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ـعلوم ان الـسيـاسة الـفرنـسية من ا
قـــبل  1958تـــخــــتـــلف كـــلـــيـــا" عن
الـســيـاسـة الــفـرنـســيـة بـعـد 1958
عــــنــــدمــــا اتـى الــــرئــــيس الــــراحل
اجلـنـرال شارل ديـغـول الـذي شارك
في حتـــريــر فـــرنــســـا من االحــتالل
الــنـــازي ان كل دول الــعـــالم ســواء
كـانت شـرقـيـة ام غـريـبة بـاسـتـثـناء
الـدول الـتي تـخـضع لـنـظـام احلزب
الــواحــد مــثل الــدول االشــتــراكــيــة
سـابـقـا" واالحتـاد الــسـوفـيـتي فـان
هــذه الـدول بــعــيــدة كل الــبــعـد عن
ــقـراطــيــة كــذلك الــعــراق قـبل الــد
 2003حــــيث كـــان نــــظـــام احلـــزب
الـواحـد كـمـا في سـوريـة ايـضـا" ان
ـــقــراطــيــات عــلى الــدول ذات الــد
ــعــايــيـر الــنــهج الــغــربي تـخــضع 
وامـــور تــســمى جــمـــاعــة الــضــغط
وفـرنـسـا كـمـا هـي امـريـكـا تـخـضع
جلــمـــاعـــة الــضـــغط وفـي فــرنـــســا
مـوضـوع بـحـثـنـا هـذا الـيـوم هـناك
امــور تـسـمى جـمــاعـة الـضـغط هي
جماعة الضغـط اللوبي الصهيوني
واالحـزاب الـسـيـاسـيـة والـصـحـافـة
والـــتــعـــريف الـــبـــيــسط جلـــمـــاعــة
الـــــضــــغـط هم جتـــــمع افــــراد ذوي
مصـلحـة خاصـة اقتـصاديـة او غير
اقـتصـادية نابـعة عـن اتفاق بـسبب
الــديـن او اجلــنس او غــيــر ذلك من
الــعــوامـل يــهــدفـــون الــتـــاثــيــر في
اجتـاهـات ونـشـاط السـلـطـة وهـناك
من يصف جماعة الضغط بالتجمع
الـسـياسي غـيـر الرسـمي بـ افراد
يـشتـركـون في خصـائص وضـيفـية
مـعـيـنـة تـرمي الى حتـقـيق مـصالح
مـــحـــدودة عــبـــر ايـــقـــاء الــتـــاثـــيــر
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 ودفع حركة الـسياسـة اخلارجة او
الـداخـلـيـة لـصنـاع الـقـرار بـاالجتاه
الـــذي يـــتـــمـــاشى مـع اقـــلـــيـــاتـــهــا

وارتـبــاطـاتــهـا والـلــوبي مـنــظـمـة
تــضم مــجــمــوعــة من االشــخـاص
ذات مــصـالـح مـشــتــركــة واهـداف
مـشتـركة تـمارس نـشاطـا" جتاريا"
او نـقـابـيـا" او اجـتمـاعـيـا" بـقـصد
التـاثير في تـصرفات احلـكومة او
مـــــــواقـــــــفـــــــهـــــــا او فـي اصــــــدار
الـتشـريعـات لـصالح تـلك االهداف
لــــغــــرض حتـــــــــقــــيـق الــــضــــغط
لــلــجــمــاعــة ويــســتـــــــــخــدم هــذا
ـانــيـة الــتــعـبــيـر في الــنــظم الـبــر
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 وفي امـريـكـا وهذه اجلـمـاعـة لـها
انــواع في نـــشـــاطــهـــا قــد يـــكــون
ســيـاسـي او نـقــابـي او مـهــني او
اقــــــتــــــصــــــادي او انـــــســــــاني او
اجـتـماعـي ان جمـاعـة الـضغط في
فرنسا لها دور مهم في تاثير على
الــــقــــرار الــــســــيــــاسي في االدارة
الـفرنـسيـة خاصـة قبل  1958 الن
حركـة التحـرر الوطـني التي كانت
فـي اجلـــزائــر ضـــد االســـتـــعـــمــار
ـوضـوع الــفـرنـسي اسـتـغل هـذا ا
مـن اجل تـايـيـد لــصـالح اسـرائـيل
الن سياسـة الدول العربـية خاصة
الـــعــراق ومــصــر تــايــيــد الــثــورة
اجلــزائــريــة عـلــمــا" ان احلــكــومـة
الــعــراقـــيــة قـــد خــصــصـت مــبــلغ
ملـيوني دينـار عراقي في ميـزانية
الـدولـة دعـمـا" لـلـثـورة اجلـزائـريـة
االمــــــر الـــــذي جــــــعـل الــــــلــــــوبي
الصهيوني لوبيـا" حقيقيا" يتمتع
بـامكـانـات مالـية ضـخـمة وجتـربة
طـــويـــلــة فـي الــبـالد حــيـث كــانت
نظـمات الصـهيونـية منذ تنـشط ا
الــقـرن الــعــشـريـن وذلك لـتــوطــيـد
الــعالقــة بــ احلـزب االشــتــراكي
احلاكم في فرنسـا النتماء عدد من
اليـهود الصـهاينـة في هذا احلزب
عــنـدمــا كـان يــراسه الــصـهــيـوني

