من االمتيازات الضريبية، مثله مثل الحزب الليبرالي 
ٔ
الذي لم يعد ينسى التا

  .الشرائية للمواطن، ويوافق على مجانية التعليم، وعلى تعميم بعض الخدمات االجتماعية

صبحنا نرى 
ٔ
خر ا

ٓ
حزابمن جانب ا

ٔ
نواعتتعالى عن كل  اال

ٔ
استقطاب  ٕالىالخطاب السياسي القائم على التمايزات الطبقية، فهي تسعى  ا

صواتكل 
ٔ
صواتاستقطاب  ٕالىبل  ،اال

ٔ
هداف، لذلك نجدها تؤكد في خطاباتها على القيم كل الطبقات والفائت االجتماعية ا

ٔ
التي  واال

كيد على قيم المواطنة والتقدم والتنمية والتسامح واالختالف، وغيرها من القيم التي  بٕاجماعتحظى 
ٔ
كل الفائت والناس، من قبيل التا

نها الجميع
ٔ
حزاب على مواضيعشطيب الكـثير من في مقابل ت. يتفق بشا

ٔ
  .الصراع الطبقي والثورة والبروليتاريا وغيرها اال

                                                        
1
حمد بوز  - 

ٔ
 .وما يليها 39: ص. 2005دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، . دراسة في مالية االحزاب: المال والسياسة: ا
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نشطة االجتماعية والثقافية للحزب  -
ٔ
 المداخيل المستوحات من اال

حزابالتي تجنيها يراد بهذه المداخيل تلك و
ٔ
حزابما قد تجنيه بعض  ٕالىمن الجرائد ومختلف المطبوعات التي تنشرها، ٕاضافة  اال

ٔ
 ،اال

  .من امتالك المطبعة ،مثال

حزاب
ٔ
، تحت ضرورة التوفر على منبر  فاال

ٔ
و بحثا عن "قناة تواصلية تساعده على نشر خطابه وسط المجتمع"و ٕاعالميالسياسية تلجا

ٔ
، ا

يضا دارا للطبع ٕالىالموارد المالية، 
ٔ
ن القليل من هذه . خلق جرائدها، وبعضها ينشئ ا

ٔ
الجرائد هي لكن الواقع يثبت خاصة في المغرب، ا

نالتي تستطيع 
ٔ
حزاب التي  ا

ٔ
صدرتهاتحقق ما يكـفي من المبيعات، فيما يبقى غيرها يعيش عالة على اال

ٔ
  .1ا

و العينية -
ٔ
  الهبات والوصايا والتبرعات النقدية ا

مام تراجع حجم مساهمات المنخرطين وقلة مداخيل
ٔ
حزاب في مواجهة نفقات العمل السياسي، وا

ٔ
مام الصعوبات المالية لال

ٔ
ها من ا

حزابالصحف والمنشورات التي تصدرها 
ٔ
و، وانعدام اال

ٔ
 قلة التمويل العمومي،  ا

ٔ
خر من التمويل الخاص، يتخذ شكل الهبات  ٕالىتلجا

ٓ
نوع ا

  .والتبرعات النقدية والعينية

ردناوٕاذا 
ٔ
مثلةٕاعطاء  ا

ٔ
و ا

ٔ
و كمقاوالت وشركات، ا

ٔ
فراد ا

ٔ
نا مصدره هو الخواص كا

ٔ
كهيائت اجتماعية  عن هذا النوع من التمويل قلنا ا

  .وسياسية من نقابات وجمعيات وهيائت مهنية

ولقد ارتبط الحديث عن هذا النوع من التمويل بالمشاكل التي يطرحها، فهو مصدر الكـثير من الفضائح التمويلية السياسية التي 

لمانيا وفرنسا والواليات المتحدة 
ٔ
مريكيةعاشتها دول رائدة في الديمقراطية، كا

ٔ
حزاب ، ففي كـ2اال

ٔ
ثير من الحاالت اكـتشف القضاء توصل اال

رصدة مالية سرية استعملها في تمويل حملته االنتخابية
ٔ
 .با

نظمةعملت  ٕاثرهاويمتاز هذا النوع من التمويل بسلبيات كـثيرة، على 
ٔ
القانونية الوطنية على اختالفها جاهدة لتنظيمه والتقليل  اال

ثيراته السلبية على العمل السياسي، وم
ٔ
  : ن هذه السلبياتمن تا

 المساواة بين االحزاب والمرشحين -
ٔ
 المساس بمبدا

 .رهن القرار الحزبي، وعلى اثره القرار السياسي لمؤسسات الدولة بيد التجمعات المالية واللوبيات والجماعات الضاغطة -

ن السياسي -
ٔ
ن اكـتشاف فضائح الرشوة واعتماد المساس بمشروعية الشا

ٔ
حزاب، فمن شا

ٔ
ن والمرشحين ع اال

ٔ
لى المال الخاص، ا

 يمس بسمعة كل السياسيين وبثقة المواطنين في مؤسسات الدولة

سبابلهذه 
ٔ
ت الدول التفكير في الحد من اثر المال الخاص في العملية السياسية، فانتجت ما يصطلح عليه اال

ٔ
، ولغيرها، بدا

  .بالتمويل العمومي

 حزاب: الفقرة الثانية
ٔ
  التمويل العمومي لال

حزابلعمومي ان التمويل ا
ٔ
خيرالسياسية، ال ينبع فقط من الرغبة في الحد من سلبيات التمويل الخاص، فهذا  لال

ٔ
لم يرد في تفكير  اال

ي دولة منعه بشكل نهائي، وذلك يرجع 
ٔ
ن ٕالىا

ٔ
حزابالدولة يصعب عليها تحمل تكاليف كل  ا

ٔ
ن ٕالىالقائمة، ٕاضافة  اال

ٔ
مساهمة الخواص  ا

حزابفي مالية 
ٔ
  .هي جزء من التجسيد والتعبير عن انتمائهم الحزبي ٕاليهاالتي ينتمون  اال

                                                        
1
حمد بوز  - 

ٔ
 .وما يليها 55: ص. س.م... المال والسياسية : ا

2
 - voir sur le net : - Sébastien Carrière : Le financement des campagnes électorales aux USA, 1998. http://www. geocities.com  

- Un scandale français, le financement de la vie politique. http://www. cheminade.org 
- le financement des compagnes électorales. http://www. usinfo.state.gov 
 



 : الكـتابعنوان 
ٔ
ي العامالقوى السياسية، اال

ٔ
  حزاب والجماعات والرا

شحشاحدين رالنو الدكـتور  :المؤلف
ٔ
  ا

 0-617-38-9954-978: ، الترقيم الدولي MO 4101 2016: القانوني إاليداع
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بما يقيم الحياة السياسية على مبادئ المساواة والشفافية،  عقلنته ٕالىي هذا المجال نموذجا يهدف لذلك يتخذ تدخل الدولة ف

  .ويحفظ القرار السياسي الحزبي من هيمنة المال، الداخلي منه والخارجي

 الدولة في هذا الم
ٔ
  :جملة من التدابير، منها ٕالىجال وتلجا

حزابمنع اعتماد  -
ٔ
موالعلى  اال

ٔ
جنبية اال

ٔ
  اال

فرادتحديد سقف مساهمة  -
ٔ
حزابفي تمويل الحزب، وفي هذا السياق نجد قانون  اال

ٔ
قصى  100.000المغربي قد حدد  اال

ٔ
درهم كا

ن تبلغه مساهمة المتبرع الواحد
ٔ
  1حد يمكن ا

موالومصادر  عن حجم إالعالنويراد بذلك : الشفافية -
ٔ
حزابالتي تتلقاها  اال

ٔ
 اال

حزابحيث تسند مراقبة تدبير مالية : المراقبة -
ٔ
  هيئة قضائية ٕالى اال

حزابضمان المساواة بين المرشحين "ي، على فكرة والتمويل يويستند تدخل الدولة التنظيمي والرقاب
ٔ
ن  واال

ٔ
السياسية، ذلك ا

فكاره وبرنامجه كانت ٕاذا ٕاالالمنافسة السياسية ال تكون متساوية 
ٔ
قابلة للمقارنة، وهو ما  ،الوسائل التي يتوفر عليها كل مرشح للتعريف با

خرى يعني بعبارة 
ٔ
ن ال تحسم بواسطة ا

ٔ
ن المنافسة السياسية يجب ا

ٔ
موال، ا

ٔ
ي غير  ٕاذا ٕاالفهي ال تكون حرة ...  اال

ٔ
كانت الترشيحات حرة، ا

والمرشح  ٕاقصاء ٕالىمما يؤدي  مقيدة بارتفاع التكلفة الباهظة للحمالت االنتخابية،
ٔ
الحزب الذي ال يتمكن من الحصول على ما يصرفه  ا

  .2على نشاطه االنتخابي بوجه خاص

ساس هذا التمويل العمومي، فنجده في 
ٔ
ما عن ا

ٔ
دوارا

ٔ
حزابوالوظائف التي تؤديها  اال

ٔ
السياسية، فهي تنظم المواطنين وتمثلهم، كما  اال

ن
ٔ
حزابفي ظل وجود  ٕاالقيم الديمقراطية التمثيلية ال تست ا

ٔ
دواره هذ. السياسية اال

ٔ
تعترف بها الدساتير الكـثيرة، ونجد الدستور المغربي  اال

نعلى  إالطارينص في هذا 
ٔ
حزاب ا

ٔ
خرى جانب هيائت  ٕالىتساهم  اال

ٔ
، هذا الدور الذي تم تكريسه رسميا 3وتمثيلهمفي تنظيم المواطنين  ا

كـثربشكل 
ٔ
حزابتور بموجب قانون وضوحا وشمولية مقارنة مع الدس ا

ٔ
4الصادر في المغرب في فبراير  اال

2006.  

ساسية صور ويميز عادة بين ثالث 
ٔ
  :يتخذها التمويل العموميا

  على تسيير الحزب لٕالنفاقمساعدة سنوية تمنح  -

 مساهمة تمنح للمساعدة على تغطية نفقات الحمالت االنتخابية -

 مساهمة تتخذ شكل دعم صحافة الحزب -

حزاب من استعمال إالعالم العمومي في حمالتها االنتخابيةٕاضافة ٕالى تمك -
ٔ
 ين اال

                                                        
1
ى: 28المادة " -    :تشتمل الموارد المالية للحزب عل

 -راط االعضاء،واجبات انخ 
  و القيمة االجمالية لكل واحدة منها

ٔ
ى ان ال يتعدى المبلغ االجمالي ا و العينية عل

ٔ
  درهم في السنة لكل متبرع، 100.000الهبات والوصايا والتبرعات النقدية ا

 العائدات المرتبطة باالنشطة االجتماعية والثقافية للحزب  
 دعم الدولة". 

2
حزاب السياسيةالتمويل العمو: حسن جماعي. ذ - 

ٔ
 .46: ص 2005يونيو . مجلة طنجيس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة. مي لال

3
ى ما يلي 1996ينص الفصل الثالث من الدستور المغربي لسنة  -  حزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم الموا: " عل

ٔ
 ."طنين وتمثيلهماال

4
تي -  

ٓ
ى اال حزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم: "، حيث تنص المادة الثانية عل

ٔ
هيل . تساهم اال

ٔ
وهي بهذه الصفة، تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتا

ى تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي   ."نخب قادرة عل
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ولها ولقد قطع المغرب المستقل مراحل مختلفة في تعامله مع اشكالية
ٔ
مع صدور ظهائر الحريات  التمويل السياسي، كان انطالق ا

حزابالعامة، وتتميز هذه المرحلة بحظر اعتماد 
ٔ
فرادساهمة ، وبتحديد سقف م1على التمويل الخارجي اال

ٔ
في مالية الحزب، فقد حدد في  اال

هم، لكن 2درهم 240
ٔ
  . 3ما ميز هذه المرحلة هو الحظر النهائي للدعم العمومي ا

نغير 
ٔ
حزابحظر مساعدة الدولة  ا

ٔ
ما على المستوى الواقعي والسري فقد كانت الدولة تقدم دعما ماليا لال

ٔ
، كان حظرا رسميا فقط، ا

حزاب
ٔ
برزها ماالسياسية، وهناك ال لال

ٔ
حزاب  كـثير من الوقائع المؤكدة لذلك من ا

ٔ
، إالدارةدرج القاموس السياسي المغربي على تسميته با

حزابكناية على الدعم الذي كانت تتلقاه هذه 
ٔ
  .4من الدولة اال

حزاب مرحلته الرسمية والشرعية ٕاال سنة 
ٔ
صبح ابتداء من هذه السنة دع1986ولم يدخل التمويل العمومي لال

ٔ
ما علنيا وشرعيا، ، فقد ا

علن المغفور له الحسن الثاني في رسالة 
ٔ
ول عن تخصيص  ٕالىفقد ا

ٔ
مليون درهما سنويا لدعم الصحافة الوطنية ومساعدة  20الوزير اال

صبح هذا القرار ساريا منذ القانون المالي لسنة 
ٔ
حزاب السياسية والمنظمات النقابية، وقد ا

ٔ
1987اال

5 .  

حزابمن هذا التاريخ النصوص المتعلقة بتمويل  وقد توالت في المغرب ابتداء
ٔ
مرسوم ينص على  1992السياسية، فقد صدر سنة  اال

خر هذه النصوص هو قانون 
ٓ
حزابتمويل الدولة للحمالت االنتخابية، وكانت ا

ٔ
2006السياسية الصادر في فبراير  اال

هم ما ميز هذ. 6
ٔ
ا ومن ا

قامه بين
ٔ
حزابوالمشاركة االنتخابية، فلتحصل دعم العمومي، الحصول على ال القانون هو الربط الذي ا

ٔ
المخصص  على الدعم السنوي اال

ن يحصل على نسبة 
ٔ
صوات المعبر عنها في االنتخابات%  5لتغطية مصاريف التدبير يتعين على الحزب ا

ٔ
قل من عدد اال

ٔ
وهو ما  .7على اال

حزاب ينطبق على الدعم المتعلق بتغطية مصاريف الحمالت االنتخابية، فهذه 
ٔ
في  المشاركةوكما يظهر من علتها فهي ال تسلم لغير اال

خرى المقاطعة مثال
ٔ
حزاب اال

ٔ
  .االنتخابات، دون اال

وانها ومن الشروط الهامة التي اقترن بها الدعم
ٔ
من القانون تنص على  40وفي هذا االطار نجد المادة . نجد عقد المؤتمرات الحزبية في ا

ن 
ٔ
. من هذا القانون 29خمس سنوات يفقد حقه في االستفادة من الدعم السنوي المشار ٕاليه في المادة  كل حزب ال يعقد مؤتمره خالل"ا

  ".يسترجع الحزب حقه في االستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته

مالمن  الكـثيروهذا الشرط يعقد عليه 
ٓ
عدد من الظواهر المرضية في سبيل دمقرطة الحياة الحزبية، وعلى الخصوص القضاء على  اال

حزابالتي تصيب 
ٔ
برزها، عدم عقد المؤتمرات وعدم حدوث التناوب على المسؤوليات والهيائت الحزبية اال

ٔ
، وغياب السياسية، ومن ا

  .الديمقراطية واالنشقاقات

صناف: خامسالمبحث ال
ٔ
حزاب السياسية ا

ٔ
  اال

ي تصنيف مقنع متفق عليه من قبل علماء قبل االنتقال ٕالى تسليط الضوء على بعض التصنيفات البد من 
ٔ
إالشارة ٕالى غياب ا

ورغم ذلك فٕان . 8السياسة، وهذا يرجع ٕالى الصعوبة التي يطرحها الواقع المتحرك الذي يصعب إالمساك به بواسطة جهاز مفاهيمي جامد

ت على الظاهرة الحزبية، بحيث نميز اليوم بين التصني
ٔ
  . فات التقليدية والتصنيفات الجديدةعلم السياسة واكب التطورات التي طرا

                                                        
1
 - art 17 du Dahir n° 1-58-376 du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association.  

2
 - art 6 du Dahir n° 1-58-376 du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association.  

3
 - « les partis politiques et les associations à caractère politique ne peuvent recevoir de facon directe ou indirecte de subventions de l’Etat, des municipalités ou 

d’autres collectivités publiques, des offices et établissements publics ». Article 18 du Dahir n° 1-58-376 du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association. 
4
حمد بوز  - 

ٔ
ن هذه الوقائع ا

ٔ
 .وما يليها 59: ص. س.م... المال والسياسة : يراجع بشا

5
حمد بوز  - 

ٔ
 .74: ص. س.م... المال والسياسة : ا

6
حزاب السياسية 36.04، بتنفيذ القانون رقم 2006فبراير  14صادر في  1.06.18ظهير شريف رقم  - 

ٔ
 المتعلق باال

7
ح 29المادة  - 

ٔ
ى نسبة تمنح الدولة لال صوات المعبر عنها في االنتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر االنتخابية المحدثة وفقا %  5زاب السياسية التي تحصل عل

ٔ
قل من عدد اال

ٔ
ى اال عل

حكام المادة 
ٔ
 .يقيد المبلغ اإلجمالي لهذا الدعم في قانون المالية. االمتعلق بمجلس النواب دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره 31-97من القانون التنظيمي رقم  2ال

8
 : Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 263 
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ول
ٔ
  التصنيفات التقليدية: المطلب اال

خرى محايثة له، وٕاذا كانت هذه  1951نميز داخل هذه الفئة بين التصنيف البنيوي الذي وضعه موريس دوفرجي منذ 
ٔ
وتصنيفات ا

نها ترجع ٕالى قرون خلت، فهي تصنيفا
ٔ
نها تقليدية فال يعني ذلك ا

ٔ
ت كانت متداولة خالل النصف الثاني من القرن التصنيفات توصف با

  . 1العشرين

ولى
ٔ
حزاب الجماهير: الفقرة اال

ٔ
طر وا

ٔ
حزاب اال

ٔ
  ا

حزاب كما قد يوحي به مصطلح الجماهير، وٕانما يستند على معطيات 
ٔ
هذا التصنيف ال ينطلق من عدد المنخرطين في هذه اال

طرمن بينها سعي الحزب ٕالى است .وخصائص بنيوية تميز كل صنف
ٔ
عيان واال

ٔ
ي على اال

ٔ
م اكـتفاؤه وتركيزه على النوعية، ا

ٔ
  .قطاب الكـثرة ا

طر
ٔ
حزاب اال

ٔ
  Partis de cadres ا

طر 
ٔ
حزاب اال

ٔ
قدم النماذجهي ا

ٔ
لقد شكلت في ظل نظام االقتراع المقيد التعبير السياسي على الطبقات المهيمنة،  الحزبية، ا

  :وهي تمتاز بسمات ثالثة والبرجوازية على وجه الخصوص،

طر ال تسعى ٕالى زيادة عدد المنتسبين -
ٔ
حزاب اال

ٔ
ولى في كون ا

ٔ
ن يفسر بوجود فارق عددي 2تتمثل السمة اال

ٔ
، وهذا المعطى ال يجب ا

طر تمتنع عن 
ٔ
حزاب اال

ٔ
ن ا

ٔ
ن نعتقد با

ٔ
صوات المحصل عليها في االنتخابات، كما ال يجب ا

ٔ
حزاب الجماهير من حيث عدد اال

ٔ
بينها وبين ا

فراد
ٔ
ن يكون هناك عدد كبير من  قبول انتساب اال

ٔ
همية لالنخراط، والمهم لديها ا

ٔ
نها ال تولي ا

ٔ
مر ا

ٔ
تيح لها ذلك، كل ما في اال

ٔ
ٕاليها ٕاذا ما ا

ثير، القادرون على 
ٔ
شخاص ذوي النفوذ والتا

ٔ
الناخبين ال الكـثير من المنتسبين، وهي تعوض هذا النقص في عدد المنخرطين باستقطاب اال

ن يحصدوا للحزب عددا كبيرا
ٔ
و بدعم مرشحي الحزب ا

ٔ
صوات ٕاما بتقدمهم ٕالى االنتخابات باسم الحزب ا

ٔ
اعتمادا على وضعهم  ،من اال

ثير على اختيارات الناخبين
ٔ
و المادي الذي يمكنهم من ممارسة نفوذ وتا

ٔ
  .3االجتماعي ا

شخاص الذ
ٔ
عيان، وهؤالء هم اال

ٔ
حزاب يرادف مصطلح اال

ٔ
طر الذي يلصق بهذا النوع من اال

ٔ
ين يمتلكون شهرة على ٕان مصطلح اال

و المحلي بما يمتلكونه من عالقات متنوعة مع السكان
ٔ
ي بالنظر ٕالى  المعنوي وضعهم االعتباري ل انظر  ،الصعيد الوطني ا

ٔ
و المالي، ا

ٔ
ا

و بالنظر ٕالى ٕامكانياتهم المالية، وهم بذلك يمثلون قوة سياسية ومالية تغني حز 
ٔ
و موقعهم داخل السلطة ا

ٔ
طر مكانتهم االجتماعية ا

ٔ
ب اال

نشطته وحملته
ٔ
سمال  االطر االنتخابية، بالنظر ٕالى ما يوفر عن كـثرة المنتسبين وعن االعتماد على اشتراكات المنخرطين لتمويل ا

ٔ
من را

  .سياسي وما يقدمونه من دعم مالي للحزب

طر تتمثل في ضعف التنظيم الحزبي، وٕاذا كانت قلة المنخرط
ٔ
حزاب اال

ٔ
سباب التي تؤدي ٕالى ٕان السمة الثانية التي تميز ا

ٔ
حد اال

ٔ
ين ا

طر المنضوون تحت لواء الحزب بقدرما يحفزهم ا
ٔ
عضائه يعد عامال رئيسيا، فاال

ٔ
صل االجتماعي ال

ٔ
لنشاط السياسي بقدرما ذلك، فٕان اال

وقاتهم، التزاماته يتهربون من
ٔ
غلب ا

ٔ
عيان لهم مشاغلهم التي تستنفذ ا

ٔ
و اال

ٔ
طر ا

ٔ
لذلك يصعب عليهم  كلما كان مثقال باالنضباط الحزبي، فاال

همية الكـثير من الهياكل الحزبية
ٔ
نشطة الحزب باستمرار، الشيء الذي يقلل من ا

ٔ
  .مواكبة ا

حزاب، فهؤالء ال ينضبطون
ٔ
طر عندما ننظر ٕالى عالقتها بالبرلمانيين المنتمين ٕالى هذه اال

ٔ
حزاب اال

ٔ
دائما  ويظهر ضعف التنظيم لدى ا

جهزة الحزبية
ٔ
ي تغيير انتمائهم الحز  ووسيلة الضغط، 4لمقررات اال

ٔ
لوانهم السياسية، ا

ٔ
بي، التي يمتلكونها تكمن في قدرتهم على تغيير ا

ثر عالقتهم بناخبيهم
ٔ
في حين ال يكون  .، ٕاضافة ٕالى ان وصولهم ٕالى هذه المناصب التمثيلية ال يتوقف كـثيرا على االنتماء ٕالى الحزبدون تا

ن يكون
ٔ
ي وسيلة للضغط عليهم، ودون ا

ٔ
خل  بيد الحزب ا

ٔ
ديبي كالطرد مثال في حق البرلماني الذي ا

ٔ
بٕامكان الحزب اتخاذ ٕاجراء تا

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 263 
2
 - Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique… op.cit. 412 

3
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 412 

4
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 413 
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ن الخاسر في هذه الحالة هو الحزب الذي سيفقد برلمانيا في الوقت الذي يبقى البرلماني في منصبه رغم طرده من 
ٔ
باالنضباط، ذلك ال

  . الحزب

طر تكمن في السيطرة التي
ٔ
حزاب اال

ٔ
ٕان هذه . تمارسها القيادة على المستوى الحزبي الوطني والمحلي ٕان السمة الثالثة التي تميز ا

لة االنخراط، فالحزب ليس في حاجة ٕالى منتسبين عاديين، ٕاذ 
ٔ
طر مع مسا

ٔ
خذنا بعين االعتبار تعامل حزب اال

ٔ
السمة تبدو منطقية ٕاذا ا

نشطة الحزب و
ٔ
عيان الذين يمولون ا

ٔ
ثير على  ة لهدعاييتولون اليحقق اكـتفاءه بمجرد استقطاب اال

ٔ
ويحققون ٕاشعاعه بما لهم من نفوذ وتا

و وطنيا
ٔ
ثير على القيادة، هذا على الخصوص عندما  .الناخبين محليا ا

ٔ
همية قاعدة الحزب في التا

ٔ
وعدم اهتمامه باالستقطاب يقلل من ا

  . نعلم بغياب الهياكل الحزبية، الشيء الذي يحول القيادة ٕالى قوة مهيمنة على الحزب

 
ٔ
ن هذا اال

ٔ
صواتا غير ا

ٔ
قل االحتماالت يعتبرون ا

ٔ
طر، فهم في ا

ٔ
همية في نظر حزب اال

ٔ
عضاء ليست لهم ا

ٔ
ن المنتسبين واال

ٔ
مر ال يعني ا

نشطة 
ٔ
ن اال

ٔ
نهم يمثلون وسيلة للدعاية الحزبية، لذلك فٕان القادة يحرصون دائما على عدم الظهور بمظهر التسلط، كما ا

ٔ
ٕانتخابية، كما ا

لية التصويت في اتخاذ القراراتالحزبية يتم الحرص على جعلها تبد
ٓ
  . و متصفة بكل سمات الديمقراطية من مناقشة واعتماد ال

حزاب الجماهير
ٔ
  Partis de masses ا

حزاب مع نهاية القرن التاسع عشر
ٔ
حزاب االشتراكية 1لقد ظهرت هذه اال

ٔ
سيس اال

ٔ
وهي تمتاز ببعض السمات ومنها السعي نحو . عند تا

  .منتسبين و تنظيمها القائم على بنية قويةاستقطاب اكبر قدر ممكن من ال

ثير في ظل نظام االقتراع المقيد 
ٔ
ي تا

ٔ
فراد الذين لم يكن لهم ا

ٔ
ثير سياسي لال

ٔ
ما تكـثيف االنتساب فلقد كانت وراءه الرغبة في ٕاعطاء تا

ٔ
ا

حزاب وتصرفها المتميز تجاه المنخرط. وهم عامة الشعب المحرومين و البروليتاريا
ٔ
ين، رغبة في ٕاعطاء نظام االقتراع فوراء نشوء هذه اال

خير في لعب دور . العام مدلوله الحقيقي بجعله يعكس مصالح الطبقات المحرومة
ٔ
 العمل بنظام االقتراع العام استمر هذا اال

ٔ
فعندما بدا

ي البرجوازيون واالقطاعيون، و
ٔ
عيان التقليديون ا

ٔ
ن الذي استفاد منه هم اال

ٔ
رياف حيث ا

ٔ
لقد كان ذلك نتيجة محافظ على الخصوص في اال

حزاب الجماهير
ٔ
حزاب التي تتبنى مطالبها، وهو ما قامت به ا

ٔ
طيرها وتوجيهها نحو التصويت على اال

ٔ
  .عدم تنظيم الجماهير وتا

صبحت في ظل نظام 
ٔ
حزاب الجماهير ال يفسره فقط كون الجماهير العريضة ا

ٔ
شخاص من قبل ا

ٔ
ٕان السعي ٕالى تكـثيف انتساب اال

حزاب جعلت من هذه الجماهير ومن اشتراكاتها المورد الرئيسي لتمويل االقتراع العام قوة 
ٔ
يضا بكون هذه اال

ٔ
سياسية، وٕانما يفسر ا

فراد 
ٔ
كبر من اال

ٔ
حزاب عددا ا

ٔ
نشطتها الحزبية وحمالتها االنتخابية، فهي بذلك قوة مالية وليس فقط قوة سياسية، فكلما استقطبت هذه اال

ٔ
ا

عضاءكلما جعلها ذلك تحصل على مزيد من ا
ٔ
صوات واالشتراكات المالية التي يدفعها اال

ٔ
  .ال

ولى
ٔ
حزاب الجماهير وهي سمتها الثانية نتيجة طبيعية للسمة اال

ٔ
حزاب الجماهير تتميز بكـثرة . ٕان البنية القوية ال

ٔ
فٕاذا كانت ا

و المنخرطين، فٕان ٕادارة هذه الكـثرة وتوجيهها وتوعيتها تحتاج ٕالى بنيات ٕادارية حزبية تتولى مراقبة ا
ٔ
لمنخرطين والمستقيلين ا

خرى للسهر على االنضباط الداخلي، ٕاضافة ٕالى بنيات تربوية 
ٔ
خرى لجمع التبرعات واالشتراكات، وا

ٔ
المطرودين من الحزب، وبنيات ا

جهزة الشر 
ٔ
ن تتوفر على ا

ٔ
طيرية وتوعوية ، ٕان كـثرة هذه الهياكل جعلت البعض يشبه دور حزب الجماهير بدور الدولة التي يجب ا

ٔ
طة وتا

  .والقضاء والتعليم والمالية والحالة المدنية

نه يوفر لهم الدعم المالي 
ٔ
بجعل (وإالعالمي ) بتمويل حمالتهم(وبالنظر ٕالى دور الحزب الجماهيري في انتخاب مرشحيه من حيث ا

ي الحزب يصبح مدينا للحزب ، فٕان برلمان)بدعوة منخرطيه والمتعاطفين معه ٕالى التصويت على المرشح(واالنتخابي ) صحافته منبرا لهم

بفوزه الشيء الذي يجعله في موقع من يتعين عليه االنضباط لبرنامج الحزب وقراراته، االنضباط لتوجه الحزب في عمله البرلماني وخاصة 

حزاب يكون ناتج عن اقتناع المرشحين بما تقدمه 
ٔ
حزابهم، فهذه ما يرجع للتصويت داخل الهيائت التمثيلية، وهذا االلتزام بمواقف اال

ٔ
لهم ا

                                                        
1
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 415 
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ن نرى منتخبا منتميا ٕالى حزب 
ٔ
خيرة تمول حملتهم االنتخابية وتفرض على المنخرطين فيها التصويت على مرشحي الحزب، ولذلك يندر ا

ٔ
اال

  .جماهيري يغير لونه وانتماءه السياسي

حزاب ال: الفقرة الثانية
ٔ
حزاب المرنة واال

ٔ
  صارمةاال

حزاب المرنة 
ٔ
حزاب التي تتمتع بتنظيم غير قويه (Partis souples)اال

ٔ
حزاب  ،السيما على المستوى المحلي ،ي تلك اال

ٔ
ن اال

ٔ
في حين ا

جهزتهاتمتع ببنية تنظيمية قوت (partis rigides)ارمة الص
ٔ
  .ية وبتراتبية واضحة بين ا

حزابها البرلمانيين نضباطز بين الصنفين ٕالى درجة اونحتكم كذلك في التميي
ٔ
حزاب القت ا، ففي الولقرارات ا

ٔ
 صارمةلذي تمتاز فيه اال

حزاب المر يتعلق باما  مانيين لقرارات الحزب فيبانضباط صارم من جانب البرل
ٔ
نة تمتاز بضعف درجة هذا لتصويت داخل البرلمان، فٕان اال

  .االنضباط

مريكيين، فالدار 
ٔ
ن نشير ٕالى الحزبين الجمهوري والديمقراطي اال

ٔ
حزاب المرنة يمكن ا

ٔ
مثلة اال

ٔ
 ومن ا

ٔ
نس لال

ٔ
مريكية يكـتشف ا

ٔ
 حزاب اال

حزاب ي
ٔ
و ذاك ٕالى البرلمان فٕانه يكون حرا في  داخلكاد ينعدم وجودها هذه اال

ٔ
مريكي، ٕاذ بمجرد ما يصل مرشح هذا الحزب ا

ٔ
البرلمان اال

يضا مرونة كبرى على مستوى التنظيم، فليس هناك ت .1ممارسة حقه في التصويت
ٔ
مريكية تظهر ا

ٔ
راتبية ما ٕان دراسة التجربة الحزبية اال

حزاب على الصعيد الفدرالي، فالدارس يكاد يجزم بوجود حزب ديمقراطي وحزب جمهوري على مست
ٔ
وى كل والية من داخل هذه اال

نه الواليات المتحدة
ٔ
مريكي با

ٔ
كـثر من رابطة ضعيفة ال يجمعها "، وهذا ما جعل البعض يصف الحزب اال

ٔ
   2"سعيها وراء السلطة ٕاالليس ا

خذ هذه المعطي
ٔ
حزاب الصٕان ا

ٔ
ن الخصائص المذكورة  ارمةات في التمييز بين اال

ٔ
حزاب المرنة يطرح جدوى هذا التصنيف طالما ا

ٔ
واال

حزاب 
ٔ
ن ا

ٔ
حزاب مرنة وا

ٔ
طر هي ا

ٔ
حزاب اال

ٔ
ن ا

ٔ
ول، فباالعتماد على هذه الخصائص نكـتشف ا

ٔ
تجعل هذا التصنيف يلتقي مع التصنيف اال

حزاب صلبة
ٔ
  . الجماهير هي ا

ساس
ٔ
ن ثمة معطى ا

ٔ
حزاب غير ا

ٔ
حزاب تنتمي ٕالى فئة ا

ٔ
ن التجربة الحزبية البريطانية تؤكد وجود ا

ٔ
خذ بعين االعتبار، وهو ا

ٔ
ن يا

ٔ
ي يجب ا

طر، الشيء الذي 
ٔ
نه حزب ا

ٔ
مر على سبيل المثال بحزب المحافظين الذي يمتاز بانضباط صارم رغم ا

ٔ
حزاب صلبة، ويتعلق اال

ٔ
طر ولكنها ا

ٔ
اال

ساس التنظيم و
ٔ
ساسهيعطي ٕالقامة تصنيف على ا

ٔ
  .االنضباط مبرره وا

حزاب متخصصة: الفقرة الثالثة
ٔ
حزاب شمولية وا

ٔ
  ا

حزاب الشمولية 
ٔ
حزاب التي تسعى للتدخل في كل المجاالت، السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  (Partis totalitaires)اال

ٔ
هي اال

حزاب المتخصصة . وغيرها
ٔ
هداف (Partis spécialisés)على العكس من ذلك فٕان اال

ٔ
محددة، وهي على الخصوص تطمح  اهي التي تضع لنفسها ا

حزاب الزراعية في الدول االسكندنافية التي تدافع عن 3ٕالى الدفاع على فئة محددة من المواطنين
ٔ
مثلة على ذلك نشير ٕالى اال

ٔ
، ومن اال

حزاب البيئة
ٔ
مر على ا

ٔ
ن هذا التصنيف له محدوديت. المزارعين، كما ينطبق نفس اال

ٔ
حزاب ال يمنعها تحديد هدف غير ا

ٔ
ن هذه اال

ٔ
ه طالما ا

خرى 
ٔ
  . محدد من التدخل في القضايا السياسية اال

  التصنيفات الجديدة: المطلب الثاني

شخاص الذين 
ٔ
عاله، فهي تقوم على النظر ٕالى نوعية اال

ٔ
سس عليه التصنيفات المشار ٕاليها ا

ٔ
هم ما تتا

ٔ
يعتبر المعطى البنيوي ا

 
ٔ
و باال

ٔ
حزاب، ا

ٔ
و من خالل العالقات التنظيمية ونوعية العالقات تستهدفهم اال

ٔ
حزاب بالمورد البشري، ا

ٔ
حرى نوعية العالقات التي تربطها اال

و بالنظر ٕالى نوعية المطالب والفائت االجتماعية التي تستهدفها
ٔ
  .التي تربطها ببرلمانييها، ا

                                                        
1
عضاء الحزب "إنها  - 

ٔ
 .584: مرجع سابق ص. نعمان الخطيب. د". من ممثلي الشعب فرصة التصويت ضد مشروع قرار او قانون يتقدم به الحزب في بعض االحيانتمتاز بالمرونة الكافية العطاء ا

2
حزاب السياسية ص: الدكـتور طارق علي الهاشمي - 

ٔ
حزاب السياسية : ذكر عند نعمان الخطيب. 105: اال

ٔ
 .583: ص. س.م... اال

3
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 269 
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و عل
ٔ
ساس جغرافي، ا

ٔ
صبح لم يحضر لدى هذا التصنيف التقليدي ٕاقامة تصنيف على ا

ٔ
ن التصنيف التقليدي ا

ٔ
ساس ٕاديولوجي، بل ا

ٔ
ى ا

حزاب 
ٔ
  .كـثيرةعاجزا عن احتواء ا

ولى
ٔ
  ثغرات التصنيفات التقليدية: الفقرة اال

حزاب السياسية، التي يعد موريس دوغرجي مؤسسها، في إالحاطة بالظاهرة الحزبية، فٕاضافة ٕالى 
ٔ
لقد فشلت النظرية التقليدية لال

حزاب العالم الثالث ا
ٔ
حزاب الغربية خارج التصنيفات الغربية نفسها، فٕان ظهور ا

ٔ
لتي خلخلت مفاهيم هذه النظرية، وبقاء الكـثير من اال

حزاب الجماهير
ٔ
طر وبقاء ا

ٔ
حزاب اال

ٔ
خر في توقع اندثار ا

ٓ
  .هذه النظرية شهدت فشال ا

  
ٔ
طر يكذب التوقع باندثارها -ا

ٔ
حزاب اال

ٔ
  نجاح ا

حزاب السياسية تتعرض بدورها لتغيرات، هذه ٕان التطور الذي تعرضت له الحياة السياسية في مخت
ٔ
ن هذه اال

ٔ
لف البلدان جعلت ا

حزاب الجماهير
ٔ
طر وهيمنة ا

ٔ
حزاب اال

ٔ
نها كذبت توقعات باندثار ا

ٔ
حزاب 1التغيرات ٕاضافة ٕالى ا

ٔ
، فٕانها شهدت تحوال كبيرا في طبيعة اال

  .يةالسياسية، جعلت الكـثيرين على ضوء هذه التطورات ينتقدون التصنيفات التقليد

خر سينتهي في يوم من 
ٓ
ن التغيير في مواقف الحزب من مكان ٕالى ا

ٔ
ساسا على ا

ٔ
طر ا

ٔ
حزاب اال

ٔ
راء التي توقعت اختفاء ا

ٓ
وقد استندت اال

عيان التقليديين 
ٔ
مر يتعلق باال

ٔ
ن اال

ٔ
طر الذي فهم على ا

ٔ
ن مفهوم اال

ٔ
يام ٕالى اكـتشاف التناقض في الخطاب من جانب الناخبين، كما ا

ٔ
اال

صبح  سيؤدي اختفاؤهم
ٔ
حزاب قدرتها على البقاء بل ٕان الذي ا

ٔ
ثبتت هذه اال

ٔ
حزاب، هذا الموقف كذبه التطور، فقد ا

ٔ
ٕالى اختفاء هذه اال

صبحت مطالبة بمسايرة التطور 
ٔ
حزاب الجماهير التي ا

ٔ
دل على قدرتها على البقاء من حزب المحافظين . مهددا بالزوال هي ا

ٔ
وليس ا

مريكيين الديمقر 
ٔ
حزاب جماهيرالبريطاني والحزبين اال

ٔ
طر ال ا

ٔ
حزاب ا

ٔ
  2اطي والجمهوري رغم كونها ا

حزاب الجماهير، ويرجع ذلك ٕالى تغير الظروف السوسيواقتصادية
ٔ
حزاب التي شهدت تقلصا في ٕاشعاعها هي ا

ٔ
التي جاءت هذه  3ٕان اال

حزاب االشتراكية شهدت ٕانتعاشتها خالل فترة النصف ا
ٔ
حزاب كٕاجابة لها، فهذه الفئة التي تظم اال

ٔ
ي في اال

ٔ
ول من القرن العشرين، ا

ٔ
ال

وضاعها التي كانت مزرية، الشيء الذي لم يعد 
ٔ
جل تحسين ا

ٔ
الوقت الذي كانت فيه الطبقة العمالية تتوسع باستمرار وتتجند للدفاع من ا

عقبت الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت هذه الفترة بداية تقلص الطبقة العمالية م
ٔ
ن الناحية العددية، قائما ابتداء من الفترة التي ا

وضاعها االجتماعية بسبب الرفع في رواتب العمال وتحسين شروط العمل،
ٔ
تراجع "هكذا  وتغيرها من الناحية الكيفية نتيجة تحسن ا

هيال 
ٔ
كـثر تا

ٔ
العامل اليدوي االقل تعليما والساكن في التجمعات السكنية الكبرى الموجودة في ضواحي المدن، لفائدة فائت جديدة ا

كـثر تجاوبا مع قيم المجتمع ما بعد الصناعيوتعلي
ٔ
في الواقع . مقارنة مع المشاكل القديمة للطبقة العاملة )جودة الحياة، الترفيه(ما، وا

فٕان ما بقي من هذه الطبقة في معناها القديم يتكون في المجتمعات الغربية من العمال المهاجرين الذين ال يتوفرون على حق 

حزابا للجماهير تقوم على قاعدة عمالية هامة، كٕانجلترا ٕان هذا الوض. 4"تيالتصو
ٔ
ع شمل مختلف الدول الغربية التي كانت تتضمن ا

لمانيا
ٔ
  5وفرنسا وٕايطاليا وا

سباب ذات طبيعة استراتيجية -ٕالى جانب التغيرات السوسيو
ٔ
حزاب الجماهير، فٕان ثمة ا

ٔ
اقتصادية التي مست القاعدة الشعبية ال

حزابففي الديمقراطيات المعاصرة، فٕان "ل، فعلت فعلها في هذا التبد
ٔ
طبقة واحدة  ٕالىالسلطة ال يمكنها التوجه فقط  ٕالىالتي تسعى  اال

بدي)الطبقة العاملة ٕالىوبشكل خاص (
ٔ
  ، 6"لموقع المعارضة ، دون الحكم على نفسها باحتراف ا

                                                        
1
ستاذ موريس دوفرجي - 

ٔ
نظر . كان ذلك توقع اال

ٔ
 Schwartzenberg (R-G):  sociologie politique… op.cit. 422ا

2
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 269 et s 

3
 - Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique… op.cit.422 

4
 - Meny Yves : politique comparée … op-cit. p : 29 

5
 - Meny Yves : politique comparée … op-cit. p : 28-29-30. 

