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 جماعات الضغط

هناك تجمعات ليست سياسية وال تسعي إلي الحصول علي
الحكم ولكنها تشارك بطريقة أو بأخرى في أقرار السياسة
العامة في الدولة  ،هذه الجماعات أو التجمعات يسميها البعض
جماعات المصالح بينما يسميها البعض اآلخر جماعات
الضغط كما يسميها البعض الثالث جماعات األروقة أو
الردهات  ،وقد تعارفت األنظمة السياسية علي وجود هذه
الجماعات خالل تاريخها وفي مختلف دول العالم

تعريف جماعات الضغط

 وتعرف جماعات المصلحة  :علي أنها جماعات ضاغطة لتحقيق األهداف الخاصة
بها .
 وتعرف جماعات المصلحة بأنها منظمة تضم مجموعة من الناس تجمعهم صفات
أو مصالح مشتركة قد تكون مؤقت أو عابرة  ،فإذا مازالت انفراط عقد الجماعة ن
وقد تكون دائمة تمارس نشاطها للتأثير علي السلطات العامة من اجل تحقيق
رغبتها وتلبية مطالبها .
 جماعة الضغط بأنها :جماعة من األشخاص تربطهم عالقات اجتماعية خاصة ذات
صفة دائمة أو مؤقتة بحيث تفرض على أعضائها نمطا معينا تفرض من السلوك
الجماعي  ،وقد يجتمعون على أساس وجود هدف مشترك أو مصلحة مشتركة
بينهم يدافعون عنها بالوسائل المتيسرة لديهم

تعريف جماعات الضغط
 الجماعات الضاغطة :هي تلك الجماعات التي تضم مجموعة من الناس يتحدون في عدة

صفات تجمعهم بعضهم ببعض مصلحة معينة لكنهم ال يهدفون إلى تحقيق أرباح تجارية أو
االستيالء على السلطة كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية أو األحزاب السياسية .
 جماعات الضغط هي  :مجموعة من جماعات المصالح التي تسعى إلى تحقيق أهداف معينة
مرتبطة بمصالح السلطة السياسية ،وال تندرج ضمن أهدافها الوصول إلى السلطة ،وقد سميت
بجماعات الضغط من منطلق الضغوطات التي تمارسها على السلطات لتحقيق أهدافها ،وقد

وصفها البعض بأنها جماعات غير سياسية

-2 المصلحة  :التي تتبناها الجماعة وقد تكون المصلحة سياسية او اقتصادية او معنوية ،
وكلما كانت المصلحة واضحة في أذهان األعضاء  ،شرعية في نظرهم  ،كلما كانت الجماعة
أكثر تصميما على نيلها وأكثر قدرة على تحقيقها .

- 3 عدم السعي للسلطة  :فجماعة المصلحة التي تتولى الحكم وإنما تمارس الضغط على
السلطة الحاكمة من أجل تحقيق مصلحة الجماعة .

 -4 التنظيم :
أضاف البعض عنصرا رابعا وهو التنظيم الرسمي والوضع القانوني للجماعة فاشترطوا
وجود هيكل تنظيم معترف به  ،لكن هناك – في المقابل – من يرى أن التنظيم ليس عنصرا

أساسيا في جماعة المصلحة ألن العبرة ليست للتنظيم الرسمي وال باالعتراف القانوني إنما
بالوجود الواقعي والفعلي للجماعة وقدرتها على ممارسة الضغط والتأثير على القرارات

الحكومية  ،كما أن جماعات مصلحة مؤقتة يلتقي أعضائها لفترة محددة من خالل المسيرات
والمظاهرات ثم يتفرقوا وبالتالي فال حاجة لهم بالتنظيم كونهم جماعه ضغط مؤقتة وليست

دائمة.