ليون بلون الذي كان له الفضل في
خـلـق صـلــة مع وزارة اخلــارجــيـة
الـفـرنـسـيـة لــغـرض تـبـني مـواقف
مــنــذ عــام  1916لـــغــرض ايــجــاد
وطن لـليـهـود في فلـسـط اضـافة
الـى عالقــــــته مـع عـــــزرا وايــــــزمن
ية نظـمة الصهونـية العا رئيس ا
ــتــلــكــون قـوة وان الــصــهــايــنـة 
اقـتـصـاديـة مـتـنـفـذه لـهـا تـاثـيـرها
عـــلى الـــســـيـــاســـة الـــفـــرنـــســـيـــة
اخلــارجـــيـــة قـــبل مـــجـــيـى شــارل
ديــغـــول وتــوطــدت هـــذه الــعالقــة
لــتـــكــوين حـــلف عــام  1956وشن
حــــرب عـــلى مـــصـــر واركـــان هـــذا
احلـــلـف فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا
واسـرائــيل وقـد بــ الـصـهــيـوني
ثل فرنسا في اال ارمان بيرار 
ـتـحــدة عـنـدمــا بـ دور االمـوال ا
الــعـائــدة الصـدقــاء اسـرائـيل وراء
االضـــطــــرابـــات الـــتـي حـــدثت في
فــرنـــســـا والــتـي ادت الســتـــقـــالــة
الـــرئــيس شـــارل ديــغـــول كــمــا ان
نظـمات اليـهودية كـان لها الدور ا
االســـاسي في تـــعــبـــئــة اجلـــالــيــة
ـــظـــاهــرات الـــصــهـــيـــونــيـــة في ا
عاديـة للعـرب ومنها الـتظاهرات ا
التي قادتـها منـظمة احتاد الـطلبة
اليهـود امام السفراة الـعراقية في
بـاريس احـتجـاجـا" على اضـطـهاد
الــيــهـود فـي الــعـراق حــيث كــانت
احلـكـومــة الـعـراقـيـة قــد اكـتـشـفت
شـبـكـة جتـسس صـهـيـونـيـة فـيـهـا
ــقــيــمــ في افــراد مـن الــيــهــود ا
الــعـراق وجــرت مــحـاكــمــتـهم و
اعــدام  14شـــخـــصــــا" مـــنـــهم في
1/27/ 1969 في بغداد والبصرة
ولغرض اطالع القار الكر على
حــقـيــقــة الـنــشـاط الــصــهـوني في
فـرنـســا حـيث ان الـيــهـود في عـام
 1791ال يـعامـلون مـعامـلة حـسنه
ولم يــكن يــســمح لــهم الــزواج من