6
 - Meny Yves : politique comparée … op-cit. p : 29. 



 : الكـتابعنوان 
ٔ
ي العامالقوى السياسية، اال

ٔ
  حزاب والجماعات والرا

شحشاحدين رالنو الدكـتور  :المؤلف
ٔ
  ا

 0-617-38-9954-978: ، الترقيم الدولي MO 4101 2016: القانوني إاليداع
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حزاب االشتراكية مجارات التيار ع ٕان هذا الوضع الجديد
ٔ
، فقد إايديولوجيتهن طريق ٕاجراء تعديالت مست فرض على الكـثير من اال

لما
ٔ
ن الحزب االشتراكي الديمقراطي اال

ٔ
زال من برنامجه كل ما يذكر باالشتراكية الماركسية (S.P.D)ني لوحظ على سبيل المثال ا

ٔ
 2في مؤتمر 1ا

   .يمقراطي المسيحي في تشكيل الحكومةحزب ينافس الحزب الد ٕالىتحول على ٕاثره من حزب يجني ثلث المقاعد البرلمانية  1959عقد سنة 

خرى توصلت   ،ما قام به الحزب االشتراكي الفرنسيروف الجديدة هو ٕان مسايرة هذه الظ
ٔ
حزاب كـثيرة ا

ٔ
والحزب الشيوعي االيطالي، وا

 على الواقع االجتماعي واالقتصادي ٕالى
ٔ
      3حتمية مسايرة التبدالت التي تطرا

حزاب ال -ب 
ٔ
  غربيةفشل التصنيف في احتواء اال

حزاب يشار 
ٔ
حزاب خارج هذا التصنيف، ومن بين هذه اال

ٔ
نواع من اال

ٔ
االنتقاد الثاني الذي تعرض له التصنيف التقليدي مصدره بقاء ا

نها مهيكلة 
ٔ
طر ال

ٔ
حزاب اال

ٔ
وربا، وما يميزها هي صعوبة ٕادراجها ضمن ا

ٔ
نحاء ا

ٔ
حزاب الديمقراطية المسيحية التي ظهرت في مختلف ا

ٔ
ٕالى اال

نها ال تسعى نحو جمع بشكل جيد، و
ٔ
ن نصنفها ضمن هذه الفئة نظرا ال

ٔ
يضا ال يمكن ا

ٔ
حزاب الجماهير، ولكنها ا

ٔ
هي سمة ال نجدها سوى في ا

صوات ال ينجم عن االنتماء ٕالى الحزب، وٕانما نتيجة االنتماء ٕالى جماعة دينية مسيحية، ٕان 
ٔ
حزاب من ا

ٔ
المنخرطين، فما تحصده هذه اال

  .4نتماء ٕالى المسيحية وليس االنتماء ٕالى الحزب المسيحيالمحدد ٕاذن هو إالحساس باال

حزاب الزراعية التي ظهرت في الدول االسكندنافية، فببنيتها 
ٔ
خرى التي بقيت خارج هذا التصنيف يشار ٕالى اال

ٔ
حزاب اال

ٔ
ومن اال

طر، ولكن باقتصار االنتساب ٕاليها على فئة المزارعين ف
ٔ
حزاب اال

ٔ
ن تندرج داخل الصارمة ال يمكن ٕادراجها ضمن ا

ٔ
ي حال ا

ٔ
ٕانها ال يمكن با

حزاب الجماهير
ٔ
  .5فئة ا

حزاب العالم الثالث -ج 
ٔ
  فشل التصنيف في احتواء ا

حزاب 
ٔ
ومن مصادر االنتقاد الموجه لهذا التصنيف التقليدي كذلك نجد الصعوبات التي تعترض الباحثين في التعامل بواسطته مع اال

جريت محاوال
ٔ
نها وصفت بالسطحية والوقوف عند حدود المظاهر طالما لم السياسية في العالم الثالث، فقد ا

ٔ
لها ا

ٓ
جل ذلك كان ما

ٔ
ت من ا

حزاب بلدان العالم الثالث تبدو قابلة
ٔ
خذ بعين االعتبار الظروف السوسيولوجية واالقتصادية والتاريخية لهذه المجتمعات، فالكـثير من ا

ٔ
 تا

حزاب الجماهير في حين
ٔ
و ا

ٔ
طر ا

ٔ
حزاب اال

ٔ
حزاب  ٕالدراجها ضمن فئة ا

ٔ
ن مراعاة واقعها السوسيولوجي يبرز فروقا شاسعة بينها وبين نفس اال

ٔ
ا

طير والتوعية، بل ٕانه يكون في الغالب نتيج
ٔ
حزاب العالم الثالث ال يكون بالضرورة نتيجة التا

ٔ
ة في الدول المتقدمة، فاالنتساب مثال ٕالى ا

وشخصية والءات 
ٔ
  .  6 قبلية ا

صناف: لفقرة الثانيةا
ٔ
  حديثةال اال

صبحت بدورها غير قادرة على اللحاق بالتطور ا ٕان
ٔ
صناف الحديثة، ا

ٔ
حزاب التي نضعها ضمن فئة اال

ٔ
لسريع الذي تشهده هذه اال

حزاب,الظاهرة الحزبي
ٔ
هميتها، غية، وذلك على الخصوص بحكم تراجع دور االيديولوجيا في تحديد هوية اال

ٔ
ن ذلك ال يقلل من ا

ٔ
 ر ا

كاديمية والعلمية، فهي تساعد
ٔ
خرى ل على التعرف على جوانب اال

ٔ
حزابا

ٔ
  :ومن هذه التصنيفات. ال

                                                        
1
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 423 
2

في مؤتمر  -  Bad-godesberg   ى الحزب االجتماعي الديمقراطي نهائيا عن اعتبار نفسه حزب الطبقة العاملة ليصبح  1959سنة . ، مؤكدا قبوله للمبادئ االساسية القتصاد السوق"حزب الشعب"تخل
 Meny Yves : politique comparée … op-citp :30راجع  
Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 423. 
3
- Meny Yves : politique comparée … op-cit. p : 29-30. 

4
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 271 

5
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  272 

6
 - Voir, Sylla lanciné : Tribalisme et parti unique en Afrique noir. 1977 presses de la fondation nationale des sciences politiques.  
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ٔ
يديولوجية -ا

ٔ
حزاب اال

ٔ
ي واال

ٔ
حزاب الرا

ٔ
  1ا

ي
ٔ
حزاب الرا

ٔ
ربعة (Partis d’opinion) تمتاز ا

ٔ
  :بخصائص ا

شخاص ينتمون ٕالى فائت ٕاجتماعية مختلفة وال يسعى ٕالى جعل نفسه معبرا عن طبقة واحدة -
ٔ
ي ا

ٔ
  يجمع حزب الرا

ي ب -
ٔ
حزاب الرا

ٔ
حزاب تمتاز ا

ٔ
خرى فٕان هذه اال

ٔ
قبول البنية االجتماعية القائمة وال تستهدف ٕاعادة بناء للمجتمع ككل، وبصيغة ا

  يكون لها طموح ٕاصالحي وليس ثوري 

نها ال تتوفر على وسائل فرض انضباط  -
ٔ
حزاب على بنية تنظيمية قوية، فهي غالبا ما تعتمد على جهاز مركزي، كما ا

ٔ
ال تتوفر هذه اال

عضاء
ٔ
  اال

ي ب يمتاز -
ٔ
يديولوجية نوع من االنتهازية التي تطبع خطهحزب الرا

ٔ
خير ال يتحدد انطالقا من التشبث برؤية ا

ٔ
  .السياسي، فهذا اال

يديولوجية 
ٔ
حزاب اال

ٔ
ما اال

ٔ
  :فتمتاز بالخصائص التالية (Partis ideologiques)ا

  تتشبث بخط مذهبي دقيق -

  حددةموجه نحو طبقة اجتماعية م اخطابه -

ي ؤمن بالتعدديةتال  -
ٔ
  واالختالف في الرا

  كمصدر وحيد لمشروعية السلطة اطرح نفسهتٕالى مراقبة جميع هياكل الدولة، وطمح ت -

حزاب 
ٔ
ي هي نفسها ا

ٔ
حزاب الرا

ٔ
ن ا

ٔ
نه من الممكن القول با

ٔ
نه يفقد قيمته طالما ا

ٔ
ن هذا التصنيف يبدو وكا

ٔ
والجدير بإالشارة ٕاليه هو ا

حز 
ٔ
يديولوجية هي نفسها ا

ٔ
حزاب اال

ٔ
ن اال

ٔ
طر وا

ٔ
خذنا باال

ٔ
مر ال يمكن التسليم به ٕاذا ما ا

ٔ
ن لهذا التصنيف اب الجماهير، وهو ا

ٔ
عين االعتبار ا

همية تكمن في ٕاظهاره للبعد
ٔ
حزاب ا

ٔ
يديولوجي لال

ٔ
حزاب  ،اال

ٔ
طر وا

ٔ
حزاب اال

ٔ
وهو ما يكسبه تميزا عن التصنيف الذي يقوم على التمييز بين ا

 اال هذه الذي ال تظهر من خالله ،الجماهير
ٔ
  .يديولوجيةختالفات اال

حزاب الناخبين -ب 
ٔ
حزاب المناضلين وا

ٔ
  ا

ثير كبير على الظاهرة الحزبية
ٔ
عقبت . ٕان التطورات السوسيواقتصادية التي شهدتها البلدان الغربية كان لها تا

ٔ
ن الفترة التي ا

ٔ
ذلك ا

حزاب التجمع
ٔ
حزاب نحو اتخاذ شكل جديد اصطلح عليه ا

ٔ
حزاب  (partis de rassemblement) الحرب العالمية الثانية شهدت تحوال لال

ٔ
و اال

ٔ
ا

 على المجتمع) parti attrape-tout(االستقطابية 
ٔ
  . سعيا منها نحو مجارات التطور الذي طرا

حزاب للمناضلين
ٔ
حزاب عن صفتها كا

ٔ
غلب اال

ٔ
طير الجماهير لتوجه اهتمامها بشكل  (Partis de militants) فقد تخلت ا

ٔ
تهتم بتكوين وتا

ساسي نحو الحياة االنتخا
ٔ
جل تحقيق فوز فوري ا

ٔ
حزاب ابية، من ا

ٔ
  . (Partis d’électeurs) لناخبين، لتتحول بذلك ٕالى ا

ثير على هذه ٕان هذا ال
ٔ
حزابتحول لم يكن دون تا

ٔ
حيث لم تعد تركز على فئة  ،فقد فرض عليها ذلك تغيير استراتيجيتها المناضلين، ا

خرى 
ٔ
صوات م ،ٕاجتماعية دون ا

ٔ
صبحت تسعى للحصول على ا

ٔ
حزابا فوق طبقيةبل ٕانها ا

ٔ
  . ختلف الفائت االجتماعية جاعلة نفسها ا

يديولوجي و
ٔ
يضا تغييرا مهما، فبدال من التشبث بخطاب ا

ٔ
بلورت خطابا جديدا يمتاز  نهافإ واضح، على مستوى خطابها شهدت ا

ويالت مختلفة، فبدل خطاب يعبر عن انتظارات فئة 
ٔ
حزاب قيما تتعالى  ،بعينهااجتماعية بالعمومية والمرونة التي تسمح بتا

ٔ
تبنت هذه اال

نها الناخبون
ٔ
يديولوجي من قبيل االستقالل الوطني وٕاقامة دولة قوية، وغيرها من القيم التي ال يختلف بشا

ٔ
و ا

ٔ
  .عن كل انقسام طبقي ا

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  273 
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  2016 طنجةسبارطيل مطبعة 

 

 41

 
ٔ
مر مع الحزب االشتراكي اال

ٔ
حزاب تتموقع داخل اليسار مثلما هو اال

ٔ
ن هذه الفئة من اال

ٔ
لماني مثلما تتموقع والجدير بإالشارة ٕاليه هو ا

مر بالنسبة 
ٔ
لمانيا، كما تتموقع داخل اليمين كما هو اال

ٔ
ن بالنسبة للحزب الديمقراطي المسيحي في ٕايطاليا وا

ٔ
في الوسط كما هو الشا

جل الجمهورية في فرنسا
ٔ
  . 1للتجمع من ا

نظمة الحزبية: سادسالمبحث ال
ٔ
  اال

يضا ال تكـتمل عاة الظروف السوسيولوجية واالقتصادية والسياسية، الظاهرة الحزبية ٕاذا كانت ال تكـتمل دون مرا دراسةٕان 
ٔ
 ٕاالفٕانها ا

م يظهر ما ٕاذا كان الحزب يشتغل بمفرده دا بدراستها بما
ٔ
خرى تشتغل ٕالى جواره بوجودخل النظام السياسي ا

ٔ
حزاب ا

ٔ
  . ا

نظمةوالتطرق 
ٔ
هميته التحليلية البالغة،  لال

ٔ
ي بمجرد ما يجد نفسه الحزب بمجرد التواجد دافالحزبية تفرضه ا

ٔ
خل نظام غير تنافسي، ا

   2وحيدا دون منافس داخل النظام السياسي، تتغير طبيعته

كيدوال 
ٔ
نظمة الحزبية، هذا التنوع الذي جعل علماء السياسة يتوصلون ٕالى نتائج  مناص من التا

ٔ
على التنوع الشديد الذي يطبع اال

نظمة الحزبية
ٔ
ز على معيار العدد فميز بين نظام الحزب الواحد ونظام الثنائية والتعددية الحزبية، فمنهم من رك. مختلفة في تصنيفهم لال

قطاب، ومنهم كذلك من 
ٔ
غلبية الحكومية فميز بين نظام القطب الواحد ونظام القطبين ثم نظام تعدد اال

ٔ
ومنهم من ركز على معيار اال

نظمة التنافسية 
ٔ
نظمة غير التنافسيةاعتمد معيار التنافس داخل النظام فميز بين اال

ٔ
  .واال

ولضرورة التبسيط اخترنا التركيز على التصنيف القائم على معيار العدد، لذلك سنميز بين نظام لحزب الواحد ونظام الثنائية الحزبية  

خ. ثم نظام التعددية الحزبية
ٓ
س من التطرق ٕالى العوامل التي تفرض على البلدان تفضيل نظام حزبي عن ا

ٔ
  .رلكن قبل ذلك البا

ول
ٔ
  عوامل تتحكم في تحديد النظام الحزبي: المطلب اال

ن نميز بين 
ٔ
خرى غالبا ما تكون وراءه عوامل ساعدت على فرضه، وفي هذا إالطار يمكن ا

ٔ
نظمة الحزبية من دولة ال

ٔ
ٕان اختالف اال

  .العوامل الخاصة والعوامل العامة

ن ن
ٔ
ما العوامل الخاصة فٕانها ترتبط بكل بلد على حدة، ويمكن ا

ٔ
ن يؤثر في تحديد النظام الحزبي ا

ٔ
درج في هذا المجال كل ما يمكنه ا

عراف ومعتقدات دينية وعوامل تاريخية خاصة
ٔ
ن الخصام الذي جمع بين جيفرسون وهاملتون . من ا

ٔ
مثلة التي يمكن إالشارة ٕاليها ا

ٔ
ومن اال

دت ٕالى  كما. في مؤتمر فيالديلفيا كان وراء نشوء نظام حزبي ثنائي في الواليات المتحدة
ٔ
ن من بين العوامل التي ا

ٔ
ن نشير ٕالى ا

ٔ
يمكن ا

التكريس النهائي للتعددية الحزبية في المغرب ما شهدته فترة الخمسينات من صراع حول مضمون المؤسسات الدستورية المغربية بين 

  .القصر من جهة وحزب االستقالل الذي كان يتجه نحو الهيمنة على النظام الحزبي المغربي

ن نميز بين العوامل االجتماعية والتاريخية والتقنيةو ٕالى جان
ٔ
  .ب العوامل الخاصة نجد عوامل عامة ومشتركة، وفي ٕاطارها يمكن ا

  
ٔ
 التاليفبالنسبة للعوامل االجتماعية يشار عادة ٕالى  -ا

ي ٕالى : العامل السوسيواجتماعي -
ٔ
  .العالقة بين الطبقة االجتماعية والحزبا

ٔ
شخاص الذين فٕاذا كانت الطبقة تتكون من اال

يتواجدون في وضع موضوعي متشابه بالنسبة للنظام االقتصادي، هذا الوضع المتشابه الذي ينمي لديهم شعورا بوحدة المصالح، فٕان 

خرى، 
ٔ
هذه الطبقة تتخذ من الحزب تعبيرها السياسي والوسيلة التي بواسطتها تسعى لتغليب مصالحها الخاصة في صراعها مع الطبقات اال

حزاب بعدد الطبقات االجتماعيةفوحدة ال
ٔ
 .مصلحة تقتضي وحدة الحزب السياسي، ويقود هذا المحدد بالتالي ٕالى ٕافراز ا

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  274 et s 

2
 - Aron (R) : Democratie et totalitarisme. paris 1965. p : 118. cité par : Deiler (D.L) : La politique comparée … op.cit. p : 127. 
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العالقة بين العامل الطبقي والسياسة ال يحتاج الى كبير عناء، فاستحضار عدد من التجارب يظهر ذلك ، بل ٕان بعض  ٕاثبات ٕان

ظهرت 
ٔ
نجزت في فرنسا ا

ٔ
 ٕاال   .1جماعة سوسيومهنية بالتوجهات السياسية ٕالىالتي تربط االنتماء  ة هذه العالقةمتان بجالءالدراسات التي ا

ن العالقة بين الطبقة االجتماعية والسياسة 
ٔ
شاروا الى ان "ا

ٔ
غلب المالحظين البريطانيين ا

ٔ
تظهر بشكل ال مثيل له في بريطانيا، حيث ا

ساسيالطبقة االجتماعية تشكل المتغير 
ٔ
ن  1938قال منذ " هارولد السكي"من مثل ، ٕان مهتما "يدلم نقل الوح ٕان اال

ٔ
الحزب هو ما "با

نصاره
ٔ
و يعنيه بالنسبة للمصالح االقتصادية ال

ٔ
مر، ٕان هذا 2"يجسده ا

ٔ
صوات العمال، ان  ٕالىيبدو ٕاذا نظرنا  اال

ٔ
ما يحصده حزب العمال من ا

ن  إالحصائياتبعض 
ٔ
صوات التي  %85تشير ٕالى ا

ٔ
  .الحزب مصدرها هو الطبقة العاملة يحصل عليها هذاكان من اال

ساسي للوالء السياسي  ٕان
ٔ
ثيره على السلوك السياسي، ٕانه ٕاذن محدد ا

ٔ
همية المعطى الطبقي ومدى تا

ٔ
التجارب المشار ٕاليها تؤكد ٕاذن ا

ن الباحثين يعزون هذا ٕاليه بإالشارةلكن الجدير . ٕاليهافي الدول المشار 
ٔ
ثر، هو ا

ٔ
 ٕالىل خاص في بريطانيا البالغ للمعطى الطبقي بشك اال

ثر العوامل 
ٔ
و قلة ا

ٔ
خرى غياب ا

ٔ
ن  Samuel finer، فهذا اال

ٔ
لم نقل مركزي في السياسة البريطانية، وذلك  ٕانالمعطى الطبقي مهم "يقول با

ن ال شيء موجود سواه
ٔ
  .3"ببساطة ال

ن مجتمعات كـثيرة 
ٔ
ثرها ال يخفي ا

ٔ
ن الحديث عن الطبقية بهذا الحجم من االندهاش با

ٔ
شرنا غير ا

ٔ
ثرالم تشهد  ٕاليهاغير هذه التي ا

ٔ
بهذا  ا

مريكيةالحجم، فالواليات المتحدة 
ٔ
عقاب  ٕاذا اال

ٔ
زمةكانت قد شهدت تكـتل النقابات العمالية وراء الحزب الديمقراطي في ا

ٔ
االقتصادية  اال

مريكيفٕان ذلك الوضع لم يكن عاما وال ثابتا في الواقع السياسي  1929لسنة 
ٔ
رجع هذا اال

ٔ
مرا، ولقد ا

ٔ
خرى قوة المعطيات  ٕالى ال

ٔ
االثنية  اال

مريكيينوالدينية والجغرافية، والى غياب الوعي الطبقي لدى نسبة هامة من 
ٔ
، وٕالى غياب حزب وٕايديولوجية تنسجم مع الطبقة اال

  .4العمالية

هميتها بنفس ال
ٔ
ثير الذي قد يلعبه العامل الطبقي، ال تبدو ا

ٔ
همية التا

ٔ
خرى، هذه المعطيات المكيفة لحجم وا

ٔ
حجم في مجتمعات ا

لكن ما ثبت طيلة فترة . 5كالمجتمع البريطاني، فهذه العوامل ال توجد اال بنسبة ضئيلة، نظرا للطابع المتجانس والمتمدن لهذا المجتمع

 يشهد نوعا من التغير حوالي الربع 
ٔ
خيرزمنية طويلة من التاريخ السياسي البريطاني الحديث بدا

ٔ
ي هذه الفترة من القرن العشرين، فف اال

ت معطيات جديدة تؤثر على السلوك السياسي مقللة من 
ٔ
هميةالتاريخية بدا

ٔ
االعتماد على المعطى الطبقي في تفسير السلوك السياسي،  ا

هم من ذلك هو ما الحظه 
ٔ
ومن هذه المعطيات ظهور النزعة القومية في اسكـتلندا مثال، ومواضيع سياسية كالسوق المشتركة، لكن اال

تغيرات اقتصادية مست القاعدة العمالية التقليدية لحزب العمال البريطاني، مما جعل الكـثير من المحللين يفكرون في  البعض من

خذتدقيق هذا العامل الطبقي عبر 
ٔ
م  ، هل الناخب مالك)خاص/عام(بعين االعتبار لمجموعة من المتغيرات منها طبيعة المشغل  اال

ٔ
ا

جر
ٔ
  .6لسكناه مستا

                                                        
1
نجزت في فرنسا سنة  - 

ٔ
ظهرت بعض الدراسات التي ا

ٔ
ن  1981ا

ٔ
من العمال لمرشح اليمين جيسكار ديستان، بل إن  %35لمرشح اليسار الفرنسي فرانسوا ميتران، بينما صوت من العمال صوتوا  % 65ا

نجزت سنة 
ٔ
ن  1978دراسة ا

ٔ
ظهرت ا

ٔ
 .Meny Yves : politique comparée … op-cit. P : 27: راجع. فقط منهم يتموقع في اليمين % 13من العمال يتموقعون في اليسار، بينما  % 87ا

2
 - Meny Yves : politique comparée … op-cit. p : 28. 

3
 Meny Yves : politique comparée … op-cit. p :28 

4
 - Meny Yves : politique comparée … op-cit. p :29. 

5
-  Meny Yves : politique comparée … op-cit. p :28 

6
 - Meny Yves : politique comparée … op-cit. p :29 
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  العامل الديني -

هميته الكبيرة فانه المحدد االقتصادي ٕان 
ٔ
يضا لٕالنسان ليس العامل الوحيد الذي يحدد الموقع السياسيرغم ا

ٔ
، فللعامل الديني ا

هميته في هذا المجال، 
ٔ
حزاب تتخذ فا

ٔ
ي دولة لم تعرف نشوء ا

ٔ
نه لم تبق ا

ٔ
من خالل مالحظة بسيطة للدول إالسالمية يمكن لنا القول با

ن المالحظة نفسها تنطبق على الدول المسحية، فقد كان العامل الديني  من إالسالم مرجعيتها،
ٔ
وراء  تالمحددات التي كان احدكما ا

ن دولة مثل هولندا عرفت ميالد 
ٔ
لمانيا وفرنسا، بل ا

ٔ
ظهور التعددية الحزبية في هذه الدول، فالحزب المسيحي له وجود في ٕايطاليا وا

حزاب مسيحية 
ٔ
  . 1متعددةا

نها تخترق مختلف الطبقات االجتماعية، ٕاذ تمثل فيها كل و ٕاذا تناولنا ه
ٔ
حزاب الدينية من حيث تركيبتها االجتماعية وجدنا ا

ٔ
ذه اال

و الفقيرة
ٔ
ن العام، توفرها على رؤية مختلفة للويرجع ذلك ٕالى . الطبقات الغنية منها ا

ٔ
حزاب العلمانية،شا

ٔ
الشيء  تختلف عن مقاربات اال

حزاب جديدة ي القائمالنظام الحزبالذي يظهرها في 
ٔ
  .في شكل ا

  عوامل مختلفة -

يضا 
ٔ
ن نشير ا

ٔ
خرى يمكن ا

ٔ
حزاب،  ٕالى عوامل ا

ٔ
تلعب دورا كبيرا في  العامل العرقي والجهوي، فهذه العوامل ومنهاتكون وراء تعدد اال

و تجزئها
ٔ
حزابا سياسية قد تحتوي التمايزات الطبقية ا

ٔ
ح .توليد تضامنات سياسية ومن ثم ا

ٔ
وروباوتظهر هذه اال

ٔ
، زاب على الخصوص في ا

الباسكي، والحزب  )Batasuna(ومنها على سبيل المثال الحزب الوالوني والحزب الفالماني البلجيكيين، وفي اسبانيا نجد حزب باتاسونا 

  .2الوطني الباسكي

تلعب بعض الصراعات ٕان العوامل االجتماعية ليست العامل الوحيد المتحكم في تحديد نوعية النظام الحزبي، فٕالى جانبها 

حداث دورا مهما
ٔ
دى ٕالى في هذا المجال التاريخية وبعض اال

ٔ
ثيرها ٕالى ما وراء السياق الذي ا

ٔ
، فهناك بعض الصراعات التاريخية ٕامتد تا

ن نشير في هذا المجال ٕالى والدتها، ويم
ٔ
ون جيفرس التنافس السياسي الذي كان سائدا بين المؤسسين االوائل للواليات المتحدة،كن ا

مريكية ال
ٔ
ت عقبه في الواليات المتحدة اال

ٔ
، والتي يتواجه فيها ثنائية الحزبية المعروفةوهاملتون خالل مؤتمر فيالديلفيا، الصراع الذي نشا

سباب التاريخية الثورة البلشيفية لسنة . 3من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري  في الوقت الراهن كل
ٔ
ن نظيف ٕالى اال

ٔ
التي  1917يمكن ا

حزاب االشتراكية الديمقراطية
ٔ
دت ٕالى تحطيم وحدة اليسار االشتراكي وميالد ا

ٔ
  .          4ا

ثر نظام االقتراع -ب 
ٔ
  ا

ن 
ٔ
يضا النظام االنتخابي المعتمد في دولة من الدول، وفي هذا إالطار يمكن ا

ٔ
ومن العوامل المتحكمة في طبيعة النظام الحزبي نجد ا

ن الثنائية الحزبية المعمو
ٔ
حادي االسمي نشير ٕالى ا

ٔ
في صيانتها، ال سيما عندما ٕاقترن  كبيرال دور بالل بها في ٕانجلترا ساهم نظام االقتراع اال

 
ٔ
ن يفوز " التصويت النافع"هذا النظام بوعي سياسي جعل الناخب البريطاني يطبق مبدا

ٔ
بحيث يعطي صوته للحزب الذي يمكن ا

  .5باالنتخابات وليس للحزب الذي يشك في فوزه

                                                        
1

ى النساء الترشح للبرلمان(والحزب الكالفيني ) CDA(و الديمقراطي المسيحي ) UC(منها االتحاد المسيحي  -   خير مثال يميزه قانونه الداخلي الذي يحرم عل
ٔ
يراجع الموسوعة الرقمية ) هذا اال

 http://fr.wikipedia.org 
2
 - encyclopédie wikipedia. http://fr.wikipedia.org  

3
حقوق الواليات ضد تقوية السلطة الفدرالية، بينما الفدراليون نادوا بتقوية السلطات الفدرالية  -  نظر نعمان الخطيب(الجمهوريون دافعوا عن 

ٔ
حزاب السياسية م: ا

ٔ
ى ). 576: ص. س.اال تجدر اإلشارة إل

سسه جيفرسون سنة 
ٔ
ى في البداية الحزب الديمقراطي الجمهوري، وقد ا ن الحزب الديمقراطي الحالي كان يسم

ٔ
نذاك يمتاز بدفاعه عن سلطات الواليات1793ا

ٔ
سس . ، وكان ا

ٔ
بينما الحزب الجمهوري لم يتا

 . 1854إال سنة 
4
 Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 289 

5
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 280 
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حزاب ٕان دور ن
ٔ
دى ٕالى انتظام اال

ٔ
حادي االسمي على دورتين الذي ا

ٔ
ظام االقتراع يظهر كذلك عندما ندرس العالقة التي تربط النظام اال

ن صعوبة حصول المرشح على 
ٔ
حزاب اليسار، ذلك ا

ٔ
خر يضم ا

ٓ
حزاب اليمين واال

ٔ
حدهما يضم ا

ٔ
السياسية في فرنسا في ٕاطار قطبين، ا

غلبية المطلقة 
ٔ
 اال

ٔ
حزاب ٕالى التكـتل في الدورة الثانية خالل هذهوٕاقصاء العديد منهم ولى، خالل الدورة اال

ٔ
ولى يدفع اال

ٔ
  .الدورة اال

ن نميز بين الحالة 
ٔ
نه يؤدي ٕالى قيام التعددية الحزبية، لكن في ٕاطار نفس النظام يمكن ا

ٔ
ما االقتراع بالالئحة فٕان المعروف عنه ا

ٔ
ا

كبر بقية والحالة التي ن
ٔ
كـثر تشجيعا التي نطبق فيها قاعدة ا

ٔ
ولى هي ا

ٔ
ن القاعدة اال

ٔ
قوى، ذلك ا

ٔ
طبق فيها قاعدة المعدل الوسطي اال

حزاب الصغرى 
ٔ
  .       لال

نظمة الحزبيةالتصنيف : ب الثانيالمطل
ٔ
  العددي لال

حزاب ٕالى نظام الحزب الواحد ونظام الثنائية ثم نظام التعدد
ٔ
نظمة الحزبية عندما ننظر ٕاليها انطالقا من عدد اال

ٔ
  .ية الحزبيةتنقسم اال

ولى
ٔ
 (système de parti unique) نظام الحزب الواحد: الفقرة اال

خرى 
ٔ
حزاب اال

ٔ
ي عندما يشتغل بمفرده . الحزب الواحد ال يختلف من حيث هو حزب عن اال

ٔ
ننا عندما نتحدث عنه كنمط حزبي ا

ٔ
غير ا

خرى فٕانه بذلك يمتاز بعدد من الخصا
ٔ
حزاب اال

ٔ
  :ئصداخل حقل سياسي ويستعاض به عن اال

نه يجسد حزب الصفوة
ٔ
ن االنتساب ٕاليه يكون شديد التعقيد وال يستفيد منه سوى القلة، بل وفي كـثير من  ،1ومن خصائصه ا

ٔ
طالما ا

خرى بفترة اختبار
ٔ
حيان ا

ٔ
و المرور في ا

ٔ
عضاء منتمين ٕالى الحزب، ا

ٔ
حيان يحتاج طالب االنخراط ٕالى تزكية ا

ٔ
فالحزب الشيوعي السوفييتي  .اال

كبر عدد ممكن من الناخبين في ن حزبا جماهيريا على غرار الحزب العمالي البريطاني، السابق لم يك
ٔ
فهو لم يكن يسعى الى تسجيل ا

ن تمويل الحزب  ذعضويته، فعضويته محدودة جدا، إ 
ٔ
ليس هناك ما يبرر التوسع في عضوية الحزب، فليس هناك مثال احتياجات مالية، ال

تي من خزائن الدولة، وما يسعى ال
ٔ
ثير في المجتمع، واليا

ٔ
صحاب القدرة على التا

ٔ
ين يمكن الوثوق بهم ذحزب حقا ٕالى تجنيده هم الزعماء ا

  .2المجتمع ٕاليها متعون بمهارات فنية ومهنية يحتاجسياسيا ويت

يضا بغياب الديمقراطية الداخلية وعبادة الزعيم
ٔ
حزاب تمتاز ا

ٔ
خصوص ضرورة ٕاضافة ٕالى امتيازها بتنظيم صارم تفرضه على ال. هذه اال

  .تنقية الحزب من العناصر الغير المرغوب فيها

فهو يكون ٕاما تطبيقا لنظرية سياسية يقوم عليها النظام السياسي، . ٕان نظام الحزب الواحد يمتاز كذلك بالظروف الخاصة التي تفرضه

ن الحزب في تحليالت ماركس ولينين هو التعبير السياسي عن طبقة اجتماعية، من ه
ٔ
نا فمنذ اللحظة التي تتمكن فيها الثورة ومن ذلك ا

، وهو وضع تلخصه 3من القضاء على الطبقات تبقى هناك طبقة ٕاجتماعية واحدة، وهذه الطبقة ستكون محتاجة ٕالى حزب واحد فقط

حزاب الشيوعية في الكـثير من الدول منها االتحاد السوفييتي . مقولة وحدة الطبقة تؤدي ٕالى وحدة الحزب
ٔ
السابق والصين وهذا حال اال

  . وكوريا الشمالية وكوبا وغيرها من الدول

نظمة الليبرالية حيث الدولة تدعي الحياد تكون التعددية الحزبية نتيجة 
ٔ
تي نتيجة طبيعة الدولة، ففي اال

ٔ
ٕان الحزب الواحد قد يا

حزاب، لكن عندما تتبنى الدولة ٕايديولو
ٔ
ن تسمح سوى بالحزب طبيعية، فالدولة تلتزم الحياد وتجعل نفسها فوق اال

ٔ
جية ما فٕانها ال يمكن ا

ن الدولة الشمولية تقتضي وحدة الحزب
ٔ
يديولوجيا، من هنا القول با

ٔ
، وهذا ينطبق على الدول الفاشية كٕايطاليا 4الذي يدافع عن هذه اال

لمانيا في عهد هتلر، حيث نشط الحزب النازي 
ٔ
  . في عهد موسوليني التي عرفت الحزب الفاشي وا

                                                        
1
حزاب السياسية : نعمان الخطيب  - 

ٔ
 364: ص. س.م... اال

2
حمد - 

ٔ
حزاب السياسية والنظم الحزبية: عادل ا

ٔ
 ·182: ص· 1992الهيئة المصرية العامة للكـتاب، طبعة · اال

3
 - Schwartzenberg (R-G):  sociologie politique… op.cit. 498 
4
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 498 
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ن نظام الحزب الواحد استجابة لظروف سياسية واجتماعية واقتصادية خاصة، منها ظروف الدول الحديثة العهد بتقاليد كما قد يكو

و 
ٔ
سس ٕاثنية ا

ٔ
ن تقوم التعددية على ا

ٔ
مة، ذلك نظرا للخوف من ا

ٔ
داة لتكريس وحدة الدولة و اال

ٔ
الدولة والتي جعلت من وحدة الحزب ا

غلب هذه الد
ٔ
ن ا

ٔ
فريقيا جهوية، فمن المعروف ا

ٔ
ول ورثت من المستعمر حدودا جغرافية وٕاثنية مصطنعة، فالكـثير من الدول السيما في ا

سباب االنفجار 
ٔ
 .تحتوي تعددية عرقية ودينية جعلت التفكير في التعددية الحزبية بمثابة التفكير في ٕاعطاء هذه التعددية االجتماعية ا

خرى التي تم بواسطتها تبرير ٕاقامة 
ٔ
سباب اال

ٔ
لة التنمية االقتصادية، فلقد تم التفكير في ومن اال

ٔ
نظام الحزب في هذه الدول، نشير ٕالى مسا

ن السماح بالتعددية الحزبية تشتيت هذه الجهود في 
ٔ
ن من شا

ٔ
ن تحديا من هذا الحجم يقتضي لم الجهود حول خيار تنموي واحد وا

ٔ
ا

خرى . 1مجرد نقاشات سياسية عقيمة
ٔ
م ال فٕان دوال كـثيرة ومهما اختلفت المبررات من دولة ال

ٔ
بل ومهما كانت هذه المبررات صحيحة ا

    .   شهدت نظام الحزب الواحد خالل فترة من فترات تطورها، ونشير في هذا إالطار ٕالى الجزائر وتونس وغينيا وغيرها من الدول

ظاهرها التعددية الحزبية، وموقعه في ٕان السياق الذي يوجد فيه هذا الحزب الواحد يمتاز برفضه الديمقراطية الليبرالية التي من م

