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تقدمي

نظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية وم�ؤ�س�سة فريدري�ش
�إيربت بتعاون مع �شعبة القانون العام والعلوم ال�سيا�سية بكلية احلقوق
جامعة حممد اخلام�س �أكدال -الرباط ،ندوة وطنية حول مو�ضوع
«الأحزاب ال�سيا�سية يف املغرب  :متطلبات التطوير وتكري�س االختيار
الدميقراطي» ،وذلك �أيام  15 ،14 ،13فرباير  2013بالرباط� ،ساهم فيها
وتابع �أ�شغالها فاعلون �سيا�سيون ،مدنيون وجامعيون وعدد من الطلبة
الباحثني وممثلي و�سائل الأعالم.
ويندرج تنظيم هذه الندوة ،يف �سياق االهتمام الذي يوليه مركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية مل�صاحبة التطورات التي تعرفها
بالدنا يف جمال البناء الدميقراطي ،و�صيانة حقوق الإن�سان ،من خالل
توفري ف�ضاءات للتفكري اجلماعي والتناظر وتبادل الر�أي يف كل ما يتعلق
بق�ضايا حقوق الإن�سان والدميقراطية و�سبل تكري�سها وتطويرها ،وجتاوز
املعيقات القانونية وال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية والثقافية التي تعرت�ضها.
كما يندرج انخراط ودعم تنظيم هذه الندوة من طرف م�ؤ�س�سة
فريدريك �إيربت يف �إطار توجه هذه امل�ؤ�س�سة املرافق للتحوالت الدميقراطية
التي من بني مرتكزاتها اعتبار الأحزاب ال�سيا�سية عن�رصا �أ�سا�سيا ومهيكال
يف كل نظام دميقراطي  �أو يتوجه نحو البناء الدميقراطي.
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ومن هذا املنطلق ،كانت الندوة فر�صة لفتح نقا�ش هادئ وعميق
حول خمتلف الإ�شكاالت وامل�ؤاخذات واالنتقادات التي يثريها امل�شهد
احلزبي باملغرب� ،سواء تلك املرتبطة بالأحزاب كف�ضاءات للمواطنة
وجتديد التعاقد ال�سيا�سي� ،أو ما يتعلق بق�ضايا التمايز الإيديولوجي
والربناجمي �أو ما يهم احلكامة احلزبية وجتديد النخب والدميقراطية
الداخلية ،ف�ضال عن الق�ضايا التي يثريها فعل الأحزاب ال�سيا�سية داخل
امل�ؤ�س�سات التمثيلية والتنفيذية يف عالقة مبتطلبات النجاعة وامل�ساءلة؛
وذلك كم�ساهمة للوقوف على واقع الأحزاب ال�سيا�سية باملغرب والدور
املنوط بها يف دمقرطة الدولة واملجتمع ،والرقي بالأداء الدميقراطي على
خمتلف امل�ستويات ،خدمة لق�ضايا احلرية والعدالة االجتماعية ،خا�صة
بعد التطورات ال�سيا�سية والد�ستورية التي عرفها املغرب والأدوار اجلديدة
التي �أوكلها د�ستور  2011للأحزاب ال�سيا�سية ،وحتديات احلراك يف املنطقة
والأ�سئلة التي طرحها على م�ستوى املمار�سة ال�سيا�سية واحلزبية.
لقد مت التطرق �إىل حماور الندوة  بنف�س نقدي من مقاربات وزوايا
نظر خمتلفة ،ولكنها تلتقي على عدم تبخي�سها للأحزاب ال�سيا�سية
والأدوار املنوطة بها حاليا ،وتلك التي لعبتها فعال من �أجل تقدم
البالد نحو البناء الدميقراطية .وقد ثم الت�أكيد على �أن تر�سيخ املمار�سة
الدميقراطية يتطلب بال�رضورة �أحزابا قوية ذات هوية متميزة ،م�ؤهلة
فكريا �سيا�سيا وتنظيميا وعلى م�ستوى التدبري الداخلي ،لها من املوارد
وامل�ؤهالت املادية واملعنوية والب�رشية وال�ضمانات القانونية ما ميكنها من
املناف�سة الدميقراطية النزيهة وال�رشيفة واملحافظة على ا�ستقالليتها ك�ضامن
�أ�سا�سي مل�صداقيتها ،ومتثني �أو ا�سرتجاع  ارتباطها باملواطن الذي ي�شكل
منبع قوتها ،خا�صة يف �إطار التحوالت التي عرفها العامل على م�ستوى
�أدوات وو�سائل الت�أطري والت�أثري يف الر�أي العام.
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وقد �أبانت �أ�شغال الندوة �أي�ضا ،التي �شارك فيها فاعلون من خمتلف
التوجهات الفكرية وال�سيا�سية واحلزبية� ،أنه ب�إمكاننا النقا�ش والتحاور،
دون مزايدات ،يف واقعنا بروح تطبعها امل�س�ؤولية وعمق الإن�شغال
مب�ستقبل ق�ضايانا باكراهاتها وتعقيداتها وحتدياتها ومتطلباتها  .
�إن الإميان الرا�سخ بالدور الهام الذي ت�ضطلع به الأحزاب يف الأنظمة
الدميقراطية ،وب�أهمية التفكري اجلماعي من خالل ف�ضاءات م�شرتكة
متكن من تعميق الت�أمل يف خمتلف التحديات والق�ضايا املرتبطة بالعمل
ال�سيا�سي واحلقل احلزبي باملغرب ،هو ما يجعلنا ن�أمل موا�صلة العمل
بخ�صو�صه من خالل حماور جديدة يف براجمنا القادمة.
�إننا �إذ نقدم الأ�شغال  الكاملة لهذه الندوة  والتقرير الرتكيبي حولها
يف هذا الكتاب ،نود �أن نتوجه بال�شكر �إىل �شعبة القانون العام والعلوم
ال�سيا�سية بكلية احلقوق جامعة حممد اخلام�س �أكدال -الرباط التي
واكبتنا يف هذه الندوة ،و�إىل كل من �ساهم فيها من رواد وفاعلني
�سيا�سيني ومدنيني و�أكادمييني وباحثني و�شباب و�إعالميني.
�إن الهدف هو و�ضع خال�صات هذه املحطة رهن �إ�شارة كل املعنيني
بق�ضايا التحول الدميقراطي للوقوف على ما حتقق من مكت�سبات ،وعلى
مواطن اخللل التي تعيق التقدم و�أدوار كل واحد يف هذا امل�سار الذي
قد يرهن م�ستقبل الدميقراطية يف املغرب ،و�ضمنها بدرجة بارزة واقع
ومكانة الأحزاب ال�سيا�سية يف هذه الدينامية.
احلبيب بلكو�ش
رئي�س مركز درا�سات حقوق
الإن�سان والدميقراطية

كري�ستينا بريك
املمثلة املقيمة مل�ؤ�س�سة فريدري�ش
�إيربت الرباط
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�صورة عامة جلانب من احل�ضور

			
			

الورقة التقدميية

لي�ست �أهمية الأحزاب ال�سيا�سية ،كظاهرة را�سخة يف النظم ال�سيا�سية
احلديثة ،يف حاجة للمزيد من الإثبات �أو التربير .وب�رصف النظر عن �أي
�أحكام قيمة حول هذه الظاهرة ،ميكن اجلزم ب�أن جل النظم ال�سيا�سية
احلديثة تظل يف �أ�سا�سها نظما حزبية� ،سواء �أكانت دميقراطية �أم �سلطوية،
تعددية �أم �أحادية .و ُي َع َّرف احلزب ال�سيا�سي عموما ب�أنه عبارة عن جتمع
طوعي لأفراد توحدهم �أفكارهم و�أهدافهم بهدف الت�أثري يف القرار
ال�سيا�سي �أو الو�صول �إىل ال�سلطة من �أجل تطبيق هذه الأفكار .هذا الفهم
للأحزاب ال�سيا�سية امل�ستوحى من جتارب الدول ذات الدميقراطية العريقة
يكاد ي�صطدم بخ�صو�صية املغرب تاريخيا و�سيا�سيا .ف�إذا كان هناك من
يذهب �إىل �أن هذا التعريف ين�سحب �أي�ضا على الأحزاب املغربية بالنظر
�إىل جتذر الظاهرة احلزبية يف البالد واعتناق نهج التعددية منذ فجر
اال�ستقالل وتطور الرت�سانة القانونية امل�ؤطرة للعمل احلزبي باملغرب ،ف�إن
العديد من القراءات تزعم �أن هذا التعريف ال ي�ستقيم يف احلالة املغربية
لأن دور الأحزاب ال�سيا�سية يكاد يكون هام�شيا يف ما يتعلق بت�سطري
االختيارات الكربى وال�سيا�سات العامة للدولة ،وهو ما يجعل وظيفتها
تنح�رص يف مواكبة وت�رصيف هذه ال�سيا�سات.
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وبغ�ض النظر عن مدى �صحة هاتني الأطروحتني ،ميكن اجلزم ب�أن
أقرها املغرب م�ؤخرا �أفرزت و�ضعا م�ؤ�س�ساتيا
الهند�سة الد�ستورية التي � َّ
جديدا تلعب فيه الأحزاب ال�سيا�سية دورا حموريا ،ذلك �أن التن�صي�ص 
ال�رصيح على ف�صل ال�سلط وتوازنها وتكري�س  الوظائف الت�أطريية
والتمثيلية للمنظمات احلزبية والت�شديد على نزاهة االنتخابات وكذا
ربط ت�شكيل احلكومة بنتائج االنتخابات الت�رشيعية كلها مقت�ضيات
د�ستورية جديدة من �ش�أنها دعم الدميقراطية التمثيلية و�إعادة االعتبار
للوظيفة احلزبية يف النظام ال�سيا�سي املغربي.
والواقع �أن املغرب يجتاز مرحلة دقيقة ومف�صلية من تاريخه بف�ضل
تقاطع م�ؤثرات احلراك العربي واحلراك ال�سيا�سي الداخلي منذ بداية
ال�سنة املا�ضية .ففي غ�ضون �أقل من �سنة ،تغريت معامل ال�سيا�سة وانتقلت
�إىل ف�ضاءات ال�شارع العام ومل تعد املطالب ال�سيا�سية ت�سلك قنوات
الو�ساطة الر�سمية التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات التمثيلية وعلى ر�أ�سها الأحزاب
ال�سيا�سة.
ولعل �أقوى مظاهر �ضعف امل�شهد احلزبي يف املغرب ت�ؤول ،يف
نهاية املطاف� ،إىل عجز الأحزاب عن اال�ضطالع بوظائفها الت�أطريية
ٌ
عزوف
والتمثيلية �إزاء املواطنني ،ق�صو ٌر وظيفي قابله ،من اجلهة الأخرى،
متنام للمواطنني عن امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية للبالد ،وذلك بداللة
ٍ
�شواهد عدة لعل �أَبلغها التدين امللحوظ يف الإقبال على الت�صويت
يف اال�ستحقاقات االنتخابية الت�رشيعية واملحلية .وقد �أعاد هذا امل�سار
املتعرث للدميقراطية التمثيلية يف بالدنا �إ�شكالية احلزب ال�سيا�سي �إىل
الواجهة ،و�أخذت الأ�سئلة تتنا�سل حول مكمن اخللل و�سبل العالج :هل
تكمن العلة يف انعدام الو�ضوح الإيديولوجي لدى العديد من الأحزاب
املغربية ؟ هل يتعلق الأمر بغياب الربنامج ال�سيا�سي الدقيق احلامل
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مل�رشوع جمتمعي وا�ضح املرجعيات والأهداف؟ هل يعود اخللل �إىل
املنظومة القانونية امل�ؤطرة للعمل احلزبي وخا�صة قانون الأحزاب ال�سيا�سية
والن�صو�ص املنظمة لالنتخابات والعمل الربملاين؟ �أم �أن الأمر يتعدى ذلك
�إىل �أ�سباب بنيوية �أ�سا�سها خلل هيكلي يف منظومة �إنتاج النخب ومنط
التفاعل بني الدولة والأحزاب ؟ �أم �أن الأمر مرتبط مبقاربة حتكمية لدى
الدولة اجتاه الأحزاب؟
و�أ ًّيا كان اجلواب ،ف�إن املت�أمل للم�شهد ال�سيا�سي يف املغرب يجد
�صعوبة ال تنكر وهو يواجه غزارة ما تطرحه الظاهرة احلزبية ،كعامل
�أ�سا�سي �ضمن هذا امل�شهد ،من حتوالت وتفاعالت ،وما تطرحه معاينته
من �أ�سئلة و�إ�شكاالت ،الأمر الذي يجعل هذه الظاهرة تبدو وك�أنها ،يف
العموم ،حالة خا�صة ،بل ا�ستثنائية� ،أو لنقل بتعبري ملطف ،ظاهرة توحي
لقارئها ب�أنها غري تامة ال�شكل وال منتهية الت�شكل ،ال جتدي فيها القراءة
امل�سلحة بنظريات ومناهج و�أمناط جاهزة ما مل تكن م�شفوعة بح�س 
نقدي يفكك قبل �أن يفهم ويركب قبل �أن ي�ستنبط ،ويراعي التجربة
وخلفياتها التاريخية وال�سو�سيو -ثقافية.
ويزكي هذا الت�شخي�ص  النقدي للظاهرة احلزبية باملغرب �أغلب
املقاربات التي اهتمت بتاريخ الأحزاب املغربية واتخذت من حتليل �سلوكها
ال�سيا�سي ومراقبة عالقاتها بالفاعلني الآخرين مو�ضوعا لأبحاثها .بل
هناك من يزعم �أن نظام التعددية احلزبية ،املعزز ب�أدوات الت�أطري والتقطيع
االنتخابي� ،إمنا يروم بالأ�سا�س منع �أي حزب من احل�صول على الأغلبية
املطلقة ،ذلك �أن التاريخ ال�سيا�سي واالنتخابي للمغرب ينبئنا �أن تدبري
ال�ش�أن العمومي يكون عادة من خالل حزب يتم متكينه من احلكومة
با�سم الأغلبية ليتم توظيفه لتنفيذ خيارات الدولة.
9

وبالرغم من �أن الظاهرة احلزبية يف البالد النامية تكاد تت�شابه من
حيث املالمح واخل�صائ�ص  الكربى ،ف�إن الن�سق احلزبي املغربي يتفرد
ببع�ض املميزات عن غريه يف جل الدول العربية .ولعل �أبرز خا�صية يف
هذا الإطار تكمن يف جتذر الظاهرة احلزبية يف املغرب وارتباط ن�ش�أتها
بالكفاح الوطني �ضد اال�ستعمار .فقد عرف املغرب قبل اال�ستقالل وبعده
مبا�رشة تقاطبات �سيا�سية حمكمة التنظيم ومتباينة الر�ؤى واملرجعيات.
وهو ما غذى النزوع املبكر نحو �إقرار التعددية احلزبية ب�رصيح الن�ص 
القانوين �سنة  1958والد�ستوري �سنة  .1962وميكن اجلزم ب�أن م�أ�س�سة
هذه التعددية �شكل ا�ستثناء وا�ضحا على م�ستوى النظام الإقليمي
العربي الذي ت�أرجحت نظمه ال�سيا�سية بني حظر �رصيح للعمل احلزبي
(ليبيا ،اململكة العربية ال�سعودية )...وتكري�س  لنظام الأحادية احلزبية
(م�رص النا�رصية� ،سوريا ،اجلزائر قبل �سنة .)1989
�إال �أن هذا التميز ،ال يلغي كون امل�شهد احلزبي كان حمط جتاذبات
�سيا�سية قوية بني املوالني لل�سلطة واملعار�ضني لها ،والتي قادت �إىل
مواجهات متعددة وعنيفة �أحيانا ،ومع �أن هذه املواجهات مل ت�صل
عموما �إىل قطيعة نهائية بني الأحزاب املعار�ضة والدولة ،ف�إنها دفعت
هذه الأخرية يف مراحل حمددة �إىل «ت�شجيع» قيام �أحزاب جديدة
موالية طبعت حمطات �سيا�سية وانتخابية لفرتة طويلة ن�سبيا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يكت�سي الن�سق احلزبي املغربي �سمة بارزة �أخرى
جتلت يف ت�أثره بالبنية االنق�سامية التي يعترب احلزب امتدادا وتعبريا
�سيا�سيا لها .وهو  ما يتم ترجمته يف الأدبيات ال�سيا�سية املغربية من
خالل بع�ض التقاطبات الثنائية من قبيل :عربي�/أمازيغي ،ح�رضي/قروي،
حمافظ/حداثي� ،إ�سالمي/علماين ،ليربايل/ا�شرتاكي� ،إلخ .فبالرغم من �أن
كل الأحزاب ال�سيا�سية املغربية حتر�ص يف �أطروحاتها ووثائقها الر�سمية
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على ت�أكيد ت�شبتها مبقومات الهوية الوطنية بكل تعبرياتها الثقافية
وال�سيا�سية ،وبالرغم من �أن الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة حترم ت�أ�سي�س 
الأحزاب على �أ�سا�س عرقي �أو ديني �أو جغرايف ،ف�إن العديد من الأحزاب
املغربية تعتمد يف بناء �أطروحاتها وبراجمها ون�سج حتالفاتها ومتوقعها
داخل اخلريطة ال�سيا�سية على مكون واحد �أو �أكرث .وهو ما يجعل من
الأحزاب املغربية – كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لنظرياتها يف خمتلف بقاع
العامل – تعبريا عن تقاطبات اجتماعية معينة )clivages sociaux( :
الربجوازية احل�رضية ،الأعيان يف القرى ،الطبقة العاملة ،الطبقة املتو�سطة،
املكون الأمازيغي� ،إلخ.
ويزعم �أ�صحاب النظرية االنق�سامية �أن حدة هذه التقاطبات هي
ٍ
حمفوظ للم�ؤ�س�سة
يف الواقع ما يربر احلاجة �إىل وجود جمالٍ حتكيمي
امللكية التي حر�صت ،على امتداد فرتات طويلة من تاريخ املغرب،
على �إقرار التوازنات ال�سيا�سية واالجتماعية ال�رضورية ال�ستقرار البالد.
ولعل �إحدى �أهم مميزات الإ�صالح الد�ستوري الأخري تثبيت الوظيفة
التحكيمية للملك بو�صفه «حكما �أ�سمى بني امل�ؤ�س�سات» ح�سب منطوق
الف�صل  42من الد�ستور اجلديد .كما يذهب �أ�صحاب هذه الأطروحة �إىل
�أن االنح�سار الراهن يف العمل احلزبي ميكن تف�سريه من خالل طبيعة
الن�سق ال�سيا�سي نف�سه ،والذي يتحول فيه رهان الأحزاب من العمل على
حتديد اخليارات الكربى وو�ضع ال�سيا�سات العامة �إىل جمرد االجتهاد
يف حتويل هذه اخليارات �إىل �إجراءات قابلة للتطبيق.
تواجه هذه الأطروحة النقدية مبقولة �أخرى تركز يف ت�شخي�صها
َ
لأزمة الن�سق احلزبي يف املغرب على االختالالت الذاتية للأحزاب.
ف�أعطاب هذه الأخرية من غياب للدميقراطية الداخلية وهيمنة للزعامات
التاريخية و�ضعف لدوران النخب وفقر يف الربامج والبدائل وق�صور يف
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التوا�صل مع املواطنني وعدم قدرة على ت�أطري وتن�شئة ال�شباب ...كلها
�أعطاب وظيفية مل ي�سعف اخلطاب الإ�صالحي وال جتدد القوانني يف
احلد منها.
وبالرغم من �أن حكومة التناوب التوافقي (� )1998-2002شكلت منعطفا
بارزا يف التاريخ ال�سيا�سي واحلزبي للمغرب امل�ستقل ،بحكم �أن املغرب
دخل يف هذه الفرتة م�سارات انتقالية حا�سمة� ،إال �أن الأمر انقلب بعد
ذلك �إىل حالة من الرتهل امل�ستدمي �سمتها البارزة الت�شتت والبلقنة والعزوف
االنتخابي والرتحال الربملاين وعدم ا�ستقرار يف التحالفات احلزبية� ،إلخ.
وهو ما �أثر يف م�ضمون العالقات والتحالفات احلزبية وطبيعة اخلطط
التكتيكية للتعاي�ش مع الأزمة على الواجهتني االنتخابية والإعالمية،
بالإ�ضافة �إىل ان�شطار اخلطابات ال�سيا�سية ،امللتب�سة �أ�صال� ،إىل تربيرية
فجة �أو عدمية جذرية .هذا الو�ضع املرتدي جعل الأحزاب ال�سيا�سية يف
مقدمة املتخلفني عن ركب البناء الدميقراطي يف مغرب الألفية الثالثة،
وجعلها تتعر�ض النتقادات متعددة من طرف امل�ؤ�س�سة امللكية والفاعل
املدين وحتى احلزبي نف�سه .وقد اتخذت هذه االنتقادات �أ�شكاال خمتلفة
ركزت يف جمملها على غياب الدميقراطية الداخلية وتباط�ؤ وثرية ت�شبيب
القيادات احلزبية وانف�صام الأحزاب عن واقع املواطنني واالرجتال الوا�ضح
يف الربامج واملرجعيات.
غري �أن اعتماد د�ستور جديد وت�صدر حزب العدالة والتنمية لنتائج
االنتخابات الت�رشيعية لـ  25نونرب  2011ومتكينه من ت�شكيل الفريق
احلكومي احلايل يدفع بفر�ضية اخلروج من الو�ضعية ال�سابقة ومالم�سة
مالمح و�ضعية جديدة ت�سمح با�ستعادة الأحزاب لوظائفها ال�سيا�سية
وبعث نوع من الثقة يف نظام الدميقراطية التمثيلية .و�إذا تركنا جانبا
�إ�شكالية التعاي�ش/التناف�س بني حزب ينطلق من مرجعية �إ�سالمية وا�ضحة
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ونظام ملكي ي�ستمد �رشعيته من الدين الإ�سالمي ،جاز لنا �أن نت�ساءل
حول قدرة حزب العدالة والتنمية على �ضخ دم جديد يف اجل�سم احلزبي
وبعث ثقة املواطنني يف العمل ال�سيا�سي ،من خالل قيادته للحكومة
منذ مطلع ال�سنة احلالية ،وهو  ت�سا�ؤل م�رشوع تزكيه املالمح العامة
ملنهجية عمل احلكومة وطريقة تفاعلها مع بع�ض  امللفات ذات البعد
االجتماعي واالقت�صادي من قبيل ق�ضية دفرت حتمالت القطب الإعالمي
العمومي وتوظيف ال�شباب املعطلني و�إ�صالح نظام املقا�صة وحماربة
اقت�صاد الريع...
كما �أن التحدي الآخر الذي يفر�ضه امل�ستجد الد�ستوري ،يتمثل
يف درجة تفعيل مقت�ضياته� ،سواء املتعلقة بدور ومكانة الأحداث
واالنتخابات ،واحلر�ص  على �صالحيات كل �سلطة يف ارتباط بباقي
املقت�ضيات ويف �سياق تقوية م�صداقية امل�ؤ�س�سات وثقة املواطن فيها.
ويف ظل ال�رشوط الراهنة ،يبقى احلديث م�ستع�صيا عن �إمكانية
�إحداث قطيعة حقيقية مع واقع امل�شهد احلزبي يف املا�ضي� .إذ ُت ِ
واجهُ
ًٌ
حتديات ج�سيمة .فهي من جهة مطالبة
أحزاب ال�سيا�سية املغربية اليوم
ال َ
ب�إثبات جدارتها وا�ستعادة م�رشوعيتها املت�آكلة من خالل ربط ال�صلة
من جديد باملواطنني والإن�صات اجليد مل�شاغل ال�شباب واحلركات
االجتماعية .وهي مدعوة من جهة �أخرى �إىل رفع حتديات العوملة والأزمة
االقت�صادية واالجتماعية وما تقت�ضيانه من يقظة فكرية وحتيني للربامج
وابتكار للبدائل .ي�ضعنا التحدي الأول �أمام مع�ضلة الثقة التي يفرت�ض 
�أن ت�شكل رابطا �أ�سا�سيا يف عالقة الأحزاب باملواطنني .ويحيلنا التحدي
الثاين �إىل قدرة الأحزاب على التمايز الإيديولوجي والربناجمي يف عامل
يطبعه التعليب الفكري وتلعب فيه اللربالية والعوملة واقت�صاد ال�سوق
دور املُ َو ِّرد الوحيد للقيم والأطروحات والربامج.
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و�إذا �أمكن اعتبار التحدي الثاين قدرا حمتوما تتقا�سمه كل الأحزاب
يف العامل ،ف�إن التحدي الأول ي�شكل عقبة ك�أداء وبالغة احل�سا�سية
بالن�سبة للأحزاب املغربية بالنظر �إىل فداحة تدين م�ستوى ثقة املواطنني
املغاربة يف امل�ؤ�س�سات التمثيلية وعلى ر�أ�سها الأحزاب ال�سيا�سية .فقد
�أظهرت العديد من الدرا�سات ،ومن بينها تلك التي �أجنزتها ال�شبكة
العاملية للأبحاث حول القيم ((� World Values Surveyأن ن�سبة ثقة املواطنني
املغاربة يف الأحزاب ال تتعدى � 9,2 %سنة  2007مقابل  7,4 %فقط
�سنة .2001و�إذا اعتربنا تطور ن�سبة امل�شاركة االنتخابية مبثابة م�ؤ�رش بليغ
للثقة يف الهي�آت احلزبية ،ف�إن هذه الفر�ضية تتحول �إىل واقع ال يقبل
ال�شك ،ذلك �أن تاريخ االنتخابات الت�رشيعية يف املغرب هو تاريخ العزوف
االنتخابي بامتياز كما يبني ذلك اجلدول الآتي :
تطور ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات الت�رشيعية باملغرب
()2011 – 1963
ال�سنة االنتخابية

ن�سبة امل�شاركة

()%

1963

1971

1977

1984

1993

1997

2002

2007

2011

78

85

82

67

62

58

50

37

45

ولأن ال�سيا�سة ت�أبى الفراغ ،فقد وجد عدد ال ب�أ�س به من املواطنني
�ضالتهم يف منظمات املجتمع املدين الذي حاول البع�ض تقدميه كبديل
عن العمل احلزبي .وقد عزز هذا التوجه ظهور نظريات م�ستحدثة حول
«الدميقراطية الت�شاركية» ومفاهيمها املختلفة من قبيل احلكامة وامل�شاركة
وامل�ساءلة ...وبالفعل� ،شهد املغرب ،منذ �أوا�سط ت�سعينيات القرن املا�ضي،
بنمو
تنوعا وا�ضحا على م�ستوى ف�ضاءات انخراط املواطنني م�شفوعا
ٍ
منقطع النظري يف عدد اجلمعيات واملنظمات املدنية وطنيا وحمليا.
وبدا الأمر وك�أن الدميقراطية الت�شاركية �أ�صبحت رديفا موازيا ومناف�سا
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بدل �أن ت�شكل
للدميقراطية التمثيلية وللعمل احلزبي ب�شكل خا�ص  َ
ف�ضاء مكمال وداعما لالنخراط امل�س�ؤول يف احلياة ال�سيا�سية .بل �إن
تفاعالت احلراك العربي يف ن�سخته املغربية عمقت من �أزمة الأحزاب� .إذ
�أفرزت انتفا�ض ُة ال�شارع معطى جديدا متثل يف بروز احلركات االجتماعية
ال�شبابية واحلقوقية التي ركزت يف خطابها ومطالبها على نقد التجربة
احلزبية يف املغرب وعقم نخبها وقياداتها يف ما يتعلق بتدبري ال�ش�أن
العام و�إدارة امل�سل�سل الدميقراطي.
ويف انتظار ما �سي�ؤول �إليه م�سل�سل تفعيل الد�ستور ،خا�صة
�أحكامه املتعلقة بو�ضع الأحزاب واملعار�ضة الربملانية وا�شتغال امل�ؤ�س�ستني
الت�رشيعية والتنفيذية ،ف�إن �سبل تقومي امل�شهد احلزبي تظل قائمة ،ولعل
�أبلغَ م�ؤ�رش  على ذلك م�ضامنيُ القانون التنظيمي رقم  29-11املتعلق
بالأحزاب ال�سيا�سية الذي كان �أحد الن�صو�ص  الت�رشيعية الأوىل التي
مت �إقرارها بعد ا�ستفتاء يوليوز  .2011ويكت�سي هذا القانون �أهمية بالغة
نوجزها يف ما يلي:
خالفا للن�صو�ص  القانونية ال�سابقة املتعلقة بالأحزاب ال�سيا�سية
(ظهري  376-58-1املنظم حلرية التجمع كما مت تعديله والقانون  4-36املتعلق
بالأحزاب ال�سيا�سية) ،حر�ص امل�رشع الد�ستوري ل�سنة  2011على االرتقاء
بامل�ؤ�س�سة احلزبية �إىل م�ستوى قانون تنظيمي .ذلك �أن القوانني التنظيمية
كملة للد�ستور تخ�ضع وجوبا ،يف ما يتعلق ب�إ�صدارها ومراجعتها،
املُ ِ ٌ
مل�سطرة مراقبة د�ستورية القوانني من طرف املحكمة الد�ستورية .وتكمن
�أهمية هذا ال�رشط امل�سطري يف كونه ي�ضمن احرتام القواعد واملعايري
اجلديدة التي كر�سها د�ستور  2011يف جمال الدميقراطية التمثيلية عموما
وتنظيم الأحزاب ال�سيا�سية خ�صو�صا.
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بالفعل� ،أر�سى القانون التنظيمي املذكور قواعد من�سجمة مع
روح الد�ستور ،خا�صة يف ما يتعلق بالتدبري الدميقراطي للأحزاب
(الف�صلني  2و  )25وحترمي الرتحال ال�سيا�سي (الف�صل  )20وتو�سيع
م�شاركة املر�أة وال�شباب يف الهي�آت القيادية للأحزاب (الف�صل  )26ومراقبة
متويل الأحزاب (الف�صول من � 30إىل  )49و�إ�سناد اخت�صا�ص  التوقيف
واحلل �إىل الق�ضاء (الف�صول من � 60إىل � ،)70إلخ.
ولأن ت�أهيل الأحزاب املغربية �سيا�سيا وتنظيميا ُي َعد عملية بالغة
التعقيد ومتعددة الأبعاد تتفاعل فيها العوامل التاريخية والثقافية
واالجتماعية وال�سيا�سية ،ف�إنه �سيكون من العبث اختزالها يف مقاربة
قانونية �رصفة .ولعل الت�سا�ؤالت التالية ترتجم بو�ضوح تعدد املداخل
التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف تطوير املمار�سة احلزبية يف املغرب واالرتقاء
بها �إىل ما تقت�ضيه قيم الدميقراطية التمثيلية :
كيف َ�سيت�سنى للأحزاب املغربية اال�ستفادة من الإ�صالح الد�ستوري
الأخري �سواء يف ما يتعلق بوظائفها اجلديدة املن�صو�ص عليها د�ستوريا
�أو على م�ستوى تعزيز التوجه الربملاين للنظام ال�سيا�سي املغربي �أو يف
ما يخ�ص االعرتاف للمعار�ضة الربملانية بو�ضع قانوين ووظائف جديدة
�أو على م�ستوى بع�ض  القواعد الد�ستورية املتعلقة بالرتحال ال�سيا�سي
واحل�صانة الربملانية والت�رصيح باملمتلكات؟
هل �سيتم تفعيل النظام الد�ستوري اجلديد لل�سلطة التنفيذية
ولرئي�س  احلكومة يف اجتاه تعزيز مكانة الأحزاب وبعثها من جديد
بو�صفها الإطار امل�ؤ�س�ساتي امل�ؤهل قانونيا لتحمل امل�س�ؤولية �أمام املواطنني
وخو�ض االنتخابات وبلورة الربامج ال�سيا�سية� ،أم �أن هذا الو�ضع اجلديد
من �ش�أنه �أن يعمق انتكا�سة التنظيمات احلزبية بالنظر �إىل بطئ ا�ستيعاب
نخبها لل�سياق ال�سيا�سي اجلديد من جهة وا�ستفحال الأزمة االقت�صادية
واالجتماعية من جهة �أخرى؟
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ما مدى جناعة النظام االنتخابي املُتبع يف املغرب منذ �سنة 2002؟ ما
هي الآثار املبا�رشة وغري املبا�رشة لنمط االقرتاع الالئحي بالتمثيل الن�سبي
على الن�سق احلزبي؟ وما هي موا�صفات منط االقرتاع الأمثل الذي يراعي
يف نف�س الوقت مطلبي الفعالية ال�سيا�سية (احلد من البلقنة) والعدالة
االنتخابية (متثيل عادل للطيف ال�سيا�سي) ؟
 �إىل �أي حد �سي�ساهم القانون التنظيمي رقم  29-11املتعلق بالأحزاب
ال�سيا�سية يف حل املع�ضالت التنظيمية والقانونية ملالية والإدارية التي
تعاين منها الأحزاب ؟ وما هي الوظائف اجلديدة و و�سائل العمل
التي يكفلها هذا القانون للأحزاب املغربية لأجل �إعادة ت�أهيلها ذاتيا
يف ما يتعلق بالدميقراطية الداخلية وخارجيا يف ما يت�صل بعالقتها
باملواطنني والإدارة ؟ وما هو موقع الإدارة والق�ضاء من الأحزاب يف ما
يتعلق بالت�أ�سي�س والتمويل والتوقيف واحلل؟ وكيف انخرطت الأحزاب
التي عقدت م�ؤمتراتها بعد �إ�صدار هذا القانون يف م�سل�سل ت�أهيل
العمل احلزبي ؟
كيف �ست�سهم الدينامية التي �أطلقها املغرب م�ؤخرا لإر�ساء �أ�س�س 
جديدة للدميقراطية املحلية واحلكامة الرتابية يف تعزيز الوجود احلزبي
ترابيا وانتخابيا وهل �سي�شكل �أحد املداخل الأ�سا�سية لتجدد النخب
وانخراطها يف العمل ال�سيا�سي واالهتمام بال�ش�أن العام ،وكيف �ستنخرط
الأحزاب يف م�سل�سل تفعيل اجلهوية املتقدمة وما م�آل النقا�ش الدائر
حول فكرة احلزب اجلهوي ؟
ما هي ال�سبل الأمثل لتحقيق امل�صاحلة بني الأحزاب واملواطنني؟
وكيف �ستتعاي�ش املنظمات احلزبية مع ف�ضاءات التعبري واالحتجاج
اجلديدة التي ات�سع نفوذها يف �أو�ساط ال�شباب ب�شكل �أ�ضعف قدرات
الأحزاب على اال�ستقطاب والت�أطري ؟ كيف �سيت�سنى للأحزاب املغربية
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ابتكار و�سائل جديدة للتوا�صل ال�سيا�سي مع عموم املواطنني والفئات
االجتماعية والهيئات ال�سو�سيو -مهنية ...؟ وما هي �أجنع ال�سبل لتطوير
عالقات متوازنة ومتكاملة بني املكون احلزبي واملكون املدين حتى ال 
تتطور الدميقراطية الت�شاركية �إىل بديل مناف�س للدميقراطية التمثيلية ؟
وهل كان للتحوالت الدولية منذ �سقوط حائط برلني و�آثار العوملة
وتنامي احلركات الهوياتية انعكا�س  على مرجعيات الأحزاب ور�ؤيتها
و» �إيديولوجياتها «؟ وكيف متت ترجمة ذلك على براجمها وحتالفاتها
وا�سرتاتيجيات عملها ؟
�إن هذه الت�سا�ؤالت وغريها ،هي التي �ست�شكل مداخل �أ�سا�سية
للندوة التي ينظمها مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية بتعاون
مع �شعبة القانون العام والعلوم ال�سيا�سية بكلية احلقوق (جامعة حممد
اخلام�س�-أكدال) وم�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت بالرباط ،و�ستتم معاجلتها
وبلورتها ب�شكل �أدق من خالل �إ�سهامات خرباء وجامعيني متخ�ص�صني
يف العلوم ال�سيا�سية وفاعلني ِحزبيني وباحثني من م�شارب وذوي مرجعيات
خمتلفة يف احلقل احلزبي .ولأن الهدف املتوخى من هذه املبادرة هو 
�إجراء حوار هادئ وعميق لأجل جتميع الر�ؤى ور�صد الت�صورات القمينة
بامل�ساعدة على فهم مواطن ال�ضعف يف امل�شهد احلزبي ومتطلبات
النهو�ض باملنظومة احلزبية باملغرب ،ف�إن املركز �سيحر�ص على ن�رش �أعمال
الندوة قريبا تعميما للفائدة.
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اجلل�سة االفتتاحية