فــرنـــســيـــات وكــان عـــددهم في ذلك
الـعـام خمـسـون الف يـهودي اال انه
في 9/28/ 1791 صـدر قــانـون من
اجل حتـــريــر الــيـــهــود وقــد عــرض
نابليون بونـابرت على اليهود فكرة
انشـاء دولة لـهم في فلـسطـ تكون
تابعة لالمـبراطورية الفـرنسية لقاء
مـسـاعـدتـهم لــنـابـلـيـون في حـمـلـته
ـظـاهرات عـلى مـصـر وسـوريـة ان ا
الصهـيونيـة ضد الرئـيس الفرنسي
ديـغـول يـفـتـخــر الـصـهـايـنـة بـانـهم
الـسبب في اسـتقـالة جـنرال ديـغول
وتــامـــلــوا بــان الــرئـــيس الــذي حل
مــحـله هـو جـورج بـومـبـيـدو سـوف
ـصـالح الصـهـيونـية يـتـماشى مع ا
عـلى حسـاب االرتبـاطات الـفرنـسية
من حـــيث الـــنــفـط واالقــتـــصــاد مع
الــدول الـعــربــيـة وقــد اســتـمــر هـذا
ـوقف في عــهـد الــرئـيس فــالـيـري ا
جـسـكــار دسـتـان الـذي ســلك خـطـا"
مــتـــوازنــا" بــ الـــعــرب والـــكــيــان
الصـهيـوني االمر الـذي دفع منـظمة
الـضـغط الـيـهــودي بـتـنـظـيم حـمـلـة
ضد الـرئيس دستـان البرازه كـمعاد
السرائيل مسـتغله تغـلغلها في دور
الـــنـــشـــر والـــصـــحـــافـــة في اوربـــا
وفــــرنـــســــا حـــتى وصـل االمـــر الى
الـوكـالـة الفـرنـسيـة بـكـونهـا الـبؤره
ـــاســونــيـــة والــواقع فـي فــرنــســا ا
وجـــــود بــــ عـــــامي 1967-1970
نـحو اربـعــــــ جـمعـية صـهيـونية
تــــعـــــمـل لــــصـــــــــــــالح الـــــكـــــيــــان
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ــــنــــظــــمــــات شــــكــــلت  وان هــــذه ا
حــضــورا" في اجملــتــمع الــفــرنــسي
ولها دور ضاغط عـلى صناع القرار
السـياسي امام االحـزاب السيـاسية
فـي فــرنـــســا فــهـي اهم الــعـــنــاصــر
ـــؤثــرة في احلــيــاة الـــســيــاســيــة ا
وتــؤدي هـــذه االحــزاب وضــيـــفــهــا
الـفاعـلة في صـنع القـرار السـياسي
اخلــــارجي فــــقـــد بــــ الـــدســــتـــور
ــادة الـرابــعــة مـنه الـفــرنــسي في ا
الــــذي صــــدر عــــام  1958عــــلى ان
االحـــزاب الــســيــاســيــة تــعــد امــرا"
قراطية ملحـا" لنجاح العـملية الـد
بــــتـــــاكــــيــــدهــــا عــــلى ان االحــــزاب
والـتـجمـعـات السـيـاسيـة تـسهم في
ــوافـــقـــة وتـــشــكـــيل االعـــراب عـن ا
وتمارس نشاطها بحرية وعليها ان
حتـتـرم مـبـأد الــسـيـادة الـوطـنـيـة
ـقراطية ومن الواضح ومبأد الد
ان فـرنـسا هي بـلـد متـعـدد االحزاب
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لـكية الدولـة على حمـاية احلـرية وا
فـهــو مـوقف بــرجـوازي خـاطـئ لـقـد
ـــفــكـــرين تـــبــنـى عـــدد كــثـــيـــر من ا
ـان أفكار السال  الذين والكتاب األ
ــوقف الـــســلــبي كــانـــوا يــرون أن ا
كنا ازاء للدولة لم يعد مقبوال وال 
ـشـاكل االجـتـمـاعـيـة الـقـائـمـة وأن ا
ـال الـتــوفـيـق بـ الــعـمــال ورأس ا
وانــهــاء الـتــنـاقـض بـيــنـهــمــا لـيس
بـــــأالمــــــر الــــــذي يـــــصــــــعب عــــــلى
وأخذ ـانـيـة حله  االمـبـراطـوريـة األ
ـــان الــذين عـــدد االقــتـــصـــاديــ األ
اجتــهــوا في هــذا االجتــاه يــتــزايــد
بــاســتــمـرار حــتى انــعــقـاد مــؤتــمـر
ايزناخ  Eisenachاالقتـصـادي عام
 1872 حيث التقى فيه عدد من
االقتصـادي من أساتـذة اجلامعات
ـــوظــفــ ـــســتــشـــارين وا بـــعض ا
فــأصــدروا بـيــانــا يـعــلــنــون فـيه أن
ـــؤســســة األخـالقــيــة الـــدولــة هي ا
الــكــبــرى لـتــثــقـيـف الـبــشــريـة وأن
وظـيـفتـها أو هـدفـها يـجب أن يـكون
ـديــنـة ومـنــافـعـهـا تـقــد خـيـرات ا
ــواطــنــ  ــكن من ا ألكــبــر عــدد 
بهذا الـبيان ولـدت اشتراكـية الدولة
نبر وهو اسم اطلقه او اشتراكية ا
انيا االقتصاديون الليبراليون في أ
ـضـام عـلى سـبيـل االستـخـفاف 
االجتــاه اجلــديـد هــذا بــأعــتــبـار ان
ـشـتـركـ فـي مـؤتـمـر ايـزنـاخ كان ا
اكـثرهم من أسـاتـذة اجلامـعات. لـقد
كـــان تـــوســـيـع وظـــائف يـــصـــطـــدم
ـســيــطـرة الــتي زرعــهـا بــالــفـكــرة ا
الـليـبراليـون في الـعقول وهـي عجز
يدان االقـتصادي لذلك الدولـة في ا
كان دعـاة اشتراكـية الدولـة يؤكدون
ـيـدان عــلى كـفـاءة الـدولـة في هـذا ا
ـنـفـعـة الــشـخـصـيـة بـرهـنت وكـان ا
على أنها غير قادرة على لعب الدور
الذي وضـعه لها الـفكر اللـيبرالي اذ
نفعة الشخصية لم تستطع قانون ا
لـتـحقـيق مـنـافع االفراد واالنـسـجام
ب مصاحلهم  لذلك ينـبغي العمل
على تـوسيع حدود ووظـائف الدولة
ــرجـوة ضــمن حتـقــيــقــا لــلــغــايــة ا
وجـودهـا وأن االعـتــراف بـضـرورة
الـتــوسع في اخـتــصـاصــات الـدولـة
لــتــنــظـيـم الــعالقــات االجــتــمــاعــيـة
يــســتـدعي االقــرار بــوظــيـفــتــهـا في
تنظيم العـالقات االقتصادية  حيث
ال مــبـرر الســتـثــنــاء هـذه الــعالقـات
وحـدها من سـلطـة الدولـة وعمـلها 
ـطـلـوب في ذلك هـو حل االشـكال وا
الـقـائم في بــيـان احلـدود الــفـاصـلـة
بــ مــا يــدخـل ضــمن اخــتــصــاص
الـدولــة ومـا يــدخل في اخـتــصـاص
ـــثـــلي األفـــراد  وهـــنـــا يـــشــــيـــر 
Wagner اشـتـراكـيـة الـدولـة فـاكـنر
الى عـدم وجــود قـاعــدة مـطـلــقـة في
بــيـان هــذه احلـدود  وعـلـى الـدولـة
وفي ضــوء كل حــال وأمــام كل عـمل
أن تـــقــرر مـــاذا كـــانت أمــام نـــشــاط
يــدخل في صـــلب وظــائــفــهــا ام في

ـــكن مـن خالله داخل كـل اخالقـي 
ضـمـان  قــدر من الـتـعــلـيم والـقـوة
ـــكن وصــول هــؤالء واحلــريــة ال 
الـــيـــهــا لـــو تــفـــرقـــوا الى مـــجــرد
ارتباطـات فردية ولم يكن يـعترض
لـكي في ذاته. حـتى عـلى الـنـظـام ا
ــــــثـل هــــــذه الــــــدولــــــة اذا كــــــان 
(األخـالقـــــــــيـــــــــة). ان الســــــــــال في
اشتراكيته اراد ان يعيد اليها فكرة
احلب االخـوي الـتي الــقى مـاركس
بـها بـعـيدا  وعـبر السـال عن فـكره
بــقـوله (ان من يـنــادي بـفـكـرة دولـة
كن العمـال كمبـدأ للمـجتمع.... ال 
ان يهـدف الى اطالق هذه الـصيـحة
ـصــاحلـة الــلـذين الى الـتــوفــيق وا
يـــــضــــمــــان اجملـــــتــــمع كـــــله حتت
كن ان تكون جناحيهما... انها ال 
اال صيـحة حب منـذ اللـحظة االولى
التي تـنطلق فـيها من قـلب الشعب
وان تـــبـــقى الـى االبــد الـــصـــيـــحــة
الـصــادقــة لــلــشـعب وان تــســتــمـر
بـســبب مـحــتـواهــا في ان تـظل في
اسـاسهـا صيـحة لـلحب حتى ح