ن كل المبادرات السياسية تمر عبر الحزب
ٔ
نه يحتكر الممارسة السياسية ، حيث ا

ٔ
داة النظام السياسي في 2هذا إالطار يمتاز با

ٔ
، ويجسد ا

الدعاية للنظام فما البحث عن المشروعية السياسية، فهو ٕاذا كان يؤدي دور الوسيط بين السلطة والمواطنين بنقل مطالبهم ٕاليه، و

يضا هو تنظيم مظاهرات شعبية كبيرة تدعم النظام السياسي وتوفر له المشروعية الشعبية الالزمة
ٔ
  .يعرف به ا

  (Bipartisme) نظام الثنائية الحزبية: الفقرة الثانية

ن يرافق هذا غير . يسمى هذا النظام بالثنائية الحزبية باعتباره يقوم على وجود حزبين داخل الحقل السياسي
ٔ
ن التحفظ الذي يجب ا

ٔ
ا

ي دولة تتوفر من الناحية العددية على حزبين
ٔ
ن الثنائية الخالصة ال وجود لها في الواقع، فليس هناك ا

ٔ
، فهناك دائما ٕالى 3التعريف هو ا

ثير
ٔ
ي تا

ٔ
خرى صغيرة ال يكون لها من الناحية الواقعية ا

ٔ
حزاب ا

ٔ
لكنها تستمر رغم ذلك في  جانب الحزبين الظاهرين على الساحة السياسية ا

  .4التواجد

حزاب مع بداية القرن التاسع عشر 
ٔ
ت اال

ٔ
نظمة التي عرفتها الظاهرة الحزبية، فعندما نشا

ٔ
شكال اال

ٔ
ول ا

ٔ
ويعد نظام الثنائية الحزبية ا

سس حزب
ٔ
رستقراطية محافظ تا

ٔ
خر يمثل ال ،يمثل الطبقة اال

ٓ
طبقة العاملة حوالي ومع صعود ال. الصاعدة وكان ليبراليا توجهات الجديدةوا

نظمة في التشكل منتهجة اتجاهات مختلفة ظهرت على ٕاثره بلدانا حافظت على هذه الثنائية كما 
ٔ
ت اال

ٔ
منتصف القرن التاسع عشر بدا

خر انضم ٕالى الحزب 
ٓ
حدث في ٕانجلترا حيث انشق الحزب الليبرالي وانضم على ٕاثره الجناح المحافظ ٕالى الحزب المحافظ والجناح اال

حزاب جديدة وٕاقرار االش
ٔ
سيس ا

ٔ
دى فيها تصاعد البروليتاتريا ٕالى تا

ٔ
خرى ومنها فرنسا ا

ٔ
سس في ذلك الوقت، في مقابل بلدان ا

ٔ
تراكي الذي تا

  .  5نظام التعددية الحزبية

ن نميز 
ٔ
شكال مختلفة من الثنائيةوفي ٕاطار هذا النظام يمكن ا

ٔ
  :بين ا

هي التي تتميز بالصرامة ) Bipartisme rigide(امدة والثنائية المرنة، فالثنائية الجامدة بناء على معيار االنضباط الحزبي بين الثنائية الج

ن 
ٔ
و في الحكومة، ويمكن ا

ٔ
خير في المعارضة ا

ٔ
في انضباط النواب في مساندة المشاريع والبرامج التي يتبناها الحزب، سواء كان  هذا اال

من في الوقت الراهن على الحياة السياسية كل من حزب العمال وحزب المحافظين، نحيل في هذا إالطار ٕالى الثنائية إالنجليزية حيث يهي

ما الثنائية المرنة 
ٔ
فٕانها تمتاز بحرية النائب المنتمي للحزب عندما يصل ٕالى البرلمان في التصويت وفق قناعاته  (Bipartisme souple)ا

                                                        
1
- Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  325 

2
ن  - 

ٔ
حزاب غيرهله سلطة قي"مثال ذلك، الحزب الشيوعي السوفييتي السابق، الذي يوصف با

ٔ
وجهاز الحكومة مختلط ومتدامج بجهاز الحزب، . ادة المجتمع وحكمه، وليس من المسموح به وجود ا

صوات الناخبين
ٔ
نفسهم زعماء الحكومة، وسلطة الحكم مستمدة من موقع الزعيم في الحزب وليس من ا

ٔ
حمد". وزعماء الحزب هم ا

ٔ
 .182: ص .س.م.... االحزاب السياسية والنظم االنتخابية: عادل ا

3
حزاب منها - 

ٔ
ى عدد كبير من اال الحزب العمالي، الحزب المحافظ، الليبراليون الديمقراطيون، حزب : إذا كانت انجلترا مثال قد عرفت بالثنائية الحزبية فانها من الناحية العددية الحقيقية تتوفر عل

 .البيئة، الحزب االشتراكي
4

ى سبيل المثال نجد في الواليات المت -  ى جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي ما يفوق عل منها الحزب اإلصالحي، حزب الخضر، الحزب الليبرالي، االجتماعي الديمقراطي، الحزب  احزب 58حدة إل
 http://www.forumfed.org. االشتراكي، الحزب الشيوعي، الحزب العمالي، حزب الدستور، حزب القانون الطبيعي، الحزب االنساني، الحزب الفوضوي الطبيعي

5
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 278 
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مر على الثنا
ٔ
ي مراقبة حزبية، وينطبق هذا اال

ٔ
مريكية، التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي والحزب الشخصية في غياب ا

ٔ
ئية الحزبية اال

  .1الجمهوري 

خذ بعين االعتبار عدد المقاعد المحصل
ٔ
ما ٕاذا اعتمدنا على معيار كمي يا

ٔ
ن نميز بين ا

ٔ
 bipartisme)ثنائية تامة  عليها فٕاننا نستطيع ا

parfait) وثنائية غير تامة(bipartisme imparfait)   
ٔ
ولى عندما يحصل الحزبان على ما يناهز التسعين في المائة من ، ونكون ا

ٔ
مام الحالة اال

ما الحالة 
ٔ
خرى، ا

ٔ
حزاب ا

ٔ
و ا

ٔ
غلبية التي ستمكنه من تشكيل الحكومة دون حاجة ٕالى التحالف مع حزب ا

ٔ
حدهما على اال

ٔ
المقاعد مع حصول ا

حدهما من الحصول على  الثانية فٕانها تتحقق عندما ال يحصل الحزبان سوى على ما يقل عن ثمانين
ٔ
بالمائة من المقاعد مع عدم تمكن ا

كـثر في ٕاطار عملية التحالف لتشكيل الحكومة
ٔ
و ا

ٔ
غلبية، حيث يدخل حزب ثالث ا

ٔ
ولى يجسدها حزب المحافظين . اال

ٔ
وٕاذا كانت الحالة اال

لماني الذي يعرف ه
ٔ
يمنة الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب وحزب العمال في ٕانجلترا، فٕان الحالة الثانية يجسدها النظام الحزبي اال

ي منهما ٕالى تشكيل الحكومة ٕاال بالتحالف مع حزب صغير ثالث يتمثل حاليا في حزب الخضر 
ٔ
االشتراكي الديمقراطي، حيث ال يتوصل ا

  .والحزب الليبرالي سابقا

نظمة الحزبية وظيفي
ٔ
كـثر اال

ٔ
ن الثنائية الحزبية تعد من ا

ٔ
ثر ٕايجابي على سير النظام السياسي، والجدير بإالشارة ٕاليه هو ا

ٔ
ن لها ا

ٔ
ة ذلك ا

حزاب 
ٔ
ن الناخب عندما يمنح صوته لحزب من اال

ٔ
مثل لتطبيق الديمقراطية المباشرة، حيث ا

ٔ
نها تمثل إالطار اال

ٔ
ن نشير هنا ٕالى ا

ٔ
يكـفي ا

شخاص الذين سيتولون تط 2فٕانه يعرف مسبقا البرنامج الذي سيطبق في حال فوز ذلك الحزب
ٔ
بيقه، وذلك عكس ما يحدث في وكذلك اال

حزاب التي تكون التحالف الحكومي، 
ٔ
ن البرنامج الذي سيطبق يكون موضوع مفاوضات وتسويات بين اال

ٔ
نظام التعددية الحزبية حيث ا

ساسه مع الناخبين،
ٔ
ن الحزب الفائز في نظام الثنائية يشكل الحكومة بمفرده فيطبق البرنامج الذي تعاقد على ا

ٔ
في حين  وذلك راجع ٕالى ا

نظمة التعددية ال يشكل الحكومة بمفرده
ٔ
ن الحزب الفائز في اال

ٔ
خير  ،ا

ٔ
غلبية البرلمانية الالزمة، ومن هنا يكون هذا اال

ٔ
نه ال يحصل على اال

ٔ
ال

حزاب المشاركة ف
ٔ
خرى لكي تقبل بالتحالف معه، فيصبح البرنامج الحكومي موضوع مفاوضات بين اال

ٔ
حزاب اال

ٔ
ي مضطرا لتقديم تنازالت لال

  .الحكومة بعيدا عن الناخبين

غلبية البرلمانية التي تساند الحزب 
ٔ
ن اال

ٔ
يضا كونه يعد من عوامل االستقرار الحكومي، ذلك ا

ٔ
ٕان من فضائل نظام الثنائية الحزبية ا

ن العكس هو الذي يحدث في
ٔ
ن تقوم بٕاسقاط الحكومة، في حين ا

ٔ
غلب  الحاكم تكون منتمية ٕالى نفس هذا الحزب، لذلك ال ينتظر ا

ٔ
ا

كـثر من حزب، الشيء الذي يدخل هذه 
ٔ
غلبية المساندة للحكومة بالنظر ٕالى انتمائها ال

ٔ
نظمة التعددية حيث يصعب التحكم في اال

ٔ
اال

نظمة في مسلسل من التعديالت الحكومية
ٔ
  .اال

نها من العوامل المساعدة على انتقال السلطة م ثنائية الحزبيةلفضائل الهامة التي تنسب للولعل من ا
ٔ
و ما يصطلح ا

ٔ
خر ا

ٓ
ن حزب ال

نه يتيح تغيير النخب والبرامج السياسية، ولعل ذلك يتم بسالسة عندما يتنافس على 
ٔ
خير ا

ٔ
عليه بالتناوب السياسي، فمن ٕايجابيات هذا اال

  . الحكومة حزبان سياسيان

 Multipartisme نظام التعددية الحزبية: الفقرة الثالثة

نه ن
ٔ
كـثر من حزبين دورا وازنا في الحياة السياسيةيعرف نظام التعددية الحزبية با

ٔ
نظمة الثنائية حيث . 3ظام يمارس فيه ا

ٔ
فخالفا لال

ي حزب قادر على 
ٔ
حزاب كـثيرة، بغياب ا

ٔ
و بتحالف مكمل، فٕان التعددية تمتاز، فضال عن وجود ا

ٔ
يتناوب حزبان على الحكومة بمفردهما ا

 تشكيل الحكومة بمفرده، فالحكومة تتشكل بتحالف بين عد
ٔ
ن اال

ٔ
حزاب، نظرا ال

ٔ
العدد الالزم  لمٕاال ب جتمعغلبية الالزمة لتشكيلها ال تة ا

كـثر من حزب
ٔ
  .  من النواب وذلك باالعتماد على ا

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 280 

2
 554: مرجع سابق ص: نعمان الخطيب - 

3
 Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 287 
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كـثر انتشارا في الوقت الراهن في الدول الغربية، فهو نظام معمول به في  
ٔ
ن نظام التعددية الحزبية يعتبر اال

ٔ
وتجدر إالشارة ٕالى ا

كـثر تقليدا من قبل بلدان العالم الثالث السيما بعد حسم الكـثير منها فرنسا واسبانيا وٕاي
ٔ
نه يعتبر النظام اال

ٔ
طاليا وبلجيكا وهولندا، كما ا

  . مع نظام الحزب الواحد

شكال التعددية الحزبية التعددية التامة 
ٔ
  (multipartisme intégral)ومن ا

ٔ
ي حزب باال

ٔ
كيل غلبية الالزمة لتشالتي تتحقق عندما ال يفوز ا

  ب على عدد متقارب من المقاعداحز اال الكـثير منحصول و، 1الحكومة

ما الصورة الثانية للتعددية الحزبية فهي التي تسمى 
ٔ
الحزب  خصائص، ومن  (multipartisme avec parti dominant)بالتعددية بحزب مهيمنا

ربعين بال
ٔ
ن المقاعد التي يحصل عليها تتراوح بين الثالثين واال

ٔ
خرى مدة المهيمن ا

ٔ
حزاب ا

ٔ
نه يقضي بتحالف مع ا

ٔ
ن من مظاهره ا

ٔ
مائة، كما ا

ن نشير ٕالى ٕايطاليا التي شهدت هيمنة الحزب الديمقراطي . طويلة في الحكم
ٔ
مثلة الدول التي تعرف الحزب المهيمن يمكن ا

ٔ
ومن ا

1993حتى  1947المسيحي منذ 
2 .  

 
ٔ
نه مهيمن ا

ٔ
ن الحزب ال يكـفي لكي يوصف با

ٔ
ن وتجدر إالشارة ٕالى ا

ٔ
ن يحصل على نسبة المقاعد المشار ٕاليها، ٕاذ يجب ٕاضافة ٕالى ذلك ا

حزاب . يقضي مدة كافية في الحكم كـفيلة بوصفه مهيمنا على الحياة السياسية للبلد
ٔ
واالعتماد على هذين المؤشرين كـفيل بتمييزه عن اال

غلبي والحزب الو المشابهة له ومنها  الحزب
ٔ
ول هو الحزب الذي يحصاحاال

ٔ
غلبية الالزمة لتشكيل الحكومة، وذلك بمعزل د، فاال

ٔ
ل على اال

ما الحزب الوحيد فيتميز عن الحزب المهيمن من حيث السياق الذي يشتغل فيه كل منهما، فٕاذا كان الحزب 
ٔ
و عدم هيمنته، ا

ٔ
عن هيمنته ا

 في سياق تعددي حيث توجد
ٔ
نظمة ال تقبل بالتعددية فٕان الحزب المهيمن ينشا

ٔ
 داخل ا

ٔ
خرى تنافسه الوحيد ينشا

ٔ
حزاب ا

ٔ
  .3ٕالى جانبه ا

كـثر للناخب، 
ٔ
نها توفر اختيارات ا

ٔ
ن التعددية الحزبية ٕاذا كانت تمتاز ببعض إاليجابيات ومنها ا

ٔ
وتمثل والجدير بإالشارة ٕاليه هو ا

حزاب والحقوق السياسية، 
ٔ
سيس اال

ٔ
يضان لها سلبيات فإ التجسيد الحقيقي لاللتزام بحرية تا

ٔ
ن نشير. ا

ٔ
  :هكذا يمكن ا

ساسية التي يقوم بها الحزب عادة ومنها وظيفة تجميع وتنسيق المطالب، ذلك  -
ٔ
داء بعض الوظائف اال

ٔ
ٕامكانية حدوث اختالل في ا

حزاب تميل ٕالى االكـتفاء بتمثيل فوئي 
ٔ
حزاب واشتداد التنافس بينها يؤدي ٕالى تقلص قاعدة كل حزب، الشيء الذي يجعل اال

ٔ
ن كـثرة اال

ٔ
ا

و المزارعين، مما يجعلها ترفع المطالب الفوئية ٕالى مستوى المصلحة العامةيقتصر على فئة اجتماعية د
ٔ
  .4ون غيرها كالعمال ا

حزاب تعد من عوامل عدم االستقرار الحكومي
ٔ
ن كـثرة اال

ٔ
ن نشير كذلك ٕالى ا

ٔ
حزاب كلما تم تشتيت المقاعد 5يمكن ا

ٔ
، فكلما كـثرت اال

ن نشير في هذا السياق ٕالى ٕايطاليا التي عرفت خالل الفترة البرلمانية كلما صعب الحصول على حكومات متجانسة مستق
ٔ
رة، ويمكن ا

ي بمعدل  49عددا من الحكومات يقدر ب  1989ٕالى  1945الممتدة من 
ٔ
شهر ونصف لكل منها 10حكومة ا

ٔ
  .ا

ثير مباشرة على العمل الحكومي انطالقا من صن
ٔ
نها ال تسمح للناخب بالتا

ٔ
يضا ا

ٔ
اديق االقتراع، ذلك ومن سلبيات التعددية الحزبية ا

حزا
ٔ
ن حصول اال

ٔ
صلح للتطبيق فٕان مجهوده ال يبلغ مداه طالما ا

ٔ
نه مهما تفنن في انتقاء المرشح الجدير بالثقة ومهما اختار البرنامج اال

ٔ
ب ا

حزاب التي ستشكل االئتالف الحا
ٔ
كـثر على نتائج متقاربة يجعل التشكيلة الحكومية والبرنامج الذي سيطبق رهين تسويات بين اال

ٔ
كم، واال

ثير عليها سواء مست 
ٔ
ي تا

ٔ
ن تتعرض له الحكومة بعد مرور مدة على تشكيلها ال يكون للناخب ا

ٔ
نه حتى التعديالت التي يمكن ا

ٔ
من ذلك ا

و برنامجها
ٔ
عضاء الحكومة ا

ٔ
  .ا

ما الجانب 
ٔ
خرا

ٓ
نها ال تتيح السالسة في انتقال السلطة اال

ٔ
ن كل من يجهد نفسه لقد كان معروف. من سلبيات التعددية فتتلخص في ا

ٔ
ا با

ن يجد طريقه 
ٔ
ن يصبح جهده قديما وباليا قبل ا

ٔ
لك كناية على سرعة ذالمطبعة، و ٕالىلتحديد طبيعة النظام الحزبي الفرنسي يخاطر با

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  294 

2
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 297 

3
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  297 

4
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  295 

5
 464نعمان الخطيب   - 
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 داخل النظام السياسي الفرنسي، خاصة ما يتعلق بتغيير 
ٔ
حزابالتغيرات التي تطرا

ٔ
 لك حالة ذب وقد وصفت. 1لمواقعها بسرعة اال

ٔ
 حزاباال

ي رابط م
ٔ
ن يربط بينها ا

ٔ
وهبي ذالتي تتحالف فيما بينها لتشكل حكومات دون ا

ٔ
قصى اليسار تتدحرج ل ا

ٔ
حزاب من ا

ٔ
تتحالف مع فكري، ا

و العكس
ٔ
حزاب يمينية ا

ٔ
   .ا

حزاب في ٕاطار تحالفات قارة ومنسجمة، 
ٔ
ى علٕان هذه السلبيات التي تسم نظام التعددية الحزبية يمكن تجاوزها متى انتظمت اال

صبحت عليه فرنسا من
ٔ
حزاب السياسية الفرنسية تكـتلت في ٕاطار . ثنائية قطبية شاكلة ما ا

ٔ
فبعيدا عن بلوغ الثنائية الحزبية فٕان اال

حزاب اليسار
ٔ
خر يجمع ا

ٓ
حزاب اليمين وقطب ا

ٔ
  . قطبين، قطب يجمع ا

حزا
ٔ
يديولوجي، فٕان ما ساعد وٕاذا كان استمرار هذه القطبية يتوقف على مدى متانة التحالفات القائمة بين اال

ٔ
ب الفرنسية وتقاربها اال

غلبية على دورتين، الذي يفرض على 
ٔ
ساسا في نظام االقتراع المعمول به في فرنسا وهو نظام االقتراع باال

ٔ
ة هذه القطبية يتمثل ا

ٔ
على نشا

خرى 
ٔ
حزاب اال

ٔ
ن تتكـتل فيما بينها لمواجهة اال

ٔ
حزاب في الدورة الثانية ا

ٔ
  . اال

                                                        
1

حمد -
ٔ
حزاب السياسية : عادل ا

ٔ
 . 179: ص. س.م··· اال
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نظمة الحزبية :الفقرة الرابعة
ٔ
خرى لال

ٔ
  تصنيفات ا

نه ليس دقيقا، فالحزب الوحيد في نظر البعض ال 
ٔ
حزاب تعرض للنقد، ومصدر ذلك ا

ٔ
نظمة الحزبية اعتمادا على عدد اال

ٔ
ٕان تصنيف اال

ي دولة من الدول، فٕالى جانب الحزبين الجمهور 
ٔ
ن الثنائية الحزبية ال وجود لها في الواقع في ا

ٔ
ي والديمقراطي يشكل نظاما حزبيا، كما ا

مر نفسه 
ٔ
مريكي منها الحزب العمالي وحزب المزارعين والحزب االشتراكي، واال

ٔ
خرى كـثيرة تشتغل في الحقل السياسي اال

ٔ
حزاب ا

ٔ
توجد ا

حزاب التي تشكل الثنائية تتمكن من الحصول على 
ٔ
ن هذه اال

ٔ
ينطبق على النظام البريطاني حيث يعمل الليبراليون، فكل ما هنالك ا

غلبية ا
ٔ
قطاب . لمقاعد داخل المجلس النيابيا

ٔ
نظمة الحزبية يميز بين نظام القطبين ونظام تعدد اال

ٔ
لذلك يقترح البعض تصنيف ثالثيا لال

غلبية الحكومية معيارا للتمييز بينها
ٔ
  .ثم نظام القطب الواحد، وهو يعتمد اال

ساس نفس النقد الموجه لهذا التصنيف يقترح البعض تصنيفا ثنائيا يقا
ٔ
نظمة غير التنافسيةوعلى ا

ٔ
نظمة التنافسية واال

ٔ
. بل بين اال

نظمة الحزب الواحد
ٔ
نظمة غير التنافسية فٕانها تشمل مختلف صور ا

ٔ
نظمة التنافسية فٕانها تشمل كل من التعددية . فبخصوص اال

ٔ
ما اال

ٔ
ا

  . الحزبية والثنائية الحزبية

   قراءة في الظاهرة الحزبية المغربية: سابعحث الالمب

  
ٔ
ة -ا

ٔ
حزا نشا

ٔ
  في المغرب باال

صبحت تقتضي ٕاعادة النظر فيها على ضوء 
ٔ
ن محاولة دوفرجي ا

ٔ
حزاب السياسية ٕالى ا

ٔ
ة اال

ٔ
ينا في سياق الحديث عن نشا

ٔ
لقد را

ن الظاهرة الحزبية في العالم الثالث لم تكن
ٔ
حزاب العالم الثالث والدول الحديثة العهد باالستقالل، حيث ا

ٔ
فرزها ظهور ا

ٔ
 التطورات التي ا

حزابشهدت ميالد لية االنتخابية والبرلمانية، فهذه الدول وليدة العم
ٔ
ن اال

ٔ
نها لم والبرلمانية تمثيليةال هامجالس قيمت السياسية قبل ا

ٔ
، كما ا

ي ٕاطار 
ٔ
حزاب العالم الثالث خارج ا

ٔ
غلب ا

ٔ
ت ا

ٔ
وربا، لقد نشا

ٔ
حزاب كما حدث في ا

ٔ
و سياسية كـتمهيد لظهور اال

ٔ
ندية فكرية ا

ٔ
ي ا

ٔ
تعرف ا

مر 
ٔ
ت قبل حصول هذه الدول على االستقاللبرلماني، وهذا ا

ٔ
حزاب التي نشا

ٔ
ساسا على اال

ٔ
  .ينطبق ا

ت في الظهور في سياق مقاومة ا قدف ،ه القاعدةذالظاهرة الحزبية المغربية لم تخرج عن هٕان 
ٔ
قد شكل تحرير البالد ف، 1الستعماربدا

حزاب،
ٔ
جلها هذه اال

ٔ
ت من ا

ٔ
صول في ذوإ  الغاية التي نشا

ٔ
نديا لم يكن لها ا

ٔ
صوال خالل ال ةاال

ٔ
وربا، فٕانها تجد لها ا

ٔ
سياسية والفكرية كما في ا

خرى كالقبيلة والزاوية على وجه الخصوص
ٔ
   ، 2ما قبل االستعمار في مؤسسات ا

ن غياب سياق ممارسة الوظائف 
ٔ
يضا على وظائفها، حيث ا

ٔ
ثر ا

ٔ
ساليب اشتغالها، فٕانه ا

ٔ
حزاب وا

ٔ
ثر على بنية اال

ٔ
وهو سياق مثلما ا

حزاب المغربية لما قبل االستقالل نحو الدفاع عن الهوية والسيادة الوطنيةالمرتبطة باالنت
ٔ
. خابات وبالمؤسسات التمثيلية توجهت اال

ن المنطقة الخليفية شهدت قبل ذلك وفي سنة 
ٔ
ٕانشاء  1926وتمثل كـتلة العمل الوطني النواة الجنينية للظاهرة الحزبية المغربية رغم ا

  ربيةتنظيم حزبي سمي بالرابطة المغ

حزاب ان اختالف
ٔ
حزابالمغربية عن  اال

ٔ
وربية اال

ٔ
خرى  اال

ٔ
تها انعكس على مستويات ا

ٔ
، فعلى مستوى وظائفها جعلها سياقها على مستوى نشا

ساسا نحو مقاومة االستعمار، 
ٔ
ما من حيث طبيعة النظام والمؤسسات السياسية، فٕانهاالتاريخي موجهة ا

ٔ
ت في ظل نظام كان يمتاز  ا

ٔ
نشا

نها بتركيز السلط
ٔ
ن المجالس التي يفترض ا

ٔ
نشئت، كما ا

ٔ
نشيء سنة  ا

ٔ
، والغرف 1923ليمثل فيها المغاربة، ومنها مجلس الحكومة الذي ا

حزاب، ظلت بعيدة عن 3االستشارية للفالحة والتجارة والصناعة
ٔ
  اال

ٔ
سس االنتخابية، ولم يتم ادخال مبدا

ٔ
السياسية بحكم غياب اال

                                                        
1
ى سياق التوافق: دمحم ضريف. د  -  حزاب السياسية، من سياق المواجهة إل

ٔ
 22: ص. 2001لة المغربية لعلم االجتماع السياسي منشورات المج. اال

2
 - Said Ihrai : Pouvoir et influence, Etat, partis et politique étrangère au maroc. Collections différences. Edition 1986. P : 15.  

3
نها برلمان، ولكن هدفها بكل دقة كان هو تمثيل المصالح االقتصادية الغرف االستشارية المغربية ومجلس الحكومة لم يكن"يقول ريزيت عن هذه الهيائت  -  

ٔ
حزاب : ريزيت.ر". منظورا لها با

ٔ
اال

ى نوفمبر . منشورات المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي. السياسية في المغرب نه 63: ص. 1992الطبعة االول
ٔ
في السنة، في كان يجتمع مرتين "، ومن اختصاصات مجلس الحكومة يقول الكاتب ا

 دجنبر لدراسة مشروع الميزانية الشريفة للسنة المقبلة، وفي يوليوز لدراسة مشروع القانون المالي المعدل لميزانية السنة الحالية
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1948، ليتلوها نجاح مهم حققه حزب االستقالل سنة 1947جالس اال ابتداء من االنتخاب في طريقة استقطاب هذه الم
صبح يمثل 1

ٔ
، حيث ا

صل واحد وعشرين يتشكل منهم المجلس )الهيئة الثانية( في مجلس الحكومة
ٔ
ولى ب خمسة عشر عضوا من ا

ٔ
، بينما بقيت الهيئة اال

حزابوالثالثة بعيدة عن اهتمامات 
ٔ
حزابيات االنتخابية الموجهة نحو استبعاد المغربية اما بحكم التقن اال

ٔ
ولىبالنسبة للهيئة  اال

ٔ
، او اال

 التعيين كما هو 
ٔ
مرباخضاعها لمبدا

ٔ
  2بالنسبة للهيئة الثالثة اال

ن القضية الوطنية لم تكن المنطلق الوحيد لظهور 
ٔ
حزابومع ذلك فال مناص من االعتراف با

ٔ
السياسية بالمغرب، فثمة عوامل كـثيرة  اال

يضاقضية الظهير البربري، ومنها  - كما يقول ريزيت-صهرتها 
ٔ
حزابالسماح  منها ا

ٔ
و  1925السياسية الفرنسية خالل الفترة الممتدة ما بين  لال

بالتواجد في المغرب، كما يضاف الى ذلك استفادة الطبقة المثقفة المغربية من دخول صحافة دولية الى المغرب، واالستفادة من  1930

  .3دة من الشرق العربيكل االفكار الوار 

   النظام الحزبي المغربي -ب 

يمتاز النظام الحزبي المغربي بالتعددية، هذه التي ظهرت مالمحها منذ الفترة ما قبل االستقالل، حيث كان يتواجد في الساحة 

 السياسية كل من حزب االستقالل والحزب الشيوعي وحزب الشورى واالستقالل

ن جذور التعددية في المغرب
ٔ
بعض التنافس الشخصي بين ا انشقت كـتلة العمل الوطني نتيجة منتصف الثالثينات عندم ٕالىتعود  غير ا

نظمةختالف في اال نتيجة وكذا قياداته ونخص بالذكر عالل الفاسي ودمحم حسن الوزاني،
ٔ
النفوذ الفرنسي  4السياسية بين منطقتي اال

دى الى حدوث انشقاق جغرافي ظهرت على ا
ٔ
خرى داخل منطقة 5ثره احزاب خاصة بشمال المغربواالسباني، مما ا

ٔ
حزاب ا

ٔ
، ٕاضافة الى ا

   6النفوذ الفرنسي

شار ٕالى ذلك موريس دوفرجي
ٔ
، فٕان الصراع 7وٕاذا كان المغرب قد شهد بعد االستقالل مالمح االتجاه نحو تعددية بحزب مهيمن كما ا

ي حزب سياسي قادر على الحصول على الذي خاضه الحكم مع حزب االستقالل ٕانتهى ٕالى ٕاقرار تعددية مطلقة
ٔ
، تتحدد سماتها في غياب ا

و حتى لعب دور الحزب المهيمن
ٔ
غلبية البرلمانية ا

ٔ
جل الحد من قوة حزب . اال

ٔ
ولقد تدعمت إالجراءات المتخذة على المستوى الرسمي من ا

مر ب
ٔ
ساسية التي طبعت المشهد الحزبي المغربي، ويتعلق اال

ٔ
نشقاقات، التي شتت المشهد الحزبي ظاهرة االٕ االستقالل بٕاحدى السمات اال

  .المغربي

مر بموجب ظهير الحريات العامة الصادر سنة 
ٔ
ول اال

ٔ
، ثم بموجب الدساتير التي نصت ابتداء من 1958ولقد تم تكريس نظام التعددية ا

حزابعلى حظر الحزب الواحد، واعترفت  1962سنة 
ٔ
  .8بدور تنظيم المواطنين وتمثيبهم لال

خر محاوالت تنظيم هذا ا ولقد كانت
ٓ
غلبيةا

ٔ
حزاب اال

ٔ
حزاباقصاء  2002المتمخضة عن انتخابات الحكومية  لنظام التعددي محاوالت ا

ٔ
 اال

الصغرى من المشاركة في االنتخابات، وذلك عندما نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على منع االحزاب التي لم 

صواتمن تحصل على نسبة ثالثة في المائة 
ٔ
وجدير بالذكر . 2007من المشاركة في انتخابات  2002خالل االستحقاقات االنتخابية لسنة  اال

حزاب جد
ٔ
سيس ا

ٔ
خيرةيدة، فهذه ان هذا المقتضى كان يستهدف ايضا وضع العراقيل في وجه تا

ٔ
من المشاركة في  كانت ستحرم اال

 .9ي المجلس الدستوري لهذا المقتضى وتصريحه بعدم دستوريتهولقد توج هذا المسعى بتصد. االنتخابات لو طبق هذا المقتضى

                                                        
1

حزاب السياسية في المغرب : ريزيت.ر -
ٔ
 56: ص. س.م... اال

2
حزاب السياسية في المغرب : ريزيت.ر - 

ٔ
 61: ص. س.م... اال

3
حزاب السياسية في المغرب : ريزيت.ر - 

ٔ
 وما يليها 78: ص. س.م... اال

4
حزاب السياسية في المغرب : ريزيت.ر 

ٔ
 120 : ص. س.م... اال

5
سيس حزب اإلصالح الوطني بزعامة عبد الخالق الطريس بتاريخ  - 

ٔ
سيس حزب الوحدة المغربي بقيادة دمحم المكي الناصري  سنة 1936يونيو  28تم تا

ٔ
 .1937، كما تم تا

6
حزاب السياسية في المغرب : ريزيت.ر -

ٔ
 وما يليها 121: ص. س.م... اال

7
خرى معاصرة: رقية المصدق. دة - 

ٔ
نظمة ا

ٔ
ى . القانون الدستوري والمؤسسات السياسي، النظام السياسي المغربي وا  .دار توبقال للنشر الدارالبيضاء. 1988الطبعة االول

8
 الفصل الثالث من الدستور المغربي - 
9
 .2007رار المجلس الدستوري المغربي الصادر في يناير ق - 



 : الكـتابعنوان 
ٔ
ي العامالقوى السياسية، اال

ٔ
  حزاب والجماعات والرا

شحشاحدين رالنو الدكـتور  :المؤلف
ٔ
  ا

 0-617-38-9954-978: ، الترقيم الدولي MO 4101 2016: القانوني إاليداع
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حزاب -ج 
ٔ
  المغربية ووظيفة الحكم اال

حزاب السياسية المغربية تقتضي ادماج واقع النظام السياسي المغربي ككل في عملية التفكير، فمن 
ٔ
ان القراءة الموضوعية لواقع اال

 المعروف عند الدستتوريين وعلماء السياسة المغاربة 
ٔ
ن يفهم اشتغاله اال بفهم جانبواال

ٔ
ن النظام السياسي المغربي ال يمكن ا

ٔ
الموقع  ا

ن على ضوء هذه المكانة فقط يظهر حجم ومساحات الفعل المتروكة للفعل . ٕاطارهؤسسة الملكية في والمكانة التي تحتلها الم
ٔ
ذلك ا

  .الحزبي المغربي

  في النظام السياسي المغربي المكانة المركزية للملكية .1

. هر الموقع المركزي للملكية في النظام السياسي المغربي سواء اعتمدنا على المقاربة القانونية الدستورية، او المقاربة السياسيةيظ

فباالعتماد على قراءة بسيطة للدستور تتضح اهمية وحجم االختصاصات التي يمارسها الملك فعليا، وهي اختصاصات تمتد على مختلف 

سيسية . 1ا البالد، سواء منها الحاالت العادية وغير العاديةالظروف التي تمر منه
ٔ
هذه االختصاصات التي تنطلق من ممارسة السلطة التا

 وتنتهي باالعالن عن حالة االستثناء، تكرس رؤية ملك المغرب ونظرته ٕالى دور الملك على امتداد تاريخ المغرب، الدور الذي يجعله متميزا

  .عن الملكيات الغربية

ن الكـثير من المظاهر السياسية ويظهر
ٔ
 فالدستور . الحرص على ٕاظهار هذا التميز من قبل ملك المغرب في الكـثير من المناسبات، وبشا

مير للمؤمنين يسود وال و ،2وضعه الملك
ٔ
ن يقبلوا با

ٔ
ن يكون كرسيا فارغا، والمغاربة المسلمين ال يمكن ا

ٔ
العرش في المغرب ال يمكن ا

ن . يحكم
ٔ
دوارهكما ا

ٔ
وتاريخ الدولة المغربية ال تسمح بالتعامل معه كسلطة بين السلطات، بل فوق  إالسالميةستمدة من الثقافة الم ا

  .3السلطات

كيد سموه ورفعة مكانته داخل النظام السياسي المغربي من خالل نظرته ٕالى المؤسسات السياسية 
ٔ
ويتضح حرص ملك المغرب على تا

صلية وٕانما اختصاصات فرعية تنازل عنها الملك، بعد ونوا الملكاالخرى، فالوزراء والبرلمانيون هم معا
ٔ
ن، وهم ال يمارسون سلطة ا

ٔ
 ا

  .4مارسها على امتداد التاريخ الطويل للملكية بالمغرب

ن 
ٔ
بلغ من الفصل التاسع عشر من الدستور الذي ينص على ا

ٔ
ن يجسد هذه المكانة ما هو ا

ٔ
وليس هناك من النصوص الدستورية ما يمكن ا

مير المؤمنين والممثل االسمى لالمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام المل"
ٔ
ك ا

وهو الضامن الستقالل البالد وحوزة المملكة في دائرة حدودها . الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيائت

  .".الحقة

  في النظام السياسي المغربيمكانة الحزب  .2

حزاب المغربية في صناعة القرار السياسي
ٔ
 بما انتهى اليه احد الباحثين المغاربة عندما حاول تحديد دور اال

ٔ
ن نبدا

ٔ
لقد توصل ٕالى . يمكن ا

حزاب المغربية ليست سوى نموذجا من الجماعات الضاغطة
ٔ
سباب من بينها . 5خالصة مفادها ان اال

ٔ
انتفاء المقوم ويرجع ذلك ٕالى عدة ا

ساسي
ٔ
حزاب المغربية وبالنظر ٕالى المكانة المهيمنة التي تحتلها  اال

ٔ
للحزب، والذي هو ممارسة السلطة، ونجد الباحث يخلص ٕالى ان اال

                                                        
1
ى قلوش -  ستاذ مصطف

ٔ
 .1996بابل الرباط، طبعة . النظام الدستوري المغربي، المؤسسة الملكية: يراجع للتفصيل في هذا الموضوع كـتاب اال

2
ى سبيل المثال، الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية  -   12بتاريخ  1982 -1981راجع عل
3
ى في قمة المسؤوليات في البالد وهكذا يتحق"...  -  عل

ٔ
ال وهو المسؤول اال

ٔ
و خليفة رسوله هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ا

ٔ
و تنفيذي، إن فصل السلط ضروري فسيرى هللا عملكم ورسوله ا

ٔ
ق ما قلت لكم دائما كجهاز تشريعي ا

 
ٔ
ن يفهم في المستوى اال

ٔ
ى للمسؤوليةوواجب، ولكن ال يجب ا مام البرلمان بتاريخ ". عل

ٔ
كـتوبر  13من خطاب المغفور له الحسن الثاني ا

ٔ
 . 1978ا

4
ى عرش هذه البالد كانوا يمارسون طيلة قرون طائـفة من المهام عن عاد" -   ن نذكركم بان الملوك الذين تعاقبوا عل

ٔ
ما نحن فقدولن يفوتنا بهذه المناسبة ا

ٔ
ن  ة من اختصاص الملكية المطلقة، ا

ٔ
بينا إال ا

ٔ
ا

ى للبرلمان ، السنة التشريعية ..." نتنازل بمحض اختيارنا وطوع ارادتنا لالمة عن جملة من هذه االختصاصات  : المصدر. 1964-1963من خطاب المغفور له الحسن الثاني بمناسبة افتتاح الدورة االول
حول التنمية االقتصادية واالجتماعية  http://doc/abhatoo.net.maلتوثيق المركز الوطني ل. بنك المعطيات 

5
 51: ص. س.م... القرار السياسي : شقير دمحم. د - 
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ن الملكية هي التي تتمتع بالصدار  إالمكانيةال يمكن ان تطمح للحصول على السلطة، ٕاذ ان هذه "، المؤسسة الملكية
ٔ
ة غير واردة مادام ا

  1"السياسية داخل النظام المغربي

ن 
ٔ
حزاب السياسية "وتنعكس هذه المكانة التي يحتلها الحزب المغربي دستوريا في الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على ا

ٔ
اال

م غير ونظام الحزب الوحيد نظا. والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم

  "..مشروع

ثار هذ
ٔ
  :منها ا النص مالحظات كـثيرةولقد ا

ولى -
ٔ
نه نظام الحزب الواحد،  تتعلق بمنع المالحظة اال

ٔ
ية قوة سياسية مؤطرة يمكنها ٕالى "فقد فسر با

ٔ
ريد به ضمان عدم صعود ا

ٔ
ا

خذ بدواليب الدولة والتحكم في اللعبة السياسية
ٔ
  .  2"جانب الملكية اال

ما المالحظة الثانية ا -
ٔ
لتي يثيرها هذا النص الدستوري فتتمثل في جعل الحزب على قدم المساواة مع الجماعات الضاغطة ا

حزاب"وهذا يعكس . والجماعات المحلية) النقابات والغرف المهنية(
ٔ
رغم ان الحزب في  3"النظرة السياسية الرسمية ٕالى اال

  4ات السياسية الرسميةوالمؤسسمنظور الدراسات السياسية المقارنة يتوسط هذه التنظيمات 

حزابتنصب حول الجانب الوظيفي المالحظة الثالثة  -
ٔ
نصل الثالث من الدستور فالسياسية، فلقد ورد في نص ال لال

ٔ
حزاب  ا

ٔ
اال

ٕان هذا النص من جهة، يجعل الحزب مجرد مساهم عادي يشبه . تساهم كغيرها من التنظيميات في تنظيم المواطنين وتمثيلهم

ن النقابات تتصف تمثيليتها بالف المساهمة التي تقوم
ٔ
وئية، فهي تمثل فئة من الناس فقط وال تمثل بها النقابات، رغم علمنا ا

حزاب السياسية، بل مثل غرفة الصناعة والتجارة
ٔ
ن بالنسبة لال

ٔ
بدا مفتوحة في وجه الجميع كما هو الشا

ٔ
ما . الجميع ولم تكن ا

ٔ
ا

ن الملك هو من الجهة الثانية، فٕان هذا النص عندما يقترن بن
ٔ
خر هو الفصل التاسع عشر الذي ينص على ا

ٓ
الممثل "ص دستوري ا

مة
ٔ
شكال كـثيرة في النظام السياسي المغربي، فالفصل "االسمى لال

ٔ
ن للتمثيلية ا

ٔ
، فربط النصين بعضهما ببعض يسمح بالقول ا

بلغ داللة الثالث من الدستور يشير ٕالى تمثيل المواطنين، بينما الفصل التاسع عشر يشير ٕالى تمثي
ٔ
مة ا

ٔ
مة، وتمثيل اال

ٔ
ل اال

شمل خاصة عندما نحدد معناها سواء انطالقا من الثقافة إالسالمية او من الثقافة الدستورية الغربية، فهي من التجريد 
ٔ
وا

مة مجاال ومساحات واسعة للفعل
ٔ
يضا، . والعمومية ما يمنح ممثل اال

ٔ
وفي سياق مناقشة وظيفة التمثيل التي يؤديها الحزب ا

ن التمثيلية التي يقوم بها الحزب هي " الممثل االسمى"صفة ير ٕالى نش
ٔ
التي اقترنت بالملك في الفصل التاسع عشر، مما يوحي با

 .تمثيلية عادية

حزاب، فٕان  -
ٔ
ن الفصل الثاني وجدير بالذكر، بارتباط مع موضوع الوظيفة التمثيلية لال

ٔ
مة تمارسها مباشرة "ينص على ا

ٔ
السيادة لال

ن ". بصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستوريةباالستفتاء و
ٔ
ي ا

ٔ
ن التمثيلية ال ترتبط باالنتخابات، ا

ٔ
وهذا النص يجعل ا

خرى التي من بينها 
ٔ
تمثيل الشعب ال يقتصر فقط على من تفرزهم صناديق االقتراع، بل يشمل كذلك المؤسسات الدستورية اال

   5الملك

حزاببوٕاذا نظرنا ٕالى الوظائف االخرى المنوطة 
ٔ
ن ٕاالالسياسية، ومنها على الخصوص وظيفة الحكم، فاننا ال يسعنا  اال

ٔ
نالحظ اتفاق  ا

نالكـثير من الباحثين على 
ٔ
حزاب السياسية المغربية احتفظ بها لتلعب دور الداعم للمبادرات الملكية، فالملكية تمتاز  ا

ٔ
 بحضورهااال

التعليم والقضاء وهيكلة المجال الديني  كٕاصالح، إالستراتيجيةراش الشامل في كل المبادرات الهامة، وعلى الخصوص في كل االو 

                                                        
1
 وما يليها 55:ص. س.م... القرار السياسي في المغرب : شقير دمحم. د - 

2
- bensbia Najib : Multipartisme et elections. Alassas n° 53 juin 1983 p : 6. cité par : 57: ص. س.لسياسي مالقرار ا: شقير دمحم.  