● كلمة ال�سيد احلبيب بلكو�ش ،رئي�س  مركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
● كلمة ال�سيدة كري�ستينا بريك املمثلة املقيمة
مل�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت الرباط
● كلمة ال�سيد �أحمد بوجداد ،رئي�س  �شعبة
القانون العام والعلوم ال�سيا�سية بكلية احلقوق
(جامعة حممد اخلام�س�-أكدال)
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اجلل�سة االفتتاحية
كلمة الأ�ستاذ احلبيب بلكو�ش
رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

ال�سادة الأ�ساتذة الكرام
ال�سيدات وال�سادة،
احل�ضور الكرمي،
ي�سعدين با�سم الهيئة املديرية ملركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية �أن �أعرب لكم عن تقديرنا الكبري لت�رشيفكم هذا اللقاء
العلمي مب�شاركتكم يف �أ�شغاله ويف جل�سته االفتتاحية.
لقد اختار املركز �أن يفتتح هذه ال�سنة برناجمه بهذه الندوة املخ�ص�صة
ملو�ضوع يعترب عن حق يف �صلب امل�رشوع الدميقراطي و�أحد مرتكزاته
الأ�سا�سية.
فال يخفى عليكم �أن �أي حديث عن الدميقراطية ال ي�ستقيم بدون
حقل حزبي تعددي ،بل ميكن القول �إن �صالبة البناء الدميقراطي تتطلب
قوى حاملة للم�رشوع ال�سيا�سي وحم�صنة له يف كافة �أبعاده الفكرية
والربناجمية والن�ضالية ويف امتداداته املجتمعية.
�إننا نعمل من خالل هذا العمل ،على �أن نرافق املجهودات واملبادرات
الهادفة �إىل فتح نقا�ش هادئ وعميق بخ�صو�ص  الإ�شكاالت املرتبطة
21

باحلقل احلزبي ،كم�ساهمة تهدف �إىل تعزيز مكانته ودوره يف االرتقاء
بالأداء الدميقراطي خدمة لق�ضايا العدالة واحلرية ،مع ا�ستح�ضار
ومتطلبات الأدوار اجلديدة التي كر�سها د�ستور .2011
�إن طموحنا ،هو جتاوز �أي �سجاالت �أو حط من دور الأحزاب لأن
ذلك لن يزيد امل�رشوع الدميقراطي �إال  ه�شا�شة .وقد ي�ؤدي �إىل توفري
�رشوط االرتداد و النكو�ص ال قدر اهلل ،وهو ما ال يتوخاه �أي مغربي
غيور على وطنه.
و�ست�شكل هذه الندوة مدخال ل�سل�سة من الور�شات �سيعمل املركز
على تنظيمها حول ق�ضايا العمل ال�سيا�سي واحلزبي من جهة ،ومتطلبات
التفكري اجلماعي يف م�ستلزمات دعم دينامية جمتمعية وثقافية
حاملة لقيم امل�رشوع الدميقراطي ،ومرتجمة الختياراته وتوجهاته ،مبا
يف ذلك عرب الإنتاج الفكري والثقايف و�إحداث الف�ضاءات املحفزة على
االعتبار والعطاء.
وقد اخرتنا �أن تنطلق هذه الندوة من خالل حوار مفتوح على
�شكل �شهادة جليل من الرواد الذين ب�صموا التاريخ ال�سيا�سي واحلزبي
لبالدنا خالل عقود من الزمن ،للوقوف على بع�ض  املحطات والأدوار
والتحديات والإكراهات التي طبعت هذا احلقل �سواء يف عالقته بالدولة
�أو بني الفرقاء �أو يف الدفاع عن قيم احلرية والدميقراطية كم�سار �صعب
ومعقد تطلب نف�سا طويال ،حتى و�صلنا �إىل حتقيق ما نحن ب�صدده.
ونتمنى �أن تكون هذه املنا�سبة فر�صة �إ�ضافية �أي�ضا ،ت�ساعد على دعم
اجلهود الهادفة �إىل فتح ذاكرة قادتنا ال�سيا�سيني ق�صد ت�سليط ال�ضوء
على حمطات وحقب من تاريخها ال�سيا�سي.
و�أود هنا �أن �أتوجه بالتحية والتقدير �إىل الأ�ساتذة حممد اليازغي
واملحجوبي �أحر�ضان و�إ�سماعيل العلوي لقبولهم امل�ساهمة جمددا يف
هذا امل�سار.
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�أما باقي الق�ضايا املدرجة يف برنامج حماور الندوة ،ف�إنها وال �شك
من �صميم �أ�سئلة املرحلة ،م�ستح�رضة التجارب ال�سابقة و�أ�سئلة احلا�رض 
وم�ستجدات الت�رشيع و�إكراهات الفعل ال�سيا�سي .وقد ارت�أينا �أن ي�ساهم
يف هذا احلوار فاعلون حزبيون من م�شارب ومتوقعات خمتلفة �إىل
جانب نخبة من الأكادمييني ون�شطاء املجتمع املدين.
ال�سيدات وال�سادة،
�أود هنا كذلك �أن �أحيي �رشكاءنا الذين تعاونوا معنا يف هذا امل�رشوع
بقوة ودون تردد ،و�أق�صد هنا �شعبة القانون والعلوم ال�سيا�سية بكلية
احلقوق �أكدال الرباط من خالل رئي�سها وذ.عبد الرحيم امل�صلوحي،
وكافة الأ�ساتذة الذين تف�صلوا م�شكورين بتن�شيط املحاور املدرجة يف
الربنامج .ون�أمل �أن ي�شغل ذلك مدخال لتعاون مثمر مع الف�ضاء اجلامعي
ق�صد التعا�ضد لك�سب رهان املعرفة يف عالقته بتحوالت املجتمع.
كما �أحيي �أحد ال�رشكاء الدوليني الذي انخرط يف العديد من الأورا�ش
ملرافقة البناء الدميقراطي باملغرب ،وهي امل�ؤ�س�سة الأملانية فريديري�ش �إيربت
من خالل ممثلتها يف بالدنا ال�سيد ةكري�ستنا بورك وم�ست�شارها مراد
غريب.
ويف الأخري� ،أجدد لكم ال�شكر على امل�ساهمة معنا يف هذا الور�ش
الذي نعتربه ا�سرتاتيجيا بالن�سبة لبالدنا وللتجربة الدميقراطية ومتطلبات
حت�صينها ،م�ستح�رضين الدرو�س الأولية التي ت�سمح بها جتارب احلراك
الدميقراطي يف املنطقة والتحديات والإكراهات التي تفر�ضها الأو�ضاع
يف العامل اقت�صاديا واجتماعيا و�سيا�سيا.
�شكرا لكم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.
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كلمة الأ�ستاذة كري�ستينا بريك
املمثلة املقيمة مل�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت الرباط

ال�سيدات وال�سادة �ضيوفنا الكرام
�أيها امل�شاركون الأعزاء
�أود يف البداية �أن �أرحب باجلميع يف هذا اللقاء الذي �صممه
و�أعده مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ب�رشاكة مع م�ؤ�س�سة
فريدري�ش �إيربت و�شعبة العلوم ال�سيا�سية بكلية العلوم القانونية وال�سيا�سية
واالقت�صادية بجامعة حممد اخلام�س �أكدال الرباط ،و�أن �أ�شكرهما على
املجهودات التي بذالها ،وعلى الثقة التي و�ضعاها يف م�ؤ�س�ستنا .ويندرج
اللقاء الذي ننظمه اليوم يف �إطار م�رشوع نحن ب�صدد �إعداده مبعية
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ،والذي يهدف �إىل النهو�ض 
بالدميقراطية وحقوق الإن�سان ،ويتمحور حاليا حول دور الأحزاب
ال�سيا�سية يف حتريك احلياة الدميقراطية وتطوير امل�ؤ�س�سات.
�إن الأحزاب ال�سيا�سية تقوم ،على العموم ،بعدة وظائف ومهام
منها وظيفة التمثيلية والقيادة كما تقوم الأحزاب ال�سيا�سية بالو�ساطة
بني ال�شعب وال�سلطة وبني ال�شعب وامل�ؤ�س�سات ،تبلور الربامج وتقدم
25

االختيارات والتوجهات التي يتم اعتمادها من طرف احلكومة يف حالة
الفوز يف االنتخابات ،كما ميكن لأحزاب املعار�ضة �أن تبلور حلوال بديلة
ل�سيا�سة الأغلبية احلاكمة ،والقيام من خالل ذلك بوظيفة هامة تتمثل
يف التعبري عن عدم ر�ضا �رشيحة من الناخبني .وف�ضال عن ذلك ف�إن
الأحزاب ال�سيا�سية متنح ال�رشعية واال�ستقرار للأنظمة الدميقراطية.
�إن النزوع �إىل �إ�ضفاء الطابع املهني على احلياة ال�سيا�سية ،مكن
الأحزاب ال�سيا�سية من اال�ضطالع بدور انتقاء امل�س�ؤولني القادرين على
ممار�سة احلكم,
بيد �أنه لوحظ منذ عدة �سنوات يف خمتلف بقاع العامل نوع من
فك ارتباط مع الأحزاب ال�سيا�سية من طرف املواطنني الذين مل يعودوا
يعتربونها �أح�سن ممثل لهم �أو �أف�ضل و�سيط .و ال�شك �أن الن�سبة العالية
من العزوف عن االنتخابات تنم عن هذا الو�ضع .فمن �أجل اكت�ساب �أو
ا�ستعادة امل�صداقية االجتماعية وك�سب �أو ا�سرتجاع ثقة املواطنني ،على
الأحزاب ال�سيا�سية هنا �أو يف �أماكن �أخرى �أن ترفع حتديات امل�صداقية
والنجاعة والقرب والإبداع  ,,,,كما عليها �أي�ضا� ،أن تتوفر على �إطار
م�ؤ�س�ساتي واملوارد ال�رضورية للقيام بذلك.
�إن الأحزاب ال�سيا�سية باملغرب م�ؤ�س�سات جتدرت منذ زمن طويل
من خالل حياة �سيا�سية تعددية ،وهي مهيكلة ب�شكل جيد على العموم،
كما �أن نظامها الأ�سا�سي وتدبريها املايل منظمان مبقت�ضى القانون،
وقد منحها الد�ستور اجلديد �أدوارا هامة و�ضمانات هامة من �أجل
القيام مبهامها .وعليها �أن تظل �أو ت�صبح املحرك الأ�سا�سي للنقا�شات
العمومية و�صنع الر�أي العام .وال �شك �أن هذا الدور حيوي بالن�سبة لل�سري
العادي للدميقراطية.
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�إن م�ؤ�س�سة فريدريك �إيربت ذات التوجه االجتماعي الدميقراطي
تعترب الأحزاب ال�سيا�سية العن�رص الأ�سا�سي يف الدميقراطية .ويف هذا
الإطار يدخل دعمنا لهذا امل�رشوع قناعة منا �أن الأحزاب ال�سيا�سية
ت�شكل عن�رصا مهيكال للدميقراطية.
مرة �أخرى �أ�شكركم جميعا على ح�ضوركم و�أمتنى لأ�شغالكم
كامل النجاح.
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كلمة الأ�ستاذ �أحمد بوجداد

           رئي�س �شعبة القانون والعلوم ال�سيا�سية بكلية احلقوق �أكدال الرباط.

�أود يف البداية �أن �أ�شكر �رشكاءنا م�ؤ�س�سة فريديريك �إيربت ومركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية على تعاونهما من �أجل �إجناز هذه
الندوة .وبا�سم �شعبة القانون والعلوم ال�سيا�سية بكلية احلقوق �أكدال الرباط،
�أود �أن �أ�شكر �أي�ضا القادة ال�سيا�سيني والزعماء والباحثني وامل�ست�شارين
واملثقفني الذي ح�رضوا معنا للم�ساهمة يف �إجناح هذه الندوة.
كما �أود الت�أكيد على �أن البحث العلمي يف العلوم ال�سيا�سية يرتبط ارتباطا
وثيقا بالدميقراطية وبحرية البحث يف املجال العلمي .فاجلامعات املغربية
وجامعة حممد اخلام�س �أكدال ،على وجه اخل�صو�ص ،كانت رائدة منذ
�سنوات ،بل ويف �سنوات �صعبة جدا ،يف �إنتاج �أبحاث ور�سائل و�أطروحات
ومقاالت ،حول احلياة ال�سيا�سية يف املغرب .وقد ا�ستطاعت �أن ت�شكل مادة
خام �أغنت احلقل ال�سيا�سي والثقايف يف املغرب .كما قامت هذه اجلامعة
بتكوين �أطر �ساهمت يف ت�سيري دواليب الدولة وتدبري احلياة ال�سيا�سية داخل
الأحزاب والنقابات ومنظمات املجتمع املدين.
لقد كانت �إ�شكاليات احلرية والدميقراطية من �أهم العنا�رص التي
متحورت حولها البحوث والأطروحات بجامعتنا ،وكنا ن�شعر يف �شعبتنا
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دائما �أن هناك تكامال بني اجلامعة والأحزاب� ،إذ �أن اجلامعة تكون
النخبة العلمية فيما تكون الأحزاب النخبة ال�سيا�سية.
وال �شك �أن هذه الندوة ت�شكل خطوة هامة من حيث توقيتها� ،سواء
على امل�ستوى الوطني �أو الإقليمي ،خا�صة و�أن العمل ال�سيا�سي يف املغرب
�أو يف خمتلف املناطق الأخرى �أ�صبح له داللة جديدة ،حيث انتقلت
ال�سيا�سة من ف�ضاءاتها التقليدية �إىل ف�ضاءات جديدة .و�أ�صبحنا �أمام
�أ�ساليب ن�ضال جديدة و�أدوات �رصاع جديدة .على م�ستوى الفاعلني
وعلى م�ستوى اخلطاب ال�سيا�سي وعلى م�ستوى احلقل ال�سيا�سي ،حيث
دخلنا �إىل عامل افرتا�ضي ،بل مل تعد اجلماهري وال�شباب على الأخ�ص 
ير�ضى بالت�أطري داخل الف�ضاءات التي تريد الأحزاب �أن ت�ؤطره بها ،بعد
�أن بات املجتمع هو الذي يفر�ض �أ�سلوبه يف �شكل ت�أطريه .وهكذا ف�إن
النماذج التي ن�ستلهم منها مناذجنا على م�ستوى البناء النظري والفكري
والتنظيمي عرفت حتوالت كبرية ..ففي �أوروبا ويف الواليات املتحدة
�أ�صبح مفهوم الأحزاب ال�سيا�سية يعرف تطورا هاما وهزات عميقة حيث
مل تعد هذه الأخرية هي التي ت�ست�أثر باالهتمام.
على الرغم من كل �شيء ،ف�إن الأحزاب ال�سيا�سية ببالدنا تظل
ت�شكل املفتاح الأ�سا�سي للعمل ال�سيا�سي ،و�أن الدميقراطية ال ميكن �أن
تبنى �أو ت�ستقيم بدون �أدواتها الرئي�سية املتمثلة يف الأحزاب ال�سيا�سية.
ويبقى ال�س�ؤال الأ�سا�سي امل�رشوع وامللح يتلخ�ص يف �إىل �أي حد �أحزابنا
ال�سيا�سية قادرة على ا�ستيعاب الأحداث وا�ستيعاب التحوالت و�إدراك
خمتلف مغازيها ،و�إىل �أي حد هي قادرة على رفع التحديات اجلديدة
والرجوع �إىل مكانها الطبيعي وت�ست�أثر من جديد باهتمام املجتمع و�أن
ت�صبح عرو�ضها م�ستقطبة للأجيال اجلديدة.
�إنها �أ�سئلة �ضمن �أخرى �أمتنى �أن ين�صب عليها عمل الندوة التي
�أمتنى لأ�شغالها النجاح.
30

			

اجلل�سة الأوىل

�شهادات حول م�سار احلقل
احلزبي املغربي
● م�سري اجلل�سة  :عبد احلي املودن   
● املتدخلون :حممد اليازغي /حمجوبي �أحر�ضان/
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�شهادة الأ�ستاذ
موالي �إ�سماعيل العلوي
         �أمني عام �سابق حلزب التقدم واال�شرتاكية

الإخوة رواد احلركة الوطنية الأعزاء ،ال�سيدات وال�سادة الزمالء
ال�سيدات وال�سادة الباحثون
 �أيها احل�ضور الكرمي ,
بداية ال بد من القول �إنني �أح�س بنوع من اخلجل و�أنا �أقف �أمامكم
بح�ضور ثلة من رواد احلركة الوطنية الدميقراطية وزعماء �أحزابها ،و�إنني
�إذ �أ�شكر الإخوة املنظمني لهذه الندوة ،ال �أ�سمح لنف�سي بان �أقبل اعتباري
من رواد احلركة الوطنية الدميقراطية التحررية� ،إذ �أعترب نف�سي جمرد
تلميذ من تالمذة �أولئك الرواد الذين �أ�س�سوا الأحزاب التي قادت احلركة
التحررية و�ساهم �أع�ضا�ؤها يف بناء �رصح الدميقراطية ،ودافعوا من �أجل
تكري�س احلريات يف جمتمعنا ،كما نا�ضلوا من �أجل متتع �شعبنا بحقوقه
الطبيعية ،عندما كان الدفاع عنها ميثل خماطرة وحتديا ي�ؤديان �إىل
ال�سجن والتعذيب والنفي بل و�إىل الت�ضحية باحلياة.
�أيها احل�ضور الكرمي �إن مو�ضوع هذه اجلل�سة هو تقدمي �شهادات
عامة عن م�سرية وتطور احلقل ال�سيا�سي يف بالدنا .ويف هذا ال�صدد ال 
ي�سعني �إال التذكري وب�شكل �رسيع بحقبة مل يح�صل يل �رشف الإ�سهام
فيها ،وهي حقبة ت�أ�سي�س  احلزب الذي �أت�رشف باالنتماء �إليه منذ
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�سنة  ،1960 - 61وعمري ال يتعدى �آنذاك الع�رشين �سنة .لقد ت�أ�س�س هذا
احلزب يف نونرب  1943يف خ�ضم حركة املطالبة باال�ستقالل� ،إذ �سبق �إن�شا�ؤه
ب�شهرين قبل حدث تقدمي عري�ضة املطالبة باال�ستقالل يف يناير  .1944كما
ظهر هذا احلزب �إىل الوجود وجمتمعنا املغربي ي�سجل حتوالت عميقة
جتلت يف �إن�شاء الطبقة العاملة و�إفقار فئات عري�ضة من الفالحني ومتركز
اخلريات الوطنية بني �أيدي االحتكارات اال�ستعمارية .ومت ظهور هذا
التنظيم اجلديد مببادرة من عنا�رص معظمها من الأجانب املت�شبعني
ب�أفكار التقدم والعدالة االجتماعية والذين اطلعوا عن كثب على تزايد
قوة الطبقة العاملة ببالدنا ،وذلك يف وقت بد�أت تلوح يف الأفق ب�شائر
االنت�صار على النازية الفا�ش�ستية .وكان عدد املغاربة الذين �أدركوا �أهمية
هذه الأحداث يعد على ر�ؤو�س الأ�صابع ،من بينهم منا�ضلون اندرجوا
من قبل يف �صفوف احلزب الوطني الذي كان رائده هو عالل الفا�سي
والذي كان النواة الأ�صل حلزب اال�ستقالل .وكان من بني �أبرز ه�ؤالء
املغاربة املتنورين فقيد حزبي الأ�ستاذ علي يعته.
نحن هنا ل�سنا ب�صدد التطويل يف احلديث عن املا�ضي و�إن كان
املا�ضي ي�ؤ�س�س حلا�رضنا ،بقدر ما نحن هنا من �أجل النظر يف م�سري
احلقل احلزبي املغربي ،لذلك لن �أكرث عليكم باحلديث عن املراحل الأوىل
التي ع�شتها مع الرعيل الأول وبع�ض  رموزه مثل علي يعتة وعبد
ال�سالم بورقية وعبد اهلل العيا�شي والهادي م�سواك وعزيز بالل واملعطي
اليو�سفي ،و�شمعون ليفي وغريهم كرث رحم اهلل من ق�ضى نحبه .غري �أن
ما �أريد الإ�شارة �إليه هو �أن احلزب الذي �أمثله �أمامكم �شكل مر�آة مل�سري
البالد على درب التحرر والدميقراطية ،حيث كان الن�ضال قا�سيا .ف�إىل
حدود �سنة  ،1975مل يعرف احلزب �إال �سنوات قليلة وهو ي�شتغل يف
العلنية ( .)69 - 68 ،59 -56 ،48 - 45فعلى الرغم من �صعوبة الأو�ضاع
يف الفرتة اال�ستعمارية ،و�رضورة العمل ال�رسي ،كان منا�ضلو  احلزب
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يقومون بواجبهم وذلك بالتعريف ب�أفكاره ،وتنظيم فئات ال�شعب الأكرث
ت�رضرا من الأو�ضاع القائمة قبل انخراط جلهم يف املقاومة امل�سلحة �ضد
اال�ستعمار .وبعد احل�صول على ا�ستقالل البالد حتولت املعركة من معركة
�ضد الأجنبي وعمالئه �إىل معركة مزدوجة الأبعاد� ،إذ كان لها بعد
اجتماعي للمطالبة بالعدالة االجتماعية و�إن�صاف خالقي الرثوة الوطنية
من عمال وفالحني ،كما كان لها بعد �سيا�سي يرمي �إىل �ضمان ثم تكري�س 
احلريات الدميقراطية يف البالد ،وهذا كله يف جو م�شحون بال�رصاعات
من �أجل ال�سلطة .وا�ستمر نهج احلزب وتقوى مب�ساندة منا�ضلني �آخرين
ميثلون �أطيافا �أخرى من الي�سار .فبعد العديد من النك�سات ،وبعد �إ�رصار
كبري ،ا�ستطاعت �أحزاب احلركة الوطنية التحررية الدميقراطية �أن تدفع
مناه�ضيها �إىل ا�ستئناف املعركة من �أجل ا�ستكمال ت�صفية اال�ستعمار.
وكانت تلك اخلطوة الأوىل على طريق توحيد �أر�ض الوطن ،ويف ما
ي�سمى بامل�سل�سل الدميقراطي الذي مل يكن يف �أي وقت من �أوقاته
م�سل�سال �سل�سا و�سهال ،بل �شابته �أحداث �أليمة ذهب �ضحيتها العديد
من ال�شباب يف الفرتة التي تلقب ب�سنوات الر�صا�ص .لكن ما ال يك�سب
كله ال يرتك كله .فبف�ضل ن�ضال �شعبنا تكلل امل�سل�سل الدميقراطي،
بعد مرحلة دامت ما يربو عن �أربعني �سنة ،بالد�ستور احلايل الذي يعترب
من �أكرث الد�ساتري تقدما ،لكنه يحتاج �إىل تفعيله على �أر�ض  الواقع
ب�شكل كامل ،حتى ي�صبح مكتمل الأطراف.
تالحظون معي �أيها احل�ضور الكرمي� ،أن الد�ستور اجلديد يحتاج
�إىل �صياغة ما بني  18و 20قانونا تنظيميا ،وما يتبعها على امل�ستوى
الت�رشيعي والتنظيمي ،ومن ثمة ف�إن الربملان احلايل ،على علته باعتبار
�أن جمل�س امل�ست�شارين يعي�ش الآن و�ضعا �شادا غري مطابق مل�ضمون
ومنطوق الد�ستور ،هو يف الواقع مبثابة جمل�س ت�أ�سي�سي ،وبالتايل نعترب
يف حزب التقدم واال�شرتاكية �أن من الأفيد والأليق بالن�سبة مل�صلحة
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�شعبنا ،و�أمتنا �أن يت�سم هذا الربملان بنوع من التوافق ،ولي�س بال�رضورة
الإجماع ،حتى ينجز ما ير�ضي اجلميع �أو على الأقل ما ير�ضي جزءا
هاما من حاملي الآراء الدميقراطية ،وحتى ي�ستجيب ملا فيه خري �شعبنا
وا�ستكمال ما �سمي بامل�سل�سل الدميقراطي� .إن هذه املعطيات هي التي
دفعت بنا ،كحزب ويف الختياراته الإ�سرتاتيجية واملرحلية� ،إىل املناداة
بالتحاق �أحزاب الكتلة الدميقراطية باحلزب الذي منحه ال�شعب املغربي
احلظ الأوفر من الأ�صوات االنتخابية� ،أي حزب العدالة والتنمية ،هذه
الأمنية مل تتحقق �إىل الأ�سف ،لكن ما ميكن �أن نطمح �إليه هو �أن
ي�سمو ت�صورنا �إىل م�ستوى ما تفر�ضه الظروف والأو�ضاع الداخلية منها
والإقليمية والعربية والدولية من �رضورة ربح رهان الدمقرطة الأكرث
ات�ساعا ،وتلبية تطلعات �شعبنا �إىل حتقيق التقدم على درب املمار�سات
الدميقراطية واحلريات والتنمية ال�شاملة وامل�ساواة والعدالة االجتماعية
حتى نكون يف م�ستوى ما يت�ضمنه د�ستورنا احلايل.
�أما يف ما يتعلق مبا ي�سمى �أزمة الأحزاب املغربية ،ف�أعتقد �أن الأمر
ال يتعلق ب�أزمة �أحزاب بقدر ما يهم هذا الإ�شكال �أزمة الن�سق العام الذي
نحيا فيه .فبدون �شك �أن الدميقراطية التمثيلية التفوي�ضية التي تعي�شها
العديد من البلدان يف العامل مل تعد تلبي طموحات ال�شعوب �سواء
املتنورة منها �أو التي ما زالت تئن حتت وط�أة اجلهل والأمية ك�شعبنا.
وال �شك �أن يف االنتقال من هذه التمثيلية التفوي�ضية �إىل دميقراطية
من نوع �آخر ي�شري �إليها د�ستورنا احلايل و�إن كان يخطئ الت�سمية� ،إذ �أن
الهدف لي�س هو الدميقراطية الت�شاركية بل الدميقراطية امل�شاركاتية ،التي
جتعل من املواطنني مهما كان موقعهم وم�ستواهم التعليمي �أن ي�شاركوا
يف تدبري �أمورهم .وعلى �أحزابنا بكل �أطيافها �أن تنكب على امل�رشوعني
التاليني :م�رشوع ا�ستكمال الد�ستور ،وم�رشوع االنتقال بدميقراطيتنا
من دميقراطية متثيلية تفوي�ضية �إىل دميقراطية م�شاركاتية.
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�شهادة الأ�ستاذ
حممد اليازغي
  كاتب �أول �سابق لالحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية

يف البداية �أريد �أن ا�شكر مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
على دعوتي للإدالء ب�شهادتي حول امل�سار احلزبي مهنئا �أيا على ما
يبدله من جمهودات يف �إطار تنظيم الندوات و�إجناز الدرا�سات و�إ�صدار
املن�شورات املتعلقة بحقوق الإن�سان والدميقراطية يف بالدنا.
�س�أنطلق يف �شهادتي من تاريخ انخراطي يف حزب اال�ستقالل يف
�أواخر  1950و�أنا ما زلت تلميذا بثانوية موالي يو�سف بالرباط ،حيث
�أق�سمت اليمني على امل�صحف .و�أذكر �أننا تقدمنا� ،أع�ضاء خلية موالي
يو�سف لل�سالم �إىل املهدي بنربكة وذلك �ستة �أو خم�سة �أ�سابيع قبل نفيه
على تافياللت من طرف ال�سلطات اال�ستعمارية.
فكيف كان الو�ضع ال�سيا�سي يف املغرب �آنذاك؟
دخل اال�ستعمار الفرن�سي البلد عن طريق احلماية التي وقعها
ال�سلطان مويل حفيظ �سنة  .1912غري ال�شعب املغربي وقبائله وخا�صة
يف الأطل�س ويف �سو�س وتافيالت وا�صل مقاومة امل�ستعمر �إىل  .1936غري
�أن �شعور املغاربة �آنذاك هو �أن ال�سلطان بات �سلطانا للأجانب «�إكلني
�إن رومني» كما قال الأمازيغيون ،فن�ش�أ عن ذلك و�ضع �سيا�سي خطري
بالن�سبة للبلد �إذا مل يتم تداركه .وملا ن�صب الفرن�سيون ال�سلطان موالي
37

يو�سف جتاهله املغاربة جتاهال تاما .فمن يتكلم و�إىل الآن عن موالي
يو�سف؟ وهكذا كان التعاقد بني ال�سلطان حممد بن يو�سف واحلركة
الوطنية �أمرا �أ�سيا�سيا يف تاريخ املغرب احلديث ويف عالقة الأحزاب
ال�سيا�سية بامل�ؤ�س�سة امللكية ,فامل�ؤ�س�سة امللكية اكت�سبت ال�رشعية ال�شعبية
والن�ضالية من االتفاق الذي قام بني حممد بن يو�سف واحلركة الوطنية
التي �أ�صبحت ت�سميه ملكا بدل ال�سلطان ،و�ست�ضيف �إىل ا�سمه رقم
(اخلام�س) وهو ما مل يكن موجودا يف ال�سابق .وال �شك ان هذا التعاقد
هو الذي جعل حترير املغرب ينهج م�سارا خمالفا ملا مت يف �أقطار �أخرى.
�صحيح �أن للملكية �رشعية تاريخية ،لكنها �رشعية غري كافية .لذلك
ملا ن�صب الفرن�سيون �سيدي حممد بن موالي عرفة مل تنفعه ال�رشعية
التاريخية على الرغم من �أن عمه هو احل�سن الأول ،وجده هو حممد
الرابع ،بل رف�ضه املغاربة لأن هناك �شخ�ص  من العائلة امللكية ملتزم
بالن�ضال �ضد اال�ستعمار .واعتقد �أن هذا اجلو الذي ع�شته يف بداية
حياتي ال�سيا�سية كان �أ�سا�سيا ملا �سيحدث يف ما بعد.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حزب اال�ستقالل الذي انخرطت فيه مل
ي�ؤ�س�سه عالل الفا�سي كما تقول بع�ض ال�صحف اليوم ،حيث كان عالل
الفا�سي �آنذاك يف املنفى ،بل من �أ�س�سه هو احلاج �أحمد بلفريج ومعه
�أحمد اليزيدي نائب الأمني العام واحلاج عمر بن عبد اجلليل وغريهم
من القادة �آنذاك .كما �أ�ضافوا عند الت�أ�سي�س �شابني �أ�سا�سيني هما املهدي
بنربكة وعبد الرحيم بوعبيد يف قيادة حزب اال�ستقالل.
لقد كان حزب اال�ستقالل يعي�ش و�ضعا خا�صا لأن املغرب كان من
الأقطار التي منع فيها العمل ال�سيا�سي والنقابي ،بل كان البلد امل�ستعمر من
فرن�سا الذي كان يعاين من ذلك املنع .وهكذا كان احلزب �شبه �رسي من
الناحية العملية ،ومن ثمة كان من ال�صعب تطبيق امل�ساطر الدميقراطية،
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وكان التعيني يف منا�صب امل�س�ؤولية .و�إىل جانب حزب اال�ستقالل كان
هناك حزب ال�شورى واال�ستقالل واحلزب ال�شيوعي باملنطقة الفرن�سية،
مما يعني �أن املغرب عرف التعددية احلزبية منذ عهد اال�ستعمار ،ومل
يخلقها د�ستور  ،1962علما �أن املنطقة اخلليفية التابعة للحكم الإ�سباين
كان بها حزبان هما حزب الإ�صالح لعبد اخلالق الطري�س وحزب الوحدة
للمكي النا�رصي.
غري �أن الغريب يف الأمر هو �أن املغرب عرف �آنذاك ،وهو ما �سريثه
مغرب اال�ستقالل ،الأحزاب الإدارية .حيث �أن�ش�أ املقيم العام الفرن�سي،
امل�س�ؤول عن �إدارة ال�ش�ؤون الأهلية يف وزارة الداخلية ،حزبني :حزب
ال�شعب لعبد القادر الزمراين وحزب الأحرار للإدري�سي ال�سقيقية .وقد
�شارك هذان ال�شخ�صان يف امل�ؤامرة �ضد حممد اخلام�س و�سيغتالهما
الفدائيون ،بل �أن منزل الإدري�سي ما زال مهجورا �إىل حد الآن بحي
العكاري بالرباط.
وملا ح�صل املغرب على اال�ستقالل طرحت م�س�ألة كيفية بناء الدولة.
فامليثاق الذي جمع بني حممد اخلام�س يت�ضمن �إ�شارة �إىل الدميقراطية،
وهي �إ�شارة قوية ت�ضمنها خطاب امللك حممد اخلام�س  يف طنجة
�سنة  .1947والواقع �أنه كان هناك ر�أيان ،حيث ا�ستمر امليثاق مع حممد
اخلام�س  يف فرتة معينة ،مع ت�أ�سي�س  املجل�س  الوطني اال�ست�شاري
الذي �سيرت�أ�سه املهدي بنربكة كم�ؤ�س�سة معينة كانت بها متثيلية للقوى
ال�سيا�سية والنقابية والعلماء والطائفة اليهودية.
غري �أن هذا املجل�س �سيتم حله �سنة  1959لأنه �أ�صبح يلعب دورا
�أ�سا�سيا �إذ كان بالإمكان �أن يكون بداية لتجربة برملانية ميكن �أن تف�سح
�أمال و�آفاقا جديدة .هكذا كان هناك اجتاه ينحو �إىل بناء دولة دميقراطية
يكون فيها امللك حكما فوق اجلميع ،وتتمتع بف�صل ال�سلطات و�إقامة
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الأ�س�س الدميقراطية كما هي متعارف عليها عامليا ,غري �أن ويل العهد
موالي احل�سن كان له ر�أي �آخر ،حيث �أراد بناء دولة قوية جتمع �شيئني:
ال�سلطنة التقليدية كما كانت قبل  ،1912واملقيم العام من خالل �إدارة
ع�رصية حديثة لكن بدون اخل�ضوع لأية مراقبة دميقراطية.
وال ميكن ا�ستيعاب ما يجري باملغرب دون ا�ستيعاب هذا اخلالف
الذي كان قائما �آنذاك والذي �أدى �إىل ما عرف ب�سنوات الر�صا�ص الخ.
�إن هذا ال�رصاع هو  الذي �أدى �إىل حماولة �إقامة اال�ستبداد،
حيث بد�أ ويل العهد يف التح�ضري لرتكيز اال�ستبداد من خالل
و�سيلتني رئي�سيتني:
•ال�رشطة ال�سيا�سية التي �سميت الكاب  1املتخ�ص�ص يف متابعة
وقمع احلركة ال�سيا�سية يف البالد ،والذي �سيتحول �إىل «دي
�إ�س تي» يف ما بعد.
•�إن�شاء ما �سميته منذ ب�ضع �سنوات باحلزب ال�رسي ،املتمثل
يف وزارة الداخلية التي تتدخل يف امليدان ال�سيا�سي ،وتدعم
هذا احلزب �أو ذاك ،وتتدخل يف اخلريطة ال�سيا�سية من خالل
�إن�شاء �أحزاب ،ومن ثمة التحكم يف االنتخابات� .صحيح �أنه
�أ�صبح لنا د�ستور �سنة  .1962لكنه د�ستور مل يكن نتيجة لعمل
جمل�س  ت�أ�سي�سي الذي كانت تطالب به القوى الدميقراطية
�آنذاك ل�صياغة د�ستور متوازن ولي�س د�ستورا مينح امل�رشوعية
ملا هو قائم حتت كثري من �أ�شكال اال�ستبداد.
 �إن عنف الدولة �أدى �إىل ما ميكن ت�سميته عنف ال�شعب ،والذي
متثل يف احلركة التي بد�أت يف �صفوف االحتاد الوطني للقوات ال�شعبية
حيث اعترب البع�ض انه ال ميكن �إ�صالح هذه الأو�ضاع �إال بثورة �شعبية،
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وهو  ما جت�سد يف ن�شوء حركة بالنكية يف �صفوف االحتاد الوطني
للقوات ال�شعبية ،الذي ت�أ�س�س بدوره ب�سبب اختالف يف الر�ؤية.
لقد ت�أ�س�س االحتاد الوطني ل�سببني:
•�سبب خارجي يتعلق باجلواب عن �س�ؤال هل �ستقبل قيادة حزب
اال�ستقالل خمطط بناء دولة قوية و�إن كانت غري دميقراطية
�أم العك�س؟ وقد كان هذا العن�رص وراء االنتفا�ضة التي قمنا
بها �ضد قيادة حزب اال�ستقالل ,حيث �أ�س�س االحتاد الوطني
ملحاولة مواجهة اال�ستبداد.
•�سبب داخلي ،حيث �أ�صبحت م�س�ألة امل�ؤمتر مطروحة بقوة يف
بلد يعي�ش احلرية ،فانق�سم احلزب �إىل ر�أيني :ر�أي يقول �إن على
امل�ؤمتر يف عهد اال�ستقالل يجب �أن يبنى على قاعدة تعيني
امل�ؤمترين من طرف القيادة ،يف حني كان الر�أي الآخر يدعو �إىل
انتخاب امل�ؤمترين يف الفروع والأقاليم ويف اجلهات.
لهذا وقعت االنتفا�ضة فت�أ�س�ست يف مرحلة �أوىل اجلامعات املتحدة
حلزب اال�ستقالل التي �ست�صبح االحتاد الوطني للقوات ال�شعبية بعد �أن
�أقنع املهدي بنربكة رحمه اله قادة من حزب ال�شورى مثل عبد الهادي
بوطالب و�أحمد بن�سودة والتهامي الوزاين الذي تويف منذ ب�ضعة �أيام
وعبد اهلل ال�صنهاجي من احلركة ال�شعبية ال�رشقاوي من الأحرار ،مما
�أدى �إىل ال�رصاع الذي عرفته بالدنا يف تلك الفرتة التي �أ�صبحت تعرف
ب�سنوات الر�صا�ص.
�إن للعمل احلزبي جذورا وي�ستند على معطيات تاريخية �سواء يف
عهد اال�ستعمار �أو يف عهد اال�ستقالل،
41

ويف م�ؤمترنا ل�سنة
وذلك من �أجل:

1975

اخرتنا ا�سرتاتيجية الن�ضال الدميقراطي

�أوال� :إبعاد العنف كاختيار من �أجل تغيري الأو�ضاع؛
ثانيا :حماولة بناء دميقراطية بظروف املغرب.
وقد اختار االحتاد هذه اال�سرتاتيجية مع علمه �أن االنتخابات
ال  جتري يف ظروف دميقراطية ،بل جرت �أحيانا يف ظروف معاك�سة
للدميقراطية ،وهذا هو  ما ميز املغرب عن جتارب �أخرى ،لأن احلركة
التقدمية والدميقراطية يف البالد اختارت امل�شاركة وهي تعرف �أن
االنتخابات �ستعرف التزوير بكل �أ�شكاله ،وذلك من �أجل بناء الدميقراطية
ب�إمكانياتنا ويف ظروفنا املغربية.
وقد اثر هذا ،طبعا ،على العالقة بني املواطنني والأحزاب .كما �أن
احلزب عرف نقا�شا حادا للإجابة على �س�ؤال :هل نزكي التزوير مب�شاركتنا؟
بل هناك من ان�سحبوا من احلياة ال�سيا�سية �أو �أ�س�سوا تنظيمات حزبية
جديدة ودعوا �إىل املقاطعة �أو عدم امل�شاركة ....يف حني اعتربنا يف احلزب
�أن لهذه امل�شاركة ،ويف تلك الظروف� ،إيجابيات منها �أنها ت�سمح للحزب
باحلديث املبا�رش  مع املواطنني ،و�أتذكر بهذا اخل�صو�ص �أن التجمعات
االنتخابية كان يح�رضها الآالف من املواطنني منهم من مل ي�صل بعد
�سن االنتخابات ،فكان من املهم التوجه له�ؤالء ال�شباب وفتح حوار معهم
و�رشح الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ببالدنا املعاناة
التي تعي�شها بالدنا من جراء اال�ستبداد .و�أعتقد �أن املغرب ك�سب الكثري
من كون قواه الدميقراطية �شاركت يف ظروف �صعبة وتتحمل امل�س�ؤولية
مما �أدى �إىل تطور الفعل الدميقراطي كما تطورت الإدارة بفعل املحاربة
امل�ستمرة للتزوير.
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وال بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن االحتاد الوطني (االحتاد اال�شرتاكي
يف ما بعد) نا�ضل من �أجل حق املغاربة يف معار�ضة الأو�ضاع ال�سائدة
التي كانوا يرف�ضونها ،كما �أعتقد �أن احل�سن الثاين رحمه اهلل ف�شل يف
الق�ضاء علينا ،وعندما �رصح بخطورة ال�سكتة القلبية قام ب�أكرب نقد ذاتي
يف حياته بعد �أكرث من ثالثني �سنة من احلكم داعيا �إىل �إنقاذ املغرب من
هذه ال�سكتة .وقد دخلنا هذه التجربة بعد �أن عاد احلكم �إىل التوافق
الذي كان قائما مع حممد اخلام�س والذي ابتعد عنه احل�سن الثاين
ل�سنوات طوال ،فكانت جتربة حكومة التناوب التي ميكن احلكم معها
�أو عليها ،لكن يجب �إدراك �أنها ح�صلت يف هذا ال�سياق.
مع حكومة التناوب حتمل االحتاد اال�شرتاكي م�س�ؤوليته حيث
�أ�صبح كاتبه الأول وزيرا �أول ،ودخل هذه التجربة التي كان له ت�أثري
على ما �سي�أتي يف ما بعد� .صحيح �أنه مت تن�صيب حكومة جطو،
فكانت مفاج�أة لكون االحتاد هو الذي ت�صدر االنتخابات ،غري �أن امللك
اختار تعيني ال�سيد �إدري�س جطو مما �أدى �إىل نقا�ش يف املو�ضوع �أ�صدر
مكتبنا ال�سيا�سي على �إثره بيانا هاما ي�ؤكد على �أنه لي�س  هناك ما
ي�رشح اخلروج على املنهجية الدميقراطية .ورغم ذلك ،دافع كاتبنا الأول
�آنذاك ال�سيد عبد الرحمن اليو�سفي على امل�شاركة يف احلكومة ،وتفاو�ض 
مع �إدري�س جطو حول الربنامج واحلقائب الوزارية لالحتاد اال�شرتاكي.
وقرر املجل�س الوطني امل�شاركة يف حكومة جطو ،ومل ير يف ذلك تناق�ضا
بني موقفنا من املنهجية الدميقراطية وموقفنا من اال�ستمرار يف امل�شاركة
يف حكومة ال�سيد �إدري�س جطو الذي كان وزيرا �أول من م�ستوى رفيع
قام بواجبه وحتمل م�س�ؤولياته على الرغم من عدم انتمائه ال�سيا�سي.
وجاءت التجربة احلكومية الثالثة ،املتمثلة يف حكومة ال�سيد عبا�س 
الفا�سي ،حيث قرر املجل�س الوطني امل�شاركة يف هذه احلكومة ،مل يكن
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هذا القرار قراري ال�شخ�صي .كما �أكد املجل�س �أن التعامل مع االحتاد
اال�شرتاكي ال يجب �أن يتم على �أ�سا�س نتائج االنتخابات فقط بل و�أي�ضا
على �أ�سا�س وزنه التاريخي ،وهذا ما كان وراء اقرتاح امللك �أن �أكون وزير
دولة.كما �أن م�شاركتنا ارتكزت على كون امللك يف خطاب  2005رجع �إىل
املنهجية الدميقراطية .فكيف لنا �أن ن�شارك مطالبني بهذه املنهجية و�أال 
ن�شارك بعد �أن مت اعتمادها وكانت ل�صالح حزب ا�ستقالل؟ خا�صة و�أننا
كنا يف الكتلة الدميقراطية �إىل جانب هذا احلزب.
هذه مرتكزات م�شاركتنا� ،أما ما ح�صل يف ما بعد فذاك �ش�أن �آخر،
وخا�صة الأزمة التي عا�شها االحتاد �سنة � ،2007إذ كانت الأزمة مفتعلة
وب�سببها دخل االحتاد نفقا ما زال يحاول اخلروج منه �إىل حد الآن.
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�شهادة الأ�ستاذ
املحجوبي �أحر�ضان
  �أمني عام �سابق للحركة ال�شعبية

عندما قبلت امل�شاركة يف هذا اللقاء مل �أكن �أعتقد �أنني �س�أجد
نف�سي �أمام هذه ال�شخ�صيات .غري �أنني مل ي�سبق يل �أن هي�أت خطابا
�سوى مرة واحدة ،فكانت كارثة.
و�إذا كان من ال�صعب قول احلقائق كما هي ،ا�سمحوا �أن �أثري
بع�ضا منها.
�أنتم تعرفون ال�سيا�سة التي مت انتهاجها يف املغرب ،وتعرفون �إىل �أين
و�صل بلدنا ،و�إن كان قد تقدم �أو ت�أخر� ،أو ما زال ينتظر دخول املعركة
احلقيقية ،معركة ال�شعب ب�أجمعه.
فالأحزاب ال�سيا�سية لي�ست �أحزابا �سيا�سية بل هي قبائل �صنعت
ب�شكل �سيئ.
�أكيد وكما قال اليازغي ،الذي �أقدره كثريا والذي كنت قد زرته
بامل�ست�شفى عندما كان جريحا� ،أن لكل �شيء جذورا .لكن �أكيد �أي�ضا �أن
هناك اجلذور ال�سيا�سية وجذور الكفاح واملقاومة .ومن هنا ا�سمحوا يل
�أن �أ�شري �إىل �أنه يجب احلديث عن �شخ�صيات املقاومة وعدم ن�سيانهم،
مثل زايد �أوحماد ،وع�سو با�سالم ،وحممد �أوزايي ،وكبار مقاومي ال�صحراء
بل وخمتلف مناطق املغرب.
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لقد ظل اال�ستعمار الفرن�سي ببلدنا �أربعة و�أربعني �سنة فقط ،بل
�أن بع�ض القبائل مل ميكث بها اال�ستعمار �سوى ع�رشين �سنة .ف�أنا ل�ست
رجل �سيا�سة كما قيل ،بل �أنا جمرد مواطن مغربي بذلت كامل جهدي،
�ش�أين �ش�أن �أجدادي ،ملحاربة الف�ساد بالبالد .ل�ست قائد حزب و ال ميكن
�أن �أكون قائد حزب �سيا�سي.
لقد انبثقت احلركة ال�شعبية من جي�ش التحرير واملقاومة ،غري �أننا
منعنا من الوجود كحزب دميقراطي بدعوى �أننا من اجلبل ،ف�صعدنا
اجلبل م�ضطرين .وجل�أنا �إىل ا�ستعمال البارود من �أجل االعرتاف باحلركة
ال�شعبية .لقد كان عبد الكرمي اخلطيب �صديقي فحاوال التفرقة بيننا،
ومتكنوا فعال من ذلك لبع�ض الوقت حيث تغلبت �صداقتنا على كل
تلك املحاوالت .دخلنا ال�سجن وا�ستمر البارود يف اجلبل ومل نغادره
�إال بعد �أن �صدر ظهري احلريات العامة� .أكيد �أن الف�ضل يف ذلك يعود
لل�شعب املغربي قاطبة ،لكن احلركة ال�شعبية كان لها دور كبري يف �صدور
هذا الظهري.
لقد بذلت احلركة ال�شعبية جهودا كبرية من �أجل حماربة احلزب
الوحيد ،ذهب �ضحية ذلك العديد من املقاومني منهم الروداين وولد
احلداوية وعبا�س امل�ساعدي وقدور ولد م�سعود وموحا �أوكدا�ش...
كنا ننعت ب�أننا عبيد امللك ،لكننا مل نكن عبيد �أحد ،غري �أن العر�ش
هو  الذي يوحد املغرب .فلوال  العر�ش لكان الريف ريفا و�سو�س  �سو�سا
والأطل�س �أطل�سا وال�صحراء �صحراء ولت�شتت �شملنا .جتدر الإ�شارة �إىل
�أن ا�سم اجلمهورية ال وجود له يف اللغة الأمازيغية بل هناك «تكلدت»
فقط (�أي امللكية).
يف ما م�ضى كانت باملغرب قبائل ،فظهرت فكرة جديدة تعمل
على تك�سري هذه القبائل .وبعد �أن بد�أت القبائل تتفكك وجدنا
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�أنف�سنا يف ورطة .فقد كانت القبائل جتتمع حول رجل واحد ت�سود
داخله روح اجلماعة والكل كان مت�شبث بنخوته وعزه وكرامته .وكان
املغربي ي�ضحي بحياته من �أجل ذلك� .أما اليوم ،فعندما نتحدث عن
احلرية فذلك يعني �أن ال وجود لهذه احلرية ،ونف�س ال�شيء ميكن قوله
بخ�صو�ص الدميقراطية،.
فعندما �سجن عدي �أوبيهي رحمه اهلل توجهت �إىل قبيلته ،فكانت
الن�ساء ،حوايل  600امر�أة ،هن اللواتي عقدن جتمعا ،ليطالنب ب�إطالق
�رساح �أهلهن ،فذكرتهم ب�إحدى العادات املغربية .فعندما يكون هناك
نزاع تتبع الن�ساء الرجال حاملي ال�سالح (البارود) ،وهن حامالت احلناء.
وكل من �سولت له نف�سه الهروب من املعركة تر�شه الن�ساء بتلك احلناء.
�أما الآن فعندما نتحدث عن احلرية فذلك يعني �أن ال وجود لهذه
احلرية ،ونف�س  ال�شيء ميكن قوله بخ�صو�ص  الدميقراطية ،.في�صبح
معروفا لدى �أهل القبيلة برمتها .مل يخرج �أولئك املعتقلون من ال�سجن
�آنذاك ،فتو�صلت بر�سالة ثقيلة الوزن ،فتحتها فوجدت بها احلناء .الر�سالة
تذكرين بق�صة احلناء واملرتاجعني عن املعركة ،وتطالبني بالعمل على
�إطالق �رساح �أولئك ال�سجناء �أو االلتحاق بهم �أنا �أي�ضا� ،أو اعتبار نف�سي
مر�شو�شا باحلناء.
خالل احلرب مع اجلزائر ،كنت وزير الدفاع ،دحرنا اجلزائريني لكننا
مل ن�سرتجع بالدنا لأن اجلي�ش مت توقيفه �ست كلمرتات قبل تندوف.
فلو ا�سرتجعنا تندوف �آنذاك ملا �ضاعت منا موريتانيا وملا كان للبوليزاريو 
وجود الآن.
وللإ�شارة ف�إين �أكتب مذكراتي ،حيث �سي�صدر اجلزء الأول الذي
يتحدث عن العالقات مع الفرن�سيني ،ونفي حممد اخلام�س ،وجي�ش
التحرير ومترد القبائل واحل�صول على اال�ستقالل �إىل ووفاة حممد
47

اخلام�س ،وذلك يف �أجل لن يتعدى ثالثة �أ�شهر .كما �سي�صدر اجلزء
الثاين الذي يهم عهد احل�سن الثاين.
لقد ت�أ�س�ست احلركة ال�شعبية �ضد احلزب الوحيد الذي كان مي�س 
بالعر�ش ،بذلنا جهدنا يف ممار�سة ال�سيا�سة �إىل �أن و�صلنا �إىل التناوب
الذي �أتى على كل اجلهود التي مت بذلها من قبل.
لدينا الآن حكومة و�أحزاب وبرملان و�أمتنى �أن ي�سلك اجلميع
الطريق ال�سليم.
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الأحزاب ال�سيا�سية:
ف�ضاءات املواطنة
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الأ�ستاذ  غ�سان ملراين/
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مداخلة الأ�ستاذ
عبد الرحيم امل�صلوحي
 �أ�ستاذ جامعي بكلية احلقوق بالرباط

على الرغم من اخلطاب املت�شائم ال�سائد يف الأو�ساط الأكادميية
وال�سيا�سية� ،أكاد �أجزم مقولة الفقيه القانوين النم�ساوي هان�س كيل�سون
عندا �أكد �أن الدميقراطية هي نظام حكم الأحزاب ،حيث ال ميكن �أن
نت�صور يف الدميقراطيات املعا�رصة منطا للحكم خارج الأحزاب ال�سيا�سية.
لهذا ف�إن �أحزابنا ال�سيا�سية قمينة ب�أن نعمل جميعا لإعادتها �إىل جادة
ال�صواب من خالل مداخل �أكادميية.
يف البداية �أريد �أن �أ�شري �إىل بع�ض املقاربات العلمية التي تنطبق على
احلالة املغربية:
�أول هذه املقاربات ،تكمن يف اعتبار احلزب تعبريا عن بنية اجتماعية
و�سيا�سية معينة� ،أي عن تقاطبات اجتماعية تتواجد يف املجتمع� ،أو
تعبريا� ،أحيانا ،عن ح�سا�سيات عرقية �أو جهوية .هذا التو�صيف ينطبق
�إىل حد ما عن الن�سق احلزبي املغربي.
كما �أن هناك من يربط هذا الن�سق بالنظرية االنق�سامية� ،إذ �أن
بع�ض م�ؤ�س�سي علم ال�سيا�سة الأجانب باملغرب،ومنهم واتربريي ،ورميي
لوفو على اخل�صو�ص اللذين �شددا على وجود االنق�سامية يف امل�شهد
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ال�سيا�سي املغربي ،وهذا ا�ستوجب يف نظرهم الدور املهم للتحكيم املركزي
لإقامة التوازن داخل هذا امل�شهد .وهي مقاربة قمينة بالنقا�ش باعتبار �أن
ن�سقنا ال�سيا�سي مل يعرف قطيعة ،وخا�صة يف ما يخ�ص عالقة الأحزاب
بالدولة.
وترتبط املقاربة الثانية بنظرية الر�أ�سمال احلزبي التي ا�شتغل عليها
الباحث الفرن�سي �أوفرييل يف كتابه الأحزاب ال�سيا�سية،حيث ي�ؤكد �أن
احلزب يتوفر على ر�صيد �سيا�سي،كما يف بور�صة القيم ،يت�شكل من
جمموعة من املوارد الرمزية والتنظيمية ،و�أن ر�صيده يتعاظم ويت�آكل
تبعا ملجموعة من العوامل منها موقعه من ال�رشعية التاريخية ،وجاذبية
منوذجه املجتمعي ،وعذريته ال�سيا�سية ،التجربة احلكومية ،درجة كاريزما
القيادات احلزبية ،برنامج احلزب وخا�صة عندما يتوىل الدفاع عن ق�ضايا
كربى يف املجتمع .وتكمن �أهمية نظرية الر�أ�سمال احلزبي يف �أنها تف�رس 
عدم ا�ستقرار الوزن االنتخابي للأحزاب املغربية.
لقد ارتبط ر�صيد حزب االحتاد اال�شرتاكي على �سبيل املثال،
بعاملني اثنني :معار�ضو  النظام ال�سيا�سي للحكم ،وبراءته ال�سيا�سية،
�أي عدم انخراطه يف حتمل م�س�ؤولية حكومية ،باعتبار �أن امل�شاركة يف
تدبري ال�ش�أن العام تعد من عوامل ت�آكل الر�صيد ال�سيا�سي للأحزاب .غري
�أنه وبعد حتمل امل�س�ؤولية ت�آكل ر�أ�سماله احلزبي كما قد يت�آكل الر�صيد
احلزبي للحزب الذب يتحمل رئا�سة احلكومة احلالية.
املقاربة الثالثة تعرف يف �أدبيات علم ال�سيا�سة بالكارثية (.)sinistrisme
هذا امل�صطلح ا�ستعمله الفرن�سي �ألبري تيبويل لتف�سري التغري املتوا�صل يف
م�سار الأحزاب الي�سارية يف فرن�سا .مفاد هذه الأطروحة �أن هناك نزوعا
طبيعيا تاريخيا نحو الو�سط واالعتدال ،وميكن �أن تنطبق هذه النظرية
على بع�ض  الأحزاب املغربية منها احلزب اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية
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الذي حتول يف م�ساره ال�سيا�سي من مواقع متعددة :من خيار ثوري
خارج امل�ؤ�س�سات يف ال�ستينيات �إىل معار�ضة من داخل امل�ؤ�س�سات �إىل
م�شاركة يف العمل احلكومي ،وي�صاحب هذا بالطبع تغري يف اخلطاب
ال�سيا�سي والنمط الإيديولوجي .كما ميكن �أن تنطبق هذه النظرية على
حزب العدالة والتنمية الذي انتقل من الت�شدد الإيديولوجي �إىل معار�ضة
من داخل امل�ؤ�س�سات �إىل قيادة احلكومة حيث �أ�صبح خطابه من منط
�آخر.
لقد قمت بدرا�سة حول الي�سار املغربي م�ستعمال نظرية الكارثية
بخ�صو�ص حالة االحتاد اال�شرتاكي حيث و�صفته يف العنوان ب «الي�سار
املغربي املدافع عن العر�ش» باعتبار �أن الن�سق ال�سيا�سي املغربي ،وخا�صة
ما يتعلق بتحالف امللكية مع الأحزاب قد تغذى بقدوم وافد جديد
يتمثل يف االحتاد اال�شرتاكي .و�إذا ما قمنا بدرا�سة حول العدالة والتنمية
فمن املرجح كثريا �أن ن�صل �إىل نف�س النتيجة :الإ�سالم ال�سيا�سي املغربي
املدافع عن العر�ش.
اخلال�صة التي �أ�ستنتجها من املقاربات التي ا�ستعنت بها هي �أن م�سار
احلزب املعار�ض باملغرب� ،سواء تعلق الأمر بحزب االحتاد اال�شرتاكي �أو
العدالة والتنمية ،تطبعه �سمتان بارزتان:
•نزوع متدرج نحو االعتدال خا�صة يف مرحلة حتمل امل�س�ؤولية
احلكومية؛
•ت�آكل م�ضطرد يف الر�صيد احلزبي وال�رشعية ال�سيا�سية.
�أما بالن�سبة للأحزاب ال�سيا�سية التي ال  تعار�ض  النظام ال�سيا�سي،
فلها �أي�ضا و�ضع يكاد يت�سم بالال ا�ستقرار على امل�ستوى ال�سيا�سي ،وزنها
ال�سيا�سي يتقوى �أو يخبو ح�سب الظرفية ال�سيا�سية .فغالبا حني ي�ستنفذ
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�أحد هذه الأحزاب «اليمينية» وظيفته ال�سيا�سية يخبو (الفديك ،االحتاد
الد�ستوري .)....ومع �أين �أعترب �أن �إن�شاء حزب الأ�صالة واملعا�رصة �إثراء
للحياة ال�سيا�سية واحلزبية املغربية �أت�ساءل عن جدوى �أحداثه يف ظرفية
�أقل ما ميكن اقول عنها �إنها تت�سم بعدم وجود �أي تهديد �سيا�سي
للم�ؤ�س�سة امللكية ،بل تت�سم بتطويع �أحزاب الكتلة الدميقراطية وحزب
العدالة والتنمية.
تهتم هذه اجلل�سة بتجديد التعاقد ال�سيا�سي من خالل الوظيفة
احلزبية .والواقع �أن هناك بع�ض الثوابت التي يقرها علم ال�سيا�سة املقارن
والتي ت�شكل مدخال لإعادة االعتبار للعمل احلزبي.
�إن تعريفنا للتعددية تعريف ع�شوائي .ففي الدميقراطيات العريقة،
تعك�س التعددية احلزبية بدقة تعددية الطيف ال�سيا�سي ،حيث لن جند
يف ال�سويد خم�سة �أحزاب ا�شرتاكية و�أربعة �أحزاب ليربالية ،بل التعددية
م�ؤطرة ومعقلنة يف الدميقراطيات العريقة ،.ومن ثمة ي�شتغل امل�شهد
احلزبي ب�شكل فعال ،علما �أن هناك �أمناطا متعددة لعقلنة امل�شهد
احلزبي ،من �آلية منط االقرتاع ،لكن ميكن �أن�شري يف هذا ال�صدد �إىل
�أن قوانني ال�سويد ،املتميزة يف املجال الدميقراطي ،تفر�ض على كل من
يريدون ت�أ�سي�س حزب جديد �أن ي�أتوا بوظيفة �إيديولوجية جديدة .كما
�أن دميقراطية ال�سويد تتميز بثبات تعاقد املواطنني وامل�رشوع املجتمعي.
فمنذ  ،1917يفوز احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي يف جميع االنتخابات
الت�رشيعية بدون ا�ستثناء .كما �أننا ل�سنا �أكرث تعددية من بريطانيا
بحزبني رئي�سيني ،حيث �أن هناك �أكرث من  100حزب لكنها الت�صل
�إىل الربملان با�ستثناء احلزب الليربايل يف بع�ض  الفرتات؛ �أو الواليات
املتحدة الأمريكية ،حيث �أن حزبني فقط� ،ضمن ع�رشين حزبا ،هما اللذان
ي�صالن �إىل الربملان ،و�أعني احلزب اجلمهوري واحلزب الدميقراطي .وال�رس 
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يكمن هنا يف منط االقرتاع ،النمط الأغلبي الأحادي .وعندما تختار
الدميقراطيات العريقة النمط الالئحي الن�سبي ت�ؤطره بعتبة انتخابية،
مرتفعة ن�سبيا� .إذ �أن منط االقرتاع املثايل هو الذي يجمع بني الفعالية
ال�سيا�سية والعدالة االنتخابية.
�إن منط االقرتاع الن�سبي الالئحي بعتبة ال ب�أ�س بها باملغرب ال يحقق
هذا ،و�أعود هنا �إىل م�س�ألة احلزب ال�سيا�سي ذي الوظيفة ال�سيا�سية
يف مرحلة معينة؛ .ففي الوقت الذي جند �أن الد�ستور منح �صالحيات
وا�سعة للجهاز التنفيذي جند �أن هذا اجلهاز �ضعيف جدا على امل�ستوى
العملياتي .وال�سبب يكمن يف عدم قدرة النظام ال�سيا�سي ،ومنط االقرتاع
على الأخ�ص ،على �إفراز �أغلبية من�سجمة .و�أعترب �أن مراجعة منط االقرتاع
يكاد يكون �أهم من مراجعة الد�ستور .و�أعود هنا ملطلب كان يعبئ
�أحزاب احلركة الوطنية ملا بعد اال�ستقالل املتمثل يف مطلب احلكومة
املن�سجمة� .إذ كيف �سنحا�سب غدا حكومتنا وهي م�شكلة من �أطياف
متعددة ،حزبية وغري حزبية.
لقدمت احلديث عن الدميقراطية التمثيلية التفوي�ضية ،واحلقيقة �أننا مل
ن�صل �إليها بعد ،باعتبار �أن الأحزاب ،نظرا لعجزها عن ممار�سة وظيفتها
امل�ؤ�س�ساتية� ،أي التمثيلية ،تنقلب �إىل وظيفة �أخرى ت�سمى الو�ساطة� .أي
�أن الأحزاب تقوم بو�ساطات يف الربملان وعلى م�ستويات �أخرى.
نتحدث كثريا بخ�صو�ص امل�شهد ال�سيا�سي عن مقاربة النوع وعن
ال�شباب ،غري �أنني ،مع اتفاقي مع ذلك ،ال �أجدها مدخال رئي�سا ،باعتبار
�أن العربة لي�ست ال  بال�سن وال  باجلن�س .وميكن الإ�شارة هنا �إىل �أن
ال�شباب هم الذين حملوا �إىل قيادة حزبني هامني يف املغرب �شخ�صيات
تو�صف بال�شعبوية .كما �أن �شارل دوغول كان يهزم اال�شرتاكيني
بفرن�سا بوا�سطة الن�ساء� .إن العربة لي�ست بال�سن وال  باجلن�س  ولكن
بااللتزام ال�سيا�سي.
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ويف الأخري �أريد �أن �أحذر من ذلك الطرح الذي يجعلنا نعتقد �أن
املجتمع املدين قد ي�شكل بديال للأحزاب ال�سيا�سية .فن�سق احلكامة حق
يراد به �أحيانا باطل .كما �أن الدميقراطية امل�شاركاتية تندرج �ضمن �أجندة
توافق وا�شنطن ،املتمثل يف التوافق حول الر�أ�سمالية اجلديدة .واملطلوب
هنا هو �ضخ �رشعية جديدة يف م�ؤ�س�سات لي�ست لها �رشعية ،ولي�س يف
املرحلة االنتقالية �إ�ضفاء ال�رشعية على م�ؤ�س�سات مت�آكلة ،بل تغيريها.
لهذا يجب تناول م�س�ألة املجتمع املدين ب�شكل حذر.
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مداخلة الأ�ستاذة خديجة الكور
  �أ�ستاذة م�ؤهلة يف علم االجتماع