يكون لها رن صيحة احلرب.
œ«d ô« W¹dŠ

يقول السـال أنه ال يجوز ان يـتحدد
عـمل الـدول بـحـمـايـة حـريـة االفـراد
ومــلــكــيـــتــهم فــقط  الن احلــمــايــة
لــلـحــريـة ولــلـمـلــكـيــة أمـر مــنـطـقي
ومــقــبـول اذ كــان الــنــاس جـمــيــعـا
مـــتــســـاوين في قـــوتــهم وذكـــائــهم
وثـروتـهم وثــقـافـتـهـم ونـظـرآ لـعـدم
وجـــود مــثـل هــذا الـــتــســـاوي فــأن
حتـديـد عمل الـدولـة بهـذه الـوظيـفة
يـعني خـضوع الـضعـيف الستـبداد
الــقــوي وهـــذا لــيس هــدف وجــود
فـهـوم الصـحـيح للـدولة الدولة فـا
عرفـة ان كل تاريخ االنسان يدرك 
كــان نـــضــاال من اجل الـــتــحــرر من
الـظـلم مــهـمـا كـان شــكـله وايـا كـان
مصدره وفي سبـيل جتنب الـشقاء
واجلهل والـفقـر والضـعف وغـيرها
من الـقيـود التي فـرضتـها الـطبـيعة
عـلى االنـسـان وأحـاطـته بـهـا ال بد
من تـــضـــامن الـــبـــشــر واحتـــادهم
والدولة هي الوسيلة الوحيدة لهذا
الــتـضــامن وهـو هــدفــهـا الــواقـعي
وســـبب وجــودهـــا. وفي ضــوء ذلك
يـــنـــبـــغي أن تـــتـــعـــ وظـــائـــفـــهــا
وأدوارهـا  أمــا اقـتــصــار وظــيــفـة

دفع ضـرائب عـلى الـطـعـام ورسـوم
ا يشكل اجلزء الطابع وغير ذلك 
االكــبــر من نــفـقــات احلــكــومــة امـا
مـطــالـبه االقـتــصـادي فـقــد تـضـمن
دعـــوة صــريــحــة لـــتــدخل الــدولــة
واخــــذ يــــهــــاجـم مــــبــــدأ احلــــريـــة
وبخاصـة من حيث حتديـده وظيفة
الـدولــة ومـفــهـومــهـا وقـدم السـال
نـفـسه الـى الـعـمال كـقـائـد مـن قادة
ــطــالــبـــة بــتــصــمــيم حق حــركــة ا
االنتـخاب وحتدث الـى اللـبرالـي
ــاركــســيــة بــلــغــة الــديــنــامــيــات ا
سائل االجتمـاعية مشـيرا الى أن ا
الـــدســــتـــوريـــة. لـــيـــسـت مـــســـائل
ا هي مـسائل تـبحث قانـونية وا
ـلك الـقوة  وكـان هدفه من فـيمن 
ذلك هـــو حتـــقـــيق الـــتـــعـــاون بــ
العمال والبرجوازية الليبرالية.

وصف مــــــاركـس افـــــكــــــار الســـــال
ـــوجه نــحــو بــاالبـــتــذال وكالمه  ا
الـلـيـبـرالـيـ بـانه بـديـهـيـات وكان
مـاركس يـقـف عـلى الـعـمـوم مـوقـفا
نــاقــدا ومــتــشــكــكــا في انــدفــاعـات
وطــروحــات الســال عـلى الــرغم من
الــعالقـات احلــمـيــمــة الـتي نــشـأت
وتــكـونـت بـيــنــهـمــا. أصــدر السـال
مـــؤلــفـه (مــنــهـج الــعــمـــال) وأتــهم
بـسـبـبه بـإثــارة الـكـراهـيـة من قـبل
الــسـلــطـة وعــلى رأسـهــا بـســمـارك
 Bissmark الـذي كان يـعـمل جعل
ــانـيــا قــويـة ومــوحــدة وقـدم الى ا
احملاكمة وفي دفاعه اشـاد بالطبقة
الـعـامـلـة وتـمـكن بـفـضل مـسـاهـمـة
الـــــعـــــمــــال مـن تـــــكــــويـن احلــــزب
السيـاسي حتت اسم االحتاد العام
ان وقد نـبه السال الى للـعمـال األ
ضــرورة قـيــام الــدولــة بـاالهــتــمـام
بـشـؤون الطـبـقـة العـامـلة من خالل
ـنـتـجة انـشـاء جـمـعـيـات الـعـمـال ا
ـشروع ان واقـتـرح لـتـمـويل هـذا ا
تـــمــــنح الــــدولـــة حق االنــــتـــخـــاب
للـجـميع وان يـصوت الـعـمال بـعد
طـلوبة ذلك الى جانـب القـروض ا
وكــان الســـال يـــخـــتـــلف اخـــتـالفــا
واضــحــا مع مـــاركس واجنــلــز في
الــنـــظــرة الـى الــدولــة  اذ لم يــكن
يـــؤمن بــانـــهــا مــجـــرد اداة في يــد
ـسـيـطـرة وانـهـا لـيـست الـطـبـقـة ا
مرغوبة فيـها لذاتها بل كان يؤمن
بــأن الــدولــة هـي تــوحــيــد لألفــراد

