
  

  

  :تقدمي إشكايل
 وتوعية تأطري يف األحزاب هذه حيث تساهم باملغرب، العامة واحلريات احلقوق ممارسة مظاهر من أساسيا مظهرا احلزيب العمل ميثل

  .املواطنني
 احلزبية؟ والتعددية السياسي احلزب مفهوم فما 

 باملغرب؟ سياسي حزب تأسيس شروط هي وما 

 املواطنني؟ تأطري يف األحزاب دور هو وما 

 :باملغرب األحزاب تأسيس وشروط احلزبية والتعددية السياسي احلزب مفهوم 
 :احلزبية والتعددية السياسي احلزب
تطبيق هذه  أجل من احلكم إىل يسعون للوصول معينة سياسية مبادئ على متفقني املواطنني من منظمة مجاعة السياسي احلزب

 وجود تقتضي اليت احلزبية التعددية االستقالل بعد املغرب ج وقد الفرنسي، االستعمار مع املغرب إىل احلزبية الظاهرة املبادئ، وقد دخلت
 بأحزاب وتسمى أعماهلا، ويراقب ينتقدها هلا معارض اآلخر والبعض بأحزاب األغلبية، وتسمى احلكومة، يف يشارك بعضها أحزاب عدة

  .املعارضة
 :األحزاب تأسيس شروط
 على ويعتمدوا مغربية، جنسية من يكونوا أن شريطة السياسية، واجلمعيات األحزاب بتأسيس للمواطنني املغريب القانون يسمح

 املُسير، املكتب وأعضاء املؤسسني بأمساء والئحة للحزب، األساسية القوانني يتضمن احمللية السلطات إىل طلب تقدمي حمض، مع وطين متويل
 االنتماء السلطة ورجال العسكريني على القانون مينع كما إقليمي، أو جنسي أو عرقي أو ديين أساس على حزب أي إحداث وال جيوز
 مبساعدة أمني أو رئيس عليه يشرف ،واحمللي واجلهوي الوطين الصعيد على هيكلي لتنظيم سياسي حزب كل خيضع، والسياسية لألحزاب

 اجلماعية االنتخابات يف حزب كل ويشارك ،للحزب الوطين املؤمتر انعقاد أثناء احلزب فروع مجيع ممثلي قبل من انتخابه يتم سياسي مكتب
 .لسلطةل وصوله حال يف لتنفيذه احلزب يطمح حمدد سياسي برنامج على بناء والتشريعية

 :املواطنني تأطري يف األحزاب تساهم
 :املواطنني ومتثيل تنظيم يف السياسية األحزاب مسامهة على املغريب الدستور ينص

 املناضلني تكوين دف الشبيبة، منظمات إحداث أو وملصقات، مقاالت نشر أو وجتمعات، ندوات عدة عقد عرب يتم :التنظيم �
 .الدولة سياسة حتديد يف واملسامهة الوطنية بالقضايا االهتمام بضرورة املواطنني وتوعية املواطنة،و الدميوقراطية قيم ونشر

 اختيار على املواطنني تشجيع دف احلزبية، والبيانات والبالغات االنتخابية واحلمالت اخلطابية املهرجانات تنظيم عرب يتم :التمثيل �
 .والوطنية اجلماعية االنتخابية االس يف ممثليهم

 اخلروقات لضبط ، وذلكاإلنسان حلقوق االستشاري الس مثل احلقوقية، املنظمات تكوين يف األحزاب تساهم آخر جانب ومن
 .ملعاجلتها االقتراحات وتقدمي القانونية

 :خامتة
 السياسي الوعي وتعميق الوطنية، السياسة توجهات حتديد دف ومتثيلهم، املواطنني توعية يف السياسية األحزاب تساهم

  .املواطنني لدى والثقايف واالجتماعي

 المواطنين تأطير في ودورها السياسية الأحزاب
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