يتطلب احلديث عن االحزاب كف�ضاءات للمواطنة وجتديد التعاقد
ال�سيا�سي الوقوف عند الدالالت والأبعاد التي نعطيها ملفهوم املواطنة
والتعاقد ال�سيا�سي حل�رص ما نحن ب�صدد التداول فيه.
ولن �أدخل هنا يف جدل مفاهيمي ،ولكن �أريد �أن �أ�ؤكد على ما يلي:
ت�شكل املواطنة ،اليوم ،حقا �أ�سا�سيا من حقوق الإن�سان ،وواحدا
من املوا�ضيع املهمة يف التاريخ ال�سيا�سي واالجتماعي للدولة احلديثة،
و�أ�سا�سا قويا من �أ�س�س البناء الد�ستوري وال�سيا�سي لأي دولة.
واملواطنة مفهوم قانوين ذو �أبعاد �سيا�سية واجتماعية وثقافية ،تتج�سد
نظريا يف جمموع املبادئ والقواعد الد�ستورية والقانونية التي حتدد
�شكل النظام ال�سيا�سي والقيم والأهداف التي يقوم عليها ،وكذا الكيفية
التي ي�شارك بها املواطنون يف �صنع القرارات وال�سيا�سات العامة.
فعن �أية مواطنة نتحدث؟ ما هي دالالت املواطنة يف د�ستورنا
اجلديد؟ وما هي متثالت الفاعل ال�سيا�سي للمواطنة ؟ وما هي متثالت
املغاربة للمواطنة يف مغرب متحول؟ �س�أكتفي ب�إعطاء بع�ض الإ�شارات
املتعلقة مبفهوم املواطنة يف الد�ستور اجلديد.
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تعترب املواطنة يف الد�ستور اجلديد �أ�سا�سا لبناء الدولة الوطنية
احلديثة حيث ن�ص على مبد�أ امل�ساواة بني جميع املواطنني دون متييز،
وعلى احرتام حقوق الإن�سان كما ن�ص  خا�صة على امل�ساواة يف تلك
احلقوق بني املر�أة والرجل.
وقد �أفرد الد�ستور بابا خا�صا للحقوق واحلريات ال ي�سعنا املجال هنا
لتعدادها كاملة ،كما جاء يف ت�صديره �أن اململكة املغربية ،وفاء الختيارها
الذي ال  رجعة فيه يف بناء دولة دميقراطية ي�سودها احلق والقانون،
توا�صل �إقامة م�ؤ�س�سات دولة حديثة مرتكزاتها امل�شاركة والتعددية
واحلكامة اجليدة و�إر�ساء دعائم جمتمع مت�ضامن يتمتع فيه اجلميع
بالأمن واحلرية والكرامة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص والعدالة االجتماعية
ومقومات العي�ش الكرمي ،يف نطاق التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة.
ثم انتقل الد�ستور �إىل الت�أكيد على واجبات املواطنة ،و�أفرد بابا خا�صا
للحقوق واحلريات.
�إذا انطلقنا من جمرد هذا املفهوم الد�ستوري للمواطنة يف عالقته
بالف�ضاء احلزبي �سيتبني �أن ا�شكاليتنا ت�شمل عدة ق�ضايا �أخل�صها يف
الأ�سئلة التالية :
•هل الأحزاب ف�ضاءات مواطنة ؟
•هل ت�ساهم الأحزاب من خالل الدور املنوط بها يف ت�أطري
املواطنني بن�رش  قيم و�سلوكات املواطنة والتوعية باحلقوق
والواجبات ؟كيف؟ وعرب �أية �آليات و�أدوات؟
•هل تعمل الأحزاب ال�سيا�سية ،اليوم ،على تفعيل امل�ضامني
اجلديدة للمواطنة �ضمن برامج عملها وبلورة اال�سرتاتيجيات
الهادفة �إىل �ضمان حقوق املواطنة احلديثة؟
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•هل تعمل الأحزاب على �ضمان م�شاركة املواطن يف �صنع
القرارات وال�سيا�سات وتقييمها والتفاعل معها ؟ وهل تن�صت
للمواطن وانتظاراته ودينامية حتول املجتمع؟ وعرب �أية �آليات ؟
•وهل ت�ؤدي الأحزاب دورها ك�آليات للو�ساطة داعمة للتعبري
ال�سلمي عن املطالب واحت�ضانها والتعبري عنها وترجمتها �إىل
�أفعال ملمو�سة.
�أما بخ�صو�ص التعاقد ال�سيا�سي ،فيمكن القول �إن التعاقد هو �أحد
املبادئ التي تقوم عليها الدولة احلديثة يف عالقة بني الأطراف حمددة
الأهداف وااللتزامات ،كما �أن �إ�شكالية التعاقد بالن�سبة للأحزاب ال�سيا�سية
لها عدة �أبعاد.
 �-أول هذه الأبعاد يهم التعاقد داخل احلزب بني �أع�ضائه حولهوية ومرجعية و�إيديولوجية و�أفق م�شرتك .وهو تعاقد ترتجمه
قوانني احلزب ونظمه الداخلية ومواثيقه وقراراته التنظيمية
وحكامته.
 -ويتعلق البعد الثاين ،بتعاقد احلزب مع الدولة ،و�أ�ساليبهوم�ضامينه ومكوناته.
 �-أما التعاقد الأكرب ،هو  تعاقد احلزب مع املجتمع ومعاملواطنني.
�إن �إ�شكالية التعاقد تثري �أ�سئلة كبرية حول ما هي م�ضامني التعاقد
التي حتدد ،اليوم ،عالقة الأحزاب بالدولة وعالقة الأحزاب باملواطنني ؟
وما هي �آليات التعاقد ؟
�إن اجلواب على هذا الأ�سئلة يقت�ضي بال�رضورة الوقوف على واقع
الأحزاب ال�سيا�سية يف مغرب اليوم .وقد خ�ص�صت عدة درا�سات ومقاالت
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لت�شخي�ص م�شهدنا احلزبي والوقوف على �أعطابه ،والتي تتمثل  على
العموم يف ت�شتت اخلريطة ال�سيا�سية وغياب تكتالت متمايزة بو�ضوح
ومتما�سكة من �أجل حتديد املالمح الوازنة للت�شكيلة الربملانية و�صعوبة  
حكامة اجلهاز التنفيذي.
تكت�سي الأحزاب يف الد�ستور اجلديد رمزية قوية حيث ثم االنتقال
من دورها كواجهة للم�شهد ال�سيا�سي وال�رصح الدميقراطي �إىل م�ؤ�س�سات
فاعلة يف احلقل ال�سيا�سي ،ومدار�س  للوطنية واملواطنة احلقة لرتبية
املغاربة .على ممار�سة العمل ال�سيا�سي مبعناه النبيل وتر�سيخ ثقة املواطن
وحتفيزه على امل�شاركة يف م�ؤ�س�ساته الد�ستورية ،وتدبري ال�ش�أن العام حتى
يعي �أن م�صريه يتوقف على م�ساهمته الفعالة والفعلية يف بناء ال�رصح
الدميقراطي الذي ال ميكن �أن يتحقق �إال بوجود �أحزاب قوية وم�س�ؤولة.
�إن هذا الت�أهيل يقت�ضي التعامل مع امل�ؤ�س�سات احلزبية كقوة اقرتاحية
يف كل ما يتعلق بان�شغاالت الر�أي العام الوطني ،وامل�ساهمة يف اتخاذ
القرارات املرتبطة بالق�ضايا الكربى للوطن ،والتعامل معها كم�ؤ�س�سات
د�ستورية   للحوار والت�شاور و�رشيك يف �إيجاد احللول احلقيقية
مل�شاكل املغرب...
�إن الن�سق ال�سيا�سي هو ن�سق فرعي يف الن�سق االجتماعي الكلي،
والظواهر واملمار�سة ال�سيا�سية تت�أثر ب�شكل كبري مبختلف العوامل
املجتمعية ،ومادامت الأحزاب ال�سيا�سية هي جزء من الن�سق ال�سيا�سي
ف�إن تقييمها ال ميكن ف�صله عن العوامل الأخرى.
�إن فعالية الأحزاب وموقعها ودورها بقدر ما يت�أثر بطبيعة النظام
ال�سيا�سي والإمكانيات التي تتيحها بنيتها الداخلية ،بقدر ما هو حمكوم
كذلك مبا يقدمه الن�سق االجتماعي من عنا�رص مدعمة ،وغري مدعمة.
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 �إن عملية ت�أهيل احلقل احلزبي ببالدنا ،و�إعادة الثقة يف الفاعل
ال�سيا�سي من جديد يتطلب انخراطا جماعيا يف �ضمان �رشوط املمار�سة
احلزبية الدميقراطية ،و�ضمان ال�رشوط ال�سيا�سية ال�رضورية لقيام تداول
دميقراطي على ال�سلطة ،و�ضمان الدولة ل�رشوط انتخابات نزيهة ت�شكل
حلظة دميقراطية تتيح ملختلف الأحزاب فر�صة التباري  .كما �أن امل�شاركة
يف اللعبة ال�سيا�سية ب�شكل مفتوح ومت�ساو ،يتطلب دعم الدميقراطية
احلزبية الداخلية ،وامل�ساهمة يف �ضمان التجذر االجتماعي للأحزاب
ال�سيا�سية باعتبارها �أدوات و�ساطة �رضورية يف املجتمع.
�إن ت�أهيل الأحزاب ال�سيا�سية اليوم يتطلب من الأحزاب جتاوز
واقعها احلايل حتى ت�صبح ف�ضاءات للمواطنة ،ف�ضاءات جمددة حاملة
لتعاقداتنا اجلماعية التي عربنا عنها يف د�ستورنا اجلديد.
ويف هذا ال�سياق ،ال بد �أن نتجاوز ،ب�شكل جماعي ،ما نحن ب�صدده
اليوم من تر�سيخ عدم الثقة يف الفعل والفاعل ال�سيا�سيني .ومن ثمة،
البد من جتاوز حتويل م�شهدنا ال�سيا�سي �إىل م�شتمة  جماعية للرتا�شق
بالكلمات وتبادل االتهامات ،يف الوقت الذي �أ�صبح فيه املجتمع يعرب
عن تطلعاته يف ف�ضاءات ال حت�رض فيها الأحزاب ال�سيا�سية ،وبلغة قد
ال تفهمها هذه الأحزاب.
�إن رهان الت�أهيل مطروح علينا ب�شكل جماعي �إعالما ودولة
ومدر�سة لك�سب عمليات ت�أهيل م�شهدنا ال�سيا�سي مبا يخدم ك�سب
رهاننا الدميقراطي.
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مداخلة الأ�ستاذ غ�سان ملراين
  �أ�ستاذ باحث يف علوم ال�سيا�سية

�س�أحاول يف تعقيبي احلديث عن مظاهر �أزمة احلزب يف املغرب،
وحماولة تف�سري �أ�سباب تلك الأزمة من خالل عالقة احلزب بال�شباب
وامل�س�ألة االنتخابية.
ميكن احلديث بخ�صو�ص  اجلانب الأول عن وجود ثالث فئات
من ال�شباب :
•فئة �أوىل ،وهي الأغلبية ،فئة غري مبالية بال�ش�أن العام وال�ش�أن
احلزبي؛
•فئة ثانية تف�ضل ترجمة اهتمامها بهذا ال�ش�أن من خالل العمل
بجمعيات املجتمع املدين؛
•فئة ثالثة اختارت العمل من داخل تنظيمات الإ�سالم ال�سيا�سي،
و�أعني حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإح�سان الخ.
و�إذا ما �أخذنا كمعيار اجلامعة املغربية ،فالكل يعلم �أن عقدي
ال�ستينيات وال�سبعينيات ،بل والثمانينيات كان العمود الفقري للأحزاب
الوطنية �أو الدميقراطية املغربية يكمن يف اجلامعة املغربية .يف حني
نالحظ حاليا غياب الت�سيي�س  باجلامعة ،حيث �أ�صبحت اهتمامات
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الطالب املغربي بعيدة عن كل ما هو  حزبي �أو �سيا�سي �أو له عالقة
بال�ش�أن العام ،با�ستثناء بع�ض معاقل ما ي�سمى بالي�سار اجلذري ،مثل
فا�س  ووجدة...التي ت�شهد تناف�سا بني �شبيبة الي�سار اجلذري والعدل
والإح�سان وب�شكل ن�سبي �شبيبة العدالة والتنمية.
وميكن �أن ن�ستنتج من هذا الواقع نفور ال�شباب من الأحزاب
ال�سيا�سية املغربية� ،إذ �أ�صبحت هذه الأخرية تعادل يف ت�صور ال�شاب
املغربي االنتهازية ،امل�صلحة اخلا�صة والنفاق والف�ساد الخ..
�أما على م�ستوى االنتخابات فيمكن �أن نالحظ بخ�صو�ص احلمالت
االنتخابية ،با�ستثناء حزب العدالة والتنمية باعتباره احلزب الوحيد الذي
تقوم �شبيبته بحملته االنتخابية� ،أن معظم الأحزاب ،مبا فيها احتاد
اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية ،تلج�أ �إىل �شباب ال عالقة لهم باحلزب مقابل
�أجر يومي .بل يالحظ �أن نف�س  الفريق من ال�شباب يقوم باحلمالت
االنتخابية لأحزاب متعددة على التوايل .وهو ما ينم �أن الأحزاب �أ�صبحت
عاجزة حتى على تنظيم حمالتها االنتخابية اعتمادا على �شبيباتها مبا
فيها �أحزاب احلركة الوطنية .ونتيجة لذلك ،باتت احلمالت تقت�رص على
توزيع املن�شورات الدعائية ،بل �أحيانا ت�صدر عن ه�ؤالء ال�شباب ت�رصفات
ت�ساهم ب�شكل كبري يف متييع احلياة ال�سيا�سية.
�أما على م�ستوى امل�شاركة ،فيالحظ �أن هناك عزوفا كبريا وخا�صة
على م�ستوى املدن الكبرية واملتو�سطة ،وهو ما يفيد �أن الطبقة املتو�سطة
تقاطع االنتخابات .علما ب�أن هذه الطبقة كانت ت�صوت تاريخيا على
�أحزاب الي�سار .وبالتايل ف�إن مقاطعة االنتخابات يتم عن وعي ولي�س 
نتيجة لالمباالة ،مما ينم عن خيبة �أمل و�سط هذه الفئة من الناخبني.
وميكن الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن ن�سبة الأوراق امللغاة يف انتخابات 2011
الأخرية تتجاوز مليون �صوت ،مما يعني �أن عدد الأ�صوات التي
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ح�صل عليها �أكرب حزب باملغرب� ،أي العدالة والتنمية ،ت�ساوي عدد
الأوراق امللغاة.
�إن املواطنني ،حتت �ضغط رجال ال�سلطة� ،أو للتعبري عن ح�سن
النية جتاه اخلطاب امللكي والد�ستور اجلديد والإ�صالحات اجلديدة
قد توجهت �إىل �صناديق االقرتاع ،لكنهم امتنعوا عن منح ثقتهم
لأي حزب.
ومن جهة ثالثة ،و�إذا ما ا�ستثنينا هنا �أي�ضا حزب العدالة والتنمية،
ف�إن الت�صويت على باقي الأحزاب الأخرى ،التي لها وزن برملاين معترب ،ال 
ت�ستفيد من الت�صويت ال�سيا�سي ،بل من الإمكانيات الذاتية ملر�شحيها.
وهذا يعني �أن الأحزاب مل تعد قادرة على ت�سويق ر�ؤية �سيا�سية �أو
برنامج �أو منظومة قيم و�أفكار �أو م�رشوع جمتمعي ،على عك�س ما كان
قائما يف املا�ضي.
وترجع م�س�ؤولية الو�ضع احلزبي املرتهل بالأ�سا�س �إىل الأحزاب
ال�سيا�سية نف�سها ،والدولة ،والتحوالت االجتماعية التي طر�أت على
املدينة املغربية.
وتكمن م�س�ؤولية الأحزاب يف انعدام التوا�صل� ،إذ �أن معظم املقرات
احلزبية مغلقة ،وال  يتم فتحها �إال  مبنا�سبة اال�ستحقاقات االنتخابية.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن الأحزاب املغربية مبا فيها الأحزاب التاريخية ،مل
تكن يوما �أحزابا توا�صلية .فحزب اال�ستقالل ا�ستفاد قبل نيل اال�ستقالل
من مقاومة امل�ستعمر الكت�ساب جماهرييته� ،إذا ما ا�ستثنينا بع�ض املنظمات
املوازية حلزب اال�ستقالل التي كانت متار�س الت�أطري والتوا�صل مع املواطنني
(الك�شفية .)..،يف حني ا�ستفاد االحتاد اال�شرتاكي من مرحلة ال�ستينيات
وال�سبعينيات؛ حيث كان احلزب يرمز �إىل بالد ال�سيبة ،حيث كان يقول
ال ويعار�ض املخزن ،ويتعر�ض منا�ضلوه لالعتقال والتنكيل ،مما �أك�سبه
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جماهريية كبرية على الرغم من �أنه مل يكن يوما حزبا توا�صليا .ومبجرد
ما انتفت هذه ال�رشوط �سقطت �أ�سباب اجلماهريية.
كما �ساهمت يف تراجع الأحزاب بداية امل�سل�سل الدميقراطي يف
منت�صف ال�سبعينيات .فبمجرد ما دخلت �أحزاب احلركة الوطني والي�سار
امل�سل�سل الدميقراطي ،حتولت تدريجيا �إىل �أحزاب انتخابية،حيث حتولت
ا�سرتاتيجية حزب اال�ستقالل ،منذ �سنة � 1976إىل حزب انتخابي يحاول
البحث بالأ�سا�س عن الأعيان ل�ضمان املقاعد الربملانية �أو اجلماعية،ونف�س 
ال�شيء ميكن قوله بالن�سبة لأحزاب الي�سار� ،إذ �أن �أول حزب ي�ساري
اعتمد على الأعيان هو  حزب التقدم واال�شرتاكية ،وتبعه يف ذلك
االحتاد اال�شرتاكي حيث �أ�صبح البحث عن الأعيان وعن الأ�شخا�ص 
الذين ب�إمكانهم الفوز اعتمادا على �إمكانيته الذاتية �أكرب من البحث عن
الكفاءات وعن الطاقات امل�ؤمنة بتوجه احلزب وعقيدته.
وهكذا �أ�صبحت املواعيد االنتخابية حمط �رصاع بني قوتني:
الإ�سالم ال�سيا�سي الذي ميثله العدالة والتنمية ،و�أ�صحاب املال .فالإ�سالم
ال�سيا�سي ،وكيفما كان موقفنا منه ،يعتمد على م�رشوع وبرنامج و�أخالق،
يف حني �أن امل�شاريع الأخرى غائبة ويعو�ضها �أ�صحاب املال.
كما ميكن الإ�شارة يف عالقة مبا �سبق �أن زعيمي حزب اال�ستقالل
واالحتاد فازا مبقعديهما الربملاين ب�أكرب بقية ،وهو ما ي�ؤ�رش على االنهيار
الذي عرفاه احلزبان التاريخيان املنبثقان عن احلركة الوطنية ،يف حني
�أن قياديي هذين احلزبني كان ب�إمكانهم ،يف ما م�ضى ،النجاح يف �أي
دائرة تر�شحوا فيها.
ومن جهة �أخرى ،فقد لعبت الدولة دورا كبريا يف متييع احلياة
ال�سيا�سية وتيئي�س املواطنني عن طريق خلق �أحزاب ال قاعدة اجتماعية
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لها ،والتزوير الفج لالنتخابات� ،إ�ضافة �إىل الدعاية الر�سمية التي كانت
تتحدث دائما عن موت الأحزاب ،وعدم جدواها الخ...
كما �أن من �أ�سباب تدهور الو�ضع احلزبي ببالدنا التحول الذي طر�أ
على املدينة املغربية والذي ميكن تلخي�صه يف ترييف املدينة .فمع الهجرة
القروية وانت�شار مدن ال�صفيح �أ�صبحنا �أمام منظومة قيم جديدة ،حيث
انتقلت العقلية القروية �إىل املدينة وهي عقلية تبخ�س  دور الأحزاب
ال�سيا�سية وتنظر بازدراء لكل ما له عالقة باحلداثة.
وللخروج من هذه الأزمة� ،أعتقد �أن على الدولة حتمل م�س�ؤوليتها
والقيام بعملية �إن�صاف وم�صاحلة يف املجال االنتخابي ،حيث على الدولة
ووزارة الداخلية �أن تقدما اعتذارا للمغاربة على كل املمار�سات ال�سابقة
الرامية �إىل التالعب بالإرادة ال�شعبية طيلة حوايل �أربعني �سنة من �أجل
�إعادة الثقة لل�شعب املغربي يف احلياة ال�سيا�سية ،كما على الدولة �أن ترفع
يدها عن امل�شهد ال�سيا�سي .احلزبي �أكيد �أن الأ�ساليب القدمية انتفت
حاليا ،غري �أن �سطوة الدولة بادية على امل�شهد احلزبي وما زال التحكم
فيه يتخذ �أ�شكال متعددة ي�صل �إىل حد تعيني القيادات احلزبية .كما
على الأحزاب ال�سيا�سية �أن ت�شتغل مبنطق ع�رصي من خالل �أعادة ربط
االت�صال باملواطنني ،واال�ستماع �إليهم وفتح املقرات املقفولة ،والبحث عن
الكفاءات القادرة على خدمة ال�ش�أن العام ولي�س امل�صالح اخلا�صة.
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مداخلة الأ�ستاذ حممد موقيت
 �أ�ستاذ جامعي  بكلية احلقوق بالدار البي�ضاء

�س�أكتفي يف تعقيبي بطرح �إ�شكالية الأحزاب والدميقراطية يف املغرب.
�إىل �أي حد ميكن �أن ﻧﻌﺘﺑﺮ �أن املنظومة احلزبية ،تاريخيا وحاليا ،ت�سري يف
اجتاه بناء الدميقراطية ؟
ال�س�ؤال  يعني �أن الدميقراطية لي�ست واقعا بل ميكن القول �إننا نعي�ش
حلظة خروج من نظام �سلطوي ،وحلظة الدخول �إىل الدميقراطية؛ �أي
�أننا نعي�ش يف املغرب حالة املنزلة بني املنزلتني :حيث مل نخرج كليا من
املرحلة الأوىل كما �أننا مل ندخل كليا �إىل املرحلة الثانية.
للأحزاب دور يف هذا الواقع .ففي ﻣﺮﺣﻟﺔ ال�سابقة ،كانت الدميقراطية
ﻋﻧﺩ الأحزاب ،ﻛﻣﺜﺍﻝ� ،ﺇﻣا منعدمةﮥ �ﺃﻭ �ضعيفة ،و�إما مت�ساحمةﮥ �ﺇﻰﻟ ﺣﺩ 
ﻣا ﻣﻊ  ال�سلطوية ك�رضورة �سيا�سية ﻲﻓ  عملية التغيري والتطوير ،و�إما
مت�صاحلة ﻣﻊ اﻻ�ﺳﺗﺑﺪاد القائم .ﻲﻓ اﻟﻣﺭﺣﻟﺔ اﻟﺣاﻟﻳﺔ ،ﻭﻲﻓ �ﺇﻁاﺭ ﻣﺧا�ﺽ 
ﺗﻐﻳﻳﺭ ميكن اﻋتباﺭﻩ ﻗاﺑﻼ ﻟبناﺀ اﻟﺩﻣﻗﺭاﻃﻳﺔ ،ميكن ﺭ�ﺼﺩ اﻟﺣﺭﻛﻳﺔ اﻟﺗاﻟﻳﺔ:
 �ﺇن ال�سريورة التاريخية تتميز ﺑاﻟﻣﺭﻭﺭ �ﺇﻰﻟ ﻣﺭﺣﻟﺔ «ﻣا ﺑﻌﺩ اﻟﻭﻁﻧﻳﺔ»)�ﺇن الأحزاب التي ت�أ�س�ست ﻲﻓ ﺣﻗﺑﺔ ﺑﻧاﺀ  اﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ،واكت�سبت
�رشعية على هذا الأ�سا�س� ،أ�صبحت ﺗﻌﻳ�ﺵ  انعكا�سات هذه
ال�سريورة ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺗﻣﻳﺯ بظهور تفاوت ﺑﻳﻥ اﻟﻌﻣﻕ اﻟﺗاﺭﻳﺧﻲ ﻟﻫﺫﻩ 
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الأحزاب ﻭالقاعدة اجليلية للمجتمع ،التي �ﺃ�صبحت بحكم
�شبابها متجاوزة لهذا العمق� ،أي متجاوزة حلمولته الثقافية
ﻭلرمزياته ال�شخ�صية.
 مل يعد املخزن �أو ال�سلطة املركزية لهما نف�س احلرية ونف�س الهام�شالذي كان لهما من قبل للتحكم يف خريطة امل�شهد احلزبي
ببالدنا .لهذا ال�سبب ،نحن نعي�ش خما�ضا يفر�ض على احلزب
�أن يبني متثيليته .نتيجة ﻟﻫﺫﻩ  ال�سريورة ،ﻭﻧﻅﺭا للم�صداقية
االن�سبية اﻟﺗﻲ �ﺃ�صبحت تتمتع بها العملية ااالنتخابية� ،ﺃ�صبحت
الأحزاب اﻟﻐيﺭ  م�ستقلة ﻋﻦ  ال�سلطة املركزية املمثلة ﻲﻓ  الربملان
�رشعية انتخابية.
 �إن ما مييز حزبا ما ﻫﻭ �أنه حامل مل�رشوع ور�ؤية منظومة �أيديولوجية.ف�إىل حد ميكن اعتبار �أن هناك و�ﺿﻭحا يف الت�صورات
الإيديولوجية للأحزاب ،ﻣﻊ العلم �ﺃﻥ التمايز الإيديولوجي ﻫﻭ ما
يعطي للتعددية معناها؟ ميكن القول �إن الأحزاب مل ﺗﻘﻡ ببنائها
�ﺃﻭ مل ﺗﻌﺩ بنائها الإيديولوجي .ﻫﺫا لي�س ناجتا فقط ﻋﻦ ﺗ�ﺼﺪﻉ 
التقاطب بني املع�سكرين ال�سابقني ،ال�رشقي ﻭالغربي ،ﺑﻝ �ﺇﻧﻪ 
ﺭاﺟﻊ كذلك لأ�سباب ثقافية ﺧا�ﺻﺔ باملجتمع املغربي .ﻣا ﻳﻣﻜﻥ 
قوله باقت�ضاب� ،ﺇﻥ الأحزاب املغربية تتيم بالتلفيق الإيديولوجي
ﻭﻋﺩﻡ �ﺃﻭ �ضعف التمايز الإيديولوجي .ميكن الإ�شارة يف هذا
ال�صدد �إىل مرحلة النقا�ش حول مدونة الأ�رسة.
 ويف الأخري ،ميكن الت�سا�ؤل عن �إىل �أي حد ميكن لنمط االقرتاعال�سائد �أن ينتج منظومة حزبية قوية ن�سبيا� .ﺇﻥ ﺑﻠﻘﻧﺔ امل�شهد
ال�سيا�سي اﻠﻣﻐﺭﺑﻲ  لي�س ﻧﺗﻳﺠﺔ  لنمط االقرتاع ﻓﻘﻄ� .ﺇﻥ  منط
االقرتاع بالالئحة ال  ي�سمح ب�إنتاج �أغلبية من�سجمة ،ولكنه
يعطي �إمكانية متثيل املر�أة ،كما ي�سمح بتمثيلية �أف�ضل للتعددية.
وهاتان النتيحتان �أ�سا�سيتان يف بناء الدميقراطية ﺍﺤﻟﺪﻳﺜﺔ.
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مداخلة الأ�ستاذ
عبد العايل حامي الدين