3
 58:ص. س.م... القرار السياسي في المغرب : شقير دمحم. د - 
4
شحشاح نورالدين. د - 

ٔ
هيل: ا

ٔ
حزاب المغربية وممكنات التا

ٔ
فاق. النظام القانوني لال

ٓ
حزاب السياسية بالمغرب، الواقع واال

ٔ
شغال ندوة اال

ٔ
 25-24: ص 2004كلية الحقوق طنجة، دجنبر . من ا

5
 - Zheri Fouzia : la représentation dans la constitution marocaine. in représentation, médiation, participation dans le système politique Marocain. Melange 

Abderrahman Kadiri. p : 10 
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ة 
ٔ
سرةووضعية المرا

ٔ
هيل المشهد الحزبي،  واال

ٔ
حزاب السياسية ٕالى "وتا

ٔ
طرافوهو ما يحول اال

ٔ
شياءغير وازنة بقوة  ا

ٔ
من زاوية ٕامكانية  اال

و 
ٔ
و المشاركة الفعلية ا

ٔ
  1"في تدبيرها المباشرةتقاسم السلطة ا

حزابول بالمكانة الثانوية وما يدعم الق
ٔ
هو جانب الممارسة السياسية، فالنظام السياسي المغربية في ممارسة وظيفة الحكم  لال

حزابتخويل السلطة  ٕازاءعن تحفظ شديد  ٕابانالمغربي 
ٔ
ولعلى ذلك نجد رفض تسييس مؤسسة الوزير  لوما يد، لال

ٔ
، فقد حرص اال

ي ممارسة او ع
ٔ
ن ال تستقر ا

ٔ
ولىالوزارة  بٕاسنادرف دستوري يقضي الحكم دائما على ا

ٔ
حزاب اال

ٔ
  .ٕالى اال

حزابٕالى ذلك، تنطبق نفس المالحظة على الحكومة بكاملها،  ٕاضافة
ٔ
و قليلة االهمية، ٕاذا ما  فاال

ٔ
ال تحظى سوى بوزارات قليلية، ا

خذنا
ٔ
  .باالعتبار ما يسمى في القاموس السياسي المغربي بوزارات السيادة ا

ن حرص الحكم عل
ٔ
حزاب تتحقق كذلك من خالل تحجيم دورها في توليد النخب، فبلوغ ويبدو ا

ٔ
ى هذه المكانة التي تحتلها اال

  . المناصب العليا ال يمر عبر النضال الحزبي

ن الحكم يحرص على تقليص مجال وظيفة الوساطة التي يمكن ان 
ٔ
حزاب، ا

ٔ
ومن الممارسات المشهودة في نفس مجال وظائف اال

حزاب، ويشهد
ٔ
سيس الكـثير من المؤسسات التي تخاطب بها المؤسسة الملكية المجتمع المدني دور المرور  تلعبها اال

ٔ
على ذلك تا

حزاب
ٔ
  .2باال

حزاب السياسية المغربية ٕاليهايتبين من خالل المعطيات التي اشرنا 
ٔ
ن اال

ٔ
توجد وسط سياق قانوني وسياسي تحتل فيه موقعا تبعيا ، ا

  .ال يمكن ان تفهم بمعزل عن المكانة التي يحتلها الملك في النظام السياسي المغربيمن حيث الفعل السياسي، وهذه المكانة 

حزاب المغربية بعد قانون  .3
ٔ
حزاباال

ٔ
  اال

حزاب
ٔ
ثر به قانون اال

ٔ
هيل الحزب  في المغرب بقراءة بسيطة للنقاش الذي استا

ٔ
هيل المشهد السياسي المغربي، وتا

ٔ
يتبين انه يندرج ضمن تا

دواره الكاملة
ٔ
، ٕاشكالية ابرزهاسنركز في هذا االطار على يرة طبعت المشهد الحزبي المغربي، ثاستدعته معطيات كـقانون . المغربي للعب ا

  .الديمقراطية الحزبية، ووظيفة الحكم

 الديمقراطية الحزبية 

ن الديمقراطية الحزبية  ريقول دمحم شقي
ٔ
حزاب المغربية هي تنظيمات غير ديمقراطية: "بشا

ٔ
صبح من المسلم به القول ان اال

ٔ
ال تمارس بين . ا

دبيات تؤكد على االختيار الديمقراطي
ٔ
ية ديمقراطية داخلية حقيقية رغم كل ما تتخفى من ورائه من شعارات وا

ٔ
حزاب . صفوفها ا

ٔ
فهذه اال

مطالبة السلطة السياسية بدمقرطة النظام وضمان نزاهة االنتخابات وٕارساء ركائز دولة الحق والقانون في درجت منذ وقت طويل على 

ية مبادئ ديموقراطية
ٔ
  3"وال تمارس بين صفوفها ديمقراطية داخلية حقيقية الوقت الذي ال تحترم داخلها ا

برز ما جاء به هذا القانون لحل معضلة الديمقراطية الداخلية، 
ٔ
ن  40نصت عليه المادة  ماومن ا

ٔ
كل حزب ال يعقد مؤتمره خالل "من ا

يسترجع الحزب حقه في االستفادة . من هذا القانون 29خمس سنوات يفقد حقه في االستفادة من الدعم السنوي المشار ٕاليه في المادة 

  ."من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته

هميةوبالنظر ٕالى 
ٔ
طالقا مما تمثله من فرصة للنقاش وتصارع التيارات واالفكار وحدوث حركية في النخبة وتغير في المؤتمرات الحزبية، ان ا

حزاب على 
ٔ
القيادات والبدائل السياسية، فرصة لبروز نخب جديدة ومجاال للمحاسبة والمراقبة، نظرا لهذه المعطيات فان ٕاصرار قانون اال

                                                        
1
حزاب في المغرب، مقاربة السياسة الحزبية للملكية: برادة يونس - 

ٔ
 .10: ص. 65ونقد العدد  مجلة فكر. الملكية واال

2
شحشاح. د - 

ٔ
هيل: نورالدين ا

ٔ
حزاب السياسية وممكنات التا

ٔ
فاق، دجنبر . النظام القانوني لال

ٓ
حزاب السياسية بالمغرب، الواقع واال

ٔ
شغال ندوة اال

ٔ
بتاريخ . طنجيس، مجلة كلية الحقوق بطنجة.  2006ا

 .28- 27: ص. 2005يونيو 
3
فريقيا الشرق . ية في المغرب، بين الزعامة السياسية والتكريس القانونيالديمقراطية الحزب: شقير دمحم. د 

ٔ
 .115: ص. 2003ا
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هامة التي يمكن ان يعول عليها في هذا السبيل، خاصة عند ربط االنعقاد المنتظم انعقاد المؤتمرات في موعدها يعد من المقتضيات ال

  .لهذه المؤتمرات بالحصول على الدعم العمومي

ن الديمقراطية ال تختزل في انعقاد المؤتمرات، فثمة تفاصيل كـثيرة لم يولها القان
ٔ
ون ما تستحقه، وتركها لكن من الواجب إالشارة ٕالى ا

عضلنباهة ويقظ
ٔ
حزاب التي تعتمد على قاعدة مؤثرةة ا

ٔ
  اء الحزب، في الوقت الذي تقل اال

 في المغربالمؤتمرات  من خالل الطريقة التي تجرى وفقهاونقصد بذلك على الخصوص الظروف التي تجرى فيها المؤتمرات، فالمالحظ 

ن المجال الزمني المخصص لها 
ٔ
 البيروقراطيات الا

ٔ
حزبية ٕالى ذلك ٕالرغام المؤتمرين على تفويض اتخاذ هو مجال زمني قصير، وعادة ما تلجا

 سيادة المؤتمر
ٔ
  . القرار في القضايا الحاسمة اليها، وهذا يحل بمبدا

ثر باهتمام المؤتمرين، فديمقراطية 
ٔ
نشطة الغرض منها هو تجنب القضايا التي تستا

ٔ
عماله با

ٔ
وتزيد مدة المؤتمر قصرا عندما يغرق جدول ا

ي هل للقياداالحزب تقاس بنوعية القضا
ٔ
ة لطرح القضايا الحزبية الحقيقية، كما تقاس بقدرة  تيا المعروضة للنقاش، ا

ٔ
الحزبية الجرا

عمال
ٔ
خرى ٕالى جدول اال

ٔ
  .المؤتمرين على ٕاضافة نقاط ا

ي. الديمقراطية الحزبية تقاس كذلك بطريقة اتخاذ القرارات، هل يعتمد االقتراع السري ام تعتمد طريقة التصفيق
ٔ
ضا بمصير كما تقاس ا

م يتم اللجوء ٕالى مبرر المستجدات للتملص منها
ٔ
  .1قرارات المؤتمر، هل تنفذ من قبل االجهزة التنفيذية للحزب، ا

 حزاب ووظيفة الحكم
ٔ
 قانون اال

جريناها 
ٔ
حزاببعد القراءة التي ا

ٔ
حزاب الصادر سنة  لال

ٔ
. 2006السياسية، خصوصا ما يتعلق بوظيفة الحكم، ما الذي استجد في قانون اال

ن بنص يقضي في مادته الثانية  لقد جاء هذا القانون
ٔ
حزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم"با

ٔ
وهي بهذه الصفة، . تساهم اال

هيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط 
ٔ
تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتا

  ."الحقل السياسي

نمن هذا النص  ويبدو
ٔ
حزاب في وظيفة التنشئة السياسية والمشاركة السياسية للمواطنين،  ا

ٔ
ما شغل واضعي هذه المادة هو انخراط اال

طير المواطنين وتكوين النخب، بما ي
ٔ
طير والتكوين، تا

ٔ
مام التراجع في حصن النظام السياسي الماالهتمام بوظائف التا

ٔ
غربي، خاصة ا

طير الذي طبع 
ٔ
حزاب السياسية المغربية، وقد دلت عنه نسب المشاركة االنتخابية المتدنيةمل عالتا

ٔ
تي اهتمام النظام السياسي . اال

ٔ
ويا

ن تقويتها هو جزء 
ٔ
حزاب من منطلق ا

ٔ
هيل اال

ٔ
شكال  من تحصين المواطن المغربي، ومن ثمالمغربي بتا

ٔ
النظام السياسي المغربي ضد كل ا

  .ئف ذات العالقة بهذا الموضوع لذلك جرى التركيز على الوظا. التطرف

هيل النخب لتحمل المسؤولية وتنشيط الحقل السياسي فال يمكن 
ٔ
ما ٕاشارة النص القانوني ٕالى تا

ٔ
نا

ٔ
حزاب ا

ٔ
هيل اال

ٔ
لمنافسة  يفهم منه تا

حزاب المغربية سواء قبل صدور هذا القانون المؤسسة الملكية
ٔ
ن اال

ٔ
و، ذلك ا

ٔ
الحياة  ن النخب وتنشيطبعده، فهي تساهم في تكوي ا

  .السياسية، لكن بالمقدار الذي تسمح به التوازنات السياسية

ي ٕالىلذلك يبقى مركز الحزب في النظام السياسي رهين بالممارسة السياسية، فهي التي ستحدد 
ٔ
حزابمدى سيتم تمكين  ا

ٔ
السياسية  اال

دوارهامن ممارسة 
ٔ
داة لتنشيط الحا

ٔ
فإالجابة على هذا السؤال مرهونة  .ياة السياسية، خاصة ما يتعلق بها كمدرسة لتكوين النخب، وا

صبحت تعتمد على المال العام في تمويل انشطتها
ٔ
نها ا

ٔ
و تكريس وزيادة تبعيتها، خاصة وا

ٔ
دوارها ا

ٔ
  .بالممارسة، فهي التي تستطيع تفعيل ا

                                                        
1

شحشاح نورالدين.د - 
ٔ
هيل: ا

ٔ
حزاب المغربية وممكنات التا

ٔ
فاق دجنبر . النظام القانوني لال

ٓ
حزاب السياسية بالمغرب الواقع واال

ٔ
شغال ندوة اال

ٔ
مجلة طنجيس، كلية الحقوق طنجة عدد خاص، . 2004ا

 .2005يونيو 
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  نماذج من المشهد الحزبي المغربي -د 

حزاب المغربية سنخصص الفقرات التالي
ٔ
ة لعينة تم انتقاؤها دون تفكير في مدى تمثيليتها للظاهرة الحزبية وٕالعطاء صورة عن بعض اال

حزاب
ٔ
  .المغربية، والغرض هو ٕاعطاء نماذج تعرف ببعض اال
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يناير من  11في لقد ٕاستمد هذا الحزب تسميته من وثيقة االستقالل التي وقعتها نخبة تنتمي ٕالى البرجوازية المدينية  :حزب االستقالل

1سنة 
عضائه ال يتعدى في نفس السنة ثالث مائة عضو فٕانه بفضل حملة التنسيب التي قادها وشملت مختلف وبينما ،  1944

ٔ
كان عدد ا

لف عضو سنة 
ٔ
2الشرائح االجتماعية، وكذلك بفضل انفتاحه على الطبقة العمالية بلغ مائة ا

وقد لعب دورا كبيرا ٕالى جانب المغفور . 1951

، ومحاولة تعيين 1953انخرط في تنظيم المقاومة المسلحة ٕاثر نفي الملك الشرعي دمحم الخامس سنة ، فقد له دمحم الخامس في تحرير البالد

  .3خلف له

سس هذا الحزب في دجنبر 
ٔ
، وبعدما كرس التعامل الجديد للحركة الوطنية مع السلطات االستعمارية على اثر بيان 1943لقد تا

 القصر كان محوره مضمون المؤسسات الدستورية، ففي الوقت الذي كان الملكدخل هذا الحزب في صراع مع  ،4المطالبة باالستقالل

دوار  يطمح ٕالى ملكية يسود فيها الملك
ٔ
ا رمزية ويحكم، دافع الحزب عن ملكية دستورية شبيهة بالملكية إالنجليزية التي يلعب فيها الملك ا

ي سلطة فعلية
ٔ
لذلك فٕانه ووجه بمجموعة من التدابير التي . ة على النظام الحزبيطموح نحو الهيمنلحزب االستقالل كما كان  .وال يمارس ا

رضية قانونية 5استهدفت التقليل من وزنه السياسي
ٔ
خرى لتنافسه ومنها الحركة الشعبية، ٕاضافة ٕالى اتخاذ ا

ٔ
حزاب ا

ٔ
سيس ا

ٔ
، فتم تشجيع تا

سس لنظام التعددية الحزبية، هذا فضال عن تشج
ٔ
بميالد  1959يع انشقاقه، وهو ما حصل فعال سنة جسدها ظهير الحريات العامة الذي ا

  . 6االتحاد الوطني للقوات الشعبية

ولى لما بعد االستقالل بعشرة مناصب وزارية تسير قطاعات 
ٔ
دوارا مهمة، فلقد شارك في الحكومات اال

ٔ
سيسه ا

ٔ
لقد لعب الحزب منذ تا

ي بنسبة مهمة منها الداخلية والخارجية والتعليم والعدل، وذلك في حكومة امب
ٔ
ولى، ثم بثمانية في الحكومة الثانية ا

ٔ
 45ارك البكاي اال

حمد بالفريج المنتمي ٕالى الحزب حكومة . بالمائة من المقاعد
ٔ
س ا

ٔ
، وهذا بموازاة مطالبته بحكومة منسجمة تتالءم مع وزنه 1958كما ترا

  . السياسي

 1985ٕالى  1977مقاعد الوزارية منها الخارجية والتعليم منذ وٕاذا كانت مشاركاته في الحكومات المتعاقبة قليلة حيث شارك ببعض ال

فٕان وزنه داخل الساحة السياسية المغربية ال يمكن تقييمه بناء على هذه المشاركات، فقد شكل ٕالى جانب االتحاد الوطني للقوات 

ساسيا للحياة السياسية المغربية، 
ٔ
قطابها، يظهر على الخصوص خالل الشعبية ثم االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية مكونا ا

ٔ
وقطبا من ا

التسعينات من القرن الماضي التي شهدت سعيا مكـثفا نحو استدراجه من قبل الحكم للدخول في تجربة التناوب، هذا الذي رهن الحزب 

بان عنها في صيانة وحدته
ٔ
برز مظاهر قوته هي القدرة التي ا

ٔ
فهو الحزب الوحيد الذي  ،قبوله بشروط رفض الحكم االستجابة لها، ولعل من ا

ي انشقاق منذ 
ٔ
7لم يشهد ا

1959   .  

  االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

عقاب مسلسل انشقاق انتهى سنة 
ٔ
عن االتحاد الوطني للقوات الشعبية، ولقد كانت بوادر ذلك ظاهرة منذ  1975ظهر هذا الحزب في ا

  . 8ويمثلها عبد هللا ٕابراهيم ومجموعة الرباط يمثلها عبد الرحيم بوعبيد ، مجموعة الدار البيضاء1972االنقسام ٕالى مجموعتين سنة 

لة مشاركـته في االنتخابات فٕانه تقدم بمرشحيه، فحصل في االنتخابات الجماعية لسنة 
ٔ
وعلى الرغم من المشاكل التي طرحتها مسا

مقعدا  15على  1977ية، وفي االنتخابات التشريعية لسنة على المرتبة الرابعة بعد كل من المستقلين وحزب االستقالل والحركة الشعب 1976

  .يتكون منها مجلس النواب 1امقعد 264من بين 

                                                        
1
حزاب والقوى السياسية في المغرب: فايز سارة - 

ٔ
 .17: ص. 1990طبعة رياض الريس للكـتب والنشر سنة . اال

2
 .284: هذه االرقام تقريبية في غياب وثائق رسمية ومعروفة، يقول ريزيت، المرجع السابق ص - 
3
حمد جزولي. د - 

ٔ
دوات السلطة ف: ا

ٔ
حزاب السياسية بين عهدين، ا

ٔ
 .104: ، ص2004منشورات من اجل الديمقراطية الطبعة الثانية . ي مجتمع متغيراال

4
حزاب السياسية المغربية : ضريف دمحم - 

ٔ
 54: ص.... اال

5
حزاب والقوى السياسية : فايز سارة  - 

ٔ
 .19: ص. س.م... اال

6
ن هذه التطورات، ضريف دمحم - 

ٔ
حزاب السياسية المغربية ن سياق المو: يراجع بشا

ٔ
ى سياق التوافق اال  .وما يليها 73: من ص. 1999-1934اجهة إل

7
ت في الظهور مع مطلع سنة  - 

ٔ
ة حزب الوحدة والديمقراطية من رحم هذا الحزب قد بدا

ٔ
ن بوادر نشا

ٔ
علنت الصحف عن انشقاق جاري في صفوف هذا الحزب. 2007رغم ا

ٔ
يراجع جريدة الراية . فقد ا

ى الموقع  2007-2-5بتاريخ   http://www.raya.com عل
8
حزاب السياسية المغربية : ضريف دمحم - 

ٔ
 150: ص. س.م...اال
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ن هذه العالقة كانت قد تضررت 
ٔ
لقد شارك الحزب في الحكومة االنتقالية، في سياق امتاز بانفجار العالقة بينه وبين الحكم، خاصة وا

عقبته اعتقاالت واسعة في صفوف الحزبمن جراء مطالبته بعقد استفتاء حول مقررات ني
ٔ
، وكذلك من جراء 1981سنة  روبي الشيء الذي ا

1983انسحاب النواب االتحاديين من مجلس النواب كاحتجاج على قرار تمديد والية هذا المجلس ٕالى سنة 
2.  

ييد العدي
ٔ
د من القطاعات االجتماعية، ٕاضافة ٕان تحول الحزب ٕالى المعارضة زاد من قوته السياسية ووزنه الجماهيري، فقد حظي بتا

الف من المؤيدين والمتعاطفين المنضوين في القطاعات الشعبية كالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والشبيبة االتحادية
ٓ
  .ٕالى اال

ساسيا من مكونات الكـتلة الدي
ٔ
همية قصوى، السيما باعتباره مكونا ا

ٔ
مقراطية ٕالى ٕان هذا الوزن جعل منه قوة سياسية يوليها النظام ا

مر جعل الحكم يراهن عليه كـثير خالل التسعينات من القرن . جاب حزب االستقالل ومنظمة العمل والتقدم واالشتراكية
ٔ
ٕان هذا اال

بمشاركة حزب  1998الماضي للدخول ٕالى مرحلة التناوب، وٕاحداث إالصالحات السياسية، ولقد قاد الحزب حكومة التناوب ابتداء من سنة 

ول لالتحاد االشتراكي السيد عبد الرحمان اليوسفي االستقالل
ٔ
خرى، تحت رائسة الكاتب اال

ٔ
حزاب ا

ٔ
  . وا

والها كانت مع بداية الثمانينات حيث انشق عنه ما سمي الحقا بحزب الطليعة 
ٔ
ولقد فشل الحزب مرتين في صيانة وحدته، ا

عقاب مؤتمره الوطني السادس
ٔ
  .   لوطني االتحادي وجمعية الوفاء للديمقراطيةالمؤتمر ا ،الديمقراطي االشتراكي، ثم في ا

  الحركة الشعبيةحزب 

واخر 
ٔ
ي تنظيم حزبي  1957لقد تزامن ٕانشاء هذا الحزب في ا

ٔ
مع الصراعات التي خاضها حزب االستقالل ضد القصر، وضد تشكيل ا

هة النفوذ المتزايد لحزب االستقالل، وقد منافس، ولقد استفاد هذا الحزب بدعم من ولي العهد المغفور له الحسن الثاني وذلك لمواج

نه كان قد ندد 
ٔ
تعرض قادته للمطاردة واالعتقال، نتيجة سعي حزب االستقالل ٕالى ٕاقامة نظام الحزب الواحد، وجدير بإالشارة ٕالى ا

عقاب ٕاصد
ٔ
نه تم حظر الحركة ولم يتم االعتراف بها ٕاال في ا

ٔ
ار الملك دمحم الخامس لظهير بمحاولة ٕانشاء الحركة الشعبية، ومن نتائج ذلك ا

3الحريات العامة سنة 
1958.  

برقاش وعبد الكريم الخطيب، ولقد قدم الحزب 
ٔ
حرضان وحدو ا

ٔ
سيس الحركة الشعبية كل من اليوسي والمحجوبي ا

ٔ
لقد ساهم في تا

يضا من ا
ٔ
الشتراكية إالسالمية شعارا نفسه كمدافع عن سكان البادية في مقابل حزب االستقالل الذي وصف بالحزب المديني، لقد جعل ا

ت الحركة مشاركاتها في الحكومة منذ . له
ٔ
4وقد بدا

1960 .  

عضائها 
ٔ
 الخالف يفصل بين ا

ٔ
نها تمثل نموذج الحزب الذي عرف انشقاقات كـثيرة، فقد بدا

ٔ
ن ما يعطي خصوصية لهذه الحركة هو ا

ٔ
غير ا

حرضان المشاركة في ج
ٔ
برز محطات ذلك قبول ا

ٔ
بهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ورفض ذلك من طرف تيار منذ البداية، وكان من ا

سماء التي ستتولى المناصب الحكومية في حكومة 
ٔ
خر داخل الحزب، ويبقى الخالف حول اال

ٔ
والموقف من إالعالن عن حالة  1964ا

سيس حزب الحركة الشعبي
ٔ
دى ٕالى االنشقاق وتا

ٔ
سباب الخالف بين قياديــي الحزب الذي ا

ٔ
برز ا

ٔ
  .5ة الدستورية الديمقراطيةاالستثناء ا

سس الحزب الحر التقدمي سنة 
ٔ
حمد والحاج عن الحزب فا

ٔ
، وفي نفس السنة قام 1974لم يقف المسلسل عند هذا الحد، فقد خرج علي ا

سيس حزب العمل
ٔ
حرضان وطرده، ورغم المحاوالت التي قام ب. 6عبد الرحمان عبد هللا الصنهاجي بتا

ٔ
ها كما شهدت الحركة انقالبا على ا

فٕان استقبال الملك الراحل الحسن الثاني للقيادة  1986كالطعن في نتائج المؤتمر الذي اتخذ قرار الطرد والذي انعقد بالرباط سنة 

علن في مراكش سنة 
ٔ
ن ا

ٔ
ثنته عن مساعيه، ٕالى ا

ٔ
عن ميالد الحركة الوطنية الشعبية، هذه التي عرفت بدورها ٕانشقاقا سنة  1991الجديدة ا

دى ٕالى 1995
ٔ
خر سنة  ا

ٔ
دى ٕالى ميالد االتحاد الديمقراطي 2001ميالد الحركة الديمقراطية االجتماعية بزعامة محمود عرشان، ثم انشقاقا ا

ٔ
  .  ا

                                                                                                                                                                             
1
حزاب السياسية المغربية : ضريف دمحم  - 

ٔ
 .165: ص. س.م... اال

2
حزاب السياسية المغربية : ضريف دمحم  - 

ٔ
 235: ص. س.م... اال

3
حزاب والقوى السي: فيز سارة - 

ٔ
 .84: ص. س.م... اسية اال

4
حزاب السياسية المغربية : ضريف دمحم  - 

ٔ
 وما يليها 95: ص. س.م... اال

5
حزاب السياسية المغربية : ضريف دمحم  - 

ٔ
 .119 -118: ص. س.م... اال

6
حزاب السياسية المغربية : ضريف دمحم  - 

ٔ
 204: ص. س.م... اال
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ٔ
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ٔ
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حرارحزب 
ٔ
  التجمع الوطني لال

نشئ في ٕاطار محاولة السلطة 
ٔ
حرار، والمتمثلة في كونه حزب ا

ٔ
رغم السياقات الخاصة التي طبعت ميالد حزب التجمع الوطني لال

ة البرلمانية1عادة تشكيل المشهد الحزبي المغربالٕ 
ٔ
حزاب ذات النشا

ٔ
  .ي، فٕانه يمكن اعتباره نموذجا عن اال

، ولقد تميز النقاش 1977و  1976ٕان هذا الحزب لم يكن له وجود قبل االنتخابات الجماعية والتشريعية التي جرت على التوالي سنتي 

حزاب ال
ٔ
ن اال

ٔ
كيد على ا

ٔ
سيسه بالتا

ٔ
تقليدية التي ساهمت في الكـفاح الوطني قد استنفذت مهامها، ولم تعد قادرة على ٕانجاز الذي سبق تا

سيس حزب جديد
ٔ
طير المواطنين، الشيء الذي نجم عنه فراغ سياسي يجب ملؤه بتا

ٔ
  .المهام التي يفرضها المغرب الجديد، ومنها تا

، وتم القيام بمبادرة نحو تجميع هؤالء النواب 1977مقعدا داخل مجلس النواب المنتخب سنة  141فقد حصل الالمنتمون على 

كـتوبر من نفس السنة، تم خالله وضع القانون  1978الالمنتمين داخل حزب سياسي، وهو ما تم سنة 
ٔ
سيسي في ا

ٔ
بعد عقد مؤتمر تا

حمد عصمان
ٔ
نذاك السيد ا

ٓ
ول ا

ٔ
سه الوزير اال

ٔ
ساسي للحزب وانتخاب لجنة مركزية ومكـتب تنفيذي على را

ٔ
  .اال

غلبية مساندة للحكومة، ولم يكن بالتالي وليد منطلقات فكرية ولقد 
ٔ
سس هذا الحزب في سياق بحث النظام السياسي المغربي عن ا

ٔ
تا

ثر عالقته بالحكومة، الشيء الذي عرضه لالنشقاق سنة 
ٔ
ثر بتا

ٔ
عضائه، مما جعله يتا

ٔ
سيس  1981وٕايديولوجية موحدة ال

ٔ
الذي تمخض عنه تا

رسالن الجديديالحزب الوطني الديمقراطي بز 
ٔ
  .عامة ا

حزاب اليمينية واليسارية، الشيء الذي 
ٔ
ويحدد حزب التجمع الوطني موقعه في الوسط، ولقد مكنه ذلك من التقارب مع مختلف اال

برزها المشاركة في الحكومة التي قادها االتحاد االشتراكي بقيادة عبد الرحمان يو
ٔ
سفي ظهر على مستوى مشاركاته الحكومية الكـثيرة، كان ا

1998سنة 
2.   

                                                        
1
حزاب السياسية المغربية : ضريف دمحم  - 

ٔ
 182: ص. س.م... اال

2
حزاب السياسية المغربية : يراجع، ضريف دمحم  - 

ٔ
حزاب والقوى السياسية . وما يليها 182: ص. س.م... اال

ٔ
 .وما يليها 93: ص. س.م... فايز سارة اال
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الجماعات الضاغطة: لثالفصل الثا
1 

حزاب ضرورية الشتغال النظام السياسي 
ٔ
حزاب السياسية تلعب دورا مهما في تنشيط الحياة السياسية، وٕاذا غدت هذه اال

ٔ
ٕاذا كانت اال

داء وظائفه وتكيفه مع محيطه بفعالي
ٔ
كبر، فٕان هذا التنشيط وهذه الوظائف بالنظر للوظائف التي تؤديها والتي يعتمد عليها النظام في ا

ٔ
ة ا

حزاب
ٔ
همية عن اال

ٔ
خرى ال تقل ا

ٔ
دائها تنظيمات ا

ٔ
ويطلق على هذه التنظيمات اسم الجماعات . المساعدة للنظام السياسي تساهم في ا

  .الضاغطة

ن
ٔ
حزاب، فٕاذا كانت الظاهرة الحزبية يرجهذه  وجود والجدير بإالشارة ٕاليه هو ا

ٔ
وائل الجماعات سابق لوجود اال

ٔ
ع تاريخ ظهورها ٕالى ا

نها موجودة في  ،القرن التاسع عشر
ٔ
فٕان الجماعات الضاغطة يصعب تحديد ظهورها تاريخيا، وكل ما يمكن الجزم به في هذا إالطار هو ا

م توجد فحيثما وجدت السلطة والحك ، فوجودها يرتبط وجودا وعدما بمراكز القرار السياسي،تي تعرف ظاهرة السلطةجميع المجتمعات ال

  . 2الجماعات الضاغطة

همية الضغط وفعاليته في 
ٔ
ن تنامي الظاهرة وظهورها ال يمكن جعله نتيجة هذا المعطى فقط، فهو يرتبط بدرجة ما بالوعي با

ٔ
غير ا

خرى منها على الخصوص تزايد الهوة الفاصلة بين السلطة والشعب، الشيء الذي يدتحقيق المصالح، 
ٔ
فع كما يرتبط تناميها بمعطيات ا

داة ٕاليصال مطالبها ٕالى النظام السياسي
ٔ
  .الفائت االجتماعية المختلفة ٕالى البحث عن ا

كيد تنامي هذ
ٔ
نجزت الكـثير منوعلى سبيل تا

ٔ
بحاث ه  الظاهرة ا

ٔ
كدت الحجم الهائل من في الواليات المتحدة والدراسات  اال

ٔ
التي ا

موال التي تصرف في هذا المجال3يات المتحدةالممثلين واللوبيين الذين يستقرون في واشنطن وفي عواصم الوال
ٔ
  4، وحجم اال

هميتها لم يتم سوى حديثا وفي بعض الدول القليلة منها الواليات المتحدة  
ٔ
ن االعتراف الرسمي بوجودها وبا

ٔ
هذا على الرغم من ا

مريكية
ٔ
لى نشاطها، لكن ما السلبية إ  لنظرةسببه ا ،بنشاط الجماعات الضاغطة وبتعامل المقررين السياسيين معها 5عدم االعترافو .اال

ساسيا داخل الحقل السياسي، وبنية ضرورية الشتغال النظام بما تؤديه من وظائف عترافينبغي اال
ٔ
نها تعد فاعال ا

ٔ
  . به هو ا

ٕان هذا المعطى يزكيه الكـثير من علماء السياسية الذين يتعاملون مع الجماعات الضاغطة ليس فقط كـتنظيم يعمل ٕالى جوار 

 
ٔ
نظمةكادت تتحول ٕالى مقاربة مستقلة لدراسة  ٕان هذه الجماعات التي. 6وٕانما كطريقة الشتغال النظام السياسي ،حزاباال

ٔ
السياسية  اال

مريكية منذ ونشاطها
ٔ
ت الدراسات العلمية لها في الواليات المتحدة اال

ٔ
رتور بنتل"ي صدر فيه كـتاب ، وهو التاريخ الذ1908، بدا

ٔ
الذي نظر  "يا

همية، ومنذ ذلك الحين ما فتئ هذا الموضوع يحظى 7الضاغطةعات فيه للجما
ٔ
  .8المتزايدة لدى علماء السياسة باال

                                                        
1
- « Les groupes de pression ». « L’expression vient de la science politique américaine : pressure groups » Schwartzenberg (R-G): sociologie politique … p : 517 

2
 - « selon Beate Kohler-Koch c’est l’anticipation de l’importance croissante de la communauté européenne qui a stimulé la création des organisations 

transnationales, comme … (bureau européen des consommateurs) … (confédération européen des syndicats) pour n’en citer qu quelques un » Saurugger Sabine : 
analyser les modes de représentations des intérêts dans l’union européenne, construction d’une problématique. in Questions de recherche N° 6 juin 2002/ 
http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm  
3
 - Guillaume Courty : « La science politique américaine à la découverte des représentants d’intérêt … op.cit. 

ن 
ٔ
ى ما يفوق  « A.I.P.A.C »" االيباك"يذكر في هذا اإلطار ا زيد من  165تعتمد عل

ٔ
ى ما 33موظف متفرغ، وتقدر ميزانيتها السنوية با ى مكـتبها المجاور للكونغريس عل  مليون دوالر، وتتوفر إضافة إل

ى مكـتب في إسرائيل ى الواليات المتحدة، إضافة إل  .منظمة 70وهي تضم ما يقارب .  يقارب عشرة مكاتب موزعة عل
Comment fonctionne le lobby officiel - AIPAC, Congrès des Etats-Unis, politique israélienne et communauté juive américaine -Extraits d’un article de Knut 
Mellenthin, paru dans le quotidien allemand junge Welt du 16.09.2004. . http://membres.lycos.fr/wotraceafg/aipac.htm  
4
 - « Les dépenses les plus importantes permettent de comprendre l’importance de ces droits d’entrée pour certains secteurs économiques. Pour l’automobile en 1996, 

General Motors utilise 36 lobbyists avec un budget de 7 millions de dollars ». Guillaume Courty : « La science politique américaine à la découverte des représentants 
d’intérêt … op.cit. 

