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 المحاضرة السادسة عشر 

 

 الجماعات الضاغطة والرأي العام 

_ مفهوم الجماعات الضاغطة :تتكون هذه الجماعات كجماعات مصالح  مشتركة , وتدافع 1

عن هذه المصالح بكل الوسائل المتوفرة فً نطاق القانون وتتمثل نشاطات القوى الضاغطة فً 

مطالب ترفع الى القائمٌن على السلطة , وعلى شكل اضرابات واحتجاجات وقد تطغى مصالح 

العدالة والنظام القائم وقد ٌفقد التوازن بٌن السلطتٌن  التشرٌعٌة والتنفٌذٌة   القوى الضاغطة على

 القوى مما ٌتطلب اجراء حاسم لمنع ذلك بتأثٌر هذه 

 السمات الواجب توفرها فً جماعة ما لكً نطلق علٌها جماعة ضغط : 

 _ حد ادنى من التنظٌم وهو امر ال بد منه 1

 سون ضغطا سٌاسٌا ان ٌفعلوا ذلك من اجل هدف خاص بهم _ ٌجب على االفراد الذٌن ٌمار2

_ ٌجب على مجموعة الضغط ان تشكل مركزا مستقال للقرار , اي ان ال تكون مجرد اداة 3

 تدار من قبل منظمة اخرى 

 _ ٌجب على المجموعة ان تمارس ضغطا فعلٌا 4

على رسة ضغط شدٌد جماعة الضغط هً ) تنظٌم مشكل للدفاع عن مصالح ولمما وباختصار

 . السلطات العامة من اجل الحصول على قرارات متوافقة مع مصالحه (

 : وتصنف الجماعات الضاغطة الى قسمٌن

أ_ المنظمات المهنٌة : تسعى الى تحقٌق مكاسب مادٌة للمنتسبٌن الٌها وتضم ثالث قطاعات 

اساسٌة : العمال _ ارباب العمل _ الزراعة  وتخضع بنٌتها الى عنصرٌن : عنصر التخصص 

 وعنصر التجمع  وهذٌن العنصرٌن ٌعطٌا التجانس وٌزٌدان من قدرات العمل 

سبب وجود هذه الجمعات هو الدفاع عن االوضاع الروحٌة ب_ التجمعات االٌدٌولوجٌة : و

واالخالقٌة وقد تكون متضاربة بالمواقف والرأي احٌانا بسبب اختالف نشاطاتها اال انها ٌجمع 

 بٌنها الدفاع عن موقف اخالقً  او روحً وتستند فً قوتها على القوة العددٌة والمالٌة 

 وظائف جماعات الضغط :

طالب : وتعنً الطرٌقة التً تقوم بواسطتها الجماعات الضاغطة بتحدٌد _ وظٌفة صٌاغة الم1

طلباتها من القائمٌن على السلطة , الذٌن ٌملكون سلطة اصدار القرارات وهذه الطلبات قد تكون 

 واضحة جدا كزٌادة الضرائب على االغنٌاء او تخفٌف الضرائب على المواد االولٌة 
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ظٌفة تقوم بها الجماعات بشكل مباشر , فهً تخدم النظام _ وظٌفة ضمنٌة للتكامل : وهً و2

 القائم عبر تقنٌن المطالب بعد تنقٌتها من حماسها الثوري 

السٌاسٌة عندما تقصر االحزاب السٌاسٌة فً  لألحزاب_ تقوم الجماعات الضاغطة كبدائل 3

 مهمتها التوفٌقٌة بٌن مختلف المطالب 

 :طرق عمل جماعات الضغط 

 ا بثالث مستوٌات :وٌكون عمله

المستوى االول : ٌشارك قادة الجماعات الضاغطة احٌانا السلطة فً العمل السٌاسً عبر اشراك 

ممثلٌهم فً الحٌاة السٌاسٌة أو انهم ٌحاولون اقامة اتصال مباشر مع السلطة , كما ان الدولة 

ت الوزراء للكتل ذاتها تسهل عمل هذه الجماعات وتتشاور معها اٌضا عبر الندوات واستقباال

 النٌابٌة وعبر مجالس اقتصادٌة اجتماعٌة او من خالل لجان مختلفة مشتركة 

تحاول الجماعات الضاغطة ادخال  حٌث  المستوى الثانً : ٌكون بالتأثٌر على الرأي العام

,  فً كثٌر من البلدانالرأي العام فً نشاطها معرفة منها بالثقل المعنوي الذي ٌمثله الرأي العام 

وتلعب اٌضا دورا كبٌرا فً عالقتها مع القطاع االعالمً عبر الدعاٌات فً محطات التلفزة 

 هو الوسٌلة االولى للضغط على المقررٌن السٌاسٌٌن  فاإلعالموالرادٌو 

 اشكال الضغط :

_ االقناع : وهو ابسط االسالٌب واسهلها , اي العمل ألقناع السلطة السٌاسٌة بأحقٌة مطالبها 1

 التً ترفقها بوثائق الزمة عبر االتصاالت المباشرة 

_ التهدٌد : وهذا االسلوب تلجأ الٌه جماعات الضغط  فً حال فشل اسلوب االقناع بأحقٌة 2

عدم انتخابهم فً الدورات القادمة وبالنسبة للوزراء تهددهم مطالبها , وٌتمثل بتهدٌد البرلمانٌٌن ب

بسحب الثقة او اسقاط الحكومة وبالنسبة للموظفٌن تقوم الجماعات بالتركٌز على اخطائهم 

 واستغالل بعض جوانب حٌاتهم الشخصٌة ,للتشهٌر بهم اذا لزم االمر .