       �أ�ستاذ جامعي ،ع�ضو الأمانة العامة حلزب العدالة والتمنية

�أجد نف�سي يف كثري من املفاهيم الذي ا�ستعملها الأ�ستاذ امل�صلوحي،
لذلك �س�أحاول التعليق عليها بالعديد من املالحظات.
�إن الدميقراطية هي دولة الأحزاب .هو تعريف �صحيح لكن ينبغي
التعامل معه بن�سبية ،والأحزاب هي ذلك امل�شتل الذي تن�ش�أ فيه النخب
وتتدرب وتت�أهل الحتالل منا�صب امل�س�ؤولية داخل ف�ضاءات م�ؤ�س�ساتية،
وهو  ما يعطي قيمة ل�صوت الناخب ،وي�شعر املواطن �أنه ي�شارك يف
احلياة ال�سيا�سية ،ويف بناء امل�ؤ�س�سات .مبعنى �آخر �أنه ال  ميكن بناء
الدميقراطية بدون �أحزاب ،ف�إما على الأحزاب �أن تتحمل م�س�ؤوليتها
وتت�أقلم حتى ت�ستجيب مل�ستلزمات الدولة احلديثة� ،أو علينا بناء �أحزاب
جديدة� ،إذ التفكري يف بناء دميقراطية دون �أحزاب هو خمالف ملفهوم
الدميقراطية نف�سه.
�إن الدميقراطية �سريورة تراكمية تدرجية وبنائية ولي�ست و�صفة
جاهزة ،وهذه ال�سريورة يجب �أن تكون مواكبة ب�سريورة اجتماعية
وثقافية وفكرية و�سيا�سية ،حيث ال  ميكن �أن نت�صور بناء دميقراطية
ب�شكل جاهز،
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�إننا نعي�ش مرحلة خما�ض ،حيث توجد معوقات بنيوية متنع الأحزاب
من الت�أهل لتقوم بوظيفتها الطبيعية يف ظل نظام دميقراطي .وحماولة
جلواب على هذه العيقات �س�أقدم العديد من املالحظات،
ميكن تق�سيم الأحزاب من حيث ن�ش�أتها �إىل ثالثة �أنواع:
•�أحزاب تنتمي للحركة الوطنية ،والتي ن�ش�أت ب�شكل خمالف
للأحزاب يف البلدان الأوروبية والتي ن�ش�أت من رحم امل�ؤ�س�سات
التمثيلية ،حيث ت�أ�س�ست الربملانات وداخلها ت�أ�س�ست كتل برملانية
وجدت نف�سها �أمام متايزات يف الر�ؤى فتكونت الأحزاب .وبذلك
خرجت هذه الأحزاب من رحم الدميقراطية ومن رحم الربملانات.
�أما �أحزابنا فت�أ�س�ست من مقاومة اال�ستعمار ،مما ن�ش�أ عنه معوق
فكري يف التعامل مع الدميقراطية ،حيث �أن �أحزابنا الوطنية مل
تع�ش الدميقراطية الداخلية منذ البداية ،كما كان لها غمو�ض 
وا�ضح بخ�صو�ص بناء دولة ما بعد اال�ستقالل حيث كانت هناك
متايزات بني اختيارات يف عمقها غري دميقراطية و�أخرى حتاول
حماكاة ما يجري يف بع�ض البلدان العربية ،وهو ما خلق ذلك
التوتر منذ البداية بني الأحزاب ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سة امللكية .وقد
دفع هذا التوتر امل�ؤ�س�سة امللكية �إىل التفكري يف احلفاظ على
التوازنات ال�سيا�سية عن طريق خلق �أحزاب �سيا�سية من نوع
�آخر؛
•هكذا ن�ش�أت العائلة الثانية من الأحزاب ب�شكل غري طبيعي،
مرة �أخرى ،ووجدت نف�سها تقوم بوظيفة التوازن ،ولي�ست وظيفة
الإجابة على الإ�شكاليات الطبيعية يف املنطق الدميقراطي؛
•العائلة الثالثة من الأحزاب ال�سيا�سية هي التي خرجت من رحم
احلركة الإ�سالمية ،التي احتاجت لوقت طويل لتح�سم مع مبد�أ
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امل�شاركة واالندماج يف الدولة احلديثة .وقد تطلب منها هذا
املو�ضوع الكثري من املراجعات .كما احتاجت �إىل وقت من �أجل
�أن تف�صل يف بع�ض  الإ�شكاليات املعقدة املتعلقة بعالقة الدين
بالدولة ،وعالقة الدين بال�سيا�سية والتمييز بني املجال الدعوي
وال�سيا�سي ،الخ ...بل �إن هذا ما زال يحتاج �إىل �سريورة فكرية
متوا�صلة لكنها خمتلفة من حيث الن�ش�أة وهو ما يف�رس الكثري من
الإيجابيات التي �رسدها الأ�ستاذ غ�سان املراين.
 �إن النظام ال�سيا�سي املغربي ميثل عن�رص قوة من جهة ،حيث �أن
رئي�س الدولة يف املغرب لي�س حمط تناف�س انتخابي وهذا يجعل املغرب
حم�صنا من العديد من التهديدات التي تقع ببلدان �أخرى ،لكن طغيان
الطبيعة التنفيذية للم�ؤ�س�سة امللكية �أثر �سلبا على الأحزاب ال�سيا�سية،
وعلى ثقة املواطنني يف هذه الأحزاب.
لقد جتاوز الد�ستور اجلديد هذا املعيق البنيوي ن�سبيا ،غري �أنه ما
زال هناك ثقافة �سيا�سية قدمية ،تخرتق امل�ؤ�س�سة امللكية كما تخرتق
الأحزاب ال�سيا�سية والنخب كما تخرتق و�سائل الإعالم التي ما زالت
تتعامل بكثري من التخلف مع الق�ضايا املطروح .ف�إذا تفح�صنا عمل
الإعالم ،وخا�صة املرئي ،جند �أن تغطية الأن�شطة امللكية مقارنة مع
تغطية الأن�شطة الربملانية �أو احلكومية تت�ضمن تبخي�سا كبريا ملفهوم
النظام التمثيلي وملفهوم امل�ؤ�س�سات� .إن هذا احل�ضور القوي للأن�شطة
امللكية يف و�سائل الإعالم ي�ضعف بدوره الأحزاب ال�سيا�سية.
�إن القانون التنظيمي للأحزاب ال�سيا�سية يعقد عملية �إن�شاء الأحزاب
ال�سيا�سية ،كما مينح �سلطة وا�سعة لوزارة الداخلية يف هذا املجال� ،سواء
تعلق الأمر بت�أ�سي�س الأحزاب �أو حلها �أو توقيفها .وباملقابل لدينا نظام
انتخابي ي�شجع على البلقنة ،وعلى ت�شتت الأ�صوات ب�سبب عدم احل�سم
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يف م�س�ألة العتبة .ففي بريطانيا على �سبيل املثال يوجد �أكرث من
حزب ،غري �أن العتبة هي التي تفرز قوة �سيا�سية لها متثيلية فعلية وح�ضور
مهني واجتماعي وا�سرتاتيجية وا�ضحة ،كما تدفع الأحزاب ال�صغرية
�إىل التكتل لدعم الأحزاب القوية مقابل اال�ستفادة من بع�ض  النقط
الربناجمية يف الت�صورات التي ت�ضعها هذه الأحزاب.
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�إن ال�سلوك االنتخابي للمواطن ال عالقة له بالربامج ال�سيا�سية ،بل
هناك ح�ضور قوي للمال والأعيان والإدارة يف دعم هذا املر�شح �أو ذاك
العتبارات ال عالقة لها مبفهوم الدميقراطية ،والرفع من قيمة امل�شاركة
والإح�سا�س  باملواطنة  ,بل تتدخل �أحيانا اعتبارات القرب �أو البعد من
مركز احلكم.
وبخ�صو�ص �أطروحة رميي لوفو  حول الفالح املغربي املدافع عن
العر�ش ،فينبغي �أن نقر�أها يف �سياقها ،باعتبار �أن البوادي والقرى كانت
ت�صوت على الأحزاب ال�سيا�سية التي كانت تدافع عن امل�ؤ�س�سة امللكية،
فهل ميكن ا�ست�صحاب هذه النظرية للقول ب�أن �أحزاب الي�سار �أو �أحزاب
الإ�سالم ال�سيا�سي مدافعة عن العر�ش؟ �شخ�صيا ال �أتفق مع هذه القراءة؛
و�أعترب �أن القول ب�أن احلزب ين�ش�أ قويا معتمدا على مرجعية وا�ضحة،
وعندما يدخل �إىل املمار�سة ي�شتبك مع الواقع فت�ستويل عليه نزوعات
برغماتية ،ثم بعد ذلك ي�ضعف �أو يت�آكل �أو يتال�شى قول مردود .فهذه
القاعدة ال ميكن تطبيقها يف جميع احلاالت والظروف� ،إذ �أن هناك
�رشوط معينة �إذا توفرت تزيد الأحزاب يف ال�سلطة قوة ،وتتمثل يف ثالثة
�رشوط �أ�سا�سية:
 -الإجناز على الأر�ض ،والتغطية الإعالمية املو�ضوعيةلعمل احلكومة؛
 -احلفاظ على نظافة اليد؛ وعدم التورط يف نهب النظام العام؛74

 -احلفاظ على وحدة احلزب ووحدة قراءة املرحلة وعدم اال�ستنزافالداخلي.
�إن هناك جتارب تخطئ هذه النظرية ،مثل جتربة تركيا التي يعاد
انتخاب نف�س الفريق بها منذ �سنة .2000
�أما بخ�صو�ص  التعددية فهناك من يقرتح التعددية الق�رسية كما
ورد يف الورقة التقدميية لهذه اجلل�سة ،وهو �أمر غري ممكن .لدينا تعدد
حزبي مفرط ،وهذا واقع قائم ،غري �أن الآليات املتعارف عليها عامليا من
�أجل تنظيم امل�شهد احلزبي تتمثل يف النظام االنتخابي ولي�س  تعقيد
م�ساطر الت�أ�سي�س .ويف بالدنا هناك �إرادة لكي ال  تكون هناك قوة
�سيا�سية تتحمل لوحدها م�س�ؤولية تدبري ال�ش�أن العام ،بل هناك تواط�ؤ
�ضمني بني الأحزاب ومراكز النفوذ بهذا ال�ش�أن.
اليوم �أ�صبحت لنا وثيقة د�ستورية جديدة منحت مكانة حمرتمة
للأحزاب ال�سيا�سية حيث ال ميكن �أن يكون رئي�س حكومة �إال من احلزب
الذي تبو�أ املرتبة الأوىل يف االنتخابات الت�رشيعية ،كما �أن احلكومة ال 
ميكن �إال �أن تكون حكومة �سيا�سية ،واحلكومة احلالية حكومة انتقالية
وال تعك�س يف روحها و�شكلها روح الد�ستور ،حيث نعي�ش طور اخلروج
من مرحلة حيث كانت امللكية تنفيذية حاكمة �إىل مرحلة نت�شوق �أن
تكون �أفقها �أكرث دميقراطية.
خال�صة القول �إن هناك حاجة للتكيف ال�رسيع والت�أهيل ال�رضوري
لي�س للأحزاب ال�سيا�سية فقط بل ملجموع الفاعلني ،كما �أن هناك حاجة
لتغيري ال�سيا�سة الثقافية لت�ستجيب لروح الد�ستور اجلديد.
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التمايز الإيديولوجي
والربناجمي وق�ضايا التقاطب
داخل امل�شهد احلزبي املغربي
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  الأ�ستاذ ميلود بلقا�ضي.

		

مداخلة الأ�ستاذ عبد اهلل �ساعف
       �أ�ستاذ جامعي ،وزير �سابق ،ونا�شط مدين.

�أود يف البداية الإ�شارة �إىل �أنني �س�أكتفي مبجموعة من املالحظات حول
م�س�ألة املرجعية الإيديولوجية ،وباملواقع ال�سيا�سية يف مو�ضوعيتها.
لفهم ما مييز حزب عن �آخر علينا القيام مبا قام به جمموعة من
الباحثني يف جمال النظام ال�سيا�سي� ،إذ �أن �أغلب الكتب التي �صدرت
يف املغرب بهذا اخل�صو�ص تعود �إىل التذكري بال�سريورة التاريخية لن�ش�أة
هذه الأحزاب ،وتكاثرها �إىل �أن �أ�صبحت بالعدد الذي �أ�صبحت عليه
اليوم ببالدنا.
وال �أحتاج هنا للتذكري بلحظات تطور الأحزاب ال�سيا�سية باملغرب
منذ وثيقة اال�ستقالل �سنة  ،1944ون�شوء حزب اال�ستقالل وت�أ�سي�س 
االحتاد الوطني للقوات ال�شعبية �سنة  ،1959والذي اعترب اجلناح
الي�ساري وال�شعبي ب�أطروحاته املعروفة املتعلقة مبجل�س ال�شعب واملجل�س 
الت�أ�سي�سي ...وانتقال حزب التقدم واال�شرتاكية من احلزب ال�شيوعي
املغربي ومنعه يف ال�ستينات �إىل املرحلة ال�رسيعة حلزب التحرر واال�شرتاكية
�سنتي  -1969 1968ثم �إىل حزب التقدم واال�شرتاكية؛ ثم ظهور حزب
التجمع الوطني للأحرار يف نهاية ال�سبعينيات من القرن املا�ضي؛ وقبل
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ذلك �سريورة احلركة ال�شعبية ،وامتداداتها يف ما بعد املتمثلة يف
االحتاد الد�ستوري واحلزب الوطني الدميقراطي واحلركة الدميقراطية
االجتماعية ...و�صوال �إىل الكتلة الإ�سالمية مبختلف �أجنحتها.
�إن التمايز احلزبي يقوم على عدة �أحداث ووقائع والعديد من
التدافعات واجلدليات ال�سيا�سية الواجب ا�ستقرا�ؤها بعناية� ،إذ �أن �أغلب
هذه الن�ش�آت احلزبية مل ت�أت عر�ضا ،بل خ�ضعت للمنطق التاريخي،
�إ�ضافة �إىل بع�ض اخلالفات ال�شخ�صية ،واالختالفات اجلوهرية يف بع�ض 
الق�ضايا ،ناهيك عن ق�ضايا التدبري الداخلية.
�إ�ضافة �إىل دور منطق التاريخ يف هذه التمايزات احلزبية ،يوجد
العمق االجتماعي لهذه ال�سريورات احلزبية .فاملغرب يتميز بتنوع يف
ت�شكيالته ال�سيا�سية واحلزبية لأن هناك تعددية اجتماعية ت�ؤثر منطقيا
على اخلريطة ال�سيا�سية� ،إذ �أن هناك عالقة بني التعددية احلزبية
والقطائع االجتماعية.
�إ�ضافة �إىل ذلك توجد طبيعة العالقة التي مت بنا�ؤها يف ال�سياق
املغربي بني امل�ؤ�س�سة امللكية والأحزاب ال�سيا�سية منذ البدايات .حيث �أن
الكثري من الت�أويالت تقر�أ هذه العالقة على �أنها نوع من حتييد احلركة
الوطنية منذ البداية ،وت�شري هذه الت�أويالت �إىل �أن منع احلزب الوحيد
نابع من رغبة امللكية يف الهيمنة على احلقل ال�سيا�سي ،ومن ثمة ف�إنها
كانت يف حاجة �إىل هذه التعددية الوظيفية .غري �أن هذا الر�أي ي�صطدم
بواقع �أن التعددية احلزبية �سابقة لال�ستقالل ولهذه اال�سرتاتيجية امللكية
املفرت�ضة يف بداية مرحلة اال�ستقالل.
كما �أن الأطروحة التي تعترب �أن الأحزاب �أدوات يف يد ال�سلطة
�أطروحة غري قوية ،فمن املعروف �أن هناك هوام�ش كبرية من اال�ستقاللية،
و�سريورات داخلية للأحزاب ال�سيا�سية .وكثرية هي �أحداث التاريخ
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املغربي التي تربهن على وجود هذه اال�ستقاللية ،وعلى هذه الدينامية
الذاتية اخلا�صة.
�إن الأهمية التي �أعطيت للعالقة بني امللكية والأحزاب ال�سيا�سية
قد حدت من التعدد الإيديولوجي احلقيقي ،و�أعطت خطابا رئي�سيا
منذ نهاية اخلم�سينيات مينح للأحزاب وظيفة الت�أطري ،ووظائف ثانوية
تتجلى يف الرتبية املدنية وتربية املواطنني وقناة خللق نخب ،ولي�س لأخذ
ال�سلطة عرب اال�ستحقاقات االنتخابية.
هكذا ،ميكن القول �إن ال�صريورة التاريخية �أنتجت التمايزات التي
نعرفها ،و�إن التمايزات االجتماعية تربر ،منطقيا ،هذه التعبريات ال�سيا�سية
املختلفة .كما �أن الت�صور الر�سمي يكتنفه الغمو�ض ،حيث مت من جهة
حتجيم التنوع ال�سيا�سي مبوقعته يف م�ستوى ثانوي ،ويف نف�س الوقت
كان النظام مللكي يحتاج لتعددية تعطيه هام�شا مريحا من العمل عو�ض 
احلزب الوحيد.
على �صعيد �آخر ميكن الإ�شارة �إىل التحوالت التي عرفها متوقع
الأحزاب ال�سيا�سية بالن�سبة �إىل النظام حيث ع�شنا حتوالت نوعية يف
هذا ال�صدد متثلت يف االنتقال من �أحزاب داخل� -أحزاب خارج النظام،
�إىل �أحزاب داخل وخارج النظام يف ذات الوقت .هذا الواقع �أدى �إىل
ان�شقاقات وبروز فاعلني جدد يف ال�ساحة ال�سيا�سية ،كما حدث بالن�سبة
لالحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية.
وقد كان للوثيقة الإيديولوجية �أهمية خا�صة يف امل�شهد احلزبي
بالبالد .حيث ارتبط خفوت الوثيقة الإيديولوجية �إىل حد ما بالتغريات
العاملية املتمثلة يف انهيار االحتاد ال�سوفيتي وجدار برلني وانت�صار الدولة
الليربالية والتوجهات ال�صادرة عن البنك الدويل.
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وهكذا ،اختلطت الأوراق وانتهت بع�ض القناعات والعقائد ،وظهر،
يف نف�س الوقت ،مفهوم جديد متثل يف الربنامج املرحلي ،حيث تخلت
العديد من الأحزاب الي�سارية عن عما كان ي�سمى بالثورة الوطنية
الدميقراطية ،كما اختفت العديد من الفقرات يف الأدبيات احلزبية املرتبطة
بالو�ضع الدويل واملع�سكر اال�شرتاكي .وقد عرب ذلك عن انهيار مرجعيات
مت تعوي�ضها مبا �سمي بالربنامج املرحلي الذي �رسعان ما حتول �إىل
برنامج انتخابي .ومبوازاة مع ذلك مت االنتقال من احلزب التاريخي �إىل
مفهوم احلزب الوظيفي .بل �أ�صبح هذا الربامج تت�سم بت�شابه� ،إن مل نقل
تطابقا ،بني خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية املغربية.
وميكن الإ�شارة بهذا اخل�صو�ص �إىل ثالثة الأمثلة:
•املثال الأول يتمثل يف مرحلة التناوب ،حيث مت و�ضع جدول
ي�ضم العنا�رص الأ�سا�سية الواردة يف برامج الأحزاب امل�شاركة
يف حكومة التناوب ،فيتبني من هذا اجلدول �أن برنامج التجمع
الوطني للأحرار ي�شابه برامج خمتلف الأحزاب الأخرى؛
•ويتعلق املثال الثاين بالتطابق القائم بني برامج الأحزاب امل�شاركة
يف احلكومة احلالية ،بل ميكن الت�سا�ؤل عن الفرق بينها وبني
�أحزاب املعار�ضة .بل �إن الربنامج نف�سه �أ�صبح يخرتق مع تنامي
ال�شعبوية يف قيادات الأحزاب ال�سيا�سية.
•�أما املثال الثالث ،فيتمثل يف الإ�ضعاف التدريجي للتمايز
الإيديولوجي والنزوع �إىل ت�شابه كل الربامج ،ما عدا الأحزاب
التي ميكن القول ب�صددها �إنها خارج النظام .فمن �أ�صل 34
حزبا ،بل  35حزبا �إذا �أ�ضفنا جماعة العدل والإح�سان ،ال يوجد
�سوى حزبني لهما �أطروحات قد تختلف عن �أطروحات باقي
الأحزاب الأخرى.
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وهكذا ميكن القول �إن الفوارق الإيديولوجية قد تقل�صت كثريا
وتعممت معامل �إيديولوجية مت�شابهة.
�أما بالن�سبة للحظة الد�ستورية ،فيالحظ �أن هناك بع�ض التمايزات
لكنها لي�ست جوهرية ،الأمر الذي يجعلنا نعتقد �أنه �أ�صبح لدينا يف
احلقل ال�سيا�سي �إجماع مو�ضوعي ،ميكن الت�سا�ؤل عن �أ�سبابه .وقد
يكون ذلك مرتبطا بالعوامل التالية:
✓

✓عدم ا�شتغال الأحزاب ال�سيا�سية مبختلف توجهاتها ،بعد
التحوالت العاملية امل�شار �إليها ،باجلدية الكافية يف مو�ضوع
التمايزات الإيديولوجية ،معتربة �أن حداثتها مرتبطة �أكرث
باالجتهادات الربناجمية التف�صيلية؛

✓

✓قدرة هذه الأحزاب على التعبئة حول الرهانات اجلديدة التي
طبعت الثقافة ال�سيا�سية حاليا،

✓

✓الال ت�سي�س ال�سائد يف جمتمعنا املغربي.

✓

✓غلبة املقاربة االنتخابوية على ح�ساب الق�ضايا املرتبطة بالهوية
احلزبية والإيديولوجية..
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مداخلة الأ�ستاذ
م�صطفى معت�صم