5
بعا - 

ٔ
صبحت تتخذ لها ا

ٔ
نظمة السياسية، بل إن الظاهرة ا

ٔ
حراجا للكـثير من اال صبح وجودها ال يشكل إ

ٔ
ت لقد ا

ٔ
ن بعض الدول بدا

ٔ
ى ا ن نشير إل

ٔ
دا متطورة نتيجة االعتراف بها، في هذا اإلطار يمكن ا

ى مي هم المحاور المقررة في هذا التكوين نجد التركيز عل
ٔ
ي العاملين في مجال الضغط، ومن ا

ٔ
  :يراجع. كانيزمات اتخاذ القرار في جميع مستوياتهتشهد ميالد معاهد ومدارس لتكوين اللوبيين، ا

 Phan Dary bou et Xin Guo: Le prix du diplôme es influence. Http://mcsinfo.u-strasbg.fr  
6
 - les « groupes ont été mis en avant comme un facteur central dans la compréhension de politiques nationales » Saurugger Sabine : analyser les modes de 

représentations des intérêts dans l’union européenne … précité.  
7
 - Arthur Bentley : The process of gouvernment : a study of social pressures, chicago, the university of chicago press, 1908. 

8
 - Guillaume Courty : « La science politique américaine à la découverte des représentants d’intérêt : novations conceptuelles, découvertes statistiques et traditions 

d’analyse ». http://www.iep.u-strasbg.fr/enseignement/recherche/gspe/docs/courty_contribution.doc  
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همية ه المن هذ
ٔ
تى ا

ٔ
  وتجدر إالشارة. دراسة الجماعات الضاغطةمنطلقات تتا

ٔ
يستوجب تعريفها وتحديد وظائفها  هاإالحاطة ب نٕالى ا

صنافها والجهات التي تستقبل مطالبها وضغطها
ٔ
تييثيره موضوع الجماعات الضاغطةر ذلك مما وغي ،وا

ٓ
  :، وذلك وفق اال
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ول
ٔ
  تعريف الجماعات الضاغطة وعناصرها: المبحث اال

هدافها، فتتجمع في شكل تنظيمات لتقوم بنشاط لتحقيق هذه "
ٔ
عندما تصبح مجموعات من الناس على درجة من الوعي برغباتها وا

هداف فٕانها
ٔ
ول قد تسلك احد سبيلين، الرغبات واال

ٔ
وهو تكوين تنظيمات سياسية تهدف الوصول للسلطة : اال

ٔ
االشتراك فيها، وهي ما  ا

حزاب السياسية
ٔ
ثير على الموظفين : الثاني. تسمى باال

ٔ
هو تكوين تنظيمات ذات مصالح خاصة تهدف ٕالى حمايتها والدفاع عنها، وذلك بالتا

  1"ضغطالرسميين، المنتخبين منهم والمعينين، وهي ما تسمى بجماعات ال

مر ال تلصعوبات التي نظرا ل ذرالتعامل مع مفهوم الجماعات الضاغطة غالبا ما يكون مطبوعا بالحو
ٔ
طرحها إالحاطة به، ٕان هذا اال

ن المتتبع يتمكن بسهولة من تلمس 
ٔ
حزاب السياسية، وذلك راجع ٕالى ا

ٔ
يطرح بنفس الحدة عندما نكون بصدد التفكير في تعريف اال

حزا
ٔ
 اال

ٔ
 الفضاء السياسي نشطتها وسلوكياتهاب انطالقا من ا

ٔ
صفتها عن عالن االٕ في  رددوالتي ال تت وإالعالمي، وشخصياتها التي تمال

  . ينوانتمائها السياسي

استعماله على فئة قليلة تشمل المثقفين والباحثين في المجال السياسي،  اقتصارني مصطلح الجماعات الضاغطة من في حين يعا

  ني من كونه مصطلحكما يعا
ٔ
و النقابات  شكال كـثيرةجامع ال

ٔ
من التنظيمات التي تتخذ من الناحية العملية تسميات مختلفة كالجمعيات ا

و غيرها
ٔ
ندية ا

ٔ
و المنظمات واال

ٔ
  .ا

  
ٔ
  تعريف الجماعات الضاغطة -ا

ن الكـثير من الجماعات تتخذ لنفسها شكال قانو
ٔ
فق التعريف بهذه الجماعات هو القول با

ٔ
ن ننطلق منه في ا

ٔ
مر الذي يمكن ا

ٔ
نيا، فاال

رباب العمل، وبالجمعيات
ٔ
و النسائي ،يتعلق مثال بالنقابات العمالية ونقابات ا

ٔ
وٕاذا كان من . كـتلك التي تشتغل في المجال الحقوقي ا

ن يكـتشف بمجرد تلمس نشاطها
ٔ
ن الكـثير من الجماعات الضاغطة ال تتخذ لنفسها شكال قانونيا فٕان وجودها يمكن ا

ٔ
  .المسلم به ا

جل الدفاع عن المصالح وممارسة وٕالعطاء تعر 
ٔ
نها تنظيمات يتم ٕانشاؤها من ا

ٔ
ضغط على اليف لهذه الجماعات يمكن القول با

جل الحصول منها على قرارات تخدم هذه المصالح
ٔ
عمالها، وفقا لما تقتضيه 2"السلطات العمومية، من ا

ٔ
و لكي توجهها في سياستها وا

ٔ
، ا

و لدفعها نحو ٕاعطاء 3مصلحة تلك الجماعة
ٔ
ولوية لمصالحها، ا

ٔ
  .4اال

ن جماعة الضغط يتبين من هذا التعريف
ٔ
 مصط ،ا

ٔ
جل  ،لهم مصالح مشتركة شخاص،لح يشار به ٕالى مجموعة من اال

ٔ
يجتمعون من ا

ركانهذا تتضح  من خاللو .بواسطة ممارسة الضغط على السلطة ،الدفاع عنها
ٔ
ساسية ا اال

ٔ
  . لتي البد منها لقيام جماعة الضغطاال

  ة للجماعة الضاغطةالعناصر المكون -ب 

  .في وجود جماعة منظمة، تدافع عن مصالح خاصة، عن طريق ممارسة الضغط على السلطة هذه العناصر تتلخص

  وجود جماعة منظمة .1

ي تنظيمالتائم  ٕان
ٔ
وليا ال بد منه لتشكيل ا

ٔ
فراد يعتبر عمال ا

ٔ
و جماعة ضاغطة سواء ،اال

ٔ
مر بحزب ا

ٔ
لذلك فٕانه ليس للقول  .تعلق اال

شخاص من جدوى ٕاال ضرورة تجب
ٔ
ثير الذي قد يمارسه امع اال

ٔ
ن يشكل جماعة ضاغطة مهما كان التا

ٔ
ن شخصا بمفرده ال يمكن ا

ٔ
كيد على ا

ٔ
لتا

  . 5على السلطة

                                                        
1
حزاب السياسية : هارولد زينك، يراجع نعمان الخطيب - 

ٔ
 .123: ص. س.م... اال

2
 - Schwartwenberg (R.G): sociologie politique . op cit. P:518 

3
حزاب السياسية : نعمان الخطيب. الوسيط في القانون الدستوري العام، يراجع د: ادمون رباط - 

ٔ
 .125: ص. س.م.. .اال

4
 - Mény (Y) : politique comparée … op.cit. p : 113. 

5
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 375 
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دنى، ف
ٔ
شخاص لتشكيل جماعة ضاغطة فليس ثمة حد ا

ٔ
ما من حيث العدد الالزم من اال

ٔ
ن تتشكلمثلما ا

ٔ
من بضع  من الممكن ا

فرادعشرات 
ٔ
الففٕانها يمك، من اال

ٓ
ن تتشكل من مائت اال

ٔ
  .ن ا

ي من الناس، كالعمال والنساء، كما 
ٔ
شخاص الطبيعيين، ا

ٔ
شخاص، فٕان هذه الجماعات قد تتشكل من اال

ٔ
وعندما نتحدث عن تجمع اال

ن بالنسبة لشركات 
ٔ
و غيره، كما هو الشا

ٔ
و الجمعيات ا

ٔ
ي من مجموعة من الشركات ا

ٔ
شخاص المعنويين، ا

ٔ
ن تتشكل من اال

ٔ
البترول يمكن ا

و 
ٔ
و للجمعيات المنضوية تحت لواء ما يطلق عليه باللوبي الصهيونيا

ٔ
دوية، ا

ٔ
و اال

ٔ
  .التبغ ا

ن تكون منظمة،
ٔ
ي  ٕان الجماعة الضاغطة يجب ا

ٔ
نا

ٔ
عضائها، فت تقوم على ا

ٔ
عضائها في القيام تقسيم للعمل بين ا

ٔ
تخصص فئة من ا

خرى ، وتتخصص رسم الخططو قيادية ال بالمهام
ٔ
موا تنفيذ تلك الخطط، كمافي ا

ٔ
نها تكون بحاجة كذلك ٕالى من يقومون بجمع اال

ٔ
ل ا

  .، وغيرها من المهاملتمويل نشاط الجماعة

لة تقديرية، فهناك من الجماعات ما هو منظم جيدا 
ٔ
دنىوما يقتصر فقط على ال ،ودرجة التنظيم لدى الجماعات الضاغطة مسا

ٔ
 حد اال

يضا و ،من التنظيم
ٔ
نو .1ما هو غير منظممنها ا

ٔ
ن الجماعة قد تكون غير منظمة، ف يعني ذلك ا

ٔ
الجماعة غير غياب التنظيم ال يعني ا

ن 
ٔ
قل فعالية مقارنة مع الجماعات ، رال تؤخذ بعين االعتبا هالبمطاموجودة، كما ال يعني ا

ٔ
فهي تكون موجودة لكن نشاطها وعملها يكون ا

   .التي تكون منظمة

خير هو صيغة قانونية رسمية غيابها ال يعني غياب 2يل القانونوبصدد التنظيم دائما البد من التمييز بينه وبين الشك
ٔ
، فهذا اال

ي شكل رسمي، ومنها 
ٔ
و نقابة فٕان الكـثير من الجماعات تشتغل في غياب ا

ٔ
التنظيم، فٕاذا كانت الكـثير من الجماعات تتخذ شكل جمعية ا

خذ ب
ٔ
ن يا

ٔ
جل فعاليتها ال تستغني عن تنظيم يجب ا

ٔ
عين االعتبار تقسيم العمل والتخصص في المهام بين عصابات المافيا، ولكنها من ا

ساس مهام القيادة والتنفيذ والتمويل
ٔ
عضاء الجماعة على ا

ٔ
  .ا

  الدفاع عن المصالح .2

شخاص 
ٔ
ن لهم مصالح مشتركةماعة الضغط تجمعهم سمة واحدةجشكلون الذين يٕان اال

ٔ
ن نشير في هذا  .، وتتمثل في ا

ٔ
ويجب ا

هم من وجود هذه 
ٔ
ن اال

ٔ
ن الوعي هو الذي يحفز على تشكيل الجماعة الصدد ٕالى ا

ٔ
ن واالستعداد للدفاع عالمصالح هو الوعي بها، ذلك ا

همية التي تستحقهامصالحها
ٔ
فراد يولون لها اال

ٔ
ن الوعي هو الذي يجعل اال

ٔ
  .، كما ا

فراد المجتمع، ولقد كان هذا الوض
ٔ
سباب التي جعلت والمصالح التي تدافع عنها الجماعات هي مصالح خاصة بفئة معينة من ا

ٔ
ع من اال

نظمة تخفي تعاملها معها، وسببا
ٔ
سباب الكامنة وراء ظهور مو الكـثير من اال

ٔ
يعتبر نشاط الجماعات الضاغطة  ،3قف سلبي منهامن اال

ن تكون غاية المؤسسات القرارية الرسمية
ٔ
  .4يتعارض مع المصلحة العامة التي يجب ا

ن يجزئ هذه التمثيلية العامة، 5مفهوم تمثيل الشعبٕان هذا الموقف ينطلق من الرؤية التقليدية ل
ٔ
، وهي رؤية تحذر من كل ما يمكن ا

خرى 
ٔ
عضاء البرلمان، ومن ثم فكل عمل يستهدف توجيه هذا الممثل وجهة ا

ٔ
فالمصلحة العامة تقليديا يعبر عنها ممثلو الشعب ومنهم ا

  .6يكون كمن يسير ضد المصلحة العامة

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  376 

2
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  376 

3
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  371 

4
ى تطور موقف الدول من الجماعات الضاغطة يراجع،  -   .Mény (Y) : politique comparée … op.cit. P : 114لالطالع عل
5

ى اللوهي رؤية م  ي إل
ٔ
ى المكاتب المستقلة ا ن لجوء الجمعيات والشركات إل

ٔ
ى ا ذ يشار في هذا المجال إل

ٔ
نها تقوم بهذا ا تزال قائمة، خاصة عند الكـثير من الوحدات، ا

ٔ
وبيات انما فقط لكي ال تتهم با

 .Guillaume Courty : « La science politique américaine à la découverte des représentants d’intérêt … op.cit. النشاط
6
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  371 et s 
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وربية والواليات المتحدةٕان هذا الموقف الذي تم تجاوز 
ٔ
مؤسساتها  بمازال قائما في الكـثير من الدول التي تتجن ،1ه في الدول اال

ن الجماعات الضاغطة
ٔ
سلوب التشا االعتراف با

ٔ
صبح يعتمد ا

ٔ
ن تدبير الكـثير من الملفات ا

ٔ
و قرار سياسي، رغم ا

ٔ
ور وراء صدور قانون ا

خرى المعنية، سواء تعل اتوالتفاوض بين الحكومة والجماع
ٔ
و بالتنظيمات اال

ٔ
مر بالنقابات ا

ٔ
  . ق اال

عض الصعوبة، وبارتباط دائم مع طبيعة المصلحة التي تدافع عنها هذه الجماعات فٕان التعريف الدقيق للمصلحة العامة يعرف ب

ن نثبت تعار 2اعتبار المصلحة العامة مجموع المصالح الجزئية االنجلوسكسونيين يقترحون لذلك نجد
ٔ
ض المصلحة ، ومن ثم يصعب ا

نه. العامة مع المصالح الخاصة التي تدافع عنها هذه الجماعات
ٔ
نه يخدم المصلحة العامة مادام ا

ٔ
ن  فتشجيع االستثمار يبدو ا

ٔ
يفترض ا

عكس ذلك ما دام يحتاج ٕالى ٕاقرار تدابير تحفيزية ، لكنه في ذات الوقت قد يبدو الشغل مناصب يوفريعطي دينامية لالقتصاد و

  .ى حساب مالية الدولة، ومنها تخفيض الضرائبللمستثمرين عل

ن مساعي الكـثير من 
ٔ
ن الربط الحاصل بين الجماعات الضاغطة والدفاع عن المصالح الخاصة ال يبدو دائما متالزما، ذلك ا

ٔ
غير ا

 
ٔ
و تلك التي تدافع عن الجماعات تتضمن المصلحة العامة، ومنها على سبيل المثال الجماعات المدافعة عن شفافية ونزاهة االنتخابات، ا

  .المال العام، فمثل هذه الجماعات يصعب وضع نشاطها موضع تعارض مع المصلحة العامة

ن نميز بين نوعين من المصالح التي تدافع عنها الجماعات الضاغطة
ٔ
كالسعي للحصول  ،ح المادية، فمن جهة نجد المصال3ويمكن ا

ما النوع الثاني من الالمساعدات المالية التي تقدمها الدولة والتخعلى 
ٔ
، كالسعي مصالح فهي ذات طبيعة معنويةفيضات الضريبية، ا

و القضاء على الرشوةل
ٔ
و السلم ا

ٔ
و الدفاع عن حقوق إالنسان ا

ٔ
و الحرية الدينية ا

ٔ
  .تحقيق المساواة ا

ساس طبيعة المصالح بين الجماعات التي تدافع عن المصالح الم
ٔ
ادية وتلك التي تدافع عن وٕاذا كان البعض قد حاول التمييز على ا

ن الكـثير من النقابات تدافع عن المصالح المادية والمعنوية معا، ونشير ه
ٔ
نا المصالح المعنوية فٕان هذا التمييز ال يسلم من النقد، ذلك ال

 ،وتحسين شروط العمل مطالبة بالزيادة في الرواتبعليم المادية كالٕالى نقابات التعليم التي تدافع في نفس الوقت على مصالح رجال الت

  . عن قضايا معنوية منها تطوير مناهج التعليم ودفاعها في الوقت نفسه

خر
ٓ
ن نقابات  ،تستهدف تحقيق مصالح مادية من وراء الدفاع عن مصالح معنوية جماعات وقد نجد في جانب ا

ٔ
ويذكر في هذا الشا

و المقاولة الحرة، 
ٔ
رباب العمل التي تدافع عن حرية المبادرة ا

ٔ
دفاعها عنها ليس دفاعا عن الحرية في حد ذاتها، وٕانما عن الحرية في  لكنا

  .المجال االقتصادي لما تدره على البرجوازية من مداخيل مالية كـثيرة

ن يخفي سعيها 
ٔ
هداف معنوية فٕان ذلك ال يمكن ا

ٔ
ي جماعة ضاغطة مهما تخصصت في الضغط من اجل ا

ٔ
وفضال عن كل هذا فٕان ا

جل مصالح معنوية لكنها ال تنسى تها على موارد تمول بها نشاطاتهاة ذامن اجل الحصول من السلط
ٔ
، فالكـثير من الجماعات تضغط من ا

  .مطالبة الدولة بمساعدتها لالستمرار في القيام بوظائفها

  ممارسة الضغط  .3

ن نتحدث
ٔ
ساسي في تحديد هوية الجماعات الضاغطة، ٕاذ ال يمكن ا

ٔ
 هادون ممارس عن الجماعات الضاغطة ٕان الضغط مفهوم ا

هميته المركزية فٕاننا سنتناوله في المبحث الموالي. للضغط
ٔ
  .وبالنظر ٕالى ا

                                                        
1
 - Basso Jaques : les groupes d’interet, les groupes de pression et le fonctionnement de la démocratie en société civile européenne. 

http://www.cife.fr/pdf/303basso.pdf 
2
 - Basso Jaques : les groupes d’intérêt … http://www.cife.fr/pdf/303basso.pdf 

 
3
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  374 
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  ممارسة الضغط: المبحث الثاني

عضاء الجماعة المعنية يقصد بالضغط
ٔ
  . النشاط الدافع للسلطة نحو اتخاذ القرار الذي يستجيب لمصالح ا

و قيام الجمعيات ومن نماذج الضغط الممارس على السلطات والهيائت القراري
ٔ
ة دعوة النقابات للعمال ٕالى إالضراب عن العمل، ا

وضاع السجون
ٔ
و فقط نشر دراسة عن وضعية السجناء لدفع السلطة ٕالى ٕاصالح ا

ٔ
  .النسائية بجمع التوقيعات لدعم مطالبها السياسية، ا

و إالكراه، فٕانه ال يختلط بهماف
ٔ
حيان شكل إالرغام ا

ٔ
نه قد يعت الضغط ٕاذا كان يتخذ في بعض اال

ٔ
ساليب ديمقراطية طالما ا

ٔ
رقى اال

ٔ
مد ا

  . 1الحوار وإالقناع هيو

ساليبه ونتائجه
ٔ
شكال الضغط وا

ٔ
  .ولٕالحاطة بهذا المفهوم سنتطرق ال

ول
ٔ
شكال الضغط: البند اال

ٔ
  ا

نه قد يتخذ شكل إالقناع الذي قد يجعلنا نت
ٔ
و إالكراه، كما ا

ٔ
شكاال مختلفة، ٕاذ يتخذ صورة إالرغام ا

ٔ
حفظ في وصفه يتخذ الضغط ا

ي ضغط عندما تسعى الجماعات الضاغطة ٕالى ٕاقناع مصدري القرار عبر تقديم دراسات ومعطيات 
ٔ
ن نلمس ا

ٔ
بالضغط، بحيث يصعب ا

  .2حقيقية في ٕاطار جلسات حوارية

ن يكون مرئيا عندما يعتمد وسائل مشروعة وغير مرئي في حال استخدام الوسائل غير المشروعة التي ت
ٔ
م تجريمها ٕان الضغط يمكن ا

و 
ٔ
ي العام عبر دراسات تنشر ا

ٔ
و ٕالى استمالة الرا

ٔ
 ٕالى إالضراب ا

ٔ
من قبل القانون، فالجماعات الضاغطة نشاطها يكون ظاهرا عندما تلجا

نشرات تقدم من خالل وسائل إالعالم الجماهيرية، لكن عملها يمتاز بالسرية عندما تختار هذه الجماعات سلوك طريق التهديد واالبتزاز 

  .رشوةوال

يضا مباشرا عندما تختار الجماعة الضاغطة ممارسته بنفسها، لكنه قد يكون ضغطا غير مباشر عندما تسنده 
ٔ
والضغط قد يكون ا

و المصالح التي يتم الدفاع عنها، حيث تستخدم الجماعة الثانية كغطاء 
ٔ
خرى غير معنية مباشرة بالمنافع ا

ٔ
الجماعة المعنية لمجموعة ا

ولى
ٔ
ي العام، الذي ، ومثال ذلك لال

ٔ
و المسؤول عن قطاع "االعتماد على الرا

ٔ
ثير يستهدف الحكومة ا

ٔ
يعتبر وسيطا تقوم المجموعات ببلورة تا

ي العام من خالل عدد من الوسائل منها "وزاري 
ٔ
 إالعالم السمعية البصريةالمكـتوب والمسموع، وسائل  إالعالم، وتتم تعبئة الرا

  .3وإالشهار

ن الضغط قد يكون من
ٔ
نه وكما ا

ٔ
تظما ومستمرا، فٕانه قد يكون دوريا يمارس في مناسبات محددة منها مناسبة وضع القانون المالي، ٕاال ا

و مصالحها
ٔ
  .4قد يكون غير منتظم وذلك عندما ال تتدخل الجماعة ٕاال بمناسبة ٕاعادة النظر في ٕاحدى مكاسبها ا

دوات الضغط: البند الثاني
ٔ
ساليب وا

ٔ
  ا

ساليب كـثيرة ومختلفة، وقبل االنتقال ٕالى كما سبقت إالشارة ٕالى ذلك فإ 
ٔ
ن الجماعات الضاغطة تعتمد في الضغط على السلطات ا

  ،ٕاعطاء نماذج عنها
ٔ
ن الجماعات ال تلجا

ٔ
ساليب، ٕالى نفكلها ال بد من إالشارة ٕالى ا

ٔ
هي طبيعة الجماعة الضاغطة  ٕاذ غالبا ما تكونس اال

سلوبت التي
ٔ
خرى في تحديد ما تتحك .كن نهجهالذي يم 5حدد نوع اال

ٔ
دات الضغط، وسيلةكم معطيات ا

ٔ
  وا

ٔ
ما ٕاذا كانت همها يتمثل في وا

  . للهدف المراد تحقيقه، فالهدف غير المشروع مثال ال يمكن تحقيقه بوسيلة مشروعة مالئمة

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  377 

2
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  377 

3
 - Basso Jaques : les groupes d’interet … http://www.cife.fr/pdf/303basso.pdf 

4
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  377 

5
 - Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique… op.cit. 549 
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 ٕاليها الجماعات الضاغطة
ٔ
مثلة عن الوسائل التي تلجا

ٔ
  :وهذه ا

  توفير المعلومات .1

همية الدور الذي تقوم به في صناعة القرارات السياسية، فهذه يكاد يتفق الكـثير من الباحثين ف
ٔ
ي مجال الجماعات الضاغطة على ا

حيان تساعد الجماعات الضاغطة 
ٔ
الجماعات تعتبر المزود للمقررين السياسيين بالمعطيات المتعلقة بموضوع القرار، ففي الكـثير من اال

ن تحدث على مستوى تقي
ٔ
خطاء يمكن ا

ٔ
يم والتعامل مع موضوع القرار، ويتم ذلك عن طريق الدراسات التي تنجزها المقررين على تجنب ا

و في وسائل 
ٔ
و عن طريق نشرها على صفحات الجرائد ا

ٔ
هذه الجماعات وتضعها رهن ٕاشارة المقررين لالطالع عليها ٕاما بتزويدهم بها مباشرة ا

خرى 
ٔ
  . االتصال اال

سلوب ليس كوسيلة ل
ٔ
يضا من اجل وتستغل الجماعات الضاغطة هذا اال

ٔ
لتعامل مع الجهات المختصة بٕاصدار القرار فقط، وٕانما ا

 بعضها ٕالى ٕانشاء جرائد 
ٔ
جل ذلك يلجا

ٔ
ي العام واستمالته لدعم مطالبها والضغط بطريقة غير مباشرة على السلطة، ومن ا

ٔ
و تحسيس الرا

ٔ
ا

  .تتولى مهمة التعريف بمطالبهاتمويلها ل

ن توفير هذه المعط
ٔ
تي فقوتجدر إالشارة ٕالى ا

ٔ
حيان كـثيرة تبادر السلطة نفسها ٕالى ط بمبادرة من الجماعة الضاغطةيات ال يا

ٔ
، ففي ا

ي الجماعة باعتبارها صاحبة المصلحة وعارفة بخبايا وتفاصيل القطاع الذي تشرف عليه
ٔ
ن تتخذ قرار . طلب را

ٔ
فوزارة العدل مثال يصعب ا

دوية دون استشارة  ٕاصالح القانون المنظم لمهنة المحاماة دون ٕاشراك نقابات
ٔ
ن تنظم قطاع اال

ٔ
نها ال يمكن ا

ٔ
المحامين في ذلك، كما ا

رباب المقاوالت
ٔ
جراء وا

ٔ
مر نفسه ينطبق على ٕاصدار قانون الشغل في عالقته بنقابات اال

ٔ
  .نقابات الصيادلة، واال

و 
ٔ
و ندوات يشارك فوتتم هذه االستشارة من خالل جلسات الحوار ا

ٔ
يها ممثلو هذه الجماعات، من خالل تنظيم موائد مستديرة ا

و فرق برلمانية
ٔ
كما قد تتخذ هذه المبادرات شكال مؤسساتيا عندما يتم ٕانشاء بعض . وتنظم هذه الندوات ٕاما بمبادرة قطاعات حكومية ا

و المجلس االستشاري لحقوق إالنسا
ٔ
على لٕالتصال السمعي البصري ا

ٔ
ن الذي المؤسسات التي تمثل فيها الجماعات الضاغطة، كالمجلس اال

  .تمثل فيه ٕالى جانب الجهات الرسمية عدد من الفعاليات الناشطة في المجال الحقوقي

  تمثيل الجماعات في بعض مراكز القرار .2

ي دون السعي ٕالى تولي المناصب داخل 
ٔ
ثير على السلطة ومراقبتها من الخارج، ا

ٔ
ٕان ما يميز الجماعات الضاغطة هو اكـتفاؤها بالتا

ن
ٔ
هذا الوضع ليس قاعدة عامة، فهناك حاالت كـثيرة يسمح فيها النظام القانوني بتمثيل الجماعات الضاغطة  مؤسسات الدولة، غير ا

ن نشير في هذا الصدد ٕالى تمثيل النقابات والغرف المهنية داخل البرلمان المغربي، وهي حالة 
ٔ
داخل المؤسسات الرسمية، ويمكن ا

ن تشير إ 
ٔ
يضا، كما يمكن ا

ٔ
عضاءتجارب برلمانية كـثيرة ا

ٔ
ٕان ما يدفع ٕالى حدوث ذلك هو . لى تمثيل النقابات في اللجان إالدارية المتساوية اال

المصلحة، وكذا الرغبة تعقد المشاكل التي تواجه إالدارة واحتياجها بالتالي ٕالى مساعدة الخبراء والمتخصصين الذين تقدمهم جماعات "

كـثر تجاوبا مع الجما
ٔ
كـثر ٕانسانية في التعامل معهمفي ديمقراطية إالدارة بحيث تصبح ا

ٔ
ن الجماعات الضاغطة تستغل . 1" هير وا

ٔ
غير ا

ثير على القرار 
ٔ
عضائها من خالل التا

ٔ
التي تختص هذه المؤسسات  اتتمثيلها داخل المؤسسات القرارية الرسمية للدفاع عن مصالح ا

  .بٕاصدارها

  التفاوض المباشر .3

سل
ٔ
يضا ٕالى ا

ٔ
 الجماعات الضاغطة ا

ٔ
سلوب يعتبر ناجعا لدعم مطالبها تلجا

ٔ
وب الحوار والتفاوض المباشر مع السلطة المعنية، وهذا اال

في تحقيق المطالب، لكن نجاعته تتوقف على مدى قدرة الجماعة على الوصول ٕالى الجهة المختصة بالنظر في مطالبها، وعلى مدى قوة 

ن الوصول ٕالى التفاوض هو نتيج
ٔ
خرى لممارستهالدعم الذي ترفقه بهذه المطالب، السيما وا

ٔ
ن يكون مرحلة ا

ٔ
  . ة للضغط قبل ا

                                                        
1
  .149النظريات والنظم السياسية ص  - 
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سلوب اللوبي .4
ٔ
  ا

مريكي على وجه الخصوص، حيث 
ٔ
سلوب عرف به البرلمان اال

ٔ
ثير على البرلمانيين، وهو ا

ٔ
سلوب على وجه الخصوص للتا

ٔ
يستخدم هذا اال

وظيف عدد من الموظفين والبرلمانيين تعمد الكـثير من الجماعات الضاغطة خاصة منها تلك التي تتوفر على ٕامكانيات مالية كبيرة ٕالى ت

جل استمالة  1السابقين
ٔ
القوانين التي  وندعمم يوجعله البرلمانيينالعارفين بالمساطر التشريعية ودواليب العمل البرلماني، وذلك من ا

  . 2تخدم مصالح الجماعة المعنية

صبح منتشرا في الكـثير من البر 
ٔ
سلوب ا

ٔ
ن هذا اال

ٔ
لمانات، سواء في الدول التي اعترفت بمشروعية هذا والجدير بإالشارة ٕاليه هو ا

و تلك التي لم تعترف به
ٔ
سلوب ا

ٔ
وربيفلقد عرفت تطورا ال مثيل له على صعيد البرلمان  .اال

ٔ
، خصوصا خالل السبعينات والثمانينات، اال

الفب ثالثة  1992فقد قدر عددها سنة 
ٓ
نواعجماعة خاصة من مختلف  ا

ٔ
في مجال ممارسة نشاط اللوبي  ، وقدر عدد المشتغلين معهااال

الف موظفب 
ٓ
  3.عشرة ا

  االبتزاز السياسي والمساندة االنتخابية .5

تعد االنتخابات فرصة هامة للجماعات الضاغطة لتكـثيف نفوذها على صانعي القرار، فقبل ٕاجراء االنتخابات تعمل على ابتزاز كبير 

لية االنتخابية، وهذا ينطبق على رؤساء الدول في للمقررين السياسيين ال سيما منهم الذين يعتمدون في وصوله
ٓ
م ٕالى السلطة على اال

نظمة الجمهورية وعلى البرلمانيين، فهؤالء غالبا ما يضطرون ٕالى ٕاصدار قرارات سياسية 
ٔ
و دعم سياسة معينة اال

ٔ
في مقابل الحصول على ا

و تلك
ٔ
صوات المنضوين تحت لواء هذه الجماعة ا

ٔ
و مقابل المساعدة الماد4ا

ٔ
للمرشح الذي تدعمه  زمة لتغطية التكاليف االنتخابيةية الال، ا

المجموعة الضاغطة
5
.  

لكن المساندة االنتخابية قد تتحول ٕالى ابتزاز  وتقدم الجماعات الضاغطة هذا الدعم سعيا منها ٕالى تكـثيف عالقاتها مع صانعي القرار،

  سياسي في حال رفض صاحب القرار مسايرة مصالح الجماعة الضاغطة،
ٔ
مثلة على ذلك ما يقوم به اللوبي الصهيوني، فهو يلجا

ٔ
برز اال

ٔ
ومن ا

مريكيين لمعرفة مدى دعم للدولة الصهيونية، يدعمهم ٕاذا ساندوا مطالب الجماعة اليهودية، ويدعم مرشحا 
ٔ
ٕالى تتبع عمل البرلمانيين اال

خر ضد البرلماني ٕاذا تمرد على تلك المصالح
ٓ
ا

6
.   

  الرشوة .6

                                                        
1

ى هؤالء من  -  يضا المرشحين الذين فشلوا في االنتخابات والوزراء السابقين، لما ل
ٔ
ى البرلمانيين السابقين، بل يشمل ا تعويض عن الفشل وعدم حافز، وهو في هذه الحالة الوال يقتصر االمر عل

 .Guillaume Courty : « La science politique américaine à la découverte des représentants d’intérêt … op.citيراجع . االحساس باالقصاء من الحياة السياسية
2
 - « L’AIPAC est infiniment plus influent que n’importe quel autre lobby agissant pour le compte d’un Etat étranger. Comme le signalent les responsables de 

l’organisation, plus de 2000 entretiens ont lieu chaque année avec les membres du Congrès. Il s’agit, bien sûr, d’entrevues personnelles et non de simples contacts 
téléphoniques, lequels sont encore plus nombreux.  Sachant qu’il y a 100 sénateurs et 435 représentants - Sénat et Chambre des représentants constituent le Congrès 
- chaque parlementaire américain rencontre donc en moyenne quatre fois par an des délégués du lobby pro-israélien ». Comment fonctionne le lobby officiel ... 
http://membres.lycos.fr/wotraceafg/aipac.htm 
3
 - Saurugger Sabine : analyser les modes de représentations des intérêts dans l’union européenne… précité. 

4
ن رئيس الواليات المتحدة ينظر في مط -  

ٔ
مثلة ذلك اهتمام الرئيس يذكر في هذا المجال ا

ٔ
خالل واليته باقرار الديمقراطية في هايتي بإيعاز من " بيل كلينتون"الب الكـثير من هذه الجماعات، ومن ا

  يراجع . البرلمانيين السود، وبالسالم في ايرلندا الشمالية استجابة لتطلعات االيرلنديين االمريكيين
Destler (I.M) :De nombreux groupes de pression influencent les decisions de politique etrangere des Etats-Unis. 

http://usinfo.state.gov/journals/itps/0596/ijpf/frpoej09/htm 
5
 - « La qualité du fundraising constitue donc un baromètre de l’influence de l’AIPAC dans le monde des riches et des puissants. En moyenne, chaque membre du 

comité directeur a personnellement versé quelque 72.000 dollars au cours des quatre dernières années à l’occasion de campagnes électorales, cette somme étant 
répartie de manière à peu près égale entre des candidats dignes de confiance des deux grands partis. Un membre du comité directeur sur cinq a la réputation de faire 
partie des top fundraisers de l’un des deux candidats à la présidence. 
Là aussi, on s’attache à tourner la loi américaine. L’AIPAC lui-même, en tant que lobby officiel, n’a pas le droit de verser de dons à des hommes politiques, ce qui 
serait considéré comme une forme de corruption. En revanche, chaque membre du comité directeur a le loisir de le faire à titre personnel. Un autre moyen de 
tourner l’interdiction consiste à fonder des comités d’action politique (PAC), qui ne sont en fait rien d’autre que des succursales à peine camouflées de l’AIPAC mais 
peuvent cependant agir en toute légalité comme donateurs ou collecteurs de fonds. Il existe aux Etats-Unis des douzaines de PAC locaux. Comment fonctionne le 
lobby officiel ... http://membres.lycos.fr/wotraceafg/aipac.htm 
6
- « On a vu des cas où l’AIPAC, pour punir de façon exemplaire et dissuasive un élu ayant critiqué Israël, a financé et soutenu massivement - et avec succès - un 

concurrent plus docile. » Comment fonctionne le lobby officiel ... http://membres.lycos.fr/wotraceafg/aipac.htm 
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ثير على الجهات المختصة بٕاصدار القرار الذي يخدم تعتبر الرشوة نموذج
ٔ
ساليب التي تستعملها  الجماعات الضاغطة للتا

ٔ
ا من اال

و دعوات للسفر وتمضية العطل في 
ٔ
موال وهدايا ا

ٔ
شخاص بعينهم في صيغة ا

ٔ
مصالحها، وهي تتخذ شكل رشوة فردية موجهة ٕالى ا

  . 1منتجعات سياحية

ما الرشوة التي يكيفها البعض بالج
ٔ
حزاب ولحمالتها االنتخابيةا

ٔ
، والمعروفة على وجه 2ماعية فهي تلك التي تتخذ شكل تمويل لال

مريكية كـثيرا
ٔ
ن تغطية حملتهم على صعيد الخصوص في الواليات المتحدة والتي يعتمد عليها مرشحو الرائسة اال

ٔ
كل الواليات  خاصة وا

موال كـثيرة
ٔ
  . 3يستوجب تعبئة ا

  العالقات الشخصية .7

عات الضاغطة من خالل نشطائها عالقات شخصية مع البرلمانيين والوزراء والموظفين السامين، وقد الحظ كـثير من تربط الجما

سلحة ٕالى توظيف  ،الباحثين وجود هذه الظاهرة في كـثير من الدول منها الواليات المتحدة
ٔ
حيث تعمد على سبيل المثال مقاوالت اال

جل الحفاظ على عالقات شخصية مع وزارة الكـثير من متقاعدي الجيش بل وجعل بعضهم 
ٔ
في مناصب تسيير هذه المقاوالت وذلك من ا

ثير هذه الجماعات مستوى التدخل في 
ٔ
سلحة، بل ويبلغ تا

ٔ
الدفاع، مما يمكنها من الحصول على صفقات ضخمة تتعلق بتزويد الدولة باال

  .4تحديد اتجاهات السياسة الخارجية لهذه الدولة

و التهديد  .8
ٔ
  العنف ا

مر خصوصا على ق
ٔ
هدافها بالطرق السلمية، وينطبق هذا اال

ٔ
 بعض الجماعات الضاغطة ٕالى العنف عندما ال يتم لها تحقيق ا

ٔ
د تلجا

سلوب جد فعال السيما بالنسبة للموظفين 
ٔ
 الجماعات ٕالى التهديد، وهو ا

ٔ
الحركات االنفصالية كٕايطا الباسكية في ٕاسبانيا، كما قد تلجا

داء مهامهم، حيث يتخذ في هذه الحالة شكل تهديدهم بالقضاء على مستقبلهم المهنيالذين ال يتمتعون بضمان
ٔ
  .ات قانونية في ا

  مصادر قوة الجماعات الضاغطة: البند الثالث

هم هذه المصادر ما يلي
ٔ
ثير، ومن ا

ٔ
هدافها على ما يتوفر لها من مصادر القوة والتا

ٔ
  :ترتبط فعالية جماعات الضغط في تحقيق ا

  
ٔ
  ية والمالية للجماعة القوة العدد -ا

ثيرها فعاال عندما تكون مؤثرة بعدد 
ٔ
همية سياسية وتمويلية كبيرة، فالجماعة يكون تا

ٔ
ٕان لعدد المنخرطين في الجماعة الضاغطة ا

ولوية في المفاوضات التي تجريها مع الجماعات الممثلة لقطاع 
ٔ
عضاء يجعل الحكومة تعطيها اال

ٔ
طيرها لعدد كبير من اال

ٔ
عضائها، فتا

ٔ
ا

معين، وكمثال على ذلك تعامل الحكومة المغربية مع ثالث مركزيات نقابية هي االتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية 

  .االتحاد العام للشغالين بالمغربللشغل و

                                                        
1
 -« L’AIPAC offre à chaque parlementaire nouvellement élu au Congrès un voyage d’une semaine en Israël, en guise de petit cadeau marquant le début d’une 

fructueuse coopération. Les « nouveaux » font d’ailleurs l’objet d’une attention toute particulière de la part de l’AIPAC et ce, dès l’instant où ils présentent leur 
candidature à la Chambre ou au Sénat. Dans la mesure du possible, chacun d’eux sera convié à une entrevue qui permettra de constater « ce qu’il a dans le ventre »  
et de se faire une idée de sa position vis-à-vis d’Israël. Mais il ne s’agit là que d’une mesure accessoire, car l’AIPAC dispose de dossiers détaillés sur tous les 
politiciens. » Comment fonctionne le lobby officiel ... http://membres.lycos.fr/wotraceafg/aipac.htm  
2
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 552 

3
موال، لذلك فإ - 

ٔ
ى الجماعات الضاغطة تقديم هذه اال مريكي يمنع عل

ٔ
ن القانون اال

ٔ
و من خالل المكاتب التي يتم إنشاؤها بقصد جمع هذه يذكر ا

ٔ
ي بصفتهم الشخصية، ا

ٔ
عضائها، ا

ٔ
نها تقدمها عبر ا

موال
ٔ
 .اال

Comment fonctionne …  http://membres.lycos.fr/wotraceafg/aipac.htm 
4
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 542 – 543. 
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ن
ٔ
عضاء، فهي بذلك تكون قادرة  الجماعة كما ا

ٔ
حزاب والمرشحين عندما تؤطر الكـثير من اال

ٔ
ثير في نتائج تكون محل اهتمام اال

ٔ
على التا

جل الحصول
ٔ
حزاب والمرشحين من ا

ٔ
صوات المنتمين ٕاليها االنتخابات، حيث تكون موضوع اهتمام اال

ٔ
، ومثال ذلك مانراه من على ا

مريكية بالجالية اليهودية، التي تضم ٕاحدى منظماتها المعروفة 
ٔ
لف عضو 85ما يناهز  (AIPAC)ب اهتمام المرشحين للرائسة اال

ٔ
ا

1
.   

