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 الغالف الزمني : حصتان

 األحزاب السياسية 

 و دورها في تاطير المواطنين
 إنجاز : األستاذ رشيد لعتيك

 ثانوية اإلمام علي اإلعدادية

   :مقدمة
 .تندرج التعددية الحزبية في إطار الحريات األساسية التي أقرها الدستور

ما دور األحزاب في  ؟ و ؟ وكيف تكون التعددية الحزبية تعبيرا عن الديمقراطية هو مفهوم الحزب السياسيفما  

 ؟ تأطير المواطنين

I. حزبية مظهر من مظاهر الديمقراطيةالتعددية ال : 

 : تعريف الحزب السياسي - 1

هيئة تتكون من جماعة منظمة من المواطنين لهم آراء موحدة أو متقاربة حول عدد من  الحزب السياسي

 المبادئ السياسية يسعون إلى تطبيقها.

 : التعددية الحزبية - 2

ره بلدا ديمقراطيا فإنه يسمح بتشكيل األحزاب التعددية الحزبية هي من شروط الديمقراطية ، والمغرب باعتبا

انظر بعض األحزاب  ) االنخراط في أي حزب حسب اختيارهمالسياسية كما يضمن لجميع المواطنين حرية 

 .( 5 ونموذج للهيكل التنظيمي للمغرب في الخطاطة 4السياسية بالمغرب في الجدول 

II. شروط تأسيس األحزاب السياسية في المغرب و دورها في تاطير المواطنين : 

 : تأسيس األحزاب السياسية بالمغربروط ش – 1

 تقديم تصريح إلى مقر السلطة اإلدارية المحلية والى النيابة العامة بالمحكمة االبتدائية.  

 أن يكون الحزب مفتوحا في وجه جميع المغاربة بدون ميز، وال تفتح في وجه غير المغاربة.  

 أن تسير بأموال وطنية وتكون لها قوانين أساسية.  

أن ال تفتح في وجه بعض الفئات االجتماعية الذين لهم عالقة بالسلطة والجيش والقضاء، وال في وجه  

 نية.األشخاص المجردين من الحقوق الوط

أن ال تتلقى هذه األحزاب إعانات من الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم في   

 رأسمالها الدولة.

 : األحزاب في تاطير المواطنيندور  – 2

 : كذلك تأطيرهم من خالل ، وتمثيلهم تساهم األحزاب السياسية في تنظيم المواطنين و

 تأسيس ودعم المنظمات النسائية. -ات ومنظمات الشبيبة المغربية.       تكوين جمعي -

 تنظيم ندوات دراسية لفائدة المستشارين الجماعيين. -تنظيم ندوات وحلقات دراسية في األقاليم.           -

  : خاتمة
كة في الحياة العامة تلعب األحزاب دورا مهما في توعية وتكوين المواطنين في كافة الميادين لتأهيلهم للمشار

 للبالد و خدمة الصالح العام.

 : نشاط الصفي
نجري لقاء مع أحد المسؤولين في الفرع لتكوين بطاقة تعريف بالحزب و ما يقوم به من أنشطة لتأطير 

 المواطنين، و نهيئ ملفا نعرضه للمناقشة في الفصل الدراسي.

 مفاهيم و مصطلحات :

 المركزية اللجنة  –الحزب السياسي  -