    �أ�ستاذ باحث ،الأمني العام حلزب البديل احل�ضاري املحـظور

التعدد والتنوع املرجعي وااليديولوجي واللغوي واجلهوي يف املغرب
قائ ،لكن امل�شكل كامن يف كيفية �إدارتنا له ،التعدد والتنوع قد يكون
م�صدر غنى و�إثراء للمجتمع متى �أح�سن الفرقاء تدبريه كما قد يكون
وباال  عليه .اليوم هذا التنوع ينعك�س  يف ال�ساحة على �شكل نقا�ش
بئي�س بني الفرقاء يف ظل �أزمة قيم وحتى �أخالق وهروب النخب من
حتمل امل�س�ؤولية من �أجل �إمتام االنتقال �إىل الدميقراطية و�إقرار املجتمع
الدميقراطي .وعو�ض  �سلك الطرق والو�سائل املنا�سبة ملمار�سة �أو �إدارة
التنوع واالختالف مبا يخدم الأهداف الوطنية الكربى وعلى ر�أ�سها
�إ�رشاك �أكرب عدد من املغاربة ودفعهم نحو املزيد من التعبئة واالنخراط
ومنع حالة الهروب والفراغ ال�سيا�سي اخلطري على الدولة و ا�ستقرارها ويف
حماولة لتجاوز الأزمة ال�سيا�سية وقطع الطريق على كل مرتب�ص باملغرب
و�أمنه ووحدته ،جعل الفرقاء من التعددية التي كان من املفرو�ض �أن تكون
تعددية «التنوع» ،البناءة ،تعددية لـ «الت�ضاد» الهدامة وما يعني ذلك من
�إ�ضعاف امل�شهد ال�سيا�سي وزيادة حالة الفراغ ال�سيا�سي و�إهدار لفر�صة
حقيقية لتحقيق االنتقال �إىل الدميقراطية بعد �أن ملت اجلماهري من
غزوات املت�ضادين املتحاربني التي ال تنتهي وهجرتهم �أو كادت و�أ�رشفت
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على فقدان الأمل فيهم حينما �أ�صبح �شعارهم هو «�أنا موجود �إذن �أنا
�ضدك �أح�سنت �أو �أ�س�أت».
و�إذا كانت الر�ؤية اال�سرتاتيجية �رضورية لفهم التحوالت فينا وحولنا،
ف�إن اخلطورة اليوم يف ظل اال�ستقطاب احلاد الذي تعرفه ال�ساحة
ال�سيا�سية املغربية تكمن يف غياب �أو �ضبابية هته الر�ؤية اال�سرتاتيجية
الوطنية وما يعني ذلك من �إمكانية اال�شتغال �أو التماهي يف ا�سرتاتيجية
الآخر املرتب�ص ب�أمننا وا�ستقرارنا.
يف العديد من الأحيان و�أنت تتابع املراء ال�سيا�سي الدائر
ببالدنا والتقاطب احلاد املوجود يف ال�ساحة ال�سيا�سية وت�ستمع للخطاب
الذي يتحدث به بع�ض الفرقاء ال�سيا�سيني تت�ساءل يف �أي زمن �سيا�سي
يعي�ش فيه ه�ؤالء ؟
نعم نحن مطالبون بطرح �س�ؤال الزمن ال�سيا�سي الذي نعي�ش فيه
لتت�ضح الر�ؤيا عندنا؟
�أجزم �أننا نعي�ش يف زمن كل الأزمات والتحديات وامل�شاكل
واملخاطر:
 م�شاكل داخلية م�ستع�صية جدا  :اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سيةوثقافية وم�شاكل مرتبطة با�ستمرار ق�ضية ال�صحراء ،وم�شاكل مرتبطة
بالهوية اجلامعة وح�ضور التطرف مبختلف �صيغه يف زمن الأ�صوليات
والبحث عن الهويات الفرعية ،وخماطر الإرهاب ،واملخاطر املرتبطة بارتهان
اقت�صادنا لالقت�صاد النيوليربايل الذي يعي�ش �أزمة خانقة تهدد دول املركز
قبل دول الثقب �أو املحيط كما ي�سميها دهاقنة القرار ال�سيا�سي العاملي.
 كما �أننا نعي�ش يف جغرافية كل املخاطر  :فقرب املغرب من �أوروبايجعله هدف للإرهابيني ولتجار املخدرات العربقاريني وعر�ضة للمخاطر
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املرتبطة ب�إطاللته على �أهم معرب مائي يف العامل �أي م�ضيق جبل طارق
وم�شكلة الهجرة من اجلنوب ال�صحراء �إىل �شمال �إفريقيا.
 ونعي�ش يف زمن �أزمة بيئية طبيعية و�أنرتوبيكية� ،أزمة قحالةمتفاقمة و�أزمة مياه حادة ،وما يعني ذلك من هجرات داخلية يف اجتاه
املثلت طنجة -فا�س  -اجلديدة ،وهجرة خارجية من دول جنوب ال�صحراء
يف اجتاه املغرب.
 نعي�ش يف زمن احلراك الدميقراطي على �صعيد الوطن العربيوالإ�سالمي حيث اجلماهري تعرب بو�ضوح عن مطالب  :حرية  -كرامة
 عدالة -دميقراطية .ونعي�ش على خماطر ف�شل العملية ال�سيا�سية التيعا�شها املغرب منذ  20فرباير  2011وما قد يعني ذلك من انفتاحنا
على املجهول.
 و نعي�ش �أي�ضا على �إيقاع عامل جديد يت�شكل وحموره املحيطالهادئ �أي بني الواليات املتحدة الأمريكية و�آ�سيا وعامل قدمي ينهار ،كان
حموره املحيط الأطل�سي � :أي بني الواليات املتحدة الأمريكية والقارة
العجوز �أوروبا،و لكن امل�شكلة مع العامل القدمي كما قال �سرتاو�س كان �أنه
يقاوم انهياره ولن يرتدد يف الدفاع عن ا�ستمرار وجوده حتى ولو تطلب
الأمر خو�ض حروب ا�ستعمارية جديدة واثارة الفنت والفو�ضى لو�ضع اليد
على خريات دول مثل الدول العربية والإ�سالمية الطاقية وغري الطاقية.
وهو يف هذا ال�صدد قد تبنى ا�سرتاتيجيات تهدف �إىل تفكيك «الدولة
الوطنية» ،وهي اال�سرتاتيجيات التي �أ�صبحت وقائعها مك�شوفة .ولي�ست
م�ؤامرة خفية.
ففوكوياما عندما ب�رش  بنهاية التاريخ وانت�صار الر�أ�سمالية بقيادة
الواليات املتحدة الأمريكية ،ب�رش بنظام عاملي يفر�ض هيمنته على باقي
ال�شعوب والدول من خالل فر�ض  العوملة النيوليربالية .ثم جاء بعده
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�سامويل هانتيكتون ليطرح نظرية �رصاع احل�ضارات باعتبار �أن القيم
واملبادئ امل�ؤ�س�سة للغرب بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية ال  ميكن
�إال �أن تكون يف تعار�ض  مع القيم واملبادئ يف احل�ضارات الأخرى
خ�صو�صا الإ�سالمية والكونفو�شيو�سية .لكن �أزمة العوملة النيوليربالية
وتعرث احلل الع�سكري يف �أكرث من بقعة خا�ضت فيها القوى العاملية
حروبا من �أجل �إعادة ترتيبها كان املقدمة التي دفعت ب�أ�صحاب القرار
يف الدول النيوا�ستعمارية لتبني نظرية الفو�ضى اخلالقة باعتبارها حالة
جيوبوليتيكية تعمل على �إيجاد نظام �سيا�سي جديد وفعال بعد تدمري
النظام القائم يف الدولة القطرية بعد اال�ستعمارية وذلك من خالل
توظيف كل تناق�ضات املجتمعات ،عرب ا�ستعمال االن�شقاقات ال�سيا�سية
ك�آلية مدمرة ،مبا يتيح للقوى اال�ستعمارية فر�صة لتوجيه حركة ال�رصاع
الداخلي وركوب موجة الفو�ضى ،و �إنهاك الدول وتركيع �أنظمتها وغالبا
ما يتم ت�شجيع مطالب ثقافية واقت�صادية و�سيا�سية تعجيزية ال ت�ستطيع
�أنظمة احلكم يف البالد املعنية الوفاء بها ،فتحدث اال�ضطرابات والعنف
يف هذه املجتمعات ،ويتاح لال�ستعمار بالتدخل و فر�ض �رشوطها على
جميع �أطراف ال�رصاع.
باخت�صار �شديد� ،إننا نعي�ش يف زمن كل الأزمات والتحديات
وامل�شاكل الداخلية واخلارجية على درجة عالية من التعقيد.
التحدي اليوم هو كيف ننجح يف اال�ستجابة للمطالب املتنامية التي
تطالب بها اجلماهري وعلى ر�أ�سها مطلب الدميقراطية والن�ضال من �أجل
�إقرارها ويف نف�س الآن جننب بالدنا خطر الوقوع يف الفو�ضى اخلالقة
وما يعني ذلك من خماطر التفكيك كما يح�صل اليوم يف اليمن و�سوريا
وليبيا و تون�س؟.
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وللتذكري فقد �سارت دول �إفريقية  :كوت ديفوار ،الكونغو ،ليبرييا،
جمهورية �إفريقيا الو�سطى يف هذه امل�سارات الكارثية ومل جتني �سوى
الفو�ضى والآالم وال�صدمة .فهل يعقل �أن نن�سى يف خ�ضم نزاعات
وال�رصاعات والنقا�شات البيزنطية التي تعرفها ال�ساحة املغربية �أننا نعي�ش
على �إيقاع �أزمة معقدة و�أن نظل نتعامل مع الق�ضايا التي تتفاعل داخل
جمتمعنا يف ظل التباين الإيديولوجي والرباجمي وق�ضايا التقاطب
يف امل�شهد ال�سيا�سي املغربي بال�شكل الذي ي�سيء �أو يعرث �إجناح �إقرار
الدميقراطية ومبا يخدم خمططات عرابي الفو�ضى اخلالقة وال ي�ساعد
على �إنهاء الأزمة ؟ وهل من امل�سموح �أن ن�ستمر يف ممار�سة تعددية»
الت�ضاد «خ�صو�صا يف الق�ضايا احليوية التي تهم وحدة البالد ووحدة
�شعبها (والإحالة هنا مثال على الق�ضية الأمازيغية كنموذج) .يجب
التنويه �أن النظام املغربي تعامل بذكاء مع حركية ال�شارع املغربي بعد 20
فرباير  2011حينما ا�ستبق الأحداث وتفاعل مع مطالب ال�شارع ولكن
امل�شكل اليوم يف خطر تعرث امل�سار الإ�صالحي الن�سبي طبعا والدفع نحو 
املزيد من حتقيق الرتاكمات ال�رضورية للبناء الدميقراطي احلقيقي.
يف زمن الرداءة و الأزمة الذي نعي�ش على �إيقاعه ال بد �أن نقف
اليوم بحزم لنجعل حدا لالجنراف نحو الفو�ضى والالمعنى .و�سواء كنا
�أحزابا �أو فعاليات من املجتمع املدين �أو حكومة �أو نظاما ،علينا بذل
الو�سع من �أجل تطويق كل ما ميكن �أن يخدم ا�سرتاتيجية الفو�ضى
اخلالقة ببالدنا وي�ؤدي �إىل تنامي ال�سخط ال�شعبي ويعمق حالة الفراغ
ال�سيا�سي وعزوف اجلماهري عن العمل احلزبي وال�سيا�سي .علينا �أن منتلك
القدرة والإرادة على �سد الثغرات التي تت�سلل من خاللها خمططات
�صناع الفو�ضى .والبداية �ستكون ب�إدارة خالفاتنا وتنوعنا ب�شكل �آخر
غري ال�شكل الذي �أدرنا به تعدديتنا حتى الآن� ،شكل ينا�سب «تعددية
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التنوع» مبا يفتح �أبواب الت�سامح والتعاي�ش بني فئات و�رشائح املجتمع
وامل�شهد ال�سيا�سي ،مبختلف توجهاتها الفكرية واملذهبية وال�سيا�سية ،على
�أ�س�س وثوابت وطنية وا�ضحة ال ميكن التفريط فيها .وحينما �أقول بعدم
التفريط يف الثوابت فهذا ال يعني عدم احلوار حولها .فالإ�سالم ال�سني
املالكي ثابت ولكن حت�صني االنتماء �إليه لن يتم من دون عملية �إ�صالح
وتنوير فكرنا الديني ،كما �أن الوحدة الوطنية ثابت لكن يجب �أن ن�ستمر
دائما يف البحث والعمل يف كيفية دعمها من دون �إلغاء التنوع الثقايف
واللغوي واجلهوي وهنا �أفتح قو�سا بخ�صو�ص امل�س�ألة الأمازيغية يف كل
تعقيداتها فلي�س من امل�سموح التوظيف الدمياغوجي لهذه الق�ضية التي
حتتاج منا موقفا وطنيا موحدا يكون هو مرجع اجلميع وعليه تقا�س كل
املبادرات والتحركات للنهو�ض بهذه الق�ضية ،امللكية ثابت ولكن النقا�ش
يف �إمكانية تطويرها يجب �أن يكون م�ستمرا .وقبل هذا وذاك يتطلب
الأمر من النظام واحلكومة الإ�رساع مبواجهة �أ�سباب االحتقان االجتماعي
وال�سيا�سي وحتقيق امل�صاحلة الوطنية ال�شاملة ،والعمل على توطيد العالقة
باملحكومني .عليهما اتخاذ خطوات عملية لتلبية مطالب ال�شعب ،على
ال�صعيد ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي ،والإن�صات ال�صادق ملختلف
�أطراف العمل ال�سيا�سي على ال�ساحة الوطنية ،ومبا يحول دون جناح
م�رشوع الفو�ضى والتفتيت ،الذي ي�ستهدف الأوطان وال�شعب والنظام،
ويجعلنا م�سلوبي الإرادة وال�سيادة ،ومهددين يف كينونتنا.
امل�س�ألة الثانية املثرية يف ظل الهرج واملرج الدائر ببالدنا حديث بع�ض 
الفاعلني احلزبيني عن امتالك �أحزابهم مل�رشوع جمتمعي و �أكاد �أجزم
�أن العديد من الفاعلني ال�سيا�سيني ال مييزون بني االختالف الرباجمي
عنوان التعدد والتنوع يف الدول الدميقراطية وبني امل�رشوع املجتمعي،
م�رشوع املجتمع.
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الربنامج ،برنامج حكومة �أو حزب �سيا�سي مبعنى �آخر الربنامج هو 
م�رشوع ق�صري املدى� .أما امل�رشوع املجتمعي ،م�رشوع الأمة ،فهو برنامج
طويل الأمد .ومن دون م�رشوع جمتمعي ف�إن الربنامج ال روح له ،ومن
دون اقرتاحات براجمية ف�إن امل�رشوع لي�س �سوى حلم �سعيد .من دون
م�رشوع جمتمعي �ستكون برامج الأحزاب التقاطية انتخابوية و�سيكون
تعددنا تعدد الت�ضاد والت�ضاد فقط ونقا�شاتنا تهريجا و�شعبوية ودغدغة
للم�شاعر وال�سوقية.
ولكن فهل منتلك يف املغرب م�رشوعا جمتمعيا ؟ .اجلواب هو ال !
ال منتلك م�رشوعا جمتمعيا وهو ما يعني تبعات �سلبية وخماطر
نتيجة غياب التوجه امل�شرتك واحتمال توجه الأو�ضاع الداخيلة نحو 
الت�أزم واالنفجار يف ظل اال�ستقطاب ال�سيا�سي احلاد ببالدنا� .أي ال 
منتلك ر�ؤية ا�سرتاتيجية وا�ضحة ومن ال ا�سرتاتيجية له ي�صبح �أداة يف
ا�سرتاتيجية الآخر .مبا �سيتوجب علينا بذل كل اجلهد من �أجل حتديد
امل�رشوع املجتمعي للمجتمع الذي ن�أمل حتقيقه يف امل�ستقبل واالبتعاد
عن الإفرازات املجتمعية غري املرغوب فيها.
وجود م�رشوع جمتمعي معناه وجود �أر�ضية لتفعيل التنوع والتعدد
الرباجمي حتى يكون تعددنا بالفعل تعدد» «التنوع» ال تعدد «الت�ضاد»
الذي ي�ؤدي يف املح�صلة �إىل فراغ جمتمعي �أو جمتمع الفراغ كتعبري
عن غياب م�رشوع جمتمعي�.إذا �أ�ضيف �إىل غياب امل�رشوع املجتمعي
غياب القيم التي حتت ال�سيا�سيني على حتمل م�س�ؤوليته اجتاه املجتمع
عرب �إقرار دميقراطية حقيقية حترتم حريات اجلميع وتعمل على ا�ستيعاب
التنوع والتعدد واالختالفات ،ف�إننا �سنكون �إزاء فاعلني ال يتقنون �سوى
العمل على حتقيق امل�صالح ال�شخ�صية �رشعية كانت �أو غري �رشعية
ويتقنون التهريج وال�شعبوية والبوليميك.
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وملا كان كل جمتمع يعرب عن نف�سه من خالل امل�رشوع املجتمعي مبا
يحيل على وعي جماعي توافقي و من �أجل �ضمان الوحدة بني خمتلف
مكونات ويحول دون التفتيت والت�شظي .وباعتبار �أن الكل اجلمعي
هو حا�صل م�شاريع الأفراد واجلماعات يف الوطن ،وحا�صل التفاعالت
وم�ستمرة بني مكونات املجتمع �أفرادا كانوا �أو جمموعات ،ف�أن هذا
التفاعل ي�صبح هو  نف�سه يف حركية م�ستمرة لأن املكونات با�ستمرار
يف حتول ،مما يطرح �س�ؤال كيفية الو�صول �إىل جعل الفاعلني يتدخلون
با�ستمرار و ب�شكل م�س�ؤول وذي داللة من �أجل �إعادة تعريف وحتديد
مفردات هذا امل�رشوع اجلماعي الذي ميكن �أن يدون يف دورة تطورية
�رسيعة الإيقاع نتيجة التطور ال�رسيع للتيكنولوجيا خ�صو�صا يف جماالت
االت�صاالت واملعلوميات ،وتطور املكونات ويتنا�سب مع التغيريات التي
تعرفها الثقافة ،والبنى االجتماعية و الأفكار و التمثالت والرموز التي
�أ�صبحت يف متاهة ودوامة كبرية .وهنا تكمن امليزة الأ�سا�سية للم�رشوع
املجتمعي حيث يبقى دوما نتاج تفاعل و عملية ارتقاء وجتاوز مما
يفر�ض على الفاعلني �أن يكونوا يف م�ستوى الطابع االرتقائي للم�رشوع
املجتمعي� ،أي ي�صبح امل�رشوع املجتمعي ت�صور يهدف �إىل تغيري الوطن
نحو الأح�سن .و يف غياب امل�رشوع املجتمعي �أو �ضبابية مفرداته كما هو 
ال�ش�أن ببالدنا اليوم �ستبقى براجمنا احلزبية برامج لتدبري الأزمات لي�س 
�إال  وتكون تعدديتنا يف الغالب تعددية «الت�ضاد « �سمتها الأ�سا�سية
التهريج ال�سيا�سي والنقا�شات البيزنطية التي ال تفيد البالد والعباد يف
�شيء ،و�سي�ستمر املتدخلني يف اال�ستعمال الق�ضايا احل�سا�سة واخلطرية
يف �إ�ضعاف بع�ضهم البع�ض مما يرهن حا�رض البالد وم�ستقبلها للمجهول
ويف خطر وقوعها يف الفو�ضى البناءة..
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تعددية «التنوع» تعني التفاعل والتوافق واالتفاق امل�ؤ�س�س على وعي
بالإكراهات واملخاطر املحيطة بنا يف ق�ضايا ح�سا�سة تتطلب اال�ستيعاب
كاجلهوية املو�سعة وامل�س�ألة الأمازيغة وا�ستيعاب الإ�سالميني وق�ضايا
التنمية وق�ضايا البيئة والهجرة والت�صحر واخل�صا�ص الطاقي الخ وحول
ق�ضايا ا�سرتاتيجية كالعالقة مع اجلزائر التي يجب �أن حتكمها ر�ؤية
التفوق اال�سرتاتيجي يف املجاالت التي تتيح التفوق باعتبار �أن اجلزائر
تفر�ض علينا جوارا �صعبا والعالقة مع �أوروبا مبا هي بحث املغرب عن
دور احلليف اال�سرتاتيجي وال�رشيك كامل ال�رشاكة مع �أوروبا� .أي تبني
ا�سرتتيجية الت�أهيل..
مل يعد م�سموحا يف ظل املخاطر والتحديات ويف ظل
خمططات اال�ستعمار اجلديد �أن ن�ستمر يف ال�سري بدون بو�صلة وبدون
م�رشوع جمتمعي.
نعم هناك تعدد وتنوع وا�ستقطاب لكن علينا �أن نتحلى باجلر�أة
على طرح الأ�سئلة العميقة� ،أ�سئلة الزمن ال�سيا�سي الذي نعي�شه و�أ�سئلة
امل�رشوع املجتمعي الذي �ستت�أ�س�س عليه االقرتاحات الرباجمية التي ت�سعى
�إىل حتقيق احللم  :مغرب متقدم ،مغرب الرفاه ،مغرب الدميقراطية
واحرتام حقوق الإن�سان ،مغرب الوحدة ،مغرب كل املغاربة .بعد ذلك
�سيكون تعددنا املرجعي والرباجمي تعددا �سليما وبناء.
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مداخلة الأ�ستاذ
ميلود بلقا�ضي

              �أ�ستاذ جامعي ،جامعة احل�سن الثاين بالدار البي�ضاء

عندما يحاول املرء اال�شتغال على التمايز ال�سيا�سي والربناجمي
للأحزاب ال�سيا�سية ويحاول احل�صول على وثائق هذه الأحزاب يجد
نف�سه �أمام فقر فظيع ،وهذا ما حدث يل و�أنا �أحاول الإعداد للم�ساهمة
يف هذه الندوة.
فمعلوم �أن ب�إمكان الأحزاب ال�سيا�سية �أن تغري براجمها وقوانينها
الداخلية يف حمطات امل�ؤمترات التي تعقدها ،ولذلك حاولت اال�شتغال
على الأحزاب املغربية الثمانية التي تدعي �أنها الأكرث متثيلية ،فوجدت
�أنها ال  متلك الوثائق اخلا�صة ب�آخر م�ؤمتر عقدته منذ �أربع �أو
خم�س �سنوات.
وهكذا و�أمام غياب الوثائق يفتح الباب وا�سعا �أمام الت�أويل ،لذا
ف�إن من املهم �أن تهتم الأحزاب املغربية بذاكراتها حتى حتمي نف�سها من
الت�أويل واملغالطات.
�إن مداخلة الأ�ستاذ �ساعف تدفع املرء �إىل طرح عدة �أ�سئلة� .أولها
يتعلق بالتمايز الأيديولوجي :فعن �أي متايز نتحدث؟ وهل النظام ال�سيا�سي
ببالدنا ي�سمح للأحزاب ب�أن تكون لها �إيديولوجيات وا�ضحة ؟ وهل الأمر
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يتعلق بالتمايز الإيديولوجي املوجود يف الوثائق احلزبية على امل�ستوى
النظري؟ �أم نتحدث عن التمايز على م�ستوى املمار�سة �سواء من طرف
�أحزاب املعار�ضة �أو الأغلبية؟ وهل يتعلق الأمر بتمايز �إيديولوجي حزبي
 حزبي �أم بتمايز عن �إيديولوجية الدولة؟ فالربنامج الثابت وامل�ستمر،على ما يبدو ،هو برنامج الدولة .وميكن الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل
الوزير الأول ال�سابق عبا�س  الفا�سي الذي �رصح بعد تعيينه �أنه توىل
هذه املهمة لتطبيق خطاب جاللة امللك .كما �أنه ويف عز الد�ستور اجلديد
وقانون الأحزاب يقول رئي�س احلكومة عبد الإله بنكريان �أن من ميكنه
تنحيته من مهمته هو امللك .و�إذا كان الأمر كذلك فما فائدة االنتخابات
وال�رشعية ال�شعبية...؟
كما يجب ،بخ�صو�ص التمايز الإيديولوجي ،التمييز بني ما قبل
حيث مل يكن هناك قانون �أحزاب ،وبني  2006حيث �صدر قانون عادي،
وبني القانون التنظيمي اجلديد رقم  11-29الذي فر�ض  على الأحزاب
ال�سيا�سية �أن تتوفر على برنامج مكتوب ،ونظام �أ�سا�سي مكتوب ونظام
داخلي مكتوب �أي�ضا .وهذا مك�سب يجب احلر�ص عليه.

2006

لقد اطلعت على برامج  12حزبا ،فوجدت �أن هناك هوية م�شرتكة
بل هناك من الأحزاب من نقلت جمال كاملة من الد�ستور ون�سبتها
لنف�سها .كما �أ�صبح اخلطاب ال�سيا�سي التقدمي اال�شرتاكي لدى بع�ض 
الأحزاب الي�سارية باهتا �أمام لغة اخلطابات امللكية التي �أ�صبحت مرجعا
موجهات لربامج الأحزاب ال�سيا�سية.
ومن جهة �أخرى ،هل يوجد التمايز الإيديولوجي بني �أحزاب الي�سار؟
وداخل الأحزاب الليربالية؟ وداخل الأحزاب الإ�سالمية؟ وعندما يتوىل
حزب ما م�س�ؤولية التدبري هل ن�شعر �أن هناك ب�صمات متميزة يف
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تدبريه لل�ش�أن العام؟ �شخ�صيا مل �أ�شعر مبا مييز عبد الرحمن اليو�سفي
عن �إدري�س جطو عن عبا�س الفا�سي وعن عبد الإله بنكريان .حيث �أن
كل الت�رصيحات احلكومية مت�شابهة .هذا على م�ستوى الوثائق� .أما
على م�ستوى اخلطاب فيالحظ �أن اخلطاب احلزبي ال  يعك�س  التمايز
املفرت�ض بني الت�شكيالت احلزبية .بل �إن الأحزاب برمتها تردد ما يرد
يف اخلطابات امللكية مثل التنمية الب�رشية ،واملواطنة ،واحلكامة...
�أما على م�ستوى ال�سلوك فيالحظ �أي�ضا �أن �أحزاب الي�سار ،وال �أعني
هنا االحتاد اال�شرتاكي ،ما زالت تتمتع بنوع من التميز على م�ستوى
اخلطاب وال�سلوك ،كما هو ال�ش�أن �أي�ضا بالن�سبة للعدالة والتنمية والعدل
والإح�سان .كما ال يالحظ �أي متايز �إيديولوجي على م�ستوى التوا�صل
امل�ؤ�س�ساتي على م�ستوى الق�ضايا الكربى للبالد ،والتي ينفرد بتوجيهها
اخلطاب امللكي �أو الر�سالة امللكية �أو بالغ الديوان امللكي.
وبخ�صو�ص تدبري ال�سيا�سات العمومية ،من املعلوم �أنه ال ميكن لأي
حزب �أن ينال  25قي املائة من الأ�صوات .وعلى الرغم من املقاعد التي فاز
بها حزب العدالة والتنمية ف�إنها مل يبق لديها نف�س الوزن بعد �أن مت الرفع
من عدد الربملانيني مبجل�س  النواب ،وهكذا �أ�صبح من ال�صعب على
العدالة والتنمية تنفيذ برنامج �إ�سالمي لوحده ،لأن احلكومة ت�ضم ثالثة
�أحزاب �أخري (�أي  75يف املائة) متثل ا�ستمرارية احلكومة ال�سابقة .ومن
ثمة القول �إن طبيعة منط االقرتاع ت�ساعد على قتل التمايز الإيديولوجي.
فعلى الرغم من توفر الإرادة لهذا التمايز ف�إن طبيعة االنتخابات ومنط
االقرتاع وال�سلوك ال�سائد كلها عوامل تقتل ،مع الأ�سف ،هذا التمايز.
لقد ا�شتغلت ،يف �إطار �إذاعة خا�صة ،على برامج الأحزاب ال�سيا�سية ملدة
�سبع �سنوات ،حيث ا�ستقبلنا مر�شحني با�سم �أحزاب كربى يف االنتخابات
املحلية فاكت�شفنا �أن ال علم لهم مبا تت�ضمنه الربامج االنتخابية للأحزاب
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التي يرت�شحون با�سمها .الأمر الذي يبني �أننا يف حاجة ما�سة �إىل �إعادة
النظر لي�س يف الأحزاب ال�سيا�سية بل يف املناخ ال�سيا�سي ال�سائد .كما
�أن �إ�صالح الدار يجب �أن ينطلق من مل�ؤ�س�سة امللكية ف�ضال عن �إ�صالح
قانون االنتخابات.
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مداخلة الأ�ستاذ �أحمد مفيد
    

�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري بحامعة فا�س

يف البداية �أريد الت�أكيد على �أن انتقاد الأحزاب ال�سيا�سية ال يهدف
�إىل االنتقا�ص منها �أو نفي �رضورتها .غري �أن كون الأحزاب ال�سيا�سية
�رضورية للدميقراطية ال  ينفي �أنه ال  ميكن بناء دميقراطية بدون
�أحزاب دميقراطية.
�أما بخ�صو�ص التمايز الإيديولوجي والربناجمي والتقاطب ال�سيا�سي،
ميكن طرح ال�س�ؤال حول �إن كنا يف املغرب ب�صدد تعددية �سيا�سية؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال� ،أقول �إن املغرب ال  يعرف تعددية �سيا�سية،
بل تعددية حزبية و�شتان بني التعدديتني� .إن عدد الأحزاب ببالدنا
يف تزايد حيث و�صلنا حاليا �إىل  36حزبا نتيجة لعدة عوامل تاريخية
واجتماعية حتدث عنها الأ�ستاذ �ساعف يف مداخلته� ،إ�ضافة �إىل دور
الدولة وامل�ؤ�س�سة امللكية يف هذا ال�سياق .وهكذا ال ميكن احلديث عن
متايز �إيديولوجي وا�ضح بني االحزاب رغم اختالف ت�سمياتها� .إن الأحزاب
يف املغرب �أنواع ،هناك نوع حاول وما زال يعتمد على التطور التاريخي
وما راكمته يف �إطار الن�ضال الدميقراطي من �أجل بناء دولة دميقراطية،
غري �أن االعتماد على هذا املوروث امل�شرتك ك�أ�صل جتاري من �أجل
ك�سب امل�رشوعية الدميقراطية �أ�صبح حمل ت�سا�ؤل� ،إذ على الأحزاب
ال�سيا�سية �أن تتقارع وتتناف�س على �أ�سا�س برنامج انتخابي ،ولي�س على
99

�أ�سا�س ت�سويق ن�ضال �شارك فيه جمموع ال�شعب املغربي ن�ساء ورجاال 
يف البوادي واملدن.
كما ميكن القول من جهة �أخرى �إن هناك تقل�صا للإيديولوجيا،
علما �أن هذا الأمر ي�رسي حتى على بع�ض الأنظمة الدميقراطية ،حيث
ال ميكن احلديث عن متايز �إيديولوجي بني احلزب الدميقراطي واحلزب
اجلمهوري بالواليات املتحدة ،دون نفي وجود اختالفات يف براجمهما،
غري �أن هناك قوا�سم م�شرتكة كبرية وهو �أمر �رضوري للعي�ش امل�شرتك
يف دولة واحدة.
بعد �إطالعي على برامج العديد من برامج الأحزاب ال�سيا�سية املغربية
تبني �أن هناك ت�شابها كبريا بينها �إن مل نقل تطابقا بني بع�ضها .بل
�إن بع�ض الأحزاب ادعت �أن �أحزابا �أحرى �رسقت منها براجمها احلزبية
واالنتخابية ،وكانت هناك تال�سنات بني الأحزاب يف هذا ال�سياق .ومن
م�ستجدات امل�شهد ال�سيا�سي املغربي �أن جمموعة من الأحزاب ال�سيا�سية
�أ�صبحت تعتمد يف �صياغتها لرباجمها على مكاتب درا�سات �أو على
جمموعة من اخلرباء .فكيف ميكن لهذا اخلبري �أو ذاك املكتب �أن
يعك�س ر�ؤية ذلك احلزب؟ كما �أن هذا اخلبري �أو املكتب �سيقوم ب�صياغة
تقنية لربنامج �سيا�سي ،ومن ثمة جند �أن ال�سيا�سة كقيمة منعدمة .كما �أن
و�سائل الإعالم ت�ساهم يف تقلي�ص معنى ال�سيا�سة كما متار�س يف الدول
الدميقراطية .فالربامج احلوارية ،على �سبيل املثال ،التي تبث على القنوات
التلفزية املغربية يغلب عليها الطابع التقني ولي�س ال�سيا�سي.
ويف نف�س ال�سياق ،ميكن الإ�شارة �إىل �أن االنتخابات يف املغرب غري
تناف�سية� ،أي �أن التناف�س فيها ال يتم على �أ�سا�س برناجمي� ،إذ �أن عدد
الناخبني والناخبات الذين ي�صوتون على الربنامج هزيل جدا ،حيث �أن
الغالبية العظمى من الناخبني ي�صوتون على الأ�شخا�ص ،ولذلك �أ�صبحت
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جمموعة من الأحزاب تلتجئ �إىل الأعيان يف منح التزكيات لأن ما
يهمها هو املقعد االنتخابي ،ولي�س منح التزكية للمنا�ضل الذي يحمل
ثقافتها ،وميكن تعميم هذا الأمر على �أغلب الأحزاب ال�سيا�سية املغربية،
مع متيز ب�سيط حلزب العدالة والتنمية الذي مينح التزكية بن�سبة كبرية
ملنا�ضليه منا�ضالته.
ومن جهة �أخرى ،يالحظ �أن التقاطب يف امل�شهد ال�سيا�سي تقاطب
ه�ش جدا ،وذلك ناجت عن اله�شا�شة يف التحالفات والتكتالت احلزبية.
�إن التحالف الذي كان بالإمكان القول �إنه كان حتالفا قويا هو الكتلة
الدميقراطية ،لأنها ن�ش�أت يف ظرف دقيق و�أنتجت وثائق هامة �ساهمت
ب�شكل كبري يف امل�سل�سل الدميقراطي .فال يجب �أن نن�سى الوثائق الذي
تقدم بها االحتاد اال�شرتاكي وحزب اال�ستقالل والتقدم واال�شرتاكية،
ومنظمة العمل منها الوثيقة التي تقدموا بها للملك الراحل احل�سن الثاين
حول التعديل الد�ستوري �سواء يف � 1992أو  1996يف وقت مل تكن فيه
باقي الأحزاب الأخرى تتحدث عن الإ�صالح الد�ستوري .لقد كان هذا
التكتل قويا ،غري �أن كل زعماء هذه الأحزاب �أم�سوا ي�ؤكدون �أن الكتلة
دخلت يف ذمة التاريخ .بل �إن جزءا من هذه الكتلة �أ�صبح داخل
احلكومة وجزءا �آخر خارجها.
جمموعة الثمانية (جي  )8التي �أ�س�ست يف �إطار التح�ضري النتخابات
 25دجنرب 2011؛ قيل عنها �أنه حتالف �سيقود املرحلة بربنامج م�شرتك،
بيد �أنه انف�ض مبا�رشة بعد �إعالن نتائج االنتخابات وتنكر له امل�ؤ�س�سون،
مما يبني �أن مثل هذه التحالفات غري مبنية على �أ�سا�س منطقي ومعقول.
كما يالحظ �أنه �رسعان ما انفكت التحالفات واالندجمات التي متت
حماولة بنائها .فحزب الأ�صالة واملعا�رصة انخرط فيه ،عند ت�أ�سي�سه،
حزب العهد واحلزب الوطني الدميقراطي وحزب البيئة والتنمية ،لكن
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وب�رسعة �أي�ضا خرج حزب العهد واحلزب الوطني الدميقراطي الذي �أ�صبح
يحمل ا�سم احلزب الوطني ،وخرج حزب البيئة والتنمية و�أ�صبح ا�سمه
حزب البيئة والتنمية امل�ستدامة.
كما �أن عقدة الزعامة �ساهمت ب�شكل كبري يف العديد من االن�شقاقات
احلزبية� ،إ�ضافة �إىل ال�رصاع حول املواقع ،وذلك لأن التناف�س من داخل
احلزب على مراكز القيادة ،التي �أ�صبحت ت�ؤدي �إىل ال�سلطة ،يف حني �أن
من املفرت�ض �أن تكون قاطرة للدفاع على مبادئ احلزب وت�صوراته�.إن
الو�صول �إىل مراكز القرار �أمر م�رشوع ولكنه ال يجب �أن يكون غاية يف
حد ذاته و�إال �سقطنا يف ال�سيا�سة ال�سيا�سوية واالنتهازية .وهو ما �ساهم
�ضمن عوامل �أخرى يف العزوف عن امل�شاركة يف االنتخابات.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن �أغلبية الأحزاب املغربية تقول �إنها تطبق برنامج
امللك� .إن امللكية حمل �إجماع ،غري �أن الد�ستور اجلديد حدد �صالحيات
امللك ،خا�صة و�أننا مل نعد نعي�ش ما كانت ت�سميه الأ�ستاذة الفا�ضلة
امل�صدق بالد�ستور ال�رصيح والد�ستور ال�ضمني ،بل �أ�صبح لنا د�ستور
�رصيح .ومن ثمة فعلى الأحزاب ال�سيا�سية �أن تكون يف م�ستوى امل�س�ؤولية
على عاتقها و�أن تتقدم بربنامج على �أ�سا�سه ميكن حما�سبتها.
�إن كل هذه الق�ضايا تفر�ض  علينا كباحثني �أو فاعلني �سيا�سيني
�أو مدنيني �رضورة تعميق النظر والبحث يف كل ما يتعلق بالأحزاب
ال�سيا�سية ،لأنها �رضورية للدميقراطية� ،إال �أن امل�شهد احلزبي ببالدنا ،ومع
الأ�سف ال�شديد ،يعاين من اله�شا�شة وال�ضعف .وال بد من الو�صول �إىل
حلول لتقوية امل�شهد ال�سيا�سي لأنه ال ميكن حتقيق االنتقال الدميقراطي
بدون �أحزاب دميقراطية قوية.
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اجلل�سة الرابعة

احلكامة احلزبية وق�ضايا
الدميقراطية الداخلية
وجتديد النخب
●

رئي�س اجلل�سة :الأ�ستاذ حممد �أوجار

● تقدمي �أر�ضية النقا�ش :الأ�ستاذ حممد ظريف
● التعقيب  :الأ�ستاذ بنيون�س مرزوقي
  الأ�ستاذ احلبيب الدقاق
الأ�ستاذة ر�شيدة بنم�سعود
الأ�ستاذ موالي ح�سن العلوي
الأ�ستاذ عبد العايل معلمي.