ثير والضغط عندما تعتمد على عدد  ة الجماعات الكـثيرة العددلين ماإ 
ٔ
نشطة التي يقتضيها التا

ٔ
تكون في وضعية تسمح لها بالقيام باال

ثير على 2كبير من االشتراكات
ٔ
ي العام والتا

ٔ
، ومن ذلك ٕانجاز دراسات حول القطاع الذي تمثله، ونشر هذه الدراسات بغية استمالة الرا

طر قليلة لكنها لك. السلطات العمومية
ٔ
ن الكـثير من الجمعيات تقتصر فقط على ا

ٔ
ن رغم هذا فٕان العدد ال يعتبر دائما فعاال، ذلك ا

خرى 
ٔ
كبر، وهذا يحيلنا على مصادر قوة ا

ٔ
  .تمتاز بفعالية ا

  وحدة التمثيل  -ب 

و فئة ٕاجتماعية ما يؤدي ٕالى التقليل من فرص الن
ٔ
كـثر حول تمثيل قطاع ا

ٔ
و ا

ٔ
جاح في فرض المطالب على ٕان التنازع بين جماعتين ا

دى ذلك ٕالى ٕاضعاف بعضها البعض نتيجة اقتسام 
ٔ
 التنافس بين الجماعات على الدفاع عن بعض الفائت كلما ا

ٔ
النظام السياسي فكلما نشا

و الفئة االجتماع
ٔ
ية من القاعدة البشرية من جهة، ونتيجة تمكين السلطة من هامش للمناورة، وعلى العكس من ذلك فٕان تمثيل القطاع ا

كبر على الضغط على السلط
ٔ
كبر لها وبالتالي قدرة ا

ٔ
  . ة وانتزاع مطالبهاقبل جماعة واحدة يعطي قوة تفاوضية ا

عضاء الجماعة  -ج 
ٔ
  انضباط ا

ثير الجماعة
ٔ
عضاء لقراراتها، فكلما قل هذا االنضباط كلما قل تا

ٔ
كبر لهذه الجماعات ٕانضباط اال

ٔ
. يدخل ضمن العناصر التي تعطي قوة ا

ن السلطة ال وهذا حا
ٔ
يضا هو ا

ٔ
كيد عليه ا

ٔ
عضائها، وما يجب التا

ٔ
ل النقابات التي تدعو ٕالى ٕاضراب ال يستجيب له سوى فئة قليلة من ا

ن في ذلك قضاء على الجماعة التي تعد حليفا 
ٔ
عضاؤها، فهي ال تحبذ عدم االنضباط، ال

ٔ
تتعامل ٕاال مع الجماعات التي ينضبط لها ا

  .للنظام وليست عدوة له

  ساسية القطاعدرجة ح -د 

ن بعض الجماعات رغم اعتمادها على قوة عددية 
ٔ
ثيرا فعاال على السلطة السياسية، في حين كبيرة، وهذا يفسر كيف ا

ٔ
فٕانها ال تمارس تا

عضاء لكن مطالبها تؤخذ بعين االعتبار دائما ومنها على سبيل المثال تلك التي تدافع 
ٔ
خرى ال يتوفر لها عدد كبير من اال

ٔ
ن جماعات ا

ٔ
ا

ن مصالح المشتغلين في قطاع الطيران والنقل الدولي، وذلك يرجع ٕالى الموقع الذي يحتله القطاع الذي تمثله الجماعة من العملية ع

ي مدى ارتباط هذا القطاع بقطاعات اقتصادية مهمة منها القطاع السياحي الذي يعد ٕاحدى دعامات االقتصاد الوطني
ٔ
  .إالنتاجية، ا

داة والتوقيت المناس -ه 
ٔ
  بيناال

دوات  ٕان ٕاحدى مصادر فعالية الجماعة الضاغطة وقوتها يكمن في مدى قدرتها على 
ٔ
داة والتوقيت المناسبين للضغط، فاال

ٔ
اختيار اال

ي العام وعدم مساندته لمطالب 
ٔ
دوات قد تؤدي ٕالى نفور الرا

ٔ
ن هذه اال

ٔ
التي تمتاز بالعنف غالبا ما تحصد ردود فعل عنيفة، كما ا

ولوية للقطاعات . ما تصبح مزعجة لهالجماعة الضاغطة عند
ٔ
ٕان للتوقيت دور في تحديد مدى فعالية الجماعة، فعندما تعطى اال

خر ال 
ٓ
كـثر فعالية، لكن عندما يكون قطاع ا

ٔ
االجتماعية من قبل النظام السياسي فٕان الجماعات النشيطة في هذه القطاعات تكون ا

  .    3تكون لها فعالية كبيرة عالقة له بالقطاعات االجتماعية فٕان هذه الجماعات ال

  التوجه ٕالى الجهة المختصة -و 

                                                        
1
 - « Fondé en 1951 et n’employant jusque dans les années 70 qu’une petite poignée de collaborateurs, l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) compte à 

présent, selon ses propres indications, 85.000 membres ». Comment fonctionne le lobby officiel ... http://membres.lycos.fr/wotraceafg/aipac.htm 
2
ن منظمة  - 

ٔ
سرائيل في الواليات المتحدة تناهز ميزانيتها السنوية  (AIPAC)يذكر ا

ٔ
  .المرجع السابق. مليون دوالر  33التي تدعم ا

3
حمد عبد القادر وكمال المنوفي - 

ٔ
  .149:ص.1991طبعة . مكـتبة نهضة الشرق . النظريات والنظم السياسية: علي ا
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سباب الداعمة لفعالية الجماعات الضاغطة يكمن في القدرة على معرفة الجهة المختصة بٕاصدار القرار الذي تطمح ٕالى 
ٔ
ٕان ٕاحدى اال

و
ٔ
مر على إالدارات . لصدوره، فالتوجه ٕالى البرلمان لن يفيد الجماعة كـثيرا ٕاذا كان صاحب االختصاص هو الوزير اال

ٔ
وينطبق نفس اال

  .العمومية

 نتائج الضغط: البند الرابع

صابها 
ٔ
ن الحديث عنها وعن كـثرتها يجعل البعض يتخيل السلطات العامة وقد ا

ٔ
ثار النظرة السلبية ٕالى الجماعات الضاغطة ا

ٓ
ٕان من ا

اعات الضاغطة تعامال يستبعد كونها بنيات الزمة الوهن من كـثرة الضغط الممارس عليها، وهذا التقييم ناجم عن التعامل مع الجم

خذ بعين االعتبار كون الدولة تضيف ٕالى التعامل مع مطالب هذه الجماعات دعمها 
ٔ
نظمة السياسية وللمجتمع، بل ٕان هذا الموقف ال يا

ٔ
لال

حد الباحثين، فٕان الثمن .ماليا حتى تستطيع االستمرار في تمثيل القطاع والدفاع عنه
ٔ
الذي تتلقاه الدولة من الجماعات  وكما يقول ا

 .1وتوفر لها المعلومات والمساعدة في تطبيق القراراتالضاغطة مقابل السماح لها بالمشاركة في صناعة القرار هو االعتراف بشرعيتها، 

ثير ال يكون له اتجاه واحد، فٕاذا كانت الجماعات تمارس ضغط
ٔ
ن التا

ٔ
ا فٕانها تعطي انطالقة والجدير بإالشارة ٕاليه في هذا المجال هو ا

ن يصاب بالوهن هي الجماعات 
ٔ
نه بالنظر ٕالى تناقض مصالح الجماعات فٕان من يجب ا

ٔ
ي لضغط مضاد من قبل السلطة، كما ا

ٔ
لرد الفعل ا

 .نفسها باعتبارها تدخل في مسلسل من المزايدة ال تتدخل فيه السلطة العامة ٕاال كحكم 

خرى ال يعني ب
ٔ
ن مطالب الجهة الضاغطة ستؤخذ بعين االعتبار من قبل السلطة، فالكـثير من ٕان ممارسة الضغط من زاوية ا

ٔ
الضرورة ا

ن النتيجة ستكون في صالح 
ٔ
خذ بعين االعتبار فٕان ال شيء يضمن ا

ٔ
ن هذا الضغط ٕاذا ا

ٔ
نشطة الضغط ال تكـترث لها هذه السلطات، كما ا

ٔ
ا

نشطة الضغط كالتظاهر مثال تكون له 2الجهة الضاغطة
ٔ
و بدعوتهم ٕالى ، فالكـثير من ا

ٔ
مطالب محددة  لكنه قد ينتهي بتفريق المتظاهرين ا

ولوية لمصالح جماعة من الجماعات ال ينتهي حتما ٕالى االستجابة . الحوار
ٔ
ن تعطى اال

ٔ
جل ا

ٔ
ن الضغط من ا

ٔ
كيد على ا

ٔ
وهذا ينتهي بنا ٕالى التا

همها قدرة الدولة على اال
ٔ
ستجابة ومدى توفرها على إالمكانات المادية والمعنوية لهذا الضغط، ٕاذ يجب مراعات الكـثير من المتغيرات ا

ي العام ومؤسسات الحكم، 
ٔ
ثير ذلك على العالقة بين الرا

ٔ
لذلك، ومدى مشروعية المطالب التي تتقدم بها الجماعات، ووجوب عدم تا

رباب المخا
ٔ
مر من خالل التردد الكبير الذي يطبع تعامل الحكومة مع مطالب ا

ٔ
ن نلمس هذا اال

ٔ
ثمنة بز التيويمكن ا

ٔ
 تطمح ٕالى الزيادة في ا

  المواد
ٔ
، فالحكومة تعمل على الموازنة بين ضرورة استمرار هذه المقاوالت في إالنتاج والتشغيل وٕاعالة عائالت ساسية كالخبزاال

 .المشتغلين فيها، وبين القدرة الشرائية للمواطنين

  وظائف الجماعات الضاغطة: لثالمبحث الثا

ن . اعات الضاغطة يقتضي اتخاذ جملة من االحتياطات يفرضها التعامل بدقة مع مفهوم الوظيفةٕان دراسة وظائف الجم
ٔ
ٕاذ ال يجب ا

يضا على 
ٔ
مر ينطبق ا

ٔ
ينصرف مجهودنا ٕالى وضع قائمة بنشاط الجماعات الضاغطة، كما ال يجب االنطالق من نوايا هذه الجماعات، ٕان اال

حزاب السياسية، فالكشف عن وظائفها يؤدي إ 
ٔ
ن النتائج واالنعكاسات التي تنجم عن النشاط الذي تقوم به الجماعات اال

ٔ
ليه التساؤل بشا

  .الضاغطة وليس النشاط في حد ذاته

ن ال تشارك الجماعات الضاغطة في االنتخابات وال تؤدي 
ٔ
نه ٕاذا كانت القاعدة ا

ٔ
ن من بين االحتياطات التي يجب اتخاذها هو ا

ٔ
كما ا

جراء التي بالتالي الوظائف المرتبطة به
ٔ
مر بنقابات اال

ٔ
ن نموذجا عنها يشارك بشكل جزئي فيها، ويتعلق اال

ٔ
ا، فٕان االستثناء يكمن في ا

ن هذه النقابات تؤدي جزئيا الوظائف المرتبطة باالنتخابات
ٔ
  .تمثل في مجلس المستشارين، وهذا معناه ا

                                                        
1
 - Saurugger Sabine : analyser les modes de représentations des intérêts dans l’union européenne, construction d’une problématique. in Questions de recherche N° 6 

juin 2002/ http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm 
2
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 377 
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الجماعات، وسنتعرض في هذا إالطار لمساهمة بعضهم ولقد ساهم الكـثير من علماء السياسة في دراسة الوظائف التي تؤديها هذه 

  .قفي ذلك

مر بوظيفة 
ٔ
لموند و باول فٕان الجماعات الضاغطة تقوم بنقل المطالب ٕالى المختصين بٕاصدار القرار السياسي، ويتعلق اال

ٔ
وحسب ا

ن النظام السياسي والجد. التعبير عن المصالح، وهي في هذا إالطار بمثابة نقطة التقاء المجتمع بالنظام السياسي
ٔ
ير بإالشارة ٕاليه هو ا

حزاب السياسية من دمج للمطالب . يعتمد كـثيرا على الجماعات الضاغطة التي تزوده بهذه المطالب
ٔ
وتتدعم هذه الوظيفة بما تقوم به اال

ستجابة لها من قبل وتقديمها منسجمة ومختصرة، فبدال من مطالب كـثيرة يجري التقليص منها وتحويلها ٕالى مطالب قليلة يسهل اال

  .المؤسسات السياسية الرسمية ومنها البرلمان والحكومة

ساسية هي) Meynaud( وحسب 
ٔ
  :فٕان الجماعات الضاغطة تؤدي ثالث وظائف ا

و القطاعات التي تدافع عنها هذه الجماعات، وذلك لفائدة المسؤولين إالداريين المختصين 
ٔ
توفير معلومات مفصلة حول القضايا ا

نها القرارات، لذلك فهم يرتكبون في كـثير من بٕاصدار ا
ٔ
لقرار السياسي، فهؤالء ال يكونون دائما على دراية تامة بالقضايا التي يصدرون بشا

ن نؤكد حيوية هذه الوظيفة بالنسبة للنظام السياسي
ٔ
خطاء فادحة في مضمون التدابير التي يتخذونها، لذلك ال يمكن ٕاال ا

ٔ
حيان ا

ٔ
  .اال

ن التدابير التي تم التوصل ٕالى ٕاصدارها، والجماعات الضاغطة تخدم كـثيرا مصالح النظام ٕان الجماعات الضاغ
ٔ
طة تحقق التراضي بشا

عضاء
ٔ
عضائها، وفرض احترامه واالنضباط له من قبل اال

ٔ
خذ مسيريها على عاتقهم مهمة شرح ما تم التوصل ٕاليه ال

ٔ
  .عندما يا

ن تكون ماسة ٕان الجماعات الضاغطة تقوم كذلك بمهمة عقلنة المطا
ٔ
ي تقديمها في صورة قابلة للتحقق ودون ا

ٔ
لب والطموحات، ا

  .بالمرتكزات التي يقوم عليها النظام السياسي، وهذه الوظيفة تحول دون اتخاذ المطالب طابعا فوضويا وعنيفا

ن الجماعا
ٔ
لموند و ماينو هي التي تجعل الكـثيرين يعتبرون ا

ٔ
شار ٕاليها كل من ا

ٔ
ت الضاغطة تتصرف كحليف ٕان هذه الوظائف التي ا

دوار المنوطة به
ٔ
داء الوظائف واال

ٔ
  .للنظام السياسي ال كخصم له، فهي  وظائف تساعد النظام على التكيف مع محيطه وا

خير يميز بين الوظائف الظاهرة 
ٔ
شرنا ٕاليه من وظائف تؤديها الجماعات الضاغطة يتدعم بدراسة روبرت ميرتون، فهذا اال

ٔ
ٕان ما ا

ي الوظائف الكامنة هي تلك الوظائف التي تخدم النظام السياسي والتي تؤديها الجماعات والوظائف الكام
ٔ
خيرة ا

ٔ
ن هذه اال

ٔ
نة، وهو يعتبر ا

دائها، ومن الوظائف الكامنة نشير ٕالى وظيفة الدمج، فبطريقة غير مباشرة وغير منتظرة تخدم هذه الجماعات 
ٔ
دون شعور ودون سعي ٕالى ا

و من طبيعتها الثورية المحتملةمصالح النظام السياسي القا
ٔ
. ئم عبر التعبير عن المطالب بعد تخليصها من الطابع الفوضوي والعنيف ا

ما الوظائف الظاهرة فيمكن إالشارة ٕالى وظيفة التعبير عن المطالب
ٔ
  . ا

حزاب السياسي
ٔ
ن تشكل في بعض الحاالت بديال وظيفيا عن اال

ٔ
ن الجماعات الضاغطة يمكن ا

ٔ
، وذلك عندما 1ةويشير البعض ٕالى ا

داء وظيفة تجميع المصالح بالنظر ٕالى التشرذم الذي يتعرض له النظام الحزبي و حدة الصراع العقائدي
ٔ
حزاب عاجزة عن ا

ٔ
ففي . تكون اال

خرى 
ٔ
هذه الحالة فٕان النقابات على وجه الخصوص تربط عالقات مباشرة بالنظام السياسي وتؤدي بنفسها وظيفة دمج المطالب، وبصيغة ا

حزاب السياسيةتت
ٔ
  . حول ٕالى بديل عن اال

مع نهاية السينات وبداية السبعينات من القرن الماضي، وهو يوصف باالختالل الوظيفي، وفي هذا  2ٕان هذا الوضع عاشته فرنسا

حزاب السي
ٔ
اسية وبديال االختالل تبرز مخاطر الجماعات الضاغطة، فالتفاوض المباشر مع الجماعات الضاغطة يصبح بديال للحوار مع اال

مة
ٔ
فممثلو الجماعات يحلون محل نواب الشعب، مع ما . عن اعتماد القنوات التي اعتاد النظام السياسي االعتماد عليها ومنها ممثلو اال

                                                        
1
- Schwartzenberg (R-G): sociologie politique … p : 547 

2
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique … p : 547 
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ن المصلحة العامة تترك المجال لطغيان المصالح الخاصة، مع ما يرافق ذلك من 
ٔ
يؤدي ٕاليه ذلك من تغير في كـثير من القيم، ومن ذلك ا

  .  تفاء قيم المواطنة والتضامن، وطغيان ثقافة الدفاع عن المصلحة الخاصة بدل المصالح العامةاخ



 : الكـتابعنوان 
ٔ
ي العامالقوى السياسية، اال

ٔ
  حزاب والجماعات والرا

شحشاحدين رالنو الدكـتور  :المؤلف
ٔ
  ا

 0-617-38-9954-978: ، الترقيم الدولي MO 4101 2016: القانوني إاليداع
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  تمييز الجماعات الضاغطة: رابعبحث المال

ولى
ٔ
حزاب والجماعات الضاغطة: الفقرة اال

ٔ
  اال

ن السلطة هي محور اهتمامهما، فكالهما عندما يشتغل تكون
ٔ
حزاب والجماعات الضاغطة في ا

ٔ
مراكز صناعة القرار السياسي  تشترك اال

خر في هذا الخصوص هو. هي هدفه وغايته
ٓ
ن ما يميز بعضهما عن اال

ٔ
  :غير ا

حزاب تسعى ٕالى ت -
ٔ
ي ٕالى الحصول على اال

ٔ
غلبية ولي السلطة، ا

ٔ
و الالمقاعد ا

ٔ
مساهمة في داخل البرلمان وتشكيل الحكومة ا

خرى 
ٔ
حزاب ا

ٔ
حزاب الثورية التي . تشكيلها مع ا

ٔ
ن ننسى اال

ٔ
  1تطمح ٕالى االستيالء على السلطة عن طريق قلب النظام الحاكمدون ا

ثير عليها من الخارجللجماعات الضاغطة ال تسعى ا -
ٔ
و كما يقول لوصول ٕالى السلطة وٕانما تكـتفي فقط بدور مراقبتها والتا

ٔ
، ا

نٕانها تسعى فقط ٕالى انتزاع قرار 2"سيلر"
ٔ
ها ليس لها دور يذكر في تشكيل ، فهي ال تشارك مثال في االنتخابات التشريعية، كما ا

ثير على الماسكين بزمام القرار السياسيالحكومات
ٔ
  ، ٕانها تبحث فقط على كيفية التا

حزاب السياسية يرجع ٕالى طبيعة 
ٔ
المصالح التي ٕان االختالف في كيفية التعامل مع السلطة من قبل كل من الجماعات الضاغطة واال

   :يدافع عنها كل منها

حزاب ال -
ٔ
و مشروع مجتمعي تقدم اال

ٔ
سياسية نفسها كـقوة تدافع عن مصالح مختلف الفائت االجتماعية من خالل برنامج سياسي ا

  ادية واالجتماعية والثقافية، الحياة السياسية واالقتص جوانب شمولي يالمس مختلف

و جزئية -
ٔ
ع الجمعيات النسائية عن كدفاع النقابات عن العمال، ودفا  .الجماعات الضاغطة تكـتفي بالدفاع عن مصالح فوئية ا

  .النساء

ن 
ٔ
ن يكون الحزب في موقع القرار لكي يتمكن من وضعه في حيز النفاذ، في حين ا

ٔ
ٕان البرنامج الحزبي الذي يمتاز بالشمولية يستدعي ا

ثير على السلطة من
ٔ
ي  الدفاع عن بعض المصالح الخاصة الفوئية ال يستدعي ذلك كله، لذلك تكـتفي الجماعات الضاغطة بالتا

ٔ
الخارج ا

  .دون الحاجة ٕالى تولي المناصب في مؤسسات الحكم

ن هذا االختالف ليس  روجدير بالذك
ٔ
كـثر على الجماعات الضاغطة، دائماا

ٔ
صبحت منفتحة ا

ٔ
نظمة السياسية المعاصرة ا

ٔ
ن اال

ٔ
، ذلك ا

صبحت تعمل على تقريبها من خالل تمثيلها في بعض المؤسسات السياسية الرسمية كالبرلمان، وين
ٔ
جراء وا

ٔ
طبق ذلك على نقابات اال

  .      التي يتم تمثيلها داخل البرلمانوالغرف المهنية 

  اللوبي والجماعة الضاغطة: الفقرة الثانية

شخاص الذين يعملون لفائدة هذه الجماعات، 
ٔ
ٕان هذا المصطلح ال نعني به الجماعات الضاغطة، وٕانما نشير به ٕالى مجموعة من اال

خيرة وت
ٔ
و تنتقيهم هذه اال

ٔ
عضاء البرلمان السابقين ا

ٔ
جعل لهم مهمة محددة هي ممارسة الضغط لفائدتها، وهي غالبا ما تنتقيهم من بين ا

ثير . من بين العارفين بدواليب ومساطر العمل التشريعي
ٔ
شخاص يبيعون خدماتهم، والخدمة التي يقدمونها هي التا

ٔ
اللوبي ٕاذن يشمل ا

عضاء البرلمان لفائدة الجماعات الض
ٔ
عضاء في هذه الجماعات وليست لهم مصلحة في ممارسة الضغط ٕاال على ا

ٔ
اغطة، لذلك فهم ليسوا ا

ثير
ٔ
جور مقابل ذلك التا

ٔ
  .ما يجنونه من ا

 االعتراف بوجودها منذ 
ٔ
برز الدول التي عرف برلمانها اللوبيات، ولقد بدا

ٔ
عندما طالب رئيس الواليات  1913وتعد الواليات المتحدة ا

نذاك اللوب
ٔ
ساسا الرشوة، المتحدة ا

ٔ
ثير ونقصد هنا ا

ٔ
يين بالرحيل عن واشنطن نظرا لما عرف عنهم من استعمال للوسائل غير المشروعة للتا

                                                        
1
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique … p : 396 

2
 - Seiler (D.L) : la politique comparée … op.cit. p : 91. 
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عادت النظر في طريقة التعامل مع هذه الظاهرة منذ 
ٔ
نها ا

ٔ
مريكي يقضي باالعتراف بنشاطها مقابل تسجيل  1946غير ا

ٔ
عندما صدر قانون ا

شخاص والموارد المالية الموضوعة رهن ٕاشارتهماللوبيين لدى غرف مجلس الشيوخ ومج
ٔ
  .لس النواب والتصريح باال

  جماعات المصلحة وجماعة الضغط : الفقرة الثالثة 

ٕان مصدر الخلط بينهما . يختلط مفهوم الجماعات الضاغطة بمفهوم جماعات المصالح، لكن النظر ٕاليهما بعمق يظهر اختالفات كبيرة

ن جماعات المصلحة ه
ٔ
شخاص لهم مصالح وسمات مشتركة، لكن الخالف بينهما يكمن على يكمن في ا

ٔ
ي بدورها تجمعات منظمة ال

و النشاط الذي تمثله، 
ٔ
شخاص والقطاع ا

ٔ
ثير على السلطة دفاعا عن اال

ٔ
مستوى هدف كل منها، فٕاذا كانت الجماعات الضاغطة تستهدف التا

ن الجمعيات النسائية مارست ضغطا على النظام السياس
ٔ
شخاص الذين ومن ذلك ا

ٔ
جل صدور قرار يخدم مصالح اال

ٔ
ي المغربي من ا

و القطاع ومراقبته، 
ٔ
سرة، فعلى خالف ذلك فٕان جماعات المصلحة مهمتها هي تنظيم ذلك النشاط ا

ٔ
مر يتعلق بمدونة اال

ٔ
تمثلهم، واال

مثلة عن هذه الجماعات ومنها نقابات الصيادلة والغرف المهنية ع
ٔ
ن نشير ٕالى كـثير من اال

ٔ
لى اختالفها عندما تعمل على تخليق ويمكن ا

ن نشير ٕالى منظمة 
ٔ
عضائها، وعلى المستوى الدولي يمكن ا

ٔ
عضائها ومنع المنافسة غير الشريفة بين ا

ٔ
نشطة ا

ٔ
القطاع الذي تمثله وتنظيم ا

نها تقوم بتحديد حصص إ 
ٔ
خيرة هو ا

ٔ
نتاج الدول المنضوية الدول المنتجة للبترول، فمن مظاهر تنظيم ومراقبة النشاط الذي تمثله هذه اال

سعار البترول عن مستويات معقولة تمس على ٕاثره مصالح الدول التي تنتجه
ٔ
  .تحت لوائها وذلك حتى ال تعم الفوضى في ٕانتاجه فتنزل ا

وٕاذا كانت ممارسة الضغط هي المحدد لهوية الجماعات الضاغطة، فٕان تنظيم ومراقبة النشاط هو المحدد لهوية جماعات المصلحة، 

حيان ٕالى ممارسة الضغط على السلطة دفاعا عن مصالح  لكن
ٔ
ذلك ال يلغي كل تداخل بينهما، فجماعات المصلحة قد تتحول في بعض اال

ن مهمتها 
ٔ
عضائها رغم ا

ٔ
عضائها، فنقابات المحامين مثال قد تتحول ٕالى ممارسة الضغط في حال وجود ما يقتضي ذلك حماية لمصالح ا

ٔ
ا

ساسية هي تنظيم هذا القط
ٔ
ن تصبح مثلها . اعاال

ٔ
ن جماعات المصلحة تختلف عن الجماعات الضاغطة وال يمكن ا

ٔ
كيد على ا

ٔ
لذلك يجب التا

ن الجماعات 
ٔ
ٕاال في حال تحولها ٕالى ممارسة الضغط، ويلخص البعض هذا التداخل الحاصل بين النوعين من التنظيمات قائال با

لسياسي، هي جماعات المصلحة في حالة انفتاحها الخارجي، وهي جماعات الضاغطة هي جماعات المصلحة في حالة ديناميتها ونشاطها ا

  . 1مصلحة عندما تمارس ضغطا

  الهيائت التي تتلقى ضغط الجماعات: خامسالمبحث ال

هدافها
ٔ
داة التي تستخدمها الجماعات الضاغطة بغية تحقيق ا

ٔ
دواته المتنوعة هو الوسيلة واال

ٔ
شكاله المختلفة وبا

ٔ
ثير با

ٔ
ما . ٕان التا

ٔ
ا

وعندما نستعمل هذا المفهوم فٕاننا نتوخى فقط المفهوم الحقوقي للكلمة، وبذلك فٕان السلطات العامة . السلطة فهي المستهدفة به

ن نعرف في هي المستهدفة، فالضغط يوجه نحو مراكز القرار كيفما كان شكلها ومركزها 2المحلية والوطنية وحتى فوق الوطنية
ٔ
، يكـفي ا

ن نسبة كب
ٔ
نشطة الضغط تنتقل لتنصب على الوحدات الالمركزية عندما تنهج الدولة نهجا المركزياهذا إالطار ا

ٔ
  .3يرة من ا

ثير الذي تخضع له السلطتين التنفيذية والتشريعيةفي هذه الدراسة سنقتصر 
ٔ
ثير على هاتين المؤسستين قد . على التا

ٔ
ن التا

ٔ
غير ا

ي يحدث عن طريق الضغط على محيطها وبيئتها ومنها البنيات 
ٔ
حزاب السياسية والرا

ٔ
مر باال

ٔ
التي تراقب السلطة و تؤثر عليها، ويتعلق اال

  . العام

لة اختصاص السلطة المراد 
ٓ
و ضا

ٔ
خر، وذلك تبعا لشساعة ا

ٓ
ثير تختلف من نظام سياسي ٕالى ا

ٔ
ن وجهة التا

ٔ
والجدير بإالشارة ٕاليه هو ا

و محلية كما 
ٔ
ثير قد تكون وطنية ا

ٔ
و بالسلطة التنفيذيةالضغط عليها، لذلك فٕان وجهة التا

ٔ
مر بالسلطة التشريعية ا

ٔ
 .قد يتعلق اال

                                                        
1
 - Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique… op.cit. 520 

2
وي ما يتراوح بين  - 

ٔ
وروبي، تا

ٔ
ن بروكسيل حيث مقر البرلمان اال

ٔ
ى ا وروبي للمقاوالت فإن  20000و  12000في هذا اإلطار تشير بعض الدراسات إل

ٔ
 60ممارس محترف للضغط، وحسب المرصد اال

  .Laurent Fargues: Bruxelles: Le royaume des lobbies. Http://www.novethic.fr. بالمائة منهم لحساب الحكومات الوطنية 30منهم يشتغلون لحساب المقاوالت بينما بالمائة 
3
 - Basso Jaques : les groupes d’intérêt … http://www.cife.fr/pdf/303basso.pdf. P: 45. 
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ولى
ٔ
  1السلطة التنفيذية: الفقرة اال

صبحت الجهة القرارية الرئيسية بين 
ٔ
نشطة الجماعات الضاغطة هو كونها ا

ٔ
ول با

ٔ
ٕان ما يجعل من السلطة التنفيذية المعني اال

نظمة السياسية، لقد انتقلت ٕالي
ٔ
غلب االختصاصات، وهذا التحول يبرر عادة بقدرتها على االستجابة مؤسسات الدولة في كـثير من اال

ٔ
ها ا

السريعة لكل المستجدات وبدرايتها الواسعة بحاجيات المجتمع وبتوفرها على ترسانة فنية تشمل خبراء وتقنيين يعرفون جيدا الملفات 

مام هذه السلطة، وعلى بنيات كـثير لالستعالم وجمع المعلومات حول 
ٔ
لقد بررت هذه المعطيات . القضايا التي تعرض عليهاالتي تطرح ا

ولى على فرنسا ابتداء من سنة 
ٔ
مر بالدرجة اال

ٔ
غلب االختصاصات ٕاليها، وينطبق هذا اال

ٔ
حيث صدر دستور  1958للكـثير من الدول نقل ا

 . يخيمنح للسلطة التنفيذية وزنا كبيرا واختصاصات واسعة كان يمارسها البرلمان الفرنسي قبل ذلك التار 

مر برئيس الدولة ثم بالوزير 
ٔ
على مستويات هذه السلطة، ويتعلق اال

ٔ
نجع في مسعى الجماعات الضاغطة يتمثل في النفاذ ٕالى ا

ٔ
والحل اال

ول
ٔ
حد مستشاريه، لكن يبقى االتصال المباشر وٕاقناعه بتطابق مصالح الجماعة . اال

ٔ
والطريقة المتبعة في ذلك هي االعتماد على خدمات ا

ن من . العامة هي الوسيلة الفعالة مع المصلحة
ٔ
لذلك فٕان ممثليها يطلبون لقاء مباشرا عادة ما يستجاب له في كـثير من الدول طالما ا

وتتخذ هذه . واجب الهيائت العليا استقبال واالستماع للمطالب التي تقدم للنظام السياسي من قبل المواطنين والجماعات والهيائت

ن نصف على ٕاثرها نشاط الجماعات بالضغطالمقابالت شكل جلسات مناقشة 
ٔ
جل إالقناع يصعب ا

ٔ
 .وحوار من ا

جهزة للتنسيق وٕاعداد القرارات التي تهم القطاع  فٕانها تتعامل مع الجماعات الضاغطة
ٔ
وفعالية الجماعات . ٕان الوزارات بما هي ا

كـثر الجهات قابلية للخضوع الضاغطة في هذا المستوى يعتمد على معرفة المصلحة إالدارية ذات االختصاص، ويبق
ٔ
عضاء ديوان الوزير ا

ٔ
ى ا

ن هذه الدواوين هي التي تتولى تنسيق نشاط الوزارة وٕاعداد مشاريع القرارات والقوانين التي تنظم القطاع الذي تش
ٔ
ثير طالما ا

ٔ
رف لهذا التا

 .عليه الوزارة، وتمثله الجماعة الضاغطة

  السلطة التشريعية: الفقرة الثانية

ثير كبير في الواليات المتحدة، ويجري ٕان الحالة 
ٔ
ن الجماعات الضاغطة لها تا

ٔ
همية في هذا المجال، ذلك ا

ٔ
كـثر ا

ٔ
مريكية هي اال

ٔ
اال

مام الكونجريس
ٔ
نه يتم في واضح النهار السيما بعد . نشاطها على الخصوص ا

ٔ
ساسية لذلك هو ا

ٔ
، تاريخ صدور قانون 1946والخاصية اال

 .مشروعة فدرالي يعترف بهذه الممارسة كمهنة

ثير على البرلمانيين على اللوبيات 
ٔ
مريكي، هذه Les lobbiesوتعتمد الجماعات للتا

ٔ
عضاء البرلمان اال

ٔ
، التي تتولى مهمة الضغط على ا

ن وزارة الدفاع . اللوبيات التي تؤجر خدماتها للجماعات الضاغطة تمكنت تدريجيا من ٕاقامة مكاتب متخصصة في هذا النشاط
ٔ
ويذكر ا

مريكية
ٔ
جل محاصرة البرلمانيين ومساعديهم، ويصل حجم ما ينفق من قبل هذه إالدارة  Les lobbyistesتستعمل الكـثير من اللوبيين  اال

ٔ
من ا

ربعة ماليين من الدوالرات
ٔ
عضاء الكونجرس ٕالى ا

ٔ
جل المحافظة على العالقات الجيدة مع ا

ٔ
 . 2من ا

يعتبر البرلمان المجال  3البرلمانيين لضغط الجماعات، ففي فرنسا وال تعد الواليات المتحدة الدولة الوحيدة التي تشهد خضوع 

يضا، لكن منذ 
ٔ
خيرة ٕالى مؤسسة محورية في مجال اتخاذ  1958المفضل لذلك ا

ٔ
انتقل الضغط نحو السلطة التنفيذية نتيجة تحول هذه اال

ن البرلمان يبقى رغم ذلك مختصا
ٔ
مور، الشيء الذي يخضعه بدوره للضغط،  القرار، وٕاذا لم يتم االنتقال نهائيا بالنظر ٕالى ا

ٔ
بكـثير من اال

ن البرلمان له وسائل كـثيرة 
ٔ
فٕان الجماعات الضاغطة تعود للضغط على البرلمان حتى في حالة االختصاص الحكومي، وذلك راجع ٕالى ا

 ٕاليه للضغط بطريقة غير مباشرة على الحكومة، ويع
ٔ
ثير عليها، لذلك فٕانه يلجا

ٔ
تبر إالقناع من خالل تسريب التقارير لمساءلة الحكومة والتا

هم الوسائل المستخدمة لبلوغ النتائج التي تصبو ٕاليها الجماعات الضاغطة
ٔ
، ٕالى اللجان البرلمانية والرشوة والتهديد واالبتزاز السياسي ا

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 386 
2
 - cité par Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 549 
3
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 388 
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يام دراسية 
ٔ
و ا

ٔ
 ٕالى تنظيم جلسات استماع ا

ٔ
تي من الفرق البرلمانية التي تلجا

ٔ
ن المبادرة قد تا

ٔ
لمناقشة القضايا المطروحة، وذلك علما با

ن هذه القضايا
ٔ
   .كوسيلة لتعميق معرفة النواب بشا

ن ضغط منتجي الكروم ومصنعي الخمور لم 
ٔ
مثلة البارزة على فعالية الجماعات الضاغطة المستقاة من التجربة الفرنسية ا

ٔ
ومن اال

طباء الذي تمكن من دفع البرلمان ٕال 1991-1990يصمد سنة 
ٔ
مام لوبي اال

ٔ
ى المصادقة على قانون للقضاء على ٕادمان الخمور والتدخين، وما ا

نهم تمكنوا سنة 
ٔ
من جعل البرلمان يتراجع عن المنع الذي كان يشمل ٕاشهار المشروبات  1994يبرز فعالية لوبي منتجي ومصنعي الخمور ا

عضاء مجلس الشيوخ االشتراكيين1الكحولية
ٔ
  .2، بعد التعديل الذي تقدم به ثلثي ا

ن نشير ٕالى مثال جمعيات مكافحة الكحول التي نجحت سنة وفي 
ٔ
في دفع الكونجريس ٕالى ٕاقرار  1918الواليات المتحدة يمكن ا

مريكي الذي نص على تحريم الخمر
ٔ
 .3التعديل الثامن عشر على الدستور اال

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  373 
2
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  390 