كــانت اشـتــراكــيـة مــاركس تــنـادي
بـثورة الـبرولـيتـاريا الـدولية التي
ـصــالح في كل مـكـان  لــهـا نـفس ا
ضـد تـعسف الـبـرجـوازية الـدولـية.
ـا كــان من الـضــروري لـبـدء ولــكن 
هــــذا الـــــصــــراع أن يــــتـم نــــظــــام
الـتـصـنـيع تــطـوره الـرأسـمـالي من
خـالل مــــروره بـــــكل مـــــراحل هــــذا
ذهب التـطور فـأن مـعتـنـقي هـذا ا
قـســمـوا الــبـلـدان الــصـنــاعـيـة الى
ـا جعل بـلـدان أكثـر وأقل تـطـورا 
اخفاء احلوافز العـاطفية والقومية
ـكـنا ولم تـكن الـرأسـمـالـية أمـرا 
ـانــيـا قـد بــلـغت الــصـنــاعـيـة فـي ا
ـســتـوى الـذي يــجـعل مـن نـبـوءة ا
مــاركس أمـــر قــائــمـــا اذ كــانت اقل
وبدأ تـطـور من انـكلـتـرا وفـرنـسا  
الــوضع يــتــغــيــر بــعــد عــام 1848
ــانــيـة حــيث أخــذت الـصــنــاعـة األ
تـنـمـو وتـتـطـور بـخـطـوات سـريـعة
وكـبيـرة فازدادت الـطـبقـة العـمالـية
عــددا وبــدأت مــشــكـلــتــهــا تــفـرض
نــفـســهــا بـصــورة مــفـاجــئـة وقـام
ــاني االقــتــصــادي االشـــتــراكي األ
الســال   Lassalبـــالـــتـــنـــبـــيه الى
حتــــوالت الــــوضع االجـــــتــــمــــاعي
ومشـددا على وعي الطـبقة الـعاملة
لــتـــألــيف حـــزب ســـيــاسي جـــديــد
يـــتــوخـى غــايـــة أرادهــا أن تـــكــون
عـمـلـيـة وواضحـة وقـابـلة لـلـتـحقق
بـــســـرعـــة فـــحـــددهـــا في مـــطـــلب
سياسي هو حق التصويت العام.
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 وفي مـطـلب اقـتصـادي هـو تـأليف
جمعيات تعاونـية تساعدها الدولة
لـغـرض حــمـايـة الـعــمـال من تـدني
ستوى الذي يفترضه األجور الى ا
قـــانــون األجـــر احلـــديــدي فـــجــاء
قـانون  1848الـذي قـضى بـاعـطـاء
حـق الـــتـــصـــويـت في االنـــتـــخـــاب
جلـمـيع الــذكـور الـبـالــغـ تـرجـمـة
عمـليـة للمـطلب الـسياسي غير ان
هـذا القـانـون حتـول في عام 1849
نح حق االنتخاب الى الى قانون 
ــا ثـالث طــوائـف تــتـــدرج طـــبــقـــا 
تؤديه من ضـرائب مبـاشرة وبذلك
حـــرم الـــعـــمــال وأفـــراد الـــطـــبـــقــة
الــبــرجــوازيـة الــصــغــيــرة من هـذا
احلـق تــقــريــبــا بــيــنـــمــا اســتــمــر
اسـتغاللـهم بـشكل غـيـر مبـاشر في
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وتنقـسم االحزاب السـياسيـة فيها
ـينـية الى مـجمـوعتـ يسـارية و
وهذه االحزاب ليست كـثيرة العدد
وظـف فـحسب بل فـيـها احـزاب ا
ـا فيـها احـزاب جمـاهيـرية اكـثر 
وان هــذه االحـزاب لــهـا تــاثـيـر في
الرأي العام الفرنسي وان تاثيرها
كبـير في االنتـخابات وان تـاثيرها
ـتـد الى شـتئ مـنـظـمـات نـقـابـية
ومــهــنـيــة وعــائـلــيــة وتـربــويـة او
ثــقــافــيــة لــهــا في غــالـب االحــيـان
صوت مؤثر على االحزاب وتتبنى
مواقف مشـتركة او مـوحدة وهكذا
فـان الـنـظـام الـسـيـاسي الـفـرنـسي
يـتـسم بـتعـدد االحـزاب االمـر الذي
يــجــعل اتــخـاذ الــقــرارات مــعــقـده
نـســبـيـا" السـيــمـا في الـســيـاسـيـة
اخلــارجـيــة االمـر الــذي يـؤدي الى
ـفـرده عــدم اسـتـحــواذ اي حـزب 
لـتــكــوين اغــلــبــيــة في اجلــمــعــيـة
الــتـشــريــعـيــة وهــذا مـاحــصل في
اجلمـهوريـة الرابـعة ومن االحزاب
الــســيــاســيــة الـفــرنــســيــة احلـزب
االشــتــراكي واحلـــزب الــشــيــوعي
وحــزب اجلــبــهــة الــوطــنــيــة وهي
احــــزاب يـــســـاريــــة امـــا االحـــزاب
الـيـمـيـنيـة فـهي حـزب الـتـجمع من
اجل اجلمهورية واالحتاد من اجل
ـقــراطـيـة الـفــرنـسـيـة وحـزب الـد
ــقـراطي الــوسط ان الـنــظــام الــد
الـفـرنـسـي فـيه خـفـايــا تـؤثـر عـلى
الـســيــاســة الـفــرنــســيـة داخــلــيـا"
وخارجيا" وهي نقابات وجمعيات
عــمــالــيــة تــرتــبط مــصــاحلـهــا مع
بـعـضـهـا ان االحــزاب الـسـيـاسـيـة
تــكـون لــهـا دور مــســيـطــر عـنــدمـا
تــكــون مــســيــطــره فـي اجلــمــعــيـة
الـوطـنـيـة ان الــدسـتـور الـفـرنـسي
يــلــزم الــســيــاسـة والــســيــاســيـ
بـاتــخـاذ مــواقف تـكــون مـصــلـحـة
فــرنــســا االقـتــصــاديــة هي االولى
وهـذا مـا ركـز عـلـيه دسـتور 1958
دسـتور اجلـمهـورية اخلـامسـة اما
مـوضــوع الـصــحـافـة فــان وسـائل
االعـالم تــــــودي دورا" كــــــبــــــيـــــرا"
واســـاســيــا" في صــيـــاغــة الــفــكــر
الـسـيـاسي لـلرأي الـعـام الـفـرنسي
وان الـصـحافـة الفـرنـسيـة التـشكل
بــالــضـــرورة تــعــبــيــرا" عن الــراي
الـعــام الـفـرنــسي بل لــهـا دور هـو
الــعــكس تــمـامــا" اي انــهــا تــخـلق
جــــمــــهــــور يــــتــــبـــنـى افــــكــــارهـــا
ومـنـطـلـقـاتـهـا اي هي وسـيـلـة بث
ـكن ان ودعــوى الفـكــار مــعـيــنــة 