		

مداخلة الأ�ستاذ حممد ظريف
     

  �أ�ستاذ جامعي ،الدار البي�ضاء

�أود التمهيد ملداخلتي بالإ�شارة �إىل جمموعة من املالحظات :
املالحظة الأوىل� :س�أحاول التطرق �إىل  احلكامة احلزبية باعتبارها
ت�ستغرق ق�ضايا الدميقراطية ،كما �أن الدميقراطية الداخلية للأحزاب
ت�ستغرق بدورها م�س�ألة جتديد النخب.
املالحظة الثانية :غالبا ما مت االتفاق على �أن  احلكامة هي منط تدبريي
يت�سم بال�شفافية واملحا�سبة وامل�شاركة ،وهي مبادئ ميكن تنزيلها لت�شمل
القطاعات املدرو�سة .ومن ثمة تعددت الأ�سماء ،حيث �أ�صبح احلديث عن
حكامة �أمنية  وحكامة �إدارية الخ� ،إىل درجة �أن هناك من يخ�شى �أن يفقد
هذا امل�صطلح دالالته كاملة و�أن ي�شهد نوعا من «التمييع».
املالحظة الثالثة :ونحن نتحدث عن احلكامة احلزبية ال  بد من
الإ�شارة �إىل بع�ض املفاهيم التي كانت تفر�ض نف�سها يف ال�سابق على
املن�شغلني واملهتمني باحلقل احلزبي يف املغرب� .إذ كان احلديث يدور
حول الأزمة ،حيث �أ�صبح اجلميع يتفق على وجود هذه الأزمة ،و�إن  
كان هناك اختالف حول   حتديد �أ�سباب ،ف�ضال عن االختالف حول
طبيعتها � ،إن كانت �أزمة بنيوية �أو ظرفية.
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وبعد �أن كنا نتحدث عن �رضورة الإ�صالح احلزبي ،وعن �إ�صالح
التنظيمات احلزبية عن طريق تكري�س  القواعد الدميقراطية الداخلية
وال�شفافية ،وكنا نتحدث عن ظاهرة الرتحال والبلقنة ال�سيا�سية؛ �أ�صبحنا
اليوم نتحدث عن احلكامة احلزبية,
فهل لهذا االنتقال ما يربره حاليا يف املغرب؟ �أم �أن الأمر يتعلق
مبجرد تقليد بعد �أن �أ�صبح املعجم ال�سيا�سي املغربي م�ؤثثا مب�صطلحات
تفر�ض نف�سها بقوة يف جميع القطاعات؟
بعد تقدمي هذه املالحظات� ،س�أتطرق �إىل احلكامة احلزبية من خالل
حمورين .كل منهما يتطرق �إىل م�ستوى من م�ستويي احلكامة احلزبية.
فعو�ض الرتكيز على احلكامة احلزبية باعتبارها منطا من التدبري الدميقراطي
لل�ش�أن احلزبي� ،س�أعمل على الرتكيز على امل�ستوى امل�ضمر الذي غالبا ما ال 
نتطرق �إليه عند حديثنا عن احلكامة احلزبية ،ملا له من �أهمية يف �سياق
التناف�س والتدافع الإيديولوجي يف املغرب بني القوى ال�سيا�سية.
املحور الأول :احلكامة احلزبية كنمط للتدبري الدميقراطي لل�ش�أن
احلزبي ،وذلك انطالقا من مبادئ �أ�سا�سية كاملراقبة واملحا�سبة وال�شفافية،
ويتعلق الأمر مبراقبة مزدوجة  :رقابة متار�سها القيادات احلزبية على
املنا�ضلني للت�أكد من مدى التزام ه�ؤالء ب�أخالقيات العمل احلزبي ،ورقابة
متار�سها القواعد احلزبية  جتاه القيادات احلزبية للتعرف على مدى التزام
القيادات بالأهداف احلزبية تنظيميا و�سيا�سيا..
�إن احلكامة احلزبية املرجوة يف املغرب تت�أ�س�س على عن�رصين �أ�سا�سيني:
✓
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✓التداول على امل�س�ؤوليات احلزبية� ،إذ ال  ميكن احلديث عن
حكامة حزبية باعتبارها منطا للتدبري الدميقراطي مبعزل
عن   التداول على امل�س�ؤوليات احلزبية ا�ستنادا �إىل امل�رشوعية
الدميقراطية ،علما �أن الأحزاب املغربية مل تتخل�ص ب�شكل نهائي

من ال�رشعية التاريخية� .إن التداول على امل�س�ؤوليات احلزبية يفيد
�ضمنا جتديد النخب .باعتبار �أن اعتماد ال�رشعية الدميقراطية
ميكن من جتديد النخب ب�شكل طبيعي.
✓

✓تدبري االختالف :هناك �إ�شكاالت حقيقية يف املغرب تتعلق
بتدبري االختالف .ويعود ذلك �إىل غياب ثقافة دميقراطية
تعتمد االعرتاف باالختالف داخل الأحزاب ال�سيا�سية ،من جهة،
وعدم االعرتاف بوجود تيارات �سيا�سية هذه الأحزاب ،علما �أن
االعرتاف بوجود هذه التيارات ت�شكل ظاهرة �صحية ،خا�صة
و�أن الأمر ال يتعلق بر�ؤى مت�س الثوابت ،بل باختالفات مت�س 
املتغريات ال غري.

املحور الثاين ويهم اجلانب امل�ضمر يف احلديث عن احلكامة احلزبية.
ويتعلق بتذويب الفوارق بني ال�سيا�سيني وبني التقنوقراط؛ �أي �أن احلكامة
احلزبية لي�ست منطا للتدبري الدميقراطي فقط ،بل هي �إيديولوجيا �أو
فل�سفة ت�سعى �إىل تكري�س البعد التدبريي داخل الأحزاب على ح�ساب  
الإيديولوجيا .لذلك �أ�صبح املدافعون  عن املرجعية الإيديولوجية يعتربون،
يف نظر الداعني �إىل احلكامة احلزبية ،خارج ال�سياق .وميكن الإ�شارة
يف هذا ال�صدد �إىل التربيرات التي قدمتها الأحزاب التي تعترب ي�سارية
داخل حتالف الثمانية ،حيث �أكدت �أنه مل تعد هناك �أولوية للمرجعيات
الإيديولوجية ،بل يجب بناء التحالف على �أ�سا�س الربامج� .إنها بال�ضبط
�إيديولوجيا احلكامة احلزبية.
�إن احلكامة احلزبية فل�سفة تتوخى �إ�ضفاء   الفعالية على الأداء
احلزبي من خالل عن�رصين اثنني :الأول يتمثل يف حتجيم الإيديولوجيا
من خالل الت�أكيد على   معطيني �أ�سا�سيني؛ الأول هو  االبتعاد عن
امل�رشوع املجتمعي للحزب �إىل جمرد م�رشوع �سيا�سي له ،باعتبار �أن
امل�رشوع املجتمعي هو م�رشوع متكامل يطال الأبعاد ال�سلوكية والثقافية
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وال�سيا�سية واالقت�صادية ،الخ ،وغالبا ما يتم تبني امل�رشوع املجتمعي من
طرف حركة اجتماعية ترف�ض النظام القائم ،يف حني �أن احلزب ال�سيا�سي
الذي يعرتف ب�رشعية النظام القائم ويقبل بالتعامل مع الأحزاب الأخرى
ال ميكن �أن ميتلك �إال م�رشوعا �سيا�سيا .ويتعلق املعطى الثاين بالتحول
من مفهوم احلزب العقائدي �إىل مفهوم احلزب الرباغماتي .وال �شك �أن
حتالف الثمانية والرتكيبة احلكومية احلالية �أح�سن معرب عن ذلك.
العن�رص الثاين :يتمثل يف تقوية القدرات التدبريية للأداة احلزبية.
فعو�ض الرتكيز على اجلانب الإيديولوجي والعقائدي� ،أ�صبح االهتمام
من�صبا على �رضورة التوفر على �أطر ،ولي�س على نخب ،قادرة على تنزيل
ت�صورات الأحزاب .خا�صة و�أن  الد�ستور املغربي اجلديد ين�ص على �أن
احلزب الذي ي�شكل احلكومة هو احلزب الذي يت�صدر االنتخابات ،و�أن
امللك �ألح غري ما مرة على �رضورة تطبيق احلزب لربناجمه .لذا� ،أ�صبح
من ال�رضوري الرفع من القدرات التدبربية ل�صياغة براجمه وتنزيلها يف
�أر�ض الواقع.
ولقد الحظنا مرارا كيف تدخلت امل�ؤ�س�سة امللكية لإحلاق بع�ض 
الأ�شخا�ص  ب�أحزاب لي�شاركوا يف احلكومة ،وهو  ما كانت تقت�ضيه
احلكامة احلزبية يف م�ستواها امل�ضمر املتعلق بالفعالية.
�إن مفهوم احلكامة احلزبية مرتبط مب�رشوع حممد ال�ساد�س الذي
يركز على مفهوم الفعالية عو�ض مفهوم ال�رشعية الذي كان يركز عليه عبد
الرحمن اليو�سفي .وقد كان امللك ينظر �إىل الفعالية باعتبارها جم�سدة يف
التكنوقراط ،وكان يلحق ه�ؤالء ب�أحزاب �سيا�سية.
هكذا ،ف�إن احلديث عن احلكامة احلزبية يف امل�ستوى الثاين يتمثل
يف حتجيم الإيديولوجيا ،وحتول احلزب �إىل قوة اقرتاحية  ،ميتلك قدرات
تدبريية قادرة على حتمل امل�س�ؤوليات العمومية ،مما يروم �إ�ضفاء ال�رشعية
على التقنوقراط وممار�سة نفوذهم با�سم الأحزاب ال�سيا�سية.
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مداخلة الأ�ستاذ بنيون�س املرزوقي
     �أ�ستاذ جامعي بكلية احلقوق بوجدة

�أعتقد �أنه من ال�رضوري يف البداية االنطالق من مالحظة عامة تهم
جدلية الدولة والأحزاب ال�سيا�سية .ذلك �أن الرجوع �إىل القواعد العامة،
�سيبني �إىل �أي حد ي�سري امل�شهد احلزبي باملغرب يف االجتاه ال�صحيح �أو
اخلاطئ .فمن له �صالحية وم�رشوعية الت�أثري يف و�ضعية الآخر؟
�إن املالحظة التاريخية الرئي�سية تبني �أن الأحزاب ال�سيا�سية القوية
هي التي تخلق الدولة القوية� ،سواء تعلق الأمر بالأنظمة الليربالية
(منوذج احلزب الدميقراطي واجلمهوري يف الواليات املتحدة الأمريكية)،
�أو بالأنظمة اال�شرتاكية (منوذج احلزب ال�شيوعي يف عهد االحتاد
ال�سوفياتي� ،أو احلزب ال�شيوعي ال�صيني)� ،أو حتى يف حالة الأنظمة
الديكتاتورية (منوذج احلزب النازي يف �أملانيا خالل مرحلة ما بني احلربني
العامليتني) .فهذه النماذج تبني �أن الأ�صل هو �أن الأحزاب القوية التنظيم
وذات الربامج الوا�ضحة هي التي تخلق الدول القوية� .إن احلزب هنا هو 
الآلة التي تقوم ببناء الدولة من خالل كل �أ�شكال وو�سائل العمل من
تعبئة وتنظيم ون�رش فكر معني.
ويف مقابل ذلك ،نالحظ �أن العك�س هو الذي يحدث دول العامل
الثالث ،حيث هناك نالحظ �أن الدولة هي التي حتدث وتخلق الأحزاب
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ال�سيا�سية .وهناك مناذج كرثة يف هذا ال�صدد ،حتى �أ�صبحنا نتحدث
عن «حزب الدولة» يف هذه املجتمعات ،وك�أن الأمر م�س�ألة عادية.
حقيقة �أنه يف املرحلة املبا�رشة ملوجة اال�ستقالالت لوحظ �أن التنظيم
احلزبي لعب دورا حموريا يف تعبئة اجلماهري للح�صول على اال�ستقالل
�أوال ثم اال�ستحواذ على الدولة احلديثة ،بل واحتكار ت�سيريها كما حدث
يف جل دول العامل الثالث من خالل احلزب الوحيد �أ�سا�سا ،ويف �أح�سن
الأحوال احلزب املهيمن �أو احلزب القائد الذي ال يهمه من وجود الأحزاب
الأخرى� ،إال �إ�ضفاء �صورة باهتة لدميقراطية مغ�شو�شة؛ �إال �أن التطورات
الالحقة ،وال�رصاع ال�شديد حول ال�سلطة ،جعل املهيمن عليها يبحث بكل
الأ�شكال املمكنة عن �إ�ضفاء م�صداقية �أو�سع على نظامه من خالل خلق
هياكل حزبية جديدة.
لقد «انقلبت الآية» و�أ�صبحت الدول حتدث الأحزاب ال�سيا�سية
مبربرات عديدة� ،ساهمت ب�شكل وافر يف متييع امل�سار الدميقراطي بهذه
الدول ،وال زال بع�ضها حلد الآن يعاين من هذه الظاهرة.
وبعد هذه املالحظة الأولية ،ال بد من �إثارة� ،أربع نقط اعترب �أنها
ت�ستحق الوقوف عندها الرتباطها الوثيق مبو�ضوع احلكامة احلزبية:
�أوال :هل ميكن لدولة غري دميقراطية �أن توجه الأحزاب ال�سيا�سية
�إىل اعتماد الدميقراطية احلزبية؟ وبالتايل هل ميكن ت�أطري احلكامة
احلزبية بن�صو�ص قانونية؟
�إن طبيعة النظام ال�سيا�سي القائم ت�ؤثر ب�شكل وا�ضح على طبيعة
احلكامة احلزبية .فالدولة القائمة مثال على تزوير نتائج االنتخابات،
والتحكم يف اال�ست�شارات ال�شعبية ،وخلق �أغلبيات م�صطنعة ،وفر�ض 
حتالفات غري واقعية ...تقوم بهذا ال�سلوك بتحوير جمال ال�رصاع �إىل
�رصاع وجود ،ت�صطدم فيه كل امل�رشوعيات (التاريخية ،الدينية ،القبلية،
الن�ضالية )...وتبقى امل�رشوعية الدميقراطية هي الغائب الأكرب.
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�إن ال�رصاع هنا ي�صبح �رصاع وجود ،و�ضمان اال�ستمرارية ،وحماولة
ال�ضغط على الآخر ،با�ستعمال كل الو�سائل املمكنة �إال  االحتكام
�إىل الدميقراطية.
ومن الطبيعي هنا �أن الهم الدميقراطي الغائب عن الدولة ي�صبح
غائبا (�أو مغيبا) عن الأحزاب ال�سيا�سية.
لقد الحظنا مثال �أنه يف املغرب ،ولعقود طويلة ،كانت الدولة تنتهج
�سيا�سة بحث عن الإجماع لتربير موقعها املركزي داخل املجتمع ،وباملثل
كانت الأحزاب ال�سيا�سية تبحث عن نف�س الإجماع اعتمادا على ن�ضالها
الذي تعتربه املعرب احلقيقي عن �إرادة «اجلماهري ال�شعبية» .ويف الوقت
الذي كانت فيه الأحزاب ال�سيا�سية تطالب بالدميقراطية ،مل يكن حال
م�ؤمتراتها �أح�سن حاال  من التظاهرات التي تنظمها الدولة :الزعيم،
الكاريزما ،الإجماع ،غياب التناوب على امل�س�ؤوليات ،االنفراد بالت�سيري،
الت�ضييق على املعار�ضني وف�صلهم من احلزب ...
كانت ال�سلوكات واحدة ومت�شابهة بني الدولة والأحزاب ال�سيا�سية.
و�أكاد �أقول هنا �أن جتربة «الإن�صاف وامل�صاحلة» حتتاج �إىل تطبيقات
حزبية �أي�ض ًا مادام �أن الدولة والأحزاب ال�سيا�سية معا ارتكبا �أخطاءا �ضد
املعار�ضني.
ومع االنفتاح الدميقراطي� ،أ�صبح كل طرف يعمل على حتديد جمال
تدخل الآخر .ويف مقابل مطلب الإ�صالحات الد�ستورية وال�سيا�سية
للأحزاب ،ردت الدولة ب�إ�صالح نظام الأحزاب ال�سيا�سية من خالل �إخراج
تنظيم الأحزاب ال�سيا�سية من نظام اجلمعيات ،وت�أطريه بن�ص قانوين
يف مرحلة �أوىل ،قبل �أن يتحول �إىل قانون تنظيمي يف مرحلة ما بعد
د�ستور .2011
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ومن هنا م�رشوعية الت�سا�ؤل حول �إمكانية فر�ض حكامة حزبية على
الأحزاب بن�ص قانوين؟
�إن الن�ص القانوين (والذي تطور من قانون عادي �إىل قانون تنظيمي)
مل يكتف بالتن�صي�ص على مبادئ عامة ،بل عالج �إىل جانب م�س�ألة
ت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية ،م�س�ألة االنخراط داخل الأحزاب ،وخ�ص�ص 
بابا كامال لتنظيم الأحزاب ال�سيا�سية وت�سيريها ،وبابا �آخر لتمويلها
وطريقة مراقبتها ،وبابا �آخر لطريقة احتاد الأحزاب واندماجها ( !!)،
وت�ضمن العديد من اجلزئيات حول ت�سيري الأحزاب ال�سيا�سية وتنظيماتها
الداخلية وطريقة عقد م�ؤمتراتها واختيار مر�شحيها ...بل فر�ض  على
الأحزاب ال�سيا�سية �أن ت�ضمن قوانينها الأ�سا�سية العديد من املقت�ضيات،
وهي كلها �ش�ؤون داخلية ،يحق �أن نت�ساءل عن مدى �صالحية الدولة يف
فر�ضها على التنظيمات احلزبية� ،إذا مل تكن قناعات حزبية يقوم احلزب
على �أ�سا�سها.
ولنا يف التجارب الدولية ،العديد من النماذج التي� ،إما �أنها ال تتوفر
على قانون للأحزاب ال�سيا�سية ،و�إما �أنها تتوفر على ن�ص عام يت�ضمن
الإ�شارة �إىل الثوابت الدميقراطية فقط.
ثانيا :هل ميكن لأحزاب غري دميقراطية� ،أن تفر�ض  على الدولة
�إقامة دميقراطية قائمة على �أ�سا�س امل�ؤ�س�سات واحلق والقانون؟
اعترب هنا� ،أن قاعدة «فاقد ال�شيء ال  يعطيه» �صحيحة ب�شكل
كبري .فالأحزاب غري الدميقراطية ،ال ميكن �أن تفر�ض بنجاعة على الدولة
االنتقال �إىل دولة دميقراطية قائمة على االنتخابات النزيهة وامل�ؤ�س�سات
واحلق والقانون� ،إذا مل ت�ستطع تعبئة كل فئات املجتمع حول م�رشوعها
وفق �آليات دميقراطية .فلعقود طويلة ظل املجتمع ينظر «با�ستغراب»
�إىل تنظيمات حزبية تطالب بالتداول على امل�س�ؤوليات وعلى نزاهة
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االقرتاع ...يف وقت مل ت�ستطع معه تغيري م�س�ؤوليها احلزبيني وطنيا
وجهويا وحمليا.
� إن ت�رسيع عملية االنتقال الدميقراطي ،ميكن �أن تتم ب�آليات حزبية
دميقراطية ،مبنية على التداول على امل�س�ؤوليات احلزبية نف�سها ،واعتماد
ال�شفافية عند عقد امل�ؤمترات ،وفتح اال�ست�شارات حول القرارات احلزبية
الهامة ،وهي عوامل قادرة على التعبئة ب�صفة �أو�سع ،وبالتايل�« ،إجبار»
الدولة نف�سها على اعتماد نف�س الأ�ساليب.
�إن اال�ستنتاج الأ�سا�سي من الت�سا�ؤلني ال�سابقني يتمثل يف �أن هناك
عالقة وثيقة ين الدميقراطية وعالقة الدولة بالأحزاب ال�سيا�سية ،رغم ما
قد متثله بع�ض اال�ستثناءات يف تاريخ املجتمعات احلديثة.
ثالثا� :ألي�س  انعدام الدميقراطية احلزبية هو  ال�سبب الرئي�سي يف
التعددية احلزبية باملغرب؟
ال  بد من الإ�شارة يف البداية� ،إىل �أن التعددية احلزبية ظاهرة
�صحية ،وبالتايل ف�إنه ال ينبغي التخوف منها� .إن اخلطاب الرائج يف
املغرب ،والذي يعترب �أن عدد الأحزاب ال�سيا�سية مرتفع جدا ،يجانب
ال�صواب .فهو ر�أي ال مييز بني الأحزاب ال�سيا�سية كمجال للتعبري امل�شرتك
عن الأفكار والت�صورات والربامج ،وبني الأحزاب ال�سيا�سية كو�سيلة
للتمثيلية امل�ؤ�س�ساتية.
�إن ظاهرة التعددية احلزبية ،معروفة يف كل الأنظمة ال�سيا�سية ،مبا
فيها تلك التي نعترب �أنها تدخل يف �إطار نظام الثنائية احلزبية .وعلى
�سبيل املثال نذكر بريطانيا والواليات املتحدة ،التي تعرف تعددية حقيقية
على م�ستوى تواجد الأحزاب ال�سيا�سية ،لكن حزبني فقط يحتكران
متثيل املواطنات واملواطنني على م�ستوى امل�ؤ�س�سات الد�ستورية .وكلما
كرثت الأحزاب ال�سيا�سية ،كلما �ساعد ذلك على تقوية امل�شاركة ال�سيا�سية.
113

واملغرب من هذه الزاوية ،يف حاجة �إىل تقوية «التغطية احلزبية» على حد
تعبري الأ�ستاذ حممد ظريف.
�إن احلق يف ت�أ�سي�س  الأحزاب ال�سيا�سية ،مبد�أ دميقراطي وحق
د�ستوري ،ال يحق لأي جهة �أن تتدخل للحد منه ،ولكن باملقابل ف�إن
طريقة احلد من و�صولها للم�ؤ�س�سات التمثيلية لعقلنة ت�سيري �ش�ؤون
الدولة يكمن يف اعتماد �أ�سلوب االقرتاع املالئم ل�ضمان �أغلبيات من�سجمة
ووا�ضحة داخل ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية.
فالتعددية احلزبية ،ت�شجيع على حرية ممار�سة حرية التعبري ،و�أداة
للم�ساهمة يف ت�سيي�س  املجتمع والرفع من امل�شاركة يف اال�ستحقاقات
االنتخابية ،لكن مع التمييز بني التعددية املبنية على خالفات �إيديولوجية
�أو �سيا�سية (والتي هي حمبذة) والتعددية املبنية فقط على انعدام
احلكامة احلزبية التي ت�سمح بتدبري االختالفات ،في�صبح االن�شقاق
نتيجة انعدام �آليات دميقراطية داخل احلزب ت�سمح بالتعبري عن ر�أي �أو
�آراء خمالفة يف موا�ضيع حمددة.
فاملت�أمل يف احلياة احلزبية املغربية� ،سيالحظ وال  �شك� ،أن جل
التنظيمات احلزبية ن�ش�أت نتيجة انعدام الدميقراطية احلزبية وبالتايل
ت�صبح زيادة عددية ولي�س نوعية� .إن جل الأحزاب ال�سيا�سية املغربية
ناجتة عن ان�شقاقات مل يكن للعامل الإيديولوجي �أو ال�سيا�سي فيها،
�إال  دورا ثانويا .وباملقابل ،نالحظ �أن االن�شقاقات الناجتة عن انعدام
الدميقراطية الداخلية هي ال�سائدة.
رابعا :كيف يتم التعامل مع القرارات الكربى؟
قبل �إنهاء هذه مداخلة� ،أ�شري �إىل �أنني قد اخرتت منوذجا التخاذ
القرارات احلزبية الكربى من خالل البحث يف طريقة اختيار �أ�سلوب
االقرتاع �سنة .2002
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لقد كانت مواقف الأحزاب ال�سيا�سية معروفة م�سبقا ،وواردة يف
الوثائق احلزبية وم�صادق عليها يف امل�ؤمترات الوطنية� ،إال �أنه عند
ال�رشوع يف مناق�شة �إمكانية تغيري �أ�سلوب االقرتاع ،تغريت املواقف
جذريا .والعيب مل يكن �أ�سا�سا يف هذا التغري ،ولكن فقط يف طريقة
اتخاذ القرارات ،والتي مل يتم ب�ش�أنها الرجوع �إىل امل�ؤمترات الوطنية �أو على
الأقل فتح نقا�ش داخلي يف املو�ضوع.
�إن الأحزاب ال�سيا�سية امل�شاركة يف التحالف احلكومي الذي قاده
الأ�ستاذ عبد الرحمان يو�سفي ،قد �أجمعت على اختيار �أ�سلوب االقرتاع
الالئحي بالأغلبية الن�سبية وفق دوائر �إقليمية ،وبالتايل اختفى فج�أة �أي
حديث عن االقرتاع الفردي اال�سمي وفق نظام الدورتني بالن�سبة لالحتاد
اال�شرتاكي� ،أو الت�شبت باالقرتاع الفردي اال�سمي القائم �آنذاك بالن�سبة
حلزب اال�ستقالل واحلركة ال�شعبية� ،أو احلديث عن نظام خمتلط بالن�سبة
للحزب اال�شرتاكي الدميقراطي ...
وحتى على م�ستوى �أ�سلوب االقرتاع املقرتح ،قامت احلكومة بتعديل
ال�صيغة الأوىل املبنية على نظام �أكرب بقية �إىل �صيغة �أكرب بقية ،دون
ا�ست�شارات حزبية داخلية مرة �أخرى.
ومما يربز انعدام احلكامة احلزبية يف اتخاذ القرارات احلزبية الكربى،
ولإبعاد �أي نقا�ش حول �أ�سلوب االقرتاع اجلديد ،مت تقدميه كنظام قادر
على القطع مع �أ�سلوب تزوير االنتخابات.
�إن هذا النموذج يربز �أن اتخاذ القرارات ،مهما كانت �أهميتها �أحيانا،
ال  يراعي امل�ساطر احلزبية الداخلية ،وال  الربامج احلزبية وال  قرارات
امل�ؤمترات الوطنية.
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مداخلة الأ�ستاذة
ر�شيدة بنم�سعود
برملانية ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي لالحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية

�س�أ�سعى يف ما �س�أقدمه من مالحظات وت�سا�ؤالت و�أفكار �إىل
االهتمام مبا هو م�شرتك بني خمتلف الأحزاب املغربية ،مع ما ميكن �أن
يت�ضمنه ذلك من متايزات بينها.
�إن مفهوم احلكامة جاء يف �سياق تاريخي معني ،حيث �أخذ منحى
ت�صاعديا منذ القرن التا�سع ع�رش �إىل ت�سعينيات القرن الع�رشين ،وذلك
يف تزامن مع احلديث عن ف�شل ال�سيا�سات العمومية يف العديد من
البلدان النامية .ونحن الآن نتحدث عن احلكامة احلزبية ،فهل ذلك يعني
�إقرارا م�ضمرا بف�شل الأحزاب املغربية وعدم قدرتها على الت�أطري والتدبري
واتخاذ املبادرات ال�رضورية� .أعتقد �أن الأحزاب ال�سيا�سية يف املغرب تعاين
من الكثري من االختالالت ،والتي لها �أ�سباب مو�ضوعية وذاتية.
من الأ�سباب املو�ضوعية ميكن الإ�شارة �إىل التحوالت التي ي�شهدها
املجتمع املغربي ،واملتمثلة �أ�سا�سا يف ن�سبة النمو  الدميغرايف ،وبطالة
ال�شباب حاملي ال�شهادات وات�ساع قاعدة الهجرة �إىل املدن ،وانطالق
دينامية وعي جديد باالهتمام بالذات ب�سب �صعود نزعات فردانية ،هذه
التحوالت مل ت�ستطع الأحزاب ال�سيا�سية ،ب�صفة عامة ،مواكبتها ومتثلها
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لكي تكون قادرة على اال�ستقطاب والت�أطري واتخاذ مبادرات تتالءم مع
هذه التحوالت املجتمعية.
�أي�ضا من بني الأ�سباب املو�ضوعية ،بروز العمل اجلمعوي بكفاءات
جديدة ،ومتيز ف�ضاءاته بالقدرة على ا�ستقطاب الفعاليات من املجتمع
�إىل جانب الكثري من الكفاءات احلزبية الن�شطة ،ويعود ذلك �إىل املناخ
والأجواء الدميقراطية الن�سبية التي ت�سود هذه الف�ضاءات.
وميكن �أن ن�شري يف نف�س ال�سياق �إىل االنف�صال احلا�صل داخل
النخب احلزبية ،حيث تراجعت قيم التعا�ضد والت�آزر والت�ضامن التي
كانت �سائدة يف ما م�ضى بني النخب ال�سيا�سية ومثيالتها االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية .و�أريد �أن �أ�شري باملنا�سبة �إىل �أن النخب ال�سيا�سية
مل تكن يف فرتة معينة  تناه�ض ال�سلطة كما �أ�شار �إىل ذلك الأ�ستاذ
ظريف ،بل كانت  تناه�ض وتقاوم واقع اال�ستبداد دفاعا عن احلقوق
الدميقراطية ،واخلالف الذي ن�شب �إثر ح�صول املغرب على اال�ستقالل
بني امل�ؤ�س�سة امللكية املمثلة يف املرحوم امللك احل�سن الثاين الذي كان
ويل عهد �آنذاك واحلركة الوطنية كان خالفا حول منوذج احلكم الذي
ينبغي �أن ي�سود يف املغرب .ونحن نعرف جميعا �أن عقدي ال�ستينيات
وال�سبعينيات من القرن املا�ضي ات�سمت مبا ميكن �أن ن�صطلح بالعالقة
التبادلية بني عنف الدولة وعنف املجتمع .ويقول   املحللون للتاريخ
الدموي على امل�ستوى العاملي �إن لهذا العنف �إيجابياته ،لأنه قد ي�ؤدي
�إىل التغيري والتحول.
�إن العنف الذي �ساد ال�ستينيات وال�سبعينيات بل والثمانينيات
�أي�ضا ،ون�ضال القوى الدميقراطية هو الذي قاد املغرب� ،إ�ضافة �إىل بع�ض 
العوامل اخلارجية املتمثلة يف التحوالت التي عرفها العامل� ،إىل جتربة
االنتقال الدميقراطي .وبخ�صو�ص ما ورد يف �أر�ضية هذه اجلل�سة حول
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كون الأحزاب وطنية ولي�ست مواطنة ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن مفهوم
املواطنة مل يكن موجودا �ضمن القامو�س  ال�سيا�سي الذي كان �سائدا
يف املا�ضي.
�إن القوانني ال  ميكنها �أن تفر�ض  على الأحزاب نهج الدميقراطية
داخلها ،و�أريد �أن �أ�شري يف هذا ال�صدد �إىل وجود مفارقة داخل بع�ض 
الأحزاب ال�سيا�سية .فقد كانت هذه الأخرية ،وخا�صة منها الأحزاب
الوطنية والدميقراطية  تخ�ضع لقوانني �سابقة عن قانون الأحزاب وتت�ضمن
العديد من ال�ضوابط التي ين�ص عليها هذا الأخري ،غري �أن ما يالحظ هي
املفارقة التي كانت قائمة بني النظرية واملمار�سة داخل هذه الأحزاب ،حيث
يتم الإخالل مبقت�ضيات هذه القوانني املتوافق عليها لأن هذه الأحزاب
تعترب جزء يف بنية �شاملة ،حيث ي�صعب �أن ال جند االختالالت بني
هذه العنا�رص املكونة لهذه البنية ،فالأحزاب  مل ت�ستطع حت�صني نف�سها
من الأعطاب واملمار�سات ال�سيئة ال�سائدة يف املجتمع ال�سيا�سي عامة .مبا
�أدى �إىل ظهور العديد من االنزالقات  واالنحرافات يف ممار�سات بع�ض 
الفاعلني ال�سيا�سيني ال�شيء الذي ي�ؤثر �سلبا على الأداء احلزبي.
�أما يف ما يتعلق بالنخب ،فقد مت االنتقال من النخب ال�سيا�سية
املنا�ضلة �إىل فئة الأعيان ال�سيا�سية ،باعتبارهم فاعلني �سيا�سيني ميثلون
زبائن االنتخابات بامتياز ،يف هذا ال�سياق  ن�شري �إىل بروز ظاهرة النزوع
نحو  تنميط الأحزاب و�إغرائها و�إغراقها بالفاعلني ال�سيا�سيني الأعيان،
و�أعتقد �أن منط االقرتاع املعتمد يف اال�ستحقاقات الأخرية ي�شجع
الأحزاب �إىل ا�ستقطاب وا�ستقدام الأعيان ملجاالتها خا�صة و�أن ا�ستعمال
املال ل�رشاء �أ�صوات و�ضمائر الناخبني ال يواجه ب�رصامة القانون.
�إن �إجراء تقومي حقيقي لواقع الأحزاب يتطلب منا مراجعة نقدية
�شمولية للأحزاب ال�سيا�سية وللبنية العامة التي تنخرط وتعمل يف �إطارها
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هذه الأحزاب ،خا�صة و�أننا انتقلنا من مرحلة  اال�ستبداد وقمع حرية
املواطنني و�إغالق املقرات وم�صادرة ال�صحف احلزبية واالعتقاالت الفردية
واجلماعية� ،إىل ظهور النزعة التحكمية التي يجب �أن نعمل على حتديد
خلفياتها الكائنة و�أبعادها املمكنة وخطورتها املحتملة من �أجل حتقيق
النهو�ض  ب�أحزابنا ال�سيا�سية بال�شكل الذي يتما�شى مع خ�صو�صية
وح�سا�سية مرحلة ما بعد د�ستور .2011
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مداخلة الأ�ستاذ احلبيب الدقاق
       �أ�ستاذ جامعي ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي لالحتاد الد�ستوري