3
  338:ص .1992طبعة . والنشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية للدراسة . دمحم عرب صاصيال. ترجمة د. علم السياسة: جان ماري دانكان - 
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حزاب السياسية: الفقرة الثالثة
ٔ
  1اال

ن الجماعات الضاغطة وخال
ٔ
حزاب السياسية تنفي عالقتها بالسياسة، ويمثل هذا السلوك طريقة لنفي بداية البد من إالشارة ٕالى ا

ٔ
فا لال

ثير على السلطة ومساهمتها في 
ٔ
ن سعيها للتا

ٔ
مر ال يرجع ٕالى البعد الفعلي عن السياسة، ذلك ا

ٔ
و ذاك، وهذا اال

ٔ
ي تبعية لهذا الحزب ا

ٔ
ا

كيد طبيعتها السياسية، ٕان ن
ٔ
ثير ٕاعالن تبعيتها ٕاصدار القرارات السياسية وحده كـفيل بتا

ٔ
في طبيعتها السياسية راجع ٕالى تقديرها لحجم تا

و موقفها السياسي على فعالية نشاطها
ٔ
حزاب . ا

ٔ
فذلك قد يؤثر على عملية التنسيب التي تحرص عليها، فٕاقرارها مثال بتبعيتها لحزب من اال

ن
ٔ
خرى يمتنعون عن االنضمام ٕاليها، كما ا

ٔ
حزاب ا

ٔ
شخاص المنتمين ٕالى ا

ٔ
كيدها على طابعها التقني  يجعل اال

ٔ
نفيها لموقفها السياسي وتا

حزاب التي تتناوب على السلطة، لذلك جرت العادة على عدم ٕافصاح الكـثير من هذه الجماعات 
ٔ
المطلبي المحض يسهل تعاملها مع كل اال

ي انتماء سياسي
ٔ
  .عن ا

حزاب سعيا منها لحشد 
ٔ
المزيد من الدعم للمطالب التي تعرضها على النظام ٕان الجماعات الضاغطة تسعى جاهدة ٕالى الضغط على اال

يضا 
ٔ
ن يصبح في موقع الحكومة، ولذلك ا

ٔ
ن كل حزب يمكن ا

ٔ
السياسي ولجعلها تدرج مطالبها في البرنامج السياسي للحزب، السيما وا

حزاب على ربط عالقات جيدة مع الشخصيات الحزبية المرشحة للمناصب الحكومية من خالل دعمها في
ٔ
تمويل حمالتها  تعمل اال

شخاص الذين تمثلهم الجماعة ٕالى التصويت لصالح الحزب
ٔ
  .االنتخابية ومساندته سياسيا بدفع اال

حزاب السياسية
ٔ
ن نتصور ثالث صيغ للعالقة بين الجماعات الضاغطة واال

ٔ
 :وبوجه عام يمكن ا

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  391 et s 
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  الحزب واجهة للجماعة الضاغطة )1

خرى مع ٕان هذه الحالة تحققت قي كـثير من التجارب، وهي ت
ٔ
حزاب اال

ٔ
ن الجماعة الضاغطة تستاء من طريقة تعامل اال

ٔ
تلخص في ا

ن يكون لها وجود مباشر في المؤسسات الرسمية من خالل االستفادة من قوتها السياسية بمفردها في 
ٔ
نها ببساطة تريد ا

ٔ
و ا

ٔ
مطالبها، ا

  .االنتخابات العامة

مثلة البارزة في هذا إالطار نجد حزب العمال الب
ٔ
نشئ بقرار من اتحاد النقابات البريطانية مع نهاية القرن التاسع ومن اال

ٔ
ريطاني الذي ا

وامرهم 
ٔ
ن نوابه كانوا يتلقون ا

ٔ
عشر، ولقد كان هذا الحزب في البداية بمثابة التعبير السياسي عن الحركة النقابية البريطانية، حيث ا

يمر عبر االنضمام ٕالى ٕاحدى التنظيمات المساهمة في ٕانشائه كما كان  من النقابات العمالية، وٕاذا كان االنخراط في هذا الحزب لم يعد

مر قبل 
ٔ
ن  15فٕان المنخرطين بشكل مباشر في هذا الحزب ال يتعدون  1918اال

ٔ
ي ما يعادل خمسة  85بالمائة في حين ا

ٔ
بالمائة منهم ا

  .ماليين ونصف يتوزعون على النقابات

بارز يتمثل فيما سمي خالل الخمسينات بحزب بوجاد، فبوجاد عندما استاء من عدم ٕان هذه التبعية عرفتها فرنسا من خالل مثال 

حزاب القائمة لمصالح التجار الصغار والصناع التقليديين دفع بهؤالء ٕالى ٕانشاء حزب يدافع عنهم، ولقد تقدم لالنتخابات 
ٔ
تمثيل اال

  12.5وحقق نتائج مهمة تمثلت في 1956التشريعية لسنة 
ٔ
  .1من النواب 52صوات و بالمائة من اال

حزاب الزراعية التي تدافع عن المزارعين في الكـثير من 
ٔ
حزاب المتخصصة كاال

ٔ
ن نلمسها في حالة الكـثير من اال

ٔ
ٕان هذه التبعية يمكن ا

مريكية
ٔ
  .الدول منها االسكندنافية والواليات المتحدة اال

حزاب التي تخضع للتجمعات وٕاذا كان هذا النوع من التبعية يتم بشكل معلن، فٕان التبعية قد ت
ٔ
كون خفية، وهذه حالة الكـثير من اال

  .2االقتصادية والمالية الكبرى، وتمتاز العالقة في هذه الحالة بالكـثير من التكـتم

  الجماعة الضاغطة واجهة الحزب )2

السياسية التي يقوم على تتحقق هذه الحالة عندما يتجنب الحزب الظهور بمظهر المناصر لفائت ٕاجتماعية بشكل يتناقض مع النظرية 

ساسها
ٔ
ن هذه . ا

ٔ
طير الطبقة العاملة، لكن ال

ٔ
حزاب محكومة بضرورة االقتصار على تا

ٔ
حزاب الشيوعية، فهذه اال

ٔ
وهي حالة تميز اال

 بالتالي ٕالى 
ٔ
عضاء فٕانها تكون مضطرة ٕالى االنخراط في صراعات غير طبقية، فيلجا

ٔ
عداد كبرى من اال

ٔ
حزاب بحاجة ٕالى استقطاب ا

ٔ
اال

و لقدماء المحاربينخل
ٔ
وقد تتجسد تبعية الجماعة الضاغطة للحزب . ق تنظيمات موازية يخضعها للمراقبة من قبيل منظمات نسائية ا

حزاب االشتراكية والشيوعية مع النقابات العمالية
ٔ
  .من خالل تولي المهام القيادية من قبل شخصيات تنتمي للحزب، وهذا حال اال

  التكامل والمنافسة )3

يضا صيغ المنافسة والتكامل، فالمنافسة تتجسد في كونهما يتنافسان على تمثيل  ٕان عالقة
ٔ
الحزب بالجماعات الضاغطة قد تتخذ ا

هداف التي تدافع عنها، وهذا حال الكـثير النقابات 
ٔ
نفس الفائت إالجتماعية، ويظهر ذلك بشكل خاص عندما توسع الجماعة من اال

حزاب
ٔ
دائهما لوظائف مختلفة . التي يعتبرها البعض تتشابه مع اال

ٔ
ما حاالت التكامل بينهما فٕانها تتمثل في كونهما يتكامالن وظيفيا با

ٔ
ا

  . 3واستجابتهما لحاجيات مختلفة

                                                        
1
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 393 
2
 - Schwartzenberg Roger-Gerard: sociologie politique… op.cit. 554 
3
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 393 
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ي العام: الفقرة الرابعة
ٔ
  الرا

ي العام 
ٔ
ثير على الرا

ٔ
ي العام في الديمقراطيا1ٕاحدى وسائل الجماعات الضاغطةهو ٕان التا

ٔ
تى من مكانة الرا

ٔ
هميته تتا

ٔ
. ت الغربية، وا

ن تسير في غير ما يق
ٔ
ي العام قوة مؤثرة مادام هو المشرعن للعمل السياسي، ومن ثم يصعب على السلطة الحاكمة ا

ٔ
ي فالرا

ٔ
تضيه الرا

 
ٔ
ثيرلممارسة الضاغطة الى تعبئته وتجنيده الجماعات  العام، لذلك تلجا

ٔ
 .على الحكومة للتا

ن يعلم الر 
ٔ
مثل في هذا المسعى هو ا

ٔ
سلوب اال

ٔ
ساليب التي تزعجه، ومنها إالضراب ٕان اال

ٔ
جل ذلك تستخدم بعض اال

ٔ
ي العام، ومن ا

ٔ
ا

عمال عنيفة بالنسبة لبعض الجماعات االنفصالية على شاكلة ما يجري في ٕاسبانيا
ٔ
و القيام با

ٔ
. والتظاهر في الطريق العام وشل حركة النقل ا

ن مثل هذه الوسائل قد تنتج رد فعل عكسي ومن ذلك استياء الر 
ٔ
عمالها فٕان وبما ا

ٔ
ي العام من هذه الجماعات وتظاهره ضدها وٕادانته ال

ٔ
ا

ي العام هي إالقناع
ٔ
ي العام . الوسيلة المفضلة للجماعات عندما تود استخدام الرا

ٔ
ن الرا

ٔ
يضا من إاليمان با

ٔ
ٕان اختيار هذه الطريقة ينطلق ا

 .يصنع، بحيث يمكن عبر استعمال  بعض الوسائل استمالته 

ما عن دعامات هذا 
ٔ
ن نشير ٕالى الجرائد والملصقات ووسائل االتصال الجماهيرية، فالجرائد تؤجر صفحاتها وتعتمد ا

ٔ
العمل فيمكن ا

ن إالعالم السمعي والمرئي يمتاز بكـثرة انتشاره ودخوله ٕالى كل بيت
ٔ
وتستعمل هذه الوسائل . كـثيرا في تمويلها على هذه الجماعات، كما ا

خبار والتحقيقات التي تخدم 
ٔ
خبار والتحقيقات ال تكون بالضرورة . مصالح الجماعات الضاغطةلنشر اال

ٔ
ن هذه اال

ٔ
وهنا ال بد من إالشارة ٕالى ا

    .مشوهة للحقيقة، لكن اختيار توقيت ٕاصدارها وكيفية تقديمها ال يكون عشوائيا

                                                        
1
 - Basso Jaques : les groupes d’intérêt … http://www.cife.fr/pdf/303basso.pdf 
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  تصنيف الجماعات الضاغطة: سادسالمبحث ال

هدافها ومن حيث فعاليتها، لذلك فٕان يعتبر التعدد والكـثرة من مميزات الجماعات الضاغطة، 
ٔ
فهي كـثيرة ومتباينة من حيث شكلها وا

ن هذه 
ٔ
سيس التصنيفات، ٕاضافة ٕالى ا

ٔ
ساسها يمكن تا

ٔ
همها كـثرة الزوايا والمعايير التي على ا

ٔ
تصنيف هذه الجماعات يطرح صعوبات جمة، ا

  . 1التصنيفات ال تمتاز دائما بالصرامة التي تبعدها عن النقد

  
ٔ
ساس العدد التمييز بين الجماعات الصغيرة والكبيرة، وداخل الجماعات الصغيرة يجري : دمعيار العد -ا

ٔ
هكذا نستطيع على ا

جل 
ٔ
سيسها من ا

ٔ
قلية العرقية، والجماعات المصطنعة وتشمل كل جماعة تم تا

ٔ
التمييز بين الجماعات الطبيعية كالعائلة واال

هداف محددة
ٔ
  . تحقيق ا

نه ال
ٔ
ساسه تمييز الصغير من كبير الجماعات، هذا فضال عن وما يعاب على هذا التصنيف ا

ٔ
دنى من المنخرطين يتم على ا

ٔ
 يضع حدا ا

  .2كون الكـثير من الجماعات ذات النفوذ الوطني غالبا ما تكون عبارة عن فدراليات من الجماعات التي تشتغل على الصعيد المحلي

ساس هذا المعيار نميز و: معيار االنضمام -ب 
ٔ
يكون االنضمام ٕاليها بحكم الواقع وهي تتجسد في المجموعات  بين تلك التيعلى ا

ن نشير للعائلة والمجموعات إالثنية، ونميز عنها تلك التي يكون 
ٔ
ن نطلب ذلك ويمكن ا

ٔ
الطبيعية التي ننتمي ٕاليها دون ا

ندية التي ن
ٔ
صناف المجموعات كالجمعيات والنقابات واال

ٔ
مر بكل ا

ٔ
نضم ٕاليها ونستقيل منها االنضمام ٕاليها تطوعيا، ويتعلق اال

  .وفق ما تمليه علينا رغبتنا

مام  -ج 
ٔ
طر وجماعات الجماهير، وبهذا نكون ا

ٔ
طر والجماهير يميز البعض بين جماعات اال

ٔ
حزاب اال

ٔ
حزاب ٕالى ا

ٔ
واقتباسا لتصنيف اال

 
ٔ
ي على شهادات معينة، كجمعيات ا

ٔ
ولى عندما يقتصر االنضمام ٕاليها على الذين يستوفون شروطا علمية ا

ٔ
صدقاء خريجي بعض اال

رباب العمل
ٔ
و على شروط مالية ومنها نقابات ا

ٔ
و جمعية مهندسي الطرق والقناطر، ا

ٔ
و المعاهد، ا

ٔ
مام . المدارس ا

ٔ
ونكون ا

و 
ٔ
كبر قدر ممكن من الناس دون اشتراط مؤهالت علمية ا

ٔ
مجموعات الجماهير في حالة الجماعات التي تسعى ٕالى استقطاب ا

  .عيات الدفاع عن حقوق المستهلكينمالية وهي حالة النقابات وجم

ن نميز بين الجماعات الدائمة والمؤقتة، فهذه  - د 
ٔ
ساس عمر الجماعة يمكن ا

ٔ
خرى يمكن اعتمادها، فعلى ا

ٔ
وثمة تصنيفات كـثيرة ا

ما الجماعات الدائمة 
ٔ
حد المعتقلين، ا

ٔ
خيرة تستهدف تحقيق مصالح معينة تنتهي الجماعة بتحقيقها كالسعي ٕالطالق سراح ا

ٔ
اال

  .وهو حال النقابات العمالية مثال تلك الجماعات التي تتجدد المصالح التي تدافع عنها فهي

ساس الشكل القانوني نميز بين الجماعات الرسمية والجماعات السرية، فالجماعات الرسمية هي التي تتخذ لنفسها  -ه 
ٔ
ن على ا

ٔ
كما ا

سيسها باتباع) …جمعية نقابة (شكال قانونيا 
ٔ
ما الجماعات ال االجراءات ويتم تا

ٔ
قانونية المنظمة للحريات العامة والجمعيات، ا

السرية فهي التي تشتغل في الخفاء في بعض الدول كمنظمة ٕايطا الباسكية االنفصالية، واشتغالها في السرية راجع ٕالى مخالفتها 

هدافها والوسائل التي تستعملها
ٔ
فق. للقوانين من حيث ا

ٔ
ن من بين التصنيفات التي تعطي ا

ٔ
ا لدراسة الجماعات الضاغطة غير ا

  .نجد تلك التي تميز بين الجماعات الضاغطة العمومية والخاصة وتلك التي تميز بين الجماعات الوطنية والدولية

  الجماعات العامة والخاصة -و 

ي جديد، تعد النقابات العمالية والجمعيات الحقوقية والنسائية وفق هذا التصنيف جماعات خاصة، وتكييفها هذا ال يضيف ٕالي
ٔ
ها ا

سيس جماعات ضاغطة بغية الدفاع عن مصالحهم المادية 
ٔ
 هؤالء ٕالى تا

ٔ
ن يلجا

ٔ
فهي تسعى ٕالى الدفاع عن الخواص، فمن الطبيعي ا

ن قبوله السيما لدى الفقه القانوني التقليدي هو الحديث عن الجماعات الضاغطة العمومية، . والمعنوية
ٔ
ن ما قد تثور الصعوبة بشا

ٔ
غير ا

                                                        
1
 - voir Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  379 et s 
2
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 379 
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ن ال
ٔ
دولة ليست في نظره سوى مؤسسة واحدة تتعالى على المصالح الخاصة وتسعى ٕالى تحقيق المصلحة العامة، وينطبق هذا ذلك ال

  . الوصف على الهيائت العمومية وعلى الموظفين العموميين

نها تستهدف المصلحة العامة، فٕانها في سياق ذلك تسعى ٕالى جعل المؤسسات القرارية السيما الم
ٔ
سؤولة عن ٕاصدار وٕاذ ال شك في ا

نها ال تختلف كـثيرا عن الجماعات الضاغطة 
ٔ
ولوية للقطاع الذي تشرف عليه، وبٕامعان النظر في نشاطها تبدو وكا

ٔ
القانون المالي تعطي اال

لموند ضمن الجماعات المؤسسية
ٔ
مثلة هذه الجماعات التي يصنفها ا

ٔ
ل ، ونشير في هذا إالطار ٕالى الوزارات التي تقوم ك1الخاصة، ومن ا

كبر قدر ممكن من االعتمادات المالية
ٔ
جل الحصول على ا

ٔ
كذلك يمكن . سنة بمناسبة ٕاعداد القانون المالي بتضخيم احتياجاتها من ا

ثير على السياسة المتبعة في بعض القطاعات
ٔ
عوان العموميين تجاه وزاراتهم، وٕالى المؤسسات العمومية ودورها في التا

ٔ
. إالشارة ٕالى اال

بر 
ٔ
ثير عليها ولما ال االنتقال من ويبقى الجيش ا

ٔ
جل مراقبة السلطة والتا

ٔ
ز مثال للجماعات الضاغطة العمومية، فهذه المؤسسة تعمل من ا

مر في الكـثير من دول العالم الثالث التي تشهد انقالبات يقودها الجيش
ٔ
وفي . موقع المراقبة ٕالى موقع الممارسة المباشرة كما يجري اال

خرى كالواليات الم
ٔ
نظمة ا

ٔ
ثيرا بالغا السيما من ا

ٔ
تحدة فٕانه على الرغم من التبعية الظاهرة للسلطة المدنية فٕان السلطة العسكرية تمارس تا

ن البعض يصف سياسة الدفاع التي تنهجها هذه الدولة ال كنتاج للمصلحة العامة 2خالل تحالفها مع الصناعة العسكرية
ٔ
، وذلك لدرجة ا

  .3ون من بينهم الجيش حفاظا على االمتيازات التي يتمتع بهاوٕانما كنتاج الضغط الذي يمارسه فاعل

  الجماعات الوطنية والدولية -ز 

ثيرها وضغطها حدود 
ٔ
تشمل الجماعات الضاغطة الوطنية كل الجماعات التي تشتغل داخل تراب الدولة الواحدة والتي ال يتجاوز تا

كبر. هذه الدولة
ٔ
خذت الحيز اال

ٔ
من االهتمام من جانب الدارسين فٕان التطور الذي شهدته العالقات  وٕاذا كانت هذه الجماعات هي التي ا

ثيرها حدود الدولة الواحدة
ٔ
نها تلك الجماعات التي يتجاوز تا

ٔ
خيرة با

ٔ
ة جماعات ضاغطة دولية، وتعرف هذه اال

ٔ
، وفي 4الدولية ترافق بنشا

مام جماعة ضاغطة دولية عندما يكون لها فروع في
ٔ
خر فٕاننا نكون ا

ٓ
جل  نظر البعض اال

ٔ
خرى من ا

ٔ
و تسعى لدى دولة ا

ٔ
كـثير من الدول ا

جل الحفاظ على الوضع القائم
ٔ
و من ا

ٔ
خر يمكن القول  .5ٕاصدار قرار لفائدتها ا

ٓ
نبتعبير ا

ٔ
ثيرها  ا

ٔ
الجماعات الدولية هي تلك التي يتجاوز تا

كـثر من دولة
ٔ
نها تلك التي تمارس الضغط على ا

ٔ
ي ا

ٔ
   .وضغطها حدود الدولة الواحدة، ا

ظهرت فعالية كبيرة في مجال ٕاطالق سراح ويصنف ضمن ا
ٔ
لجماعات الضاغطة الدولية على سبيل المثال منظمة العفو الدولية التي ا

ن نشير ٕالى الشركات 
ٔ
وضاعها الصحية، كما يمكن ا

ٔ
المعتقلين السياسيين، ومنظمة الصحة العالمية التي تضغط على الدول لتنمية ا

و للحيلولة دون ٕاصدار قرارات ماسة بمصالحها  المتعددة الجنسيات التي تتدخل لدى الدول
ٔ
نشطتها ا

ٔ
جل ٕاصدار قرارات تحفيزية ال

ٔ
من ا

ميم
ٔ
  . كـقرار التا

يضا المؤسسات المالية الدولية
ٔ
القروض الموجهة لتشجيع  كصندوق النقد الدولي الذي يختص في تمويل ،ويندرج ضمن هذا إالطار ا

ن قيامه بذلك عالعالم الثالث فيالتنمية 
ٔ
فية وٕاصالحات في مجاالت سياسات تقشالدولة المقترضة لادة ما يكون مشروطا بنهج ، غير ا

كـثر الوسائل التي يضغط بها على الدول للقيام بإالصالحات مختلفة
ٔ
، ويعد رفض االستجابة لطلب االقتراض الذي تتقدم به الدول ٕاحدى ا

  .6التي يقترحها

 المغرب في التوصل بضغط الصندوق منذ بدا
ٔ
من الصندوق  ٕامدادات"يات االستقالل، فلقد طلبت حكومة عبد هللا ابراهيم ولقد بدا

  .7تم رفضها من طرفه نظرا للتوجهات االقتصادية واالجتماعية التي لم تكن تتواءم مع السياسة االقتصادية العامة لهذا الجهاز

                                                        
1
 - cite in Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit. 541 
2
 - Schwartzenberg (R-G): sociologie politique… op.cit.542 – 543. 
3
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  382 – 383. 
4
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P:  384 
5
 Cite par Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 384 

6
ى سنة . المغربالقرار السياسي في : دمحم شقير. د -  ول

ٔ
 .66: ص. 1992مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة اال

7
 .66: ص. س.م... القرار السياسي في المغرب : دمحم شقير. د - 
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مثلة الدالة ع
ٔ
ثيره على المقررين السياسيين الوطنيين ومن الجماعات الضاغطة الدولية كذلك نجد البنك الدولي، فمن اال

ٔ
لى مقدار تا

ن البنك الدولي رفض تمويل المشروع ٕاذا لم تقم السلطات العامة مسبقا ببعض إالجراءات منها "ما حدث بخصوص مشروع سبو، 
ٔ
حيث ا

راضي
ٔ
ساس نزع ملكية بعض اال

ٔ
مر واكـتفت باستصدار قانون . باال

ٔ
ول اال

ٔ
االستثمارات الفالحية، غير لكن السلطات المغربية رفضت ذلك ا

راضي الزراعية قدرت ب 
ٔ
دى ٕالى نزع ملكية بعض اال

ٔ
ن ٕاصرار البنك الدولي على موقفه ا

ٔ
  1"هكـتار 5000ا

ثير الخارجي"عقد الثمانينات  ولقد سجل ابتداء من
ٔ
نهتزايدا لهذا التا

ٔ
صول على بطلب الح مغربتقدم الكلما  ، حيث ظهر واضحا ا

وقد تمحورت مطالبها على الخصوص حول نهج تفرض نفسها من جديد، لوجيهات صندوق النقد الدولي اءت توج ٕاالقروض مالية جديدة، 

ساسيةدعم الدولة للمواد الغذائية  وٕالغاءالقطاعات االجتماعية،  ٕازاءسياسة تقشفية 
ٔ
سعاروتحرير والرفع من  اال

ٔ
، ولقد كان هذا 2.اال

سعار بتاريخ الضغط سببا مباشرا في اتخاذ المغرب لقرار الز 
ٔ
3ماي  28يادة في اال

1981.  

  نماذج من الجماعات: بعالمبحث السا

ن تنامي ظاهرة الجماعات الضاغطة وكـثرتها يرتبط وجودا وعدما بطبيعة الدولة، فٕاذا كانت 
ٔ
الجدير بإالشارة ٕاليه في هذا المجال هو ا

غيرها فٕان ذلك يتبعه نشوء جماعات للدفاع عن مصالح الفائت الدولة تتدخل في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية و

ونظرا لما تمتاز به الدولة في الوقت الراهن من تدخل في مختلف المجاالت فٕان الوضع يتميز . 4االجتماعية المرتبطة بهذه القطاعات

  .بكـثرة الجماعات، لذلك فٕاننا سنقتصر فقط على ٕاعطاء بعض النماذج

  النقابات

ي تعريف
ٔ
شخاص لهم  ٕان ا

ٔ
عطي للجماعات الضاغطة، لذلك يجب اعتبارها تجمع من اال

ٔ
ن ينطلق من التعريف الذي ا

ٔ
للنقابة يجب ا

وبحسب المصالح التي يراد الدفاع عنها ونوع الفائت . مصالح مشتركة يسعون ٕالى الدفاع عنها عن طريق استعمال الضغط على السلطة

عضاؤها  االجتماعية التي تضمها هذه النقابات تتحدد
ٔ
مام نقابات عمالية، ا

ٔ
مر بالمصالح المهنية للعمال كنا ا

ٔ
هوية كل منها، فٕاذا تعلق اال

و المعنوية
ٔ
هدافها هي الدفاع عن المصالح المهنية لهم، المصالح المادية ا

ٔ
جورون وا

ٔ
رباب العمل فٕاننا . هم الما

ٔ
مام نقابة تضم ا

ٔ
ما ٕاذا كنا ا

ٔ
ا

ي
ٔ
رباب العمل، وهدفها ا

ٔ
ٕان النقابات تتنوع ٕاذن بتنوع الفائت االجتماعية . ضا هو الدفاع عن المصالح المهنية لهؤالءنكون بصدد نقابات ا

يضا نقابات المزارعين ونقابات الصحافيين والفنانين وهلم جرا
ٔ
لذلك سنقتصر على نموذجين منها هما نقابات . التي تضمها، فقد تشمل ا

رباب العمل
ٔ
جراء ونقابات ا

ٔ
  .اال

جراء
ٔ
  نقابات اال

ساسي كان يؤطر العمال وهو الوصول ٕالى تحسين شروط العمل، لقد ت
ٔ
شكلت الحركة النقابية بشكل تدريجي انطالقا من هدف ا

هم العوامل التي ساهمت في هذا التشكل
ٔ
ن بداياتها تميزت بنوع . وتعتبر الثورة الصناعية وما صاحبها من تدني لوضعية العمال ا

ٔ
ورغم ا

ن البرلمان إالنجليزي صوت من ردود الفعل العشوائية كـتخريب 
ٔ
وضاعها كانت حافزا مهما، ويذكر في هذا المجال ا

ٔ
الت والمعامل، فٕان ا

ٓ
اال

الت والمعامل بعقوبة إالعدام وذلك سنة 
ٓ
شخاص الذين يتلفون اال

ٔ
ي تضامن بين العمال 1769على قانون يقضي بمعاقبة اال

ٔ
ن ا

ٔ
، كما ا

جل الدفاع عن مصالحهم كان ممنوعا سواء في فرن
ٔ
هداف التي سعى ٕاليها العمال من خالل التمردات من ا

ٔ
هم اال

ٔ
و في ٕانجلترا، وكان ا

ٔ
سا ا

ول من القرن ا
ٔ
وربا طيلة النصف اال

ٔ
هو االعتراف بحقها النقابي، هذا الحق الذي لم يتم االعتراف به ٕاال  لتاسع عشرالتي تمت قيادتها في ا

ول منظمة دولية  ابتداء من ستينات القرن التاسع عشر، وهي الفترة التي شهدت
ٔ
ٕانطالقة التضامن الدولي بين العمال من خالل ميالد ا

                                                        
1
 .67: ص. س.م... القرار السياسي في المغرب : دمحم شقير. د - 
2
 .67: ص. س.م... القرار السياسي في المغرب : دمحم شقير. د - 
3
 .وما يليها 105: ص. س.م... قرار السياسي في المغرب ال: دمحم شقير. د 

4
 - Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 395 
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وهي الجمعية الدولية للعمال، لتشهد بالتالي الحركة النقابية انطالقتها الحقيقية نحو االعتراف بالعمل النقابي وبحق إالضراب وتحسين 

  . مستوى عيش العمال وشروط عملهم في باقي دول العالم

ول مركزية عمالية سنة ا الصذكر في هذ وي
ٔ
سيس ا

ٔ
ن انكلترا عرفت تا

ٔ
وقد  .)Trade Union Congressمؤتمر االتحادات العمالية ( 1869دد ا

سيتم االعتراف الرسمي بحق النقابات في  1871انتزاع العديد من المكاسب بفضل العمل الوحدوي، ففي سنة "ه المركزية من ذتمكنت ه

، وسيلغى قانون تجريم 1872كما سيتم تحقيق مطلب العمال في الحقوق االنتخابية سنة  تسجيل نفسها كجمعيات كاملة الحقوق،

سيس النواة السياسية  ٕالى، وسعت المركزية العمالية البريطانية 1875سنة  إالضراب
ٔ
ولىتطوير قوانين الشغل وتا

ٔ
 لٕالطار 1900سنة  اال

خذالسياسي ال
ٔ
    1كواجهة برلمانية وسياسية للحركة النقابية 1906سنة  Labour partyتسمية حزب العمال  ذي سيا

، وهي السنة التي تم خاللها االعتراف بالحق النقابي، وهي 1884اما في فرنسا فقد اوتيت احتجاجات العمال وضغوطهم اكلها سنة 

جميع اغلب التيايات الضغوط واالحتجاجات التي بقيت متوالية الى حين رفع كل القيود التي قيد بها الحق النقابي، والى حين ت

1895سنة  CGTوالجمعيات والتعاونيات العمالية داخل الكونفدرالية العامة للشغل ِ 
2.  

ثير السياسي للنقابات العمالية
ٔ
  التا

نظمة 
ٔ
ن اال

ٔ
ن يشار ٕاليه في هذا إالطار هو ا

ٔ
ثيرها فٕان المجال ال يسع لتعداد منجزاتها، ولكن ما يستحق ا

ٔ
ومن حيث دور النقابات وتا

ت في التفكير بٕاشراكها مؤسساتيا السيا
ٔ
سية كانت وال تزال شديدة الحساسية ٕازاءها، فبعد االعتراف لها بالحق النقابي وبحق إالضراب بدا

  .وهو ما تم فعال من خالل عدد من المؤسسات االستشارية كالمجلس االقتصادي واالجتماعي، بل وفي مؤسسات قرارية كالبرلمانات

و وما تجدر إالشارة ٕاليه 
ٔ
ن النقابات تشكل قوة سياسية قادرة على تغيير مجرى السياسة والدفع في اتجاه تبني قرارات سياسية ا

ٔ
هو ا

ن هناك 3عرقلتها
ٔ
ن ينصب حول مقومات القوة التي تتمتع بها النقابات، فليس كل النقابات تؤثر بنفس الحجم، ٕاذ ا

ٔ
، لكن توضيحا يجب ا

ن تستوفيها 
ٔ
التنظيمات المدافعة عن مصالح الشغيلة، ومن بين هذه المقومات نشير ٕالى تمثيلية النقابة جملة من المقومات التي يجب ا

ن الكـثير من النقابات يتوف
ٔ
كبر، مع إالشارة ٕالى ا

ٔ
ثير النقابة ا

ٔ
ي ٕالى عدد المنخرطين في النقابة، فكلما كان العدد كبيرا كلما كان تا

ٔ
ر لها ا

ؤثرة، ونشير في هذا إالطار ٕالى نقابات ربابنة الطائرات ونقابات مهندسي الطرق عدد قليل جدا من المنخرطين لكنها تشكل قوة م

خر لقوة النقابة وهو الموقع من العملية إالنتاجية
ٓ
ن نشير كذلك ٕالى الوحدة النقابية، . والجسور، لذلك يجب ٕاضافة محدد ا

ٔ
يجب ا

ن السلطة ٕاذا كانت تكـتسب 
ٔ
كبر في وضعية تتميز بتعدد النقابات فٕانها ال تحبذه فاالنقسام النقابي يقلل من الفعالية، غير ا

ٔ
قوة ا

خر يتمثل في مدى انضباط  .السيما عندما يصبح هذا التعدد دافعا نحو مزايدات بين النقابات ،بالضرورة
ٓ
يضا ٕالى عامل ا

ٔ
ن نشير ا

ٔ
يجب ا

عضاء، فكلما قل االنضباط كلما فقدت النقابة قوتها التفاوضية، وهو معطى ال يستهوي 
ٔ
نه ينطوي على مالمح اال

ٔ
نظمة السياسية طالما ا

ٔ
اال

  .صدور احتجاجات فوضوية يصعب التحكم فيها

ٕان النجاح الذي لقيته النقابات العمالية جعل هذا الشكل التنظيمي تتبناه مختلف الفائت االجتماعية المهنية، فلقد شمل فائت 

صحاب المهن الحرة، وذل
ٔ
ك راجع ٕالى الفعالية التي يمتاز بها العمل النقابي في تحقيق مطالب كـثيرة منها رجال التعليم والصحة وحتى ا

  . الفائت التي يدافع عنها

  النقابات العمالية بالمغرب

الكونفدرالية " ،المنظمة الفرنسية ولقد عرف المغرب بداية العمل النقابي ابتداء من الثالثينات من القرن العشرين من خالل فرع 

سيسها بالمغرب يذال ،CGT" العامة للعمل
ٔ
وا في تا

ٔ
ن الجدير . قام بتجميع النقابات الصغرى التي كان الفرنسيون قد بدا

ٔ
 ٕاليه بإالشارةغير ا

                                                        
1
حالم المجهضة: جمال هاشم. ذ - 

ٔ
 . 13: ص. 2002مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، طبعة . الحركة النقابية المغربية، اال

2
 .14: ص...  الحركة النقابية المغربية: ل هاشمجما. ذ - 
3
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، وممنوعا على 1936بموجب ظهير دجنبر  الحق النقابي كان من الناحية القانونية مقصورا على العمال والموظفين الفرنسيين"هو ان 

واله1"المغاربة
ٔ
ن 1938يونيو  24ما بنفس التاريخ والثاني بتاريخ ، بموجب ظهيرين صدر ا

ٔ
تسامحا فعليا قد مكن العمال المغاربة، "، غير ا

ن ذ، من االنخراط بحرية في النقابات الفرنسية، إ 1943 ذمن
ٔ
همل تطبيقهذالنصوص التشريعية التي كانت تعارض  ا

ٔ
   2"الك قد ا

ن 
ٔ
ن العمال المغاربة. 3لتقوية صفوفها العمال المغاربةلك لم يمنع النقابات الفرنسية من االنفتاح على ذبيد ا

ٔ
جعلوا من  كما ا

سيس نقابة مستقلةالفرنسية النقابة  انخراطهم في
ٔ
ولى نحو تا

ٔ
سيس بعد فشل محاوالت مقاطعتها خطوة ا

ٔ
، وهو المطمح الذي تحقق مع تا

  . 1955سنة  4االتحاد المغربي للشغل

برزها تبنيهوكان . فاعال حاسما في عدد من المناسبات تكان اجم بكونهولقد كانت هذه النقابة تمتاز بنفوذ قوي تر 
ٔ
للقضية  امن ا

ستشاري بعشرة في المجلس الوطني اال الك تمثيلهذومنها ك ،الوطنية من خالل المطالبة بعودة الملك من منفاه وبضرورة رفع الحماية

عضاء، بل ومشاركـتها
ٔ
ن المحليومساهمته  1960في االنتخابات البلدية سنة  ا

ٔ
نه استطاع فرض نفسه على ا الى جانب ذه .5في تسيير الشا

ٔ
ا

السلطة التي تعاملت معه كـقوة سياسية البد من ٕاشراكها في القرارات السياسية المهمة وكذا تزويدها بمجموعة من االمتيازات الالزمة 

طير مناضليه ومنها 
ٔ
نحاء البالدتمكينه من لتا

ٔ
 6المقرات في مختلف ا

ته جلية على المستوى الحزبي، فلقد كان دور االتحاد المغربي للشغل حاسما في تقوية الجناح اليساري لحزب لقد ظهرت قو

ن  ذ، إ االستقالل، بل انه كان من العوامل الحاسمة في انشقاق حزب االستقالل
ٔ
ساسياكان دور النقابة "ا

ٔ
ساسيةفي دعم العناصر  ا

ٔ
 اال

سيس 
ٔ
شكال الدعم المادي والبشري والمعنويذو 1959سنة  "االتحاد الوطني للقوات الشعبية"لتا

ٔ
فانخرط العمال . لك بتقديم كل ا

   .7"ا الحزب الجديدذبكـثافة في ه

جل فك االرتباط بين النقابة واالتحاد الوطني 
ٔ
ولقد كان االنخراط السياسي المعلن لهذه النقابة سببا للحمالت التي شنها الحكم من ا

التي تجلت في تهديد النقابة بحرمانها من كل االمتيازات التي حصلت عليها منذ االستقالل منها المقرات للقوات الشعبية، هذه الحملة 

ه حزب االستقالل بعد انضمام االتحاد المغربي للتيار 
ٔ
نشا

ٔ
ونظام المداومين، واقتسامها مع االتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي ا

سس االتحاد الوطنيذالالراديكالي 
ٔ
  .للقوات الشعبية ي انشق وا

ونظرا للمعادلة الصعبة التي وضع فيها االتحاد المغربي للشغل بين ضغط الحكم وضغط الحزب فٕانه اختار الحياد السياسي التام 

ن عددا من . 8والركون للنشاط المطلبي المحض
ٔ
عضاء كانوا حزبيين، كما ا

ٔ
ن الكـثير من اال

ٔ
وهو الموقف الذي كانت له تبعاته بحكم ا

وغيرها من القطاعات التي كانت على خالف مع القيادة مما  ،يات تمكنت من االنفصال، كـفدرالية البريد والنقابة الوطنية للتعليمالفدرال

سيس الكونفدرالية  1975شجع االتحاد االشتراكي اثر انشقاق 
ٔ
على تجميع بعض المكونات التي كانت شبه مستقلة عن االتحاد المغربي وتا

  .9الديمقراطية للشغل

بانت عن قوة سياسية كبيرة بعد االستقالل، فٕان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
ٔ
سست  وٕاذا كانت النقابات في المغرب قد ا

ٔ
التي تا

، 1990وإالضراب العام لسنة  1981وٕاضراب  1979منها ٕاضراب  ،حركت من جديد النضال العمالي من خالل عدد من إالضرابات 1978سنة 

سعار الذي جاء على ٕاثر ٕاضراب  لقد كان من نتائجه
ٔ
ن النظام قرر تقليص الزيادة في اال

ٔ
نه ابتداء من التسعينات تم  1981ا

ٔ
ٕالى النصف، كما ا

                                                        
1
 .18: ص. س.م... الحركة النقابية المغربية : جمال هاشم. ذ - 
2
ى . االحزاب السياسية المغربية: ريزيت�ر -   53: ص. 1992نوفمبر  –منشورات المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي، الطبعة االول
3
 18: ص. س.م... لحركة النقابية المغربية ا: جمال هاشم. ذ - 
4
بحاث العدد ". الحركة العمالية المغربية"حول كـتاب : دمحم نجيب بنسبيعة - 