نقول بشكل ادق ان كل صحيفة هي
اداة اديــولـوجــيه هــدفــهـا صــيــاغـة
ـنــتـشـرة من جـهـة وزرع ـفـاهـيم ا ا
ونــشــر مــفــاهــيم جــديــدة من جــهـة
اخـــرى وفـــيـــمـــا يـــخص الـــصـــراع
العربي الصهيوني فان الصهيونية
كن ان واعـيه للـدور الفـعال الـذي 
تــــؤديـه وســـــائل االعـالم بـــــالــــذات
الــصـــحــافـــة في خــدمـــة اهــدافـــهــا
الـسـيـاســيـة لـذلك فـقـط عـمـلت عـلى
خـلق جهـاز اعالمي كـثيـف متـواجد
في كل مكان اي انهـا جندت وسائل
اعـالمــيـــة مـــؤثــرة الظـــهـــار صــورة
ـشـرقة ولـتبـريـر وتمـرير اسـرائيل ا

سياستها.
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 فــان االعالم الـفـرنــسي مـرتـعـا" بال
حــدود لـذلك فــالــفـرنــسي كــان يـرى
االمــور فـي شــرق االوسط من خالل
مـــنــــظـــور صـــهـــيـــوني وان االعالم
الفرنسي الذي مال الى الصهيونية
اخـذ يـفـسـر قـرار مـجـلس االمن رقم
 181لــســنــة  1947لـــيس تــقــســيم
االرض بـل هـــــــــو اســـــــــتـــــــــعــــــــادة
الـصهـيونـية حـقهـا التاريـخي الذي
ســلــبه الــعــرب واغــتــصــبــوه خالل
قرون عديدة لذا فـالصراع لم ينضر
له اال مـن خالل وجـــــهــــة الـــــنــــظــــر
الـصـهـيـونـيـة واذا عـددنـا الـصحف
االقــلـيــمـيــة جنـد امــا انـهــا صـحف
وله من قـبل الصهـيونيـة او انها
صـحف يـرأس حتـريـرهــا صـهـايـنـة
معـروف في توجـهاتـهم ان الشعب
الـفـرنـسـي معـروف بـحـب مطـالـعـته
للـصحف حيث ان الـصحف فرانس
سوار والفيجارو واالوراروار تطبع
حــوالي مـــلــيـــون نــســـخه وتـــتــسم
بـاديــولـوجــيـا هــذه الـصـحـف انـهـا
عـرقـيـة عـنـصـريـة كارهـه لكـل عربي
وانـــهــا من نــاحــيـــة اخــرى مــنــابــر
اعالمـية مـواليـة لـلصـهيـونيـة حتى
شـكلة الـيهودية النـهاية لـذلك فان ا
وحــضــارة احلــركــة الـصــهــيــونــيـة
تـعـدان من االطـروحـات الــرئـيـسـيـة
ـمـارسـات وتـركــتـكـز عـلـى تـبـريــر ا
الــصــهــيــونـيــة وتــشــويه الــنــضـال
الــفــلـســطــيــني وحتــريض من اجل
مــســـاعـــدة اســرائـــيل ومـــهــاجـــمــة
احلـكـومة الـفـرنسـيـة عنـدمـا ترفض
السياسة االسرائيلية هذا ما كتبته
الــصــحف الــفــرنــســيـة خـالل حـرب
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وظــيـفــة االفـراد. وكــان مـا في األمـر
هو أن توسيع نطاق وظائف الدولة
ـــــكن يــــجب ان الـى أقــــصى حــــد 
يــنــتــهي عــنــد احلــدود الـتـي يـؤدي
ـو االقتـصاد جتـاوزها الى عـرقلـة 
والـــرفـــاه وفـي ضـــوء هـــذا الــــفـــهم
تـتــحـدد مـواقف اشــتـراكـيــة الـدولـة
جتاه االنتـاج والتوزيع  فمن حيث
ـــــكـن لـــــلـــــدولــــة ادارة االنـــــتـــــاج 
ــشـــروعــات مـــبــاشـــرة ومــراقـــبــة ا
شروعـات الفرديـة وعليهـا القيام وا
شـروعات في أية صنـاعة تتطلب با
ـصــلــحــة الـعــامــة بــانـشــائــهـا او ا
احملافـظة عـليـها او هي بـحاجة الى
ادارة واحــــــدة فـي الـــــــبالد ولـــــــكن
وحدتها تؤدي الى خلق االحتكارات
ـسـتـهلك  أما من وتـهـدد مـصـالح ا
حيث التـوزيع فأن اشتراكـية الدولة
ـنظم باألرباح وبحق تعترف بحق ا
أصـحاب رؤوس األمـوال بـالفـائدة 
وتـرى ضـرورة وجـود تـكـافئ تـعادل
ـغاالة ال ـنع ا بـ األربـاح بشـكل 
ســيــمــا عــنـدمــا تــكــون نــاجــمـة عن
ظـروف واوضاع اقـتصـادية ال يـبذل
ــنـظـم جـهــدا يــذكــر في احلــصـول ا
عليها  وفيما يتعلق باألجور فأنها
تــــرى ضــــرورة حتــــديــــدهــــا عــــنـــد
وترى ـسـتـوى الالئق بـاالنـسـان   ا
ـضـمار اشـتـراكـيـة الدولـة في هـذا ا
ــبــاد الــعــادلــة كــفــيــلــة أن هــذه ا
نـاقـشة من ـحـاربة مـا يـنتـج عن ا
تراكم اعتباطـي للثروات في يد عدد
مـحدود من األفـراد.وتـشكـل القـاعدة
ـا يـتالءم مع األخـالقـيـة لـلـتــوزيع 
شـعور الـبـشر في كـل زمان ومـكان 
وتـمثل الـضريـبـة وسيـلة الـدولة في
تـطــبـيق هــذه الـقــاعـدة فــالـضـرائب
ـغاالة في تراكم التـصاعـدية تـمنع ا
األمـــوال والــثــروات كــمــا تـــتــمــكن
الـــدولـــة من خـالل اســـتـــخـــدامـــهـــا
حلــصــيــلــة الـضــرائـب من حتــسـ
ورفع مــــســـتـــوى حـــيــــاة الـــعـــمـــال
والفقراء على حساب االغنياء  وقد
وجـدت اشتـراكـية الـدولة تـطـبيـقات
فـعليـة لهـا تمـثلت  بقـوان الـتأم