فً معظم الدول وٌبرز  لسٌاسٌة ج_ المال : لهذا السالح دور كبٌر وتأثٌر فعال على الحٌاة ا

دور المال على مستوٌٌن االول فردي  اي عن طرٌق رشوة بعض المسؤولٌن لضمان موافقتهم 

تستخدم عنصر المال لدعم االحزاب السٌاسٌة وتموٌلها على المطالب والثانً جماعً  اي 

 الدعائً فً حمالتها االنتخابٌة 

د_ عرقلة العمل الحكومً : وذلك ٌتم عبر رفض التعاون مع السلطات العامة والضغط على 

خزٌنة الدولة عن طرٌق تصعٌد االزمات المالٌة وفرض دفع الضرائب وشل حركة الدولة 

 فً المؤسسات الكبرى كالنقل والصحة والكهرباء والتعلٌم وغٌرها . باإلضرابات
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 :الرأي العام

ٌشغل بال واهتمام المختصٌن والسلطة على  ألنهعام من القوى الفاعلة فً المجتمع ٌعد الرأي ال

حد سواء وٌعكس تصورات الجماعة وٌظهر االتجاهات الكبرى التً تتبعها حٌال مسألة معٌنة  

 وقد اشار الى اهمٌته كل من ارسطو ومكٌافلً 

 

 مفهوم الرأي العام 

الناس التً تخص المشكالت الحالٌة اي بمعنى الحكم هو مجموعة من االحكام الرائجة لدى 

 الجماعً حول واقعة او امر معٌن .

 وٌعرفه لٌونارد دوب بأنه " موقف جماعة ازاء مشكلة معٌنة او حدث ما "

وهناك تعرٌف اخر ل )جٌمس براٌس ( بأنه التعبٌر عن اراء الناس تجاه القضاٌا التً تؤثر فً 

 مصالحهم الهامة والخاصة 

حٌن ٌعرفه الدكتور مختار التهامً بأنه " الرأي السائد بٌن اغلبٌة الشعب الواعٌة بالنسبة  فً

لموضوع ما  او ٌمس مصالح هذه االغلبٌة مسا مباشرا او ٌشغل بالها وٌحتدم فٌه الجدال 

 والنقاش فً فترة معٌنة "  فالري العام وفقا لهذا التعرٌف ٌجب ان تتوفر فٌه الشروط التالٌة :

 _ ٌجب ان ٌكون رأي الغالبٌة العظمى من ابناء المجتمع  أ

ب_ ٌجب ان ٌكون محددا ونوعٌا اي رأي الغالبٌة المثقفة والواعٌة التً تستطٌع ان تحكم على 

ان الرأي العام الصادر عن اغلبٌة جاهلة ال ٌمكن  باعتبارالقضاٌا من خالل المعرفة والفهم 

 اعتباره رأٌا عاما 

ٌفترض وجود مشكلة تهم االكثرٌة من ابناء المجتمع وتفرض علٌهم موقف  ج_ الرأي العام

 بشأنها 

د_ الرأي العام كموقف ٌتطلب توافر مناخ من الحرٌة والدٌمقراطٌة اذ لٌس هناك من رأي عام 

 فً ظل اسالٌب القمع واالكراه الذي تمارسه الحكومات المستبدة 

المعبر عنها ازاء موضوع مرتبط بالمصلحة العامة الفردٌة  اآلراءلرأي العام هو مجموعة من ف

بشكل عام ٌعبرون عن آرائهم حول المسائل التً تهمهم وتهم مجتمعهم والتً تنعكس الن الناس 

 على الحٌاة الشخصٌة 
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 وٌتمٌز الرأي العام بخصائص منها : 

 فً قضاٌا معٌنة _ انه ال ٌظهر اال ازاء مسألة محددة اي ان االنسان ال ٌعبر عن رأٌه اال 1

_ انه موقف شفهً ٌبرز العقلٌة التً تجنح  بالفرد للسلوك على نحو معٌن ازاء مشكلة تتعلق 2

 بالمصلحة الجماعٌة 

_ ان  الرأي العام هو ظاهرة اجتماعٌة لها تأثٌرها المباشر على سلوك االفراد والجماعات 3

 مقراطٌة  وعلى السلطة الحاكمة وله دور رقابً كبٌر فً الدول الدٌ

  

 