ٔ
  .1986خريف  13مجلة ا

5
 : ص. س.م... الحركة النقابية المغربية : جمال هاشم. ذ - 
6

م تكامل؟: حسن قرنفل. د -
ٔ
فري. المجتمع المدني والنخبة السياسية إقصاء ا

ٔ
  .59: ص 2000طبعة . قيا الشرق ا

7
 24: ص. س.م... الحركة النقابية المغربية : جمال هاشم. ذ - 
8
جل الخبز" - 

ٔ
 .25: ص. س.م... الحركة النقابية المغربية : جمال هاشم. يراجع ذ". النضال من ا

9
  . و مايليها 58 :ص. س.م... المجتمع المدني والنخبة السياسية : حسن قرنفل. د -
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سلوب جديد من التعامل يتمثل في دعوة النقابيين بشكل دوري للتفاوض
ٔ
في ٕاطار ما يسمى بالحوار االجتماعي بين النقابات  1تدشين ا

رباب العمل 
ٔ
  .والحكومةالعمالية ونقابة ا

هليتها 2وٕاذا كان الحقل النقابي المغربي يعرف الكـثير من النقابات
ٔ
، فٕان التي تتوفر فيها شروط التمثيلية والتي تعترف الحكومة با

ن مطالب العمال تنحصر في االتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل واالتحاد العام للشغالين بالمغرب
ٔ
  .للتفاوض بشا

رباب العملنقا
ٔ
  بات ا

رباب العمل ينتمون ٕالى 
ٔ
رباب العمل يثير بعض االستغراب فا

ٔ
لقد اقترنت النقابة تاريخيا بالعمال، لذلك فٕان الحديث عن نقابات ا

سيس نقابات للدفاع عن مصالحهم في ظل الشروط الحالية التي تمتاز 
ٔ
ن تغير شروط العمل فرضت عليهم تا

ٔ
الطبقة المحظوظة، غير ا

رباب العمل، وفي مواجهة التشريعات االجتماعية التي يكلف باكـتفاء ا
ٔ
لدولة بلعب دور الحكم بين التنظيمات النقابية العمالية وا

جل 
ٔ
ن إالصالحات االقتصادية التي تنهجها الدول تفرض على هذه الفئة االجتماعية التكـتل من ا

ٔ
المقاوالت ميزانيات كبيرة، ٕاضافة ٕالى ا

ثير فيها بما يحافظ عل
ٔ
و الحصول على امتيازات ٕاضافيةالتا

ٔ
  .ى امتيازاتها ا

خر مقارنة مع نقابات العمال، ففي فرنسا لم تظهر ٕاال خالل الحرب العالمية الثانية، وتجدر 
ٔ
رباب العمل بشكل متا

ٔ
لقد ظهرت نقابات ا

خرى 
ٔ
نها ال تحتكر لوحدها تمثيل هذه الفئة االجتماعية، فٕالى جانبها تشتغل تنظيمات ا

ٔ
ن تمثيل . منها الغرف المهنية إالشارة ٕالى ا

ٔ
كما ا

ن نميز بين 
ٔ
رباب العمل، فداخل هذه الفئة يمكن ا

ٔ
هذه الفئة االجتماعية ال تحتكره نقابة واحدة بل ثمة نقابات كـثيرة تتنوع بحسب تنوع ا

ن نميز داخل كل فئة بحسب القطاع االقتصاد
ٔ
رباب المقاوالت الصغرى، كما يمكن ا

ٔ
رباب المقاوالت الكبرى وا

ٔ
ي التي تشتغل فيه كل ا

  .فئة

جنبية، وهذا 
ٔ
رباب العمل ينتظرون من الدولة مساعدات مالية وجبائية، كما ينتظرون منها ٕاقرار تدابير تحميهم من المنافسة اال

ٔ
ٕان ا

خير شكل دعم مالي وسياسي للمرشحين الذين سيدافعون عن حرية المقاولة، ويشير البعض في
ٔ
هذا  يفرض عليهم الضغط، ويتخذ هذا اال

ن نقابات العمال تدعم الحزب 
ٔ
ن هذه الفئة االجتماعية تدعم الحزب الجمهوري فيما ا

ٔ
صبح شائعا في الواليات المتحدة ا

ٔ
نه ا

ٔ
إالطار ٕالى ا

سلوب اللوبي الذي 
ٔ
 هذه الفئة ٕالى ا

ٔ
نها تجري بشكل خفي، كما تلجا

ٔ
وربا القارية رغم ا

ٔ
ن هذه الممارسة جارية حتى في ا

ٔ
الديمقراطي، وٕالى ا

نها تسع
ٔ
رباب العمل فٕان البعض يعتبر ا

ٔ
عضاء البرلمان، وحتى في حال فوز المرشحين المعادين لمصالح ا

ٔ
ثير على ا

ٔ
ى من خالله ٕالى التا

موال والتسبب في انهيار العملة
ٔ
ثير عليهم، ومنها ٕاحداث الفوضى المالية وتهريب اال

ٔ
ن الدولة بدورها تمتلك 3لن تعدم وسائل التا

ٔ
، رغم ا

نسب الذي يتم اللجوء ٕاليهوسائل كـثيرة لل
ٔ
  .ضغط عليهم، لذلك فٕان اللجوء ٕالى التفاوض ووسائل الضغط المشروعة هو الحل اال

رباب العمل في المغرب، وما يمكن 
ٔ
ويشكل االتحاد العام لمقاوالت المغرب نموذجا عن الجماعات الضاغطة التي تدافع عن مصالح ا

نها تمتاز بفعالية كبيرة في 
ٔ
نه هو ا

ٔ
رباب المقاوالت، من حيث دفاعها عن حرية المبادرة وعن التدابير الحمائية القول بشا

ٔ
خدمة مصالح ا

جنبية
ٔ
وفي عالقتها بموضوع الشغل فٕانها تلعب دورا فعاال من حيث المشاركة في الحوار االجتماعي . للمقاوالت المغربية ضد المنافسة اال

ن ضغطها م
ٔ
خير والعراقيل التي كانت ٕالى جانب الحكومة والنقابات العمالية، كما ا

ٔ
همية بحيث يمكن تلمسه بمجرد النظر ٕالى التا

ٔ
ن اال

مام مدونة الشغل
ٔ
  .توضع ا

ندية السياسية
ٔ
  اال

                                                        
1

   70 :ص. س.م... المجتمع المدني والنخبة السياسية : حسن قرنفل. د -
2

ن " -  
ٓ
ى تجاوزنا اال حت ى خلق نقاباتها  حزاب المغربية إل

ٔ
ى ارض الواقع هي المركزيات الثالث الكبرى  20لقد سعت جل اال ن النقابات الفاعلة عل

ٔ
ى الورق رغم ا خيرة (مركزية عل

ٔ
حسب االنتخابات اال

 .32: ص. س.م... الحركة النقابية المغربية : جمال هاشم. ذ". 1997) لمجلس المستشارين
3
  331  :ص.  س.م... علم السياسة : جان ماري دانكان 
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ندية السياسية هي تجمعات لها طابع نخبوي تضم فائت من المثقفين من مختلف المشارب الفكرية، وظيفتها هي التفكير في 
ٔ
اال

ن السياسي
ٔ
حزاب على مستوى خطابها وبرامجها، وبلورة حلول جديدة تستجيب لحاجيات ، تغطية النقص والوهن 1الشا

ٔ
صاب اال

ٔ
الذي ا

جل التجديد في برامجها وٕاصالح بنياتها والتجمع بدل التشتت
ٔ
حزاب السياسية من ا

ٔ
  .2المجتمع، والضغط على اال

ندية السياسية على الرغم من توجه نشاطها نحو العمل الحزبي والسياسي بوجه
ٔ
حزاب، فهي تضم  ٕان هذه اال

ٔ
عام فٕانها ال تختلط باال

جل ٕانجاز إالصالحات التي يقتضيها العمل السياسي
ٔ
ي العام من ا

ٔ
حزاب والحكومة والرا

ٔ
شخاصا هدفهم هو الضغط على اال

ٔ
  .ا

نها هي الت
ٔ
ندية يمكن إالشارة ٕالى ا

ٔ
ثير هذه اال

ٔ
وربية منها فرنسا وٕالبراز تا

ٔ
مر في بلدان ا

ٔ
ول اال

ٔ
ندية ظهرت ا

ٔ
ت للثورة ٕان هذه اال

ٔ
ي هيا

1848، وهي التي نشطت ثورة 1789الفرنسية لسنة 
3 .  

  الجمعيات النسائية

نواع الميز ضدها
ٔ
جل الدفاع عن حقوق النساء السياسية منها واالجتماعية واالقتصادية، وٕالغاء كافة ا

ٔ
. ظهرت هذه الجمعيات من ا

ن وهي تمتاز بفعالية كبيرة في كـثير من الدول بينما تبقى في بلدان 
ٔ
دوارا مهمة يمكن ا

ٔ
خرى قليلة الفعالية، ومن الدول التي لعبت فيها ا

ٔ
ا

  .نشير ٕالى الواليات المتحدة التي شهدت االنطالقة الفعلية للحركة النسائية

نشئت في عهد الحماية فٕانها 
ٔ
خر، وٕاذا كانت بعض هذه التنظيمات قد ا

ٔ
ما في المغرب فٕان المنظمات النسائية لم تظهر ٕاال بشكل متا

ٔ
ا

 
ٔ
ثر على ا

ٔ
حزاب وبغاية االستقطاب الحزبي، وهذه القاعدة طبعت المبادرات الحزبية خالل السبعينات مما ا

ٔ
نشئت بمبادرة من اال

حزاب، وحتى على مستوى المهام فٕانها اقتصرت على الجانب التثقيفي دون الجانب التوعوي بقضايا . مردوديتها
ٔ
حيث بقيت رهينة اال

ة
ٔ
  .المرا

ات انطالقتها الفعلية ٕالى مع منتصف الثمانينات، وهي الفترة التي شهدت ميالد تنظيمات منها الجمعية ولم تعرف هذه التنظيم

حزاب فٕانها اكـتسبت تدريجيا نسبة 
ٔ
نها تنظيمات كانت تابعة لال

ٔ
الديمقراطية للنساء المغربيات، واتحاد العمل النسائي، وعلى الرغم من ا

  .من استقالليتها في العمل

مور ال
ٔ
ن نادي ومن اال

ٔ
نها قادت حمالت ضغط ٕانتهت ٕالى تحقيق نتائج مهمة، ويشار في هذا الصدد ٕالى ا

ٔ
تي تبرز قوة هذه الجمعيات ا

جل 
ٔ
العمل النسائي استغل إالعالن عن التفكير في عرض دستور جديد على االستفتاء فقاد حملة وطنية بقصد جمع التوقيعات من ا

حوال 
ٔ
زيد من المطالبة بٕاعادة النظر في مدونة اال

ٔ
لفالشخصية، وقد وقع عليها ا

ٔ
  .شخص ثالث مائة ا

ن الراحل 
ٔ
خرى، ا

ٔ
ثمرت هذه المبادرة التي تمت مساندتها من قبل فعاليات سياسية وجمعوية كـثيرة ومعارضتها كذلك من قبل ا

ٔ
لقد ا

طراف، كما اس
ٔ
علن عن اختصاصه بالنظر في هذا الموضوع ووعد بٕايجاد حل مرض لجميع اال

ٔ
 29تقبل المغفور له بتاريخ الحسن الثاني ا

خرى الوفد النسائي  1993وفدا نسائيا قدم لجاللته المطالب النسائية، وفي فاتح ماي من سنة  1992شتنبر 
ٔ
استقبل العاهل المغربي مرة ا

  .4وسلمه مشروع المدونة الجديدة الذي تمت الموافقة عليه نهائيا

بريل  ولم تقف الحركة النسائية عند هذا الحد، بل استمرت
ٔ
ن تم في ا

ٔ
تشكيل لجنة لمراجعة المدونة، ولجنة  2001في مطالباتها ٕالى ا

كـتوبر 
ٔ
مام البرلمان في العشر من ا

ٔ
مر في خطاب ا

ٔ
ن حسم جاللة الملك في اال

ٔ
ولى ٕالى ا

ٔ
ن فشلت اال

ٔ
علن فيه عن الخطوط  2003ثانية بعد ا

ٔ
ا

سرة وقرر ٕاحالته عل
ٔ
صبح يحمل اسم مدونة اال

ٔ
2004يناير  16ى البرلمان الذي صادق عليه في العريضة للمشروع الذي ا

5.  

                                                        
1

  338 :ص.  س.م... علم السياسة : جان ماري دانكان -
2
- Schwartzenberg (R-G): sociologie politique … p : 537 

3
- Schwartzenberg (R-G): sociologie politique … p : 536 

4
م تكامل؟: حسن فرنفل. د 

ٔ
فريقيا الشرق . المجتمع المدني والنخبة السياسية إقصاء ا

ٔ
ى  70: ص. 2000طبعة .ا   .79حت

5
  .3: ص. 2004فبراير  14العدد الخاص . جريدة التجديد  - 
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  جمعيات حماية المستهلكين

حد المحامين الشباب يدعى 
ٔ
مريكية بمبادرة ا

ٔ
مر في الواليات المتحدة اال

ٔ
ول اال

ٔ
 Ralph Naderلقد انطلقت حركة حماية المستهلكين ا

 بٕادانة عدم جودة المنتوجات المعروضة على المستهلكين وغالؤها ال
ٔ
مور التي تم الذي بدا

ٔ
فاحش والدعاية الكاذبة لها وغيرها من اال

ضرارا للمستهلك. االحتجاج عنها
ٔ
جل ذلك العديد من الكـتب حول المنتجات التي تحمل ا

ٔ
صدرت من ا

ٔ
ثير بالغ 1وقد ا

ٔ
، ولقد كان لها تا

ن كـتاب 
ٔ
كات المصنعة للسيارات ٕالى سحب دفع بعدد من الشر  1966 الذي صدر سنة" السيارات التي تقتل"حيث يذكر على سبيل المثال ا

ن ٕالى تغيير العديد من القوانين
ٔ
ثمرت المجهودات التي بذلت في هذا الشا

ٔ
  .نماذج منها، كما ا

وربا فٕان الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال تشهد بدورها نجاحا مهما حيث 
ٔ
خر في ا

ٔ
وٕاذا كانت هذه الحركة قد انطلقت بشكل متا

ن بعض هذه الجمعيات يقدر ا
ٔ
  .2لمنخرطين فيها بالماليينا

وينحصر عمل هذه الجمعيات التي يشتغل بعضها في المغرب، ومنها المنتدى المغربي للمستهلك، في جمع المعلومات حول 

مر بمنتوجات (المنتجات المختلفة المعروضة لالستهالك 
ٔ
حول جودتها ومضارها ومدى توفرها على المواد الالزمة للجسم ٕاذا تعلق اال

و المصنعة في المغرب، كما قد يمتد دورها )مثالغذائية 
ٔ
، وذلك باتجاه جعل الحكومة تفرض مواصفات معينة على المنتوجات المستوردة ا

و مراجعة القوانين السارية في هذا المجال وتنسيق االجهزة العمومية 
ٔ
ٕالى حث الدولة على ٕاصدار القوانين الالزمة لحماية المستهلك، ا

وٕاخباره بمخاطر ومضار الكـثير من  3طاع، ٕاضافة ٕالى القيام بمبادرات توعوية تستهدف توعية المستهلك بحقوقهالمتدخلة في هذا الق

  .المواد االستهالكية

صبح يشهده االقتصاد المغربي من تحرير وانفتاح على االقتصاديات العالمية، وما 
ٔ
سيس هذه الجماعات الضاغطة ما ا

ٔ
ولقد حفز على تا

ي المبادالت، ٕاضافة ٕالى تزايد حاالت التسممات الغذائية التي تنجم عن صعوبة لدى الهيائت العمومية في الحؤول يميز ذلك من كـثافة ف

ي قانون متخصص في حماية المستهلك، وقدم الترسانة القانونية المنظمة لالستهالك
ٔ
    4دونها، كل ذلك وارد في سياق يمتاز بغياب ا

  

                                                        
1
- Schwartzenberg (R-G): sociologie politique … p : 533 

2
- Debbasch (Ch) et Pontier( J-M): Introduction a la politique … op.cit P: 437 

3
ساسية للمستهلك الحق في االختيار والحق في التعويض والحق في رد السلعة - 

ٔ
  .من بين الحقوق اال

4
ن تقريرا لجريدة الصباح، العدد  - 

ٔ
  .2004-12-6، بتاريخ 1452راجع في هذا الشا
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ي العام: رابعالفصل ال
ٔ
  الرا

قناع القائمين على دواليب يشكل ال
ٔ
ثرها على السلطة، بل يمتاز بقدرة بالغة على ا

ٔ
ي العام ثالث القوى السياسية التي تمتاز ببالغ ا

ٔ
را

 ٕالى خدماته وتدعم مطالبها باستمالته
ٔ
خرى تلجا

ٔ
ن القوى السياسية اال

ٔ
  . الحكم، ما يجعل ا

سقط حكومات ود
ٔ
فع حكاما كـثيرين ٕالى تغيير سياساتهم، وٕانما كذلك على وليس هذا على الصعيد الداخلي للدول فحسب، حيث ا

  .الصعيد الدولي، حيث تحتاط من مواقفه المؤسسات والقوى الكبرى 

هميته السياسية، كـقوة مؤثرة على السياسيين، ولها حضور قوي في الحياة السياسية للدول 
ٔ
ي العام تنطلق ٕاذن من ا

ٔ
ٕان دراسة الرا

  .  والمجتمع الدولي

و
ٔ
ي العام: لالمطلب اال

ٔ
  تعريف الرا

ي العام تفوق القدرة على تعريفه، 
ٔ
ن القدرة على قياس الرا

ٔ
ي العام يذهب البعض ٕالى ا

ٔ
في ٕاشارة للصعوبة التي تعتري تعريف الرا

ي مجتمع
ٔ
ن قوته ال يمكن تجاهلها في ا

ٔ
   .1وذلك على الرغم من ا

راء و"ومن التعريفات التي تقترح في هذا إالطار ٕاعتباره 
ٓ
فراد حصيلة اال

ٔ
المواقف والمعتقدات التي تعكس اتجاه نسبة مؤثرة من ا

و مجتمع ما ٕازاء موضوع بعينه
ٔ
نها "مجتمع واحد ا

ٔ
خرون با

ٓ
غلبية تجاه قضية عامة معينة، في زمن معين، تهم "، ويعرفه ا

ٔ
وجهة نظر اال

  ".الجماهير، وتكون مطروحة للنقاش والجدل، بحثا عن حل يحقق الصالح العام

راء فالبد من إالشارة ٕالى التاليوعندما نعتبر 
ٓ
و كمحصلة اال

ٔ
غلبية ا

ٔ
ي العام كوجهة نظر اال

ٔ
  :الرا

راء العامة، فليس هناك 
ٓ
ي العام يكون بصدد قضية ما تشغل المجتمع، وبالتالي فٕانه بقدرما تتعدد القضايا التي تشغله تتعدد اال

ٔ
الرا

ي عام واحد ودائم وثابت، فهو يتغير، ويصل هذا التغير حد ال
ٔ
نه را

ٔ
ن نفس القضية، كما ا

ٔ
تناقض مع المواقف التي تبناها في السابق بشا

راء، فهو منفصل 
ٓ
ي عام جديد، وهذا ما يفهم من تعريفه بكونه محصلة اال

ٔ
مام را

ٔ
ن كل قضية تشغله نكون ا

ٔ
خرى، فبشا

ٔ
يتغير من قضية ال

شخاص الذين يعبرون عنه
ٔ
  .عن اال

راء الفردية فٕانه ال يرجى
ٓ
راء،  عندما يعرف كمحصلة لال

ٓ
ي ال يشترط تحقق إالجماع في اال

ٔ
ن يحصل اتفاقا بين الناس، ا

ٔ
من ذلك ا

دنى
ٔ
فراد المجتمع كحد ا

ٔ
راء ا

ٓ
غلبية ا

ٔ
ن حصول هذا االتفاق ال يتطلب اتفاقا على مستوى الدوافع المؤدية ٕالى اعتناق . فالمطلوب هو ا

ٔ
كما ا

ي ثبات على مستوى ا
ٔ
ن المفهوم ال يتضمن ا

ٔ
ي العام، فهم يتغيرون من نفس الموقف، ٕاضافة ٕالى ا

ٔ
شخاص الذين يدخلون في تكوين الرا

ٔ
ال

خر
ٓ
ي عام ال

ٔ
  .را

ن 
ٔ
ي قد يتحقق بشا

ٔ
ي العام ال تكون بالضرورة ذات طبيعة واحدة، فهذا الرا

ٔ
نها الرا

ٔ
ن القضايا التي يتحقق بشا

ٔ
يضا ٕالى ا

ٔ
وتجدر إالشارة ا

نه قد يتعلق بالقضايا
ٔ
و الدولية، كما ا

ٔ
  .السياسية واالجتماعية وغيرها القضايا الوطنية والمحلية ا

ي العام قوة سياسية تابعة : المطلب الثاني
ٔ
  الرا

صبح كـثير االستعمال، وٕاذا تم التسليم بهذا المعنى هل يمكن الحديث 
ٔ
ي العام الذي ا

ٔ
ٕان هذه الوضعية يلخصها مفهوم صناعة الرا

و عن مشاركة سياسية له
ٔ
ي العام، ا

ٔ
  .عن دور سياسي ٕارادي للرا

راء، سعيا نحو استمالتهمٕان الثابت 
ٓ
ن يظهر في هذه 2هو سعي جهات كـثيرة ٕالى تغذية الناس برؤى ومواقف وا

ٔ
ي العام ا

ٔ
، ٕاذ يكاد الرا

حزاب والجماعات الضاغطة والهيائت السياسية الرسمية
ٔ
ولهذه الهيائت . الحالة كموضوع تتصارع حوله هيائت كـثيرة منها إالعالم واال

                                                        
1
ي العام،: سمير دمحم حسين.يراجع، د - 

ٔ
 .15: ص. 1997عالم الكـتاب، القاهرة . االسس النظرية والجوانب المنهجية الرا

2
ن  - 

ٔ
ساليبيراجع بشا

ٔ
ي العام، دمحم منير حجاب ا

ٔ
ي العام: استمالة الرا

ٔ
ساسيات الرا

ٔ
 وما يليها 115: ص. 1998دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر . ا
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دوار تاريخية ال يمكن ٕانكاره
ٔ
راء ا

ٓ
ثر الطباعة التي سهلت نشر اال

ٔ
واخر القرن الثامن عشر يرجعها البعض ال

ٔ
مريكية ا

ٔ
ا، فالثورة الفرنسية واال

فكار تنتقل بسرعة كبيرة بين 
ٔ
خرى التي عرفت تطورا كبيرا في عصرنا الحالي جعلت اال

ٔ
مر على وسائل إالعالم اال

ٔ
فكار، وينطبق هذا اال

ٔ
واال

ي عام دولي مؤثر في كـثير من القضايا الدوليةالشعوب المختلفة، الشيء الذي يت
ٔ
  . كون معه را

ي العام كوسيلة لدعم المطالب التي تطرحها على 
ٔ
جل استمالة الرا

ٔ
حزاب السياسية والجماعات الضاغطة تمتاز بسعيها من ا

ٔ
ٕان اال

ٕاقناعه بعدالة القضية التي تدافع عنها الهيائت الحاكمة، وهي تعمل على هذا المستوى اعتمادا على وسائل مختلفة منها ٕاخباره ومحاولة 

ثير كبيرين 
ٔ
وملحاحية المطالب التي تقدمت بها ٕالى النظام السياسي، وٕاذا نجحت في هذا المسعى فٕان مطالبها تكون مسنودة بدعم وتا

  .تتزايد معهما ٕامكانية االستجابة من طرف الهيئة الحاكمة

ي 
ٔ
ثير على الرا

ٔ
ن السعي ٕالى التا

ٔ
ن والجدير بالذكر ا

ٔ
شخاص الذين يتولون المراكز القرارية، فهؤالء قبل ا

ٔ
العام واستمالته يطبع كذلك اال

نها تحرص كـثيرا على 
ٔ
و رفضه، ال

ٔ
ي العام تكشف عن احتماالت قبوله لذلك القرار ا

ٔ
يصدروا قرارا معينا يمهدون لذلك بٕاجراء دراسات للرا

  .عدم فقدان مساندته لها

ن الوعي بالتفاعل الذي يطبع 
ٔ
ثير يكون كذلك صاعدا باتجاه هذه غير ا

ٔ
ن التا

ٔ
كيد على ا

ٔ
النشاط السياسي داخل كل مجتمع يقتضي التا

ي العام بتوعيته ومثلما تعمل على استمالته لصالحا باعتباره قوة سياسية مؤثرة في 
ٔ
حزاب مثال على تغذية الرا

ٔ
الهيائت، فمثلما تعمل اال

ي العام ت
ٔ
حزاب السياسية وتعمل بشكل مستمر على تحيين برامجها السياسية ومواقفها الحياة السياسية لكل بلد، فٕان هذا الرا

ٔ
خشاه اال

ي العام ومواقفه وانتظاراته
ٔ
ثورة التي تعكس . وجعلها متطابقة مع توجهات الرا

ٔ
قوال الما

ٔ
مر على النخبة الحاكمة، فمن اال

ٔ
وينطبق نفس اال

براهام لنكولنسعي الحكام ٕالى جعل القرارات التي يصدرونها متطابقة مع رغب
ٔ
سبق ا

ٔ
مريكي اال

ٔ
ي العام ما قاله ذات مرة الرئيس اال

ٔ
: ات الرا

ن يتم "
ٔ
ن يتم هو ما يريده الناس ا

ٔ
ريد ا

ٔ
عرف ما يريدونه على وجه الدقة… ٕان ما ا

ٔ
  ". والسؤال في نظري هو كيف ا

ي العام قوة سياسية مستقلة: المطلب الثالث
ٔ
  الرا

و تغ"
ٔ
ثير في مواقف الناس ا

ٔ
صولها من ٕان محاولة التا

ٔ
ن هذه المواقف ترتبط بعناصر عديدة قد تستمد ا

ٔ
مر الهين، ٕاذ ا

ٔ
ييرها ليس باال

و معتقدات تدعي لنفسها صفة الدوام
ٔ
ولقد ذهب البعض في نفس االتجاه عندما يشترط للوقوف على الكيفية التي يتكون وفقها ، "تراث ا

ي العام لدى شعب من الشعوب
ٔ
صالة  ،الرا

ٔ
هذا الشعب وتاريخه، وكذلك العادات والقيم والتقاليد، التي تكونت االهتمام بدراسة مدى ا

ي العام
ٔ
ثيرا كبيرا في عملية تكوين الرا

ٔ
نه يجب عدم ٕاغفال المعتقدات الدينية التي تؤثر تا

ٔ
  .لديه عبر مسار التاريخ، كما ا

ي العام ال يصنع، فالناس لهم مواقفهم ورؤيتهم للقضايا
ٔ
ن الرا

ٔ
مر يفهم منه ا

ٔ
المطروحة، وكل ما يمكن القيام به في هذا  ٕان هذا اال

ي العام ٕالى التعبير عن 
ٔ
حزاب وجماعات ضاغطة وهيائت رسمية هو دفع الرا

ٔ
ن تؤثر عليه من ا

ٔ
إالطار من قبل مختلف الجهات التي يمكن ا

يا عاما حو
ٔ
ن نخلق را

ٔ
راء موجودة مسبقا، ٕاذ ال يمكن ا

ٓ
ل مشكلة دينية ورد فيها نفسه، فمواقف الناس ليست من خلق المؤثرين، ٕانها ا

لة موجود بشكل مسبق
ٔ
ي العام في هذه المسا

ٔ
  .حكم قطعي مثال، فالرا

ي العام : المطلب الرابع
ٔ
شكال تعبير الرا

ٔ
و ا

ٔ
  تجليات ا

ي التي تتخذ 
ٔ
شكال التعبير إاليجابية ا

ٔ
شكال كـثيرة، نميز في ٕاطارها بين ا

ٔ
ي العام تجليات متعددة، فهو يعبر عن نفسه عبر ا

ٔ
يتخذ الرا

شكال السلبية التي تتخذ شكل امتناع عن الفعلش
ٔ
  .كل فعل واال

شكال التعبيرية تحدده اعتبارات كـثيرة من قبيل درجة الوعي ومقدار شرعية الوسيلة ومدى مطابقتها للقوانين 
ٔ
واللجوء ٕالى هذه اال

ثير 
ٔ
ي التدخل فيها للتا

ٔ
يضا بحسب طبيعة المطالب التي يريد هذا الرا

ٔ
ن القرار الذي الجاري بها العمل، وا

ٔ
على النظام السياسي بشا

نها
ٔ
  .سيتخذه بشا
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شكال التعبيرية 
ٔ
ي العام، حيث يشير الباحثون في هذا المجال ٕالى اال

ٔ
شكال التعبير عن الرا

ٔ
ولقد شهدت تجارب الدول الكـثير من ا

خرى سلمية كالمشاركة في الندوات واللقاءات ال
ٔ
شكال تعبيرية ا

ٔ
جهزة إالعالم العنيفة كالثورات واالنتفاضات، وا

ٔ
عامة واستخدام ا

  .المتنوعة

مر بالتظاهر واالنتخابات
ٔ
فالتظاهر يعد وسيلة . وتستوقفنا في هذا المجال الوسائل التعبيرية التي تمتاز بكـثرة اللجوء ٕاليها، ويتعلق اال

نظمة الديمقراطية لتمكين الشعب للتعبير 
ٔ
ي العام غالبا ما تسمح به اال

ٔ
يه ٕازاء مشكلة من المشكالت ديمقراطية للتعبير عن الرا

ٔ
عن را

و ٕاصدار قرار جديد 
ٔ
و تعديله ا

ٔ
ثير على هذا النظام لدفعه ٕالى االمتناع عن ٕاصدار قرار سياسي ا

ٔ
و للتا

ٔ
المطروحة على النظام السياسي، ا

  .ينسجم مع تطلعات الشعب

خيرة تعد من القنو
ٔ
ن نشير ٕالى االنتخابات، فهذه اال

ٔ
خرى يمكن ا

ٔ
شكال التعبير اال

ٔ
ات التي تنقل ٕالى النظام السياسي صورة عن ومن ا

ي العام وتوجهاته ومواقفه، وفضال عن فعاليتها في تحديد تشكيلة الكـثير من مراكز القرار كالبرلمان والحكومة، ودورها في 
ٔ
مستوى الرا

ي العام يؤثر من خاللها على توجهات الحكومات
ٔ
غلبيات  ٕاسقاط الحكومات ودفع الوزراء ٕالى االستقالة، فٕان الرا

ٔ
المتعاقبة وعلى اال

ي العام ٕالى ضرورة 
ٔ
نه ٕاشارة من الرا

ٔ
 على ا

ٔ
حزاب لها توجه ٕاجتماعي يقرا

ٔ
ن ميل الناخبين ٕالى ا

ٔ
خرى، ذلك ال

ٔ
البرلمانية ومؤسسات الحكم اال

حزا
ٔ
ب لها توجه ليبرالي، االعتناء بالقطاعات االجتماعية، والعكس ينطبق على الحالة التي تفرز فيها هذه االنتخابات نخبة منتمية ٕالى ا

  .الشيء الذي ينعكس على البرامج الحكومية وعلى القرارات التي تصدرها مؤسسات الحكم

ن 
ٔ
جل اتخاذ القرارات السياسية التي ال تستطيع ا

ٔ
خيرة ال يتم اللجوء ٕاليها ٕاال من ا

ٔ
مر على االستفتاءات، فهذه اال

ٔ
وينطبق نفس اال

ي تحسم فيها مؤسسات الحكم، لذلك يتم اللجو
ٔ
خرى التي تنقل الرا

ٔ
همية عن القنوات اال

ٔ
ء ٕالى الشعب للحسم فيها، وهي بدورها ال تقل ا

ي
ٔ
ن نتائج االستفتاء غالبا ما يتم االعتماد عليها لتحديد توجهات ومواقف هذا الرا

ٔ
  .العام، حيث ا

 
ٔ
شكال التعبيرية يصنفها الباحثون ضمن وسائل التعبير إاليجابية فٕان من ا

ٔ
ي تلك التي وٕاذا كانت هذه اال

ٔ
شكال التعبير السلبية ا

ٔ
برز ا

ي العام ٕاذا كان . تتخذ شكل االمتناع عن الفعل نجد ما يصطلح عليه العزوف عن المشاركة السياسية
ٔ
فهذا السلوك الذي ينهجه الرا

سبابه نجد 
ٔ
ويالت مختلفة كٕارجاعه ٕالى ثقة الشعب في النخبة السياسية الحاكمة، فٕان من بين ا

ٔ
ي العام من يحتمل قراءات وتا

ٔ
استياء الرا

ثير في القرارات البرلمانية والحكومية من خالل 
ٔ
ثير في مجريات العملية السياسية، فعندما يعجز الشعب عن التا

ٔ
عدم القدرة على التا

حزاب ومن تناقض خطابها السياسي مع حصيلة عملها الحكومي والبرلماني، فٕانه يعبر عن 
ٔ
استيائه االنتخابات، وعندما يستاء من دور اال

يا عاما ٕالى النخبة مفاده االستياء من ال
ٔ
ن هذا الموقف  من خالل العزوف عن المشاركة موجها بذلك را

ٔ
جدوى المشاركة، وجدير بالذكر ا

سبابه
ٔ
نه يدفع النظام السياسي ٕالى التحرك باتجاه تفسير هذا العزوف والقضاء على ا

ٔ
ثره السيما وا

ٔ
  .   غالبا ما يكون له ا
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  اتمةــخال

ن حا
ٔ
ساسيا في الحياة السياسية للدول، وهذه ولنا على امتداد صفحات هذا الكـتاب ا

ٔ
نتناول بالدراسة تنظيمات تلعب دورا ا

ي العام
ٔ
حزاب السياسية والجماعات الضاغطة والرا

ٔ
حرى هذه القوى السياسية، تتلخص في اال

ٔ
و باال

ٔ
  .التنظيمات ا

نظمة 
ٔ
هميتها في فهم اال

ٔ
دوات اشتغالها، لقد انطلقنا في دراستها من ا

ٔ
فهي جزء من النظام السياسي، كما هي السياسية واستيعاب ا

  .فاعل رئيسي في صناعة القرارات السياسية

يضا من الناحية المنهجية من 
ٔ
نظمة ٕانطلقنا ا

ٔ
ن المقاربة المؤسساتية لال

ٔ
ساسية التي توصل ٕاليها علماء السياسة، وهي ا

ٔ
الخالصة اال

حزابا، سياسيةتغفل جوانب كـثيرة من الظاهرة ال
ٔ
ن المؤسسات الرسمية كالمجالس البرلمانية والحكومات ليس اال ا

ٔ
، وقد بين لنا ذلك ا

ال برامج ومطالب والتماسات صادرة عن هذه القوى السياسي
ٔ
  .وسياساتها وقراراتها التي تصدرها ما هي ا

سيس النظري للقوى السياسية واال
ٔ
نظمة السياسية المعاصرة، ولقد بينت لنا هذه الدراسة التي مزجت بين التا

ٔ
ستعانة بنماذج من اال

يضا في جوانبها التربوية والتكوينية 
ٔ
دوارا مهمة تؤديها، ليس فقط في الجوانب المرتبطة بمؤسسات الحكم، بل ا

ٔ
ن لهذه القوى السياسية ا

ٔ
ا

ن العام والتنظيمية
ٔ
هيل المواطن لالهتمام بالشا

ٔ
نظمالموجهة نحو تا

ٔ
ه القوى وتستزيد ة السياسية تدعم هذ، حيث تؤدي وظائف تجعل اال

دوارها
ٔ
  .من ا

ن نظهر لك غالغنى الوظيفي يوازيه كذ هذا
ٔ
نظمة العالم الثالث هنى في التنوع حاولنا ا

ٔ
نظمة الغربية وا

ٔ
والتجربة  باالنتقال تارة بين اال

  .عابالذي يستعصي عن االستيالممانع ، وتارة بين ماضي هذه القوى وتاريخها وبين حاضرها المغربية

همية هذا الحقل المعرفي ٕان 
ٔ
 على ضوء مستجداته وتطوراتهدراسته المستمرة والمتواصلة والمتكررة ضرورة على  ٕاالوغناه ال يؤكدان ا

  .، وهللا ولي التوفيقالسريعة
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  قراءة في الظاهرة الحزبية المغربية :البحث السابع
 
ٔ
حزاب في المغرب - ا

ٔ
ة اال

ٔ
  نشا

 النظام الحزبي المغربي - ب
حزاب المغربية ووظيفة الحكم - ت

ٔ
 اال

 نماذج من المشهد الحزبي المغربي - ث
  الجماعات الضاغطة: الفصل الثالث

ولالمبحث 
ٔ
  تعريف الجماعات الضاغطة وعناصرها: اال

 
ٔ
  تعريف الجماعات الضاغطة - ا

 الضاغطةعناصر الجماعات  - ب
  وجود جماعة منظمة -
 الدفاع عن المصالح -
 ممارسة الضغط -

  ممارسة الضغط: المبحث الثاني
ولالبند 

ٔ
شكال الضغط: اال

ٔ
  ا

دوات ال: البند الثاني
ٔ
ساليب وا

ٔ
  ضغطا
  مصادر قوة الجماعة الضاغطة: البند الثالث

  وظائف الجماعات الضاغطة: المبحث الثالث
  تمييز الجماعات الضاغطة: المبحث الرابع

ولىالفقرة 
ٔ
حزاب والجماعات الضاغطة: اال

ٔ
  اال

   اللوبي والجماعة الضاغطة: الفقرة الثانية
  جماعة المصلحة وجماعة الضغط: الفقرة الثالثة

  الهيائت التي تتلقى الضغط: المبحث الخامس
ولىالفقرة 

ٔ
  السلطة التنفيذية: اال

  السلطة التشريعية: الفقرة الثانية
حزاب السياسية: الفقرة الثالثة

ٔ
  اال

ي العام: الفقرة الرابعة
ٔ
  الرا
  تصنيف الجماعات الضاغطة: المبحث السادس

   نماذج من الجماعات الضاغطة: المبحث السابع
  النقابات -
ندية -

ٔ
 السياسية اال

 الجمعيات النسائية -
  جمعيات حماية المستهلكين -

ي العام: الفصل الرابع
ٔ
  الرا

ولالمطلب 
ٔ
ي العام: اال

ٔ
  تعريف الرا

ي العام قوة سياسية تا: المطلب الثاني
ٔ
  بعةالرا



 : الكـتابعنوان 
ٔ
ي العامالقوى السياسية، اال

ٔ
  حزاب والجماعات والرا

شحشاحدين رالنو الدكـتور  :المؤلف
ٔ
  ا
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  2016 طنجةسبارطيل مطبعة 

 

 94

ي العام قوة سياسية مستقلة: المطلب الثالث
ٔ
  الرا

ي العام: المطلب الرابع
ٔ
  تجليات الرا

  الخاتمة
  قائمة بالمراجع

  محتويات الكـتاب
  