ـرض والــعــجـز االجــتـمــاعي ضــد ا
والــشــيــخــوخــة  الــتي صــدرت في
انيـا ب عامي 1881- 1889 في أ
اطـــار الــتـــدابـــيــر الـــتي وضـــعـــهــا
ـاني بـسمـارك لـعزل االمـبـراطور األ
الـعــمـال عن تـأثــيـرات االشـتــراكـيـة
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كـمـا جتـسـدت أيضـا في تـشـريـعات
صدرت على عهد االمبراطور غليوم
الــثــاني عــام  1890وقــصــد مــنــهــا
حــمـايــة الــعــمــال من خالل حتــديـد
ساعـات العـمل والراحـة األسبـوعية
والشروط الـصحية وتفـتيش العمل
.... وغــيـر ذلك ولم يــقــتـصــر األمـر
انيا بل شهدت على ما جـرى في أ
دول أوربـيـة أخــرى اتـخـاذ تــدابـيـر
شاركة معيـنة سمـحت للعمـال من ا
في احلــكـم عــلى نــحــو مــكــنــهم من
صاحلهم فرض القوان الضـامنة 
وحـــــقـــــوقــــهـم من قـــــبــــيـل: فــــرض
الـضـرائب الـتصـاعـديـة عـلى الدخل
والتأم االجتـماعي وتدخل الدولة
حلمـايـتهم من خالل مـراقبـة ظروف

وشروط العمل. 
ومـا أن شـارف القـرن الـتـاسع عـشر
عــــلـى نــــهـــــايــــتـه حــــتـى شــــهــــدت
اجملـتــمـعــات األوربـيــة تـوســعـا في
ـيـدان مـديـات أنـشـطــة الـدولـة في ا
ـشروعات الـعامة االقتـصادي مثل ا
ـــواصالت كـــالــطـــرق والـــبـــنـــاء وا
والـــكـــهـــربـــاء... الخ ولم يـــكـن هــذا
الـــتــــوسع مـــنــــفـــصال عـن جـــمـــلـــة
التغيـرات االجتماعيـة واالقتصادية
ا أدى الى ازدياد التي حـصلت  
ــــان بــــأهــــمــــيــــة دور الــــدولـــة األ
وبقـدرتـها في هـذا اجملال  كـما أنه
لم يــكن مــنـفــصال عـن الـســيــاسـات
الـتي انتـهجـتـها الـدولة في حتـقيق
ـــواءمـــة بـــ مـــصــالـح الـــعـــمــال ا
ـالـكـة دون أن ومـصـالح الـطـبــقـة ا
يــتــرك ذلك أيــة تــصـرفــات ســلــبــيـة
ومــــخــــاوف من لــــدن الــــطــــبــــقـــات
ـواقف ــتــبــايــنــة ا االجــتــمــاعــيـة ا

صالح.  وا
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ـنظـمة وإدارتـها أسـاساً عـلى مدى وجـود حاجة تتوقف ا
ـنظمة وإدارتها في اجتماعـية معينة  ,وعلى مدى توفيق ا
تقسـيم أعمال أو خدمات بذاتـها يبما يحـقق إشباعاً لتلك

احلاجات . 
نظمة واإلدارة وحركية اجملتمع وهناك تالزم ب حركية ا
 ,يـنـشـأ عـنه تـيـار يـؤدي إلى تـفـاعـل بـ األفـراد وأهداف
نظـمة وإدارتها والـبيئة   ,ويعتـمد كل منهـما على اآلخر ا
في ســبـيل حتـقــيق األهـداف . فـاإلدارة مـن أهم الـعـوامل
الـتـي تـؤثــر في اجملــتـمع  ,كــمــا أنـهــا تــتـأثــر بــالـصــفـات

االجتماعية والسلوك االجتماعي 
نـظمة الـتي يشـرفون علـيها  ,فهـناك مجـتمعات ألعـضاء ا
تسـبب مـصاعـب شديـدة لإلدارة عـندمـا تـسوس أمـرها .
وهناك (حسـ عبد احلـميد أحـمد رشوان  2006 :157 ),
كن , مـجتـمـعات مـتـكـاسلـة يـكـتفي فـيـهـا الفـرد بـأقل مـا
ويـرفض أن يـعمل أي عـمل ينـتج له دخالً زائـداً عن احلد
األدنـى وحـتى لـو لـوكـان وقـته غــيـر مـشـغـول  . وفي مـثل
ـقـدار هـذه اجملــتـمـعـات جنــد اإلدارة مـحـددة نـشــاطـهـا 
نفـذين لبرامـجها ـكن أن تسـتخلـصه من ا اجلـهد الذي 
نـظمـات واإلدارات فيـها وسيـاسـاتهـا . وعمـوماً تـسـعى ا
إلـى حتـقــيق مـجــمـوعــة من األهـداف االجــتـمــاعـيــة وعـلى

النحو اآلتي :
 1- القضاء على البطالـة بأعتبار أن تشغيل األفراد هدف
اجــتــمــاعي  ,لــلــعــمل عــلى الــقــضــاء عــلـى بــؤر الــفــسـاد
االجتـماعي واألمراض االجـتماعيـة اخلطيرة الـتي تفرزها

البطالة . 
2- تطـوير هـيكل الـقيم والـعادات والـتقـاليـد بالشـكل الذي
يـتوافق مع احتيـاجات التنـمية االقتـصادية واالجتـماعية ,
ــا يـتــيح الــقـضــاء عـلى الــسـلــوكـيــات الـضــارة بـالــفـرد

واجملتمع .
توازنة ب مختلف مناطق 3- حتقيق التنمية االجتماعية ا
الدولة  ,وذلك بتطوير أقاليم ومـحافظات البلد ورفع معدل
ناطق التي اثلـة أو قريبة من بـاقي ا حتضـرها لتصـبح 

سبقتها في التحضر . 
4- حتـقــيق االســتــقـرار االجــتــمـاعي واإلقـالل من حـاالت
التوتر والقلق االجتماعي  ,وذلك بتوفير احتياجات أفراد

اجملتمع من السلع واخلدمات  .
5- حتقيق الـعدالة في توزيع الـثروة واإلنتاج  ,كي يتحقق
ا يـنعـكس على عنـصر الـرضـا النـفسـيألبنـاء اجملتـمع و

أدائهم الوظيفي وسلوكياتهم االجتماعية .
وإيجاد 6- إذكاء روح الـتعاون  ,والعـمل كفريق مـتكامل  ,
ـنــظـمـات عالقــات مـتـطــورة بـ جــمـيع الــعـامــلـ وبــ ا
ــوزعـ ــنــظــمــة كــاجملــهـزيـن ا األخــرى ذات الــعالقــة بــا

ستهلك . وا
 W¹—«œ« VO UÝ«

وتلـعب الـعوامل االجـتـماعـيـة في اجملتـمع دوراً مـؤثراً في
األسالـيب اإلدارية التي تـستخدمـها اإلدارة العامـة كونها
نـظمة في حتـليـلها لـلفرص والـقيـود االجتمـاعية تسـاعد ا
الــقـائــمــة في الــبـيــئــة .أيـضــاً جنــد أن شـيــوع الــتـقــالــيـد
رونة الـتي تلتزم االجـتماعيـة والتمسك بـها يحـدد درجة ا
ـشــكالت الـسـلــوكـيـة ـنــظـمــات في مـعـاجلــة ا بـهــا هـذه ا
تعـامل مـعها . كـما تـؤثر هذه الـتقالـيد على للـعاملـ وا

نظمات .  معايير أنشطة األدداء التي تقوم بها هذه ا
ـؤشرات ـعـيـشـة أحـد ا ـاط الـسـلـوك وأسالـيب ا وتـعـد أ
التي تـستـخدم في تـميـيز مـجتمـع عن آخر أو جـماعة عن
غــيـرهــا من اجلــمـاعــات األخـرى  ,وهي تـعــد كــذلك أحـد
ـنـظـمات واإلدارات  ـة الـتي تـؤثـر عـلى ا ـؤثـرات الـقـد ا
ــاط وتـــلك ـــنـــظـــمــة الـــتـي ال تــضـع هـــذه األ حـــيث أن ا
األســالـيب في أعــتـبــارهــا عـنــد وضع سـيــاسـتــهـا يــكـون
مــصـيــرهــا الـفــشل في حتــقــيق أهــدافـهــا . لــذا كـان من
الضروي للمنظمات أن تضع في حسبانها توقعات أفراد
ـسـتــفـيـدين من خـدمـاتـهـا واحـتـيـاجـاتـهم الـتي اجملـتـمع ا
تــتـمـاشى مع قــيم وتـقـالــيـد اجملـتـمع  ,ومن ثم تــكـون تـلك
السلع واخلـدمات محققة لـرغباتهم ومحقـقة لطموحاتهم ,
وبذلك تـضمن خلق عالقـات إيجابـية مع مكـونات اجملتمع
تـنوعـة . ويالحظ  هنـا أن القـوى االجتـماعـية ال تخـتلف ا
فـي تــركــيـبــهــا من بــلــد إلـى آخـر فــحــسب  ,بـل تـخــتــلف
ــنـاطق داخل الــبـلــد الـواحـد  ,وتــؤثـر الــقـوى بــأخـتالف ا
ـاسات االداارة نـفـسـها ,فـنمط ط و االجـتمـاعـيـة عـلى 
اإلدارة األمـــريــكــيــة يــخـــتــلف عن مــثـــيالتــهــا في أروربــا
تغـيرات االجـتمـاعية لـلبـيئـة عند واليـابان .وتـبدو أهـميـة ا
التـخطيط ألستـغالل الفرص البـيئية  في األسـواق احمللية
والدولـيـة بـقـصـد حتـقـيق أهـداف جتـاريـة أو صـنـاعـية أو
خـدمـية  ,ألن األسـواق تتـكـون من مـجـمـوعـات من الـناس
يـحـمــلـون طـبـائع وسـلـوكــيـات مـخـتـلـفـة بــحـسب بـيـئـاتـهم
ويــتـأثـرون بــالـعــديـد من الـقــوى الـنــفـسـيــة واالجـتـمــاعـيـة
ويــتـفـاعـلــون في إطـار مـجـمــوعـة مـتـداخــلـة من الـعالقـات
تـشـابـكة بـيـنهـم وب مـحـيطـهم الـبـيئي ومـا يـحـتويه من ا
مـتـغيـرات سـيـاسيـة واقـتصـاديـة واجتـمـاعيـة . وعـلى هذا
فــأن حتـلــيل اجلــوانب االجــتـمــاعــيـة والــنـفــســيـة لــلــبـيــئـة
ـهـام الرئـيـسـية لإلدارة . والـقـيام اجملتـمـعيـة يـعـتبـر من ا
بهـذا التحـليل يستـدعي من اإلدارة الرجوع إلى مـجموعة
ـؤثـرات الـقـولى االجـتـمـاعـيـة كـاجلـوانب الـيـمـوغـرافـيـة وا

كتسبة واحلضارة القائمة .     النفسية والعادات ا
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