�أريد يف البداية الإ�شارة �إىل ثالث مالحظات �أ�سا�سية:
الأوىل� :أن للأحزاب ال�سيا�سية وظائف ومهام ،يقت�ضيها
العمل ال�سيا�سي واملمار�سة الدميقراطية ،و�أن حما�سبتها تتم على
هذا الأ�سا�س؛
ثانيا� :إن الد�ستور خ�ص  الأحزاب ال�سيا�سية بوظائف خا�صة
وحما�سبتها يجب �أن تتم بنا ًء على هذا املعطى.
املالحظة الثالثة :تتمثل يف الت�أكيد على �أن الأحزاب ال�سيا�سية و�سائط
ولي�س  «و�سطاء» ،خا�صة يف عالقتهم باملحيط املجتمعي ومتطلبات
املواطنني ،وميكن �أن نحا�سبها �أي�ضا من هذا املنطلق.
فاحلكامة احلزبية هي حكامات ،و�إذا اكتفينا بتعريف احلكامة
ب�أنها ح�سن للتدبري ،فيمكن طرح ال�س�ؤال حول ما �إذا كانت الأحزاب
املغربية حت�سن تدبري �ش�ؤونها؟ وعلى �أي �أ�سا�س ميكن �أن نقي�س درجة
حكامة الأحزاب؟ فاحلكامة احلزبية متعددة الأبعاد.
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فهي تعني البعد التنظيمي والت�سيري ،والدميقراطية الداخلية ،وخدمة
املواطن ،وال�شفافية يف التدبري املايل ،وح�رص لوائح املر�شحني لالنتدابات
االنتخابية ،وحتمل امل�س�ؤوليات على امل�ستوى احلزبي وتدبري ال�ش�أن العام،
والالئحة طويلة ،ال ي�سع املجال ل�رسدها.
لقد �أبرز الأ�ستاذ حممد ظريف يف مداخلته التقدميية ،حمورين:
�ضمر فيها.
الأول يتعلق باملُعلن يف مو�ضوع احلكامة ،والثاين �إىل املُ َ
امل�ضمر متعدد ،ولي�س فقط ما جاء يف العر�ض� .أما بالن�سبة
والواقع �أن
َ
للمعلن ف�س�أخ�صه ببع�ض الرتكيز.
�إن مو�ضوع احلكامة احلزبية منظم بنوع من ال�ضوابط واملحددات.
منها ما هو قانوين ومنها ما هو �سيا�سي داخلي ومنها ما هو كوين.
وعن املظاهر املعلنة للحكامة نقول يف خال�صة �أوىل �إنه يجب �أن نتتبع
تاريخ م�سل�سل هذا النظام احلزبي الذي و�إن كان قد تطور ،فهو ما زال
يف خما�ض.
ف�إذا تتبعنا هذا امل�سار منذ  ،1958و� ً
صوال �إىل التطورات الأخرية،
ف�إن امل�سودات التي قدمتها وزارة الداخلية للأحزاب ال�سيا�سية يف هذا
ال�صدد ،و�أجوبة الأحزاب يف تفاعل مع هذه املذكرات ،وامل�رشوع الأول
الذي قدمته احلكومة �سنة � 2004أمام الربملان واخلطاب امللكي يف نف�س 
ال�سنة ......الخ� ،شكلت تر�سانة من مكونات متعددة �أ�س�ست خلروج �أول
ن�ص يخ�ص النظام احلزبي �أو النظام الأ�سا�سي للأحزاب ال�سيا�سية �سنة
 .2006و�أتذكر يف هذا ال�صدد �أننا كنا يف فيني�سيا يف ور�شة عمل مع
عدد من الفاعلني من خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية ب�أوروبا و�شمال �إفريقيا
وال�رشق الأو�سط ،فقدمت �أمامهم امل�رشوع الذي كان قد ُعر�ض �أمام
الربملان �آنذاك .وحينها قيل عنا �أن املغرب ذهب بعيدا يف جمال التنظيم
احلزبي .لكنه حينما نقوم نحن بتحليل ما نتوفر عليه من تنظيم للعمل
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ال�سيا�سي ،ونقوم بانتقاده ،وهذا �رضوري ومفيد ل�صقل العمل احلزبي،
ف�إننا نقوم بجلد �أنف�سنا ،ذلك �أننا نقارن �أنف�سنا مع غرينا من الدول
عموديا وال نقارن �أنف�سنا �أفقيا مع دول من نف�س منوذجنا التنموي �أو
التطور ال�سيا�سي .ف�إذا ما متت املقارنة �أفقيا مع جرياننا لتبني لنا �أننا نحن
الأح�سن .غري �أن املقارنة العمودية �أمر �إيجابي لأنها تعرب عن رغبتنا يف
التقدم والتطور.
ويف �سنة  2010نظمنا ور�شة عمل �أخرى ب�رشاكة بني مركز الدرا�سات
والأبحاث يف العلوم االجتماعية و�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي،PNUD
وكان املو�ضوع هو �إعداد درا�سة حول “�آفاق �إ�صالح قانون الأحزاب
ال�سيا�سية باملغرب» ،وكان النقا�ش الذي دام حوايل �سنة ،قد خل�ص ،قبل
�صدور الد�ستور الأخري ل�سنة � ،2011إىل �أن قانون الأحزاب ال�سيا�سية يف
حاجة �إىل �إ�صالح .و�أن �أهم �شيء ميكن ا�ستخال�صه بالن�سبة للأحزاب
�سواء من الد�ستور �أومن القانون التنظيمي للأحزاب ال�سيا�سية ،يكمن
يف �أننا انتقلنا من حزب مبفهوم «العقد بني جمموعة من الأ�شخا�ص،
يتمتعون بحرية الت�رصف يف تدبريه وت�سيريه وتنظيمه ح�سب هواهم
و�إرادتهم� »......إىل حزب مبفهوم «امل�ؤ�س�سة� ،أي اخلا�ضع ملجموعة من
ال�ضوابط التي حتد من اال�ستهتار وتلزم م�سرييه باحرتام الكثري من
املقت�ضيات والتنظيمات ويف مقدمتها ،الدميقراطية الداخلية ،»....وهو 
ما يجب تفعيله وتنظيمه واحلر�ص عليه حتقيق ًا للحكامة احلزبية.
وعلى �سبيل املثال �إن تنظيم العمل احلزبي قبل �أن ي�صبح مبوجب
قانون تنظيمي (وهذا �أمر له �أهمية ق�صوى) ،مر بالعديد من املراحل ،التي
�سميتها يف البداية باملخا�ض ،نوردها كالتايل :
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�أو ً
ال :مراحل بلورة قانون خا�ص بالأحزاب ال�سيا�سية :احلزب يف
خ�ضم التحوالت،
 قبل  ،2001كانت الأحزاب ال�سيا�سية تخ�ضع لقانون اجلمعياتل�سنة  ،1958كما مت تعديله وتتميمه،
 ثم مقرتح قانون تقدم به حزب االحتاد الد�ستوري �سنة ،2001يتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية،
 م�سودة م�رشوع قانون عر�ضته حكومة (ال�سيد عبد الرحمناليو�سفي) على الأحزاب ال�سيا�سية �سنة  ،2001ومذكرات الأحزاب
َ
حول امل�رشوع،
ال�سيا�سية
 وجاء خطاب جاللة امللك � 8أكتوبر ،2004الذي ك�شف فيه عن �إرادةتطوير العمل ال�سيا�سي ،وتنظيم الأحزاب ال�سيا�سية)،
 لتتلو ذلك م�سودة م�رشوع قانون،عر�ضتها وزارة الداخلية (ملا كانعلى ر�أ�سها املرحوم م�صطفى ال�ساهل) ،على الأحزاب ال�سيا�سية،
�سنة ،2005
َ
حول ذلك امل�رشوع ،املوجهة �إىل وزير
 ومذكرات الأحزاب ال�سيا�سيةالداخلية ()،
 ليتوج ذلك املخا�ض الأول ب�صدور القانون رقم  36-04املتعلقبالأحزاب ال�سيا�سية�( ،أول خطوة يف بلورة نظام قانوين للأحزاب
ال�سيا�سية) �سنة 2006؛
 منذ � ،2007صادقت الأحزاب ال�سيا�سية عرب م�ؤمتراتها علىمالءمة قوانينها الأ�سا�سية ،مع قانون الأحزاب ،و�رشع يف تطبيق
مقت�ضياته من طرف الأحزاب ال�سيا�سية ووزارة الداخلية؛ ،و�إن
كان ذلك ح�سب ظروف احلال،
124

 يف يوليوز� ،2011صدر الد�ستور اجلديد ،ومتت د�سرتة الأحزابال�سيا�سية ،وتخويلها مكانة متميزة ،كم�ؤ�س�سات د�ستورية،
ليتوج ذلك يف �أكتوبر ،2011ب�صدور القانون التنظيمي
رقم  ،29-11املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية ،والذي �ألزام الأحزاب
ال�سيا�سية باالمتثال ملقت�ضياته ،ويف ذلك تطوير و�صقل للنظام
القانوين للأحزاب ال�سيا�سية؛
وكان من ال�رضورة على الأحزاب مالءمة قوانينها الأ�سا�سية ،مرة�أخرى ،مع هذا القانون التنظيمي يف م�ؤمترات وطنية،
لقد �أ�صبحنا بذلك نتوفر على تنظيم حزبي حمكم� ،أو ناظم للعمل
ال�سيا�سي على الأقل ،له حما�سنه وعيوبه؛ حيث �أ�صبح احلزب م�ؤ�س�سة
د�ستورية له اخت�صا�صاته وجماالت عمله وطرق تدبريه ،بل حتى بع�ض 
م�ضامني الأنظمة الأ�سا�سية للأحزاب�،أ�صبحت منظمة بالقانون ،لكن هل
هذا كاف؟
ولتو�ضيح ذلك ،وحتديد معنى احلزب امل�ؤ�س�سة ،ينبغي �أن نعود
�إىل مقت�ضيات القانون التنظيمي للأحزاب ،لنقف على تلك الإلزامية،
واالمتثال:
ثاني ًا  :مقت�ضيات القانون التنظيمي للأحزاب ،املعنية باملالءمة
واالمتثال واملربزة للحكامة القانونية:
 - Iمقت�ضيات واجبة التطبيق ،ويتعني مراعاتها يف الأنظمة الأ�سا�سية
للأحزاب ال�سيا�سية؛
 - 1االنتقال من احلزب -العقد� ،إىل احلزب -امل�ؤ�س�سة
�أ) الف�صل بني احلزب ال�سيا�سي واجلمعية،
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ب) �ضبط تعريف احلزب بكونه تنظيم �سيا�سي دائم ،يتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية ،ي�ؤ�س�س طبق ًا للقانون..
حتديد دور احلزب ال�سيا�سي  :لي�شمل ت�أطري املواطنني وتكوينهم
ال�سيا�سي ،وتعزيز انخراطهم يف احلياة الوطنية ،ويف تدبري ال�ش�أن العام.
كما ي�ساهم يف التعبري عن �إرادة الناخبني ،وي�شارك يف ممار�سة
ال�سلطة ،على �أ�سا�س  التعددية والتناوب ،بالو�سائل الدميقراطية ،ويف
نطاق امل�ؤ�س�سات الد�ستورية،
د) الت�شجيع على االحتادات ،واالندماج ،ت�سهي ً
ال لتكوين الأقطاب،
� - 2إلزامية التوفر على مرجعيات مكتوبة :
 نظام �أ�سا�سي  -قانون داخلي -برنامج حزبي ،وهي وثائق تتمامل�صادقة عليها يف امل�ؤمترات احلزبية وتعر�ض على وزارة الداخلية من �أجل
فح�ص مراعاتها لل�ضوابط الد�ستورية والقانونية .فلم يعد احلزب خمرياً يف
ت�ضمني نظامه الأ�سا�سي مبا يريد ،بل مقيد ب�رشوط وقيود� ،أهمها :
� - 3رشوط وقيود على الت�أ�سي�س ،وت�شجيع على االنخراط
واكت�ساب الع�ضوية،
 الت�شجيع على االنخراط يف الأحزاب ال�سيا�سية( :املادة )26 التحفيز على تو�سيع وتعميم امل�شاركة يف التنمية ال�سيا�سيةبالبالد،
 حرية االن�سحاب من حزب �سيا�سي(اال�ستقالة �أو التجميد) ،مقابلتقييد االنخراط يف حزب �آخر،
 منع الربملانيني واملنتخبني با�سم حزب �سيا�سي من الرتحال ،وتغيريانتمائهم ال�سيا�سي،
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 ربط الرتحال بالتجريد من الع�ضوية يف املجال�س املنتخبني بها، - 4تكري�س االحتكام �إىل الق�ضاء يف حل النزاع بني احلزب ال�سيا�سي
ووزارة الداخلية،
 - 5تطبيق جزاءات متنوعة على الإخالل باملقت�ضيات القانونية :
 جزاءات �إدارية (رف�ض  الرتخي�ص ،التوقيف� ،إغالق املقر،احلل).....
 جزاءات جنائية ( :احلب�س �أو ال�سجن من�1سنة �إىل� 10سنوات،وغرامة من  2مليون �إىل10ماليني �سنتم ،ح�سب اخلروقات)،
 - 2مقت�ضيات يجب تكري�سها و�إدراجها يف الأنظمة الأ�سا�سية
والقوانني الداخلية للأحزاب؛
 - 1التنظيم الإداري � - :أجهزة وطنية  -جهوية � -إقليمية -
حملية
 - 2الت�سيري :
 التنظيم والت�سيري وفق مبادئ دميقراطية، ال�سماح لأي ع�ضو من �أع�ضاء احلزب بامل�شاركة الفعلية يف �إدارةوت�سيري خمتلف �أجهزته،
 �رضورة مراعاة مبادئ احلكامة اجليدة يف التدبري، مراعاة مبادئ ال�شفافية واملحا�سبة يف الت�سيري، تو�سيع م�شاركة ال�شباب واملر�أة يف �أجهزة احلزب امل�سرية،وطني ًا وجهوي ًا،
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� –3إلزامية احرتام الدميقراطية الداخلية وتكاف�ؤ الفر�ص،يف حتمل
امل�س�ؤوليات با�سم احلزب :
 ق َّيد الرت�شيح لالنتخابات بتزكية من احلزب، �أجرب اعتماد مبادئ الدميقراطية وال�شفافية يف طريقة وم�سطرةاختيار املر�شحني،
 ا�شرتط تقدمي مر�شحني نزهاء و�أكفاء و�أمناء ،قادرين على القياممبهامهم التمثيلية،
 مراعاة �رشوط �أهلية الرت�شيح املن�صو�ص  عليها يف القواننياالنتخابية،
 :3مقت�ضيات تكري�سها �إجباري وتعك�س مفهوم احلزب -امل�ؤ�س�سة
 :قيود على الت�سيري املايل للأحزاب؛
� – 1ضبط موارد ومالية احلزب ( :الن�ص  على اجلهاز املخت�ص 
مبراقبة املالية )
* �رشعية وم�رشوعية املوارد (منع التمويل الأجنبي)
* تو�سيع م�صادر التمويل و�ضبطها :
 واجبات االنخراط، تقييد الهبات والو�صايا والتربعات(�أقل من  30مليون �سم ) تنظيم �أن�شطة اجتماعية وثقافية مبقابل عائدات ا�ستثمار �أموال احلزب يف املقاوالت ال�صحفية ،ودورالطباعة والن�رش،
 اال�ستفادة من الربامج التكوينية التي تنظمها الإدارة،128

 اال�ستفادةالتابعة للدولة،

املجانية

من

ا�ستعمال

القاعات

العمومية

 - 2م�أ�س�سة التمويل العمومي :
 �ضبط معايري اال�ستفادة والتوزيع (عدم الإجماع حوله ؟) الدعم ال�سنوي من طرف الدولة (تغطية م�صاريف التدبري العادي)(ممنوع على اجلماعات الرتابية وامل�ؤ�س�سات العمومية و�أ�شخا�ص 
القانون العام ؛
 الدعم املخ�ص�ص  من طرف الدولة (لتغطية م�صاريف تنظيمامل�ؤمترات)
 الدعم املخ�ص�ص من طرف الدولة (امل�ساهمة يف تغطية م�صاريفاحلمالت االنتخابية)
 �إقرار الإعفاء من كل ال�رضائب والر�سوم املطبقة على : +املمتلكات العقارية واملنقولة ،العائدة للأحزاب ال�سيا�سية،
وال�رضورية ملمار�سة ن�شاطها،
 +التحويل بغري عو�ض  للأ�صول واملمتلكات ،امل�سجلة با�سم
�أ�شخا�ص  ذاتيني �إىل ملكية الأحزاب(داخل �أجل �سنتني من
ن�رش قانون املالية ل�سنة )2012؛
(املادة  31من القانون التنظيمي للأحزاب ال�سيا�سية  +املادة  7من قانون
املالية  2012املعدلة للمادة  247بند  XXIمن املدونة العامة لل�رضائب)،
� – 3ضبط احل�سابات و�إقرار املراقبة واملحا�سبة :
 �إجبارية م�سك احل�سابات ،وفتح ح�ساب بنكي،129

 �إجبارية ت�سديد �أية نفقة ،ودفع �أي مبلغ لفائدة الأحزاب ت�ساوي�أو تفوق(10.000درهم) بال�شيك،
 خ�ضوع مالية الأحزاب للتدقيق الداخلي وح�رص احل�سابات(الت�صديقعليها من خبري حما�سبي)،
 خ�ضوع مالية الأحزاب للتدقيق الق�ضائي (املجل�س  الأعلىللح�سابات)
 خ�ضوع مالية الأحزاب الطالع العموم ،ولكل ذي م�صلحة �أنيح�صل على ن�سخة منها)،
 �أموال احلزب �أموال عامة (بكل �أنواعها حتى الهبات).... ا�ستخدام الأموال خارج �أغرا�ضها ،يعترب اختال�س ًا للمال العام،ويعاقب بالعقوبات املطبقة على االختال�س،
 فقدان احلق يف اال�ستفادة من دعم الدولة املايل يف حالة عدمانعقاد امل�ؤمترات الوطنية يف وقتها،
� - 4إجبارية التن�صي�ص يف الأنظمة الأ�سا�سية للأحزاب على جمموعة
من ال�ضوابط(املادة :)29
* ت�سمية احلزب والرمز واملقر املركزي،
*

ت�أليف واخت�صا�صات خمتلف الأجهزة ،ودورات انعقاد
اجتماعاتها،

* حقوق وواجبات الأع�ضاء،
*

الأجهزة املكلفة بتزكية مر�شحي احلزب ملختلف العمليات
االنتخابية ،ثم طريقة وم�سطرة منحها،

* حتديد مدة انتداب امل�سئولني بالأجهزة ،وح�رص عدد املرات،
* �رشوط االنخراط ،و�رشوط الإقالة واال�ستقالة،
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* ح�رص مدة عقد امل�ؤمتر يف �أربع (� )4سنوات على الأقل،
* �إقرار عقوبات ت�أديبية وزجرية عن خمالفة �أحكام القانون :
 حتديد �أنواعها ومربراتها، حتديد اجلهاز املخت�ص باتخاذها،� – 5إجبارية التن�صي�ص يف الأنظمة الأ�سا�سية للحزب على �أجهزة
معينة بذاتها:
* اجلهاز املكلف مبراقبة مالية احلزب ؛
* اجلهاز املكلف بالتحكيم والت�أديب.
* اجلهاز املكلف باملنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص (ن�سبة الن�ساء وال�شباب)
* اجلهاز املكلف باختيار املر�شحني ومنح التزكيات
اجلهاز املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج
هذه جمموعة من ال�ضوابط التي تعك�س مفهوم احلزب امل�ؤ�س�سة ،والتي
ينبغي احرتامها ،وال ميكن للحزب �أن يخرقها ،و�إال تعر�ض للجزاءات املقررة.
ثالث ًا  :ال�ضوابط القانونية ال تعني وجود حكامة حزبية :
هنا نعود لطرح ال�س�ؤال من جديد ،هل هذا يعترب كافي ًا لنقول
بوجود حكامة حزبية؟ خ�صو�صا و�أننا ما زلنا نتحدث عن وجود
�رشخ بني املبتغى واملطلوب وما يح�صل على م�ستوى املمار�سة
حاليا.
 فهل نعرث على البعد احلقوقي يف تنظيم الأحزاب ال�سيا�سية؟ وكيف تعامل هذا القانون التنظيمي مع امل�س�ألة التنظيميةوالدميقراطية الداخلية للأحزاب؟
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 هل تفاعل مع الت�رشيعات املنظمة ملمار�سة ال�ش�أن العام؟ وما هو �أثر القانون املنظم للأحزاب على اال�ستحقاقاتاالنتخابية؟
 وهل حققنا نتائج معينة يف ظل وجود د�ستور وقانونتنظيمي للأحزاب؟
 وما هو  م�ستوى تفعيل وتفاعل احلزبيني مع هذا الن�ص القانوين؟
 ف�أين يكمن اخللل؟ هل العيب يف القوانني �أم �أن العيب فينانحن ال�سيا�سيون؟
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مداخلة الأ�ستاذ
عبد العايل معلمي

       ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلزب الي�سار الأخ�رض

بداية البد من الت�أكيد على �أهمية ما ورد يف �أر�ضية ذ� .رضيف
وكذا �صعوبة التعقيب على ما ورد فيها بالتجرد والتفاعل املو�ضوعي،
لذا �أ�ست�سمح احل�ضور الكرمي بالتفاعل مع ما �سبق من �أفكار وحتاليل
مبا فكرت فيه م�سبقا وما ورد حاليا ،ومن هذا املنطلق �أريد الإ�شارة �إىل
�أنه البد من ا�ستح�ضار بع�ض مميزات الظاهرة احلزبية املغربية يف تناول
مو�ضوعات احلكامة والدميقراطية و�صناعة وجتديد النخب.
و�أوجزها يف كون الظاهرة احلزبية مل تندرج يف احلالة املغربية
يف �سياق التطور الثقايف واالجتماعي واالقت�صادي «الطبيعي» كما
هو  احلال يف البالد التي ن�ش�أت فيه الظاهرة ،بل ارتبطت بالن�ضال
الوطني لتحرير البالد من اال�ستعمار �أي ارتبطت باملقد�س ،حترير الرتاب
الوطني من اال�ستعمار ،ال�شيء الذي انعك�س على متثالتها ملوقع ودور
احلزبية ،وهو ما ي�شكل �أحد �أ�سباب االن�شقاقات التي عرفتها الأحزاب
الوطنية فيما بعد نظرا ملوقع الوفاء اجلماعي للوطن فيما ي�شكل نوعا
من العقيدة احلزبية هذا بالإ�ضافة لأ�سباب �أخرى بطبيعة احلال ،ال�شيء
الذي �سي�ستغل الحقا يف التقليل �أو الت�شكيك �أو احلط من دور احلزبية
يف م�سار التطور الدميقراطي للبالد.
133

هذا بالإ�ضافة للتمايز احلا�صل بني بيئة دول الن�ش�أة التي عرفت
الثورة ال�صناعية والنقلة الثقافية التي ف�صلت ما بني الدولة والدين،
والبيئة ال�سو�سيو ثقافية املغربية والتي الزمها اخللط بني املجال اخلا�ص 
واملجال العام ،بني املدين والروحي ،بني املعامالت واملمار�سات العقائدية،
بني الو�ضعي وال�رشيعة.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن التجربة الإن�سانية يف املجال احلزبي
�أيا كانت االختالفات والتمايزات وامل�سارات املحلية�،أثمرت �صنفني من
الأحزاب� ،أحزابا ثورية – انقالبية و�أحزابا دميقراطية – انتخابية ،واعترب
من وجهة نظري اخلا�صة �أن احلزبية املغربية طبعها لب�س بني النموذجني،
و�أخ�ص بالذكر الأحزاب التاريخية فال هي �أحزاب ثورية وال هي �أحزاب
انتخابية ،تعاي�شت فيها نزعات ذات طبيعة تنحو نحو التغيري اجلذري
وما ي�ستتبع ذلك من مواجهات عنيفة �أيا كانت العواقب اجتماعيا
واقت�صاديا و�سيا�سيا وما بني االنخراط يف اال�ستحقاقات االنتخابية
بخطابات �شعبوية وبرامج دمياغوجية يف مواجهة �آليات دولة تقليدانية
يف جبة ع�رصية ،ال�شيء الذي انعك�س  على �أداء الأحزاب وتطورها
وو�ضعها االعتباري �أي مكانتها يف املجتمع ،وانعك�س  كذلك على
متثالت �أع�ضائها على امل�ستوى الداخلي لأدوارهم و�أدوار خمتلف بنيات
احلزب وللمفاهيم من قبيل الدميقراطية الداخلية ،احلق يف االختالف،
احلكامة ،جتديد النخب،...
فال �أحزابنا متمثلة لقيم القانون قبل احلديث عن متثل القيم املواطنة
ومبادئ الدميقراطية وال �شعب يف غالبيته الآن مواطن يف متثله لدوره
وملكانته يف املجتمع ،والأمثلة ال تعوزنا يف هذا املجال� ،سواء تعلق الأمر
بالإدالء بالبيانات ال�شخ�صية للتنظيم احلزبي املنتمي �إليه ال�شخ�ص� ،أو
134

ب�صفة �أف�ضح الت�رصيح باملداخيل املالية �أو بت�أدية امل�ستلزمات ال�رضيبية
ناهيك عن واجبات الع�ضوية احلزبية.
وامل�س�ألة ال تتعلق بنق�ص يف مواطنة الأ�شخا�ص وال يف ن�ضاليتهم،
بل يف التمثل ال�سائد يف املجتمع ثقافيا ،ومتثل املتحزبات واملتحزبني
ملواقعهم االجتماعية و�أدوارهم ال�سيا�سية و�أهمية �شخ�صياتهم.
لذا ف�إن املرحلة اجلديدة التي تعي�شها بالدنا يف ال�سياقات الآنية
�ضمن اال�سرتاتيجيات الدولية املفتوحة الآفاق هي مرحلة الت�أهيل �سواء
تعلق الأمر بالأحزاب �أو بالدولة واملجتمع لالنتقال �إىل دميقراطية متعاقد
ب�ش�أنها على قاعدة قيم احلداثة والعقالنية والتي بدونهما لن ي�ستقيم
و�ضعنا جميعا ولن تت�صحح متثالتنا للمفاهيم مو�ضوع الور�شة ،ولن
ت�ستعيد احلزبية عندنا قيمتها االجتماعية والثقافية وامل�ؤ�س�ساتية ل�ضمان
مغرب الت�ضامن والت�سامح والأمن والأمان.
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مداخلة الأ�ستاذ
موالي ح�سن العلوي
مدير ديوان رئي�س الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة

بداية ،ي�سعدين �أن �أتوجه لكم بال�شكر العميم على التف�ضل بدعوة
الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة للم�شاركة يف هذه الندوة املنظمة
من طرف مركز درا�سات حقوق الإن�سان و الدميقراطية حول الأحزاب
ال�سيا�سية يف املغرب ،و التي ي�رشفني �أن �أمثل الهيئة املركزية فيها لأطلع
احل�ضور الكرمي على ما قامت به هذه امل�ؤ�س�سة من بحوث توجت ب�إ�صدار
تقرير خا�ص حول مكافحة الف�ساد ال�سيا�سي و االنتخابي باملغرب يف
�سنة  ،2011م�ساهمة منها يف �إر�ساء �إطار تعاقدي ي�ؤ�س�س لبناء حتالف
وطني �ضد خمتلف مظاهر الف�ساد التي قد تعرت�ض املمار�سة ال�سيا�سية
بهدف تدعيم و حت�صني امل�سار الدميقراطي الذي �أبى املغرب �إال �أن
ينخرط فيه بكل حزم وعزم.
تعلمون �أن ظاهرة الف�ساد �أ�صبحت اليوم متثل �إ�شكالية تنموية
ذات �آثار بليغة ،لي�س  فح�سب على جمهودات التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،بل ،و كذلك على اال�ستقرار ال�سيا�سي للمجتمعات.
من �أجل ذلك ،بادرت الهيئة املركزية منذ تقريرها ال�سنوي الأول  
(�سنة  )2009باالرتقاء بتعزيز نزاهة و�شفافية احلياة ال�سيا�سية �إىل م�ستوى
التوجهات اال�سرتاتيجية التي تقدمت بها لل�سلطات العمومية لتدعيم
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ال�سيا�سة الوطنية للوقاية من الف�ساد و امل�ساهمة يف بناء منظومة
وطنية للنزاهة.
ولقد جاء الد�ستور اجلديد ب�إ�شارات وا�ضحة و هادفة ترتجم االقتناع
التام ب�أن التخليق ال�شامل �أ�ضحى مكونا �أ�سا�سيا للحكامة اجليدة والتنمية
امل�ستدامة وي�ستدعي انخراط املجتمع ال�سيا�سي يف جمهودات مكافحة
الف�ساد ،باعتباره امل�صدر الأ�سا�س الذي تنبثق عنه ال�سلط املنتظر منها
اال�ضطالع بتدبري ال�ش�أن العام ،ت�رشيعا وتنفيذا وممار�سة جماعية.
يف هذا ال�سياق ،ينبغي التذكري ب�صفة خا�صة باملقت�ضيات الد�ستورية
التي تعترب االنتخابات احلرة والنزيهة وال�شفافة �أ�سا�سا مل�رشوعية التمثيل
الدميقراطي ،وتر�سخ الدور املركزي للأحزاب ال�سيا�سية يف ممار�سة
الدميقراطية مع تو�ضيح املبادئ التي يجب �أن تت�أ�س�س عليها ،وت�ؤكد على
تالزم ممار�سة امل�س�ؤوليات باملحا�سبة ،وتعزيز املراقبة الربملانية ،وامل�شاركة
و التعددية واحلكامة اجليدة كركائز �أ�سا�سية لدولة دميقراطية ي�سودها
احلق والقانون.
لتحقيق انطالقة جيدة لتنزيل هذه املقت�ضيات ،ينبغي الت�أكيد
على الإجماع املنعقد بني جميع فعاليات املجتمع حول �رضورة االلتزام
بقناعتني �أ�سا�سيتني :
القناعة الأوىل تلزم ال�سلطات العمومية بالقانون وبتفعيل �آليات
تخليق العمل ال�سيا�سي ،وتوفري �رشوط املناف�سة االنتخابية احلرة
واحلياد الإيجابي،
والقناعة الثانية ت�ستدعي انخراط الطبقة ال�سيا�سية يف بلورة برامج
انتخابية واقعية ت�ستجيب الن�شغاالت املواطنني ،وجتند لتنفيذها نخب
�سيا�سية تتمتع بالكفاءة والأهلية الالزمتني لتحمل تدبري ال�ش�أن العام،
تر�سيخا للثقة ال�سيا�سية وحت�صينا للم�صداقية التمثيلية.
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من هذا املنطلق ،بادرت الهيئة املركزية ،يف �إطار اال�ضطالع
مبهامها ،ب�إعداد تقرير حول «مكافحة الف�ساد ال�سيا�سي واالنتخابي
باملغرب» يت�أ�س�س على معاينة مو�ضوعية للظاهرة ،وتقييم �آليات �سيا�سة
مكافحتها ،ويت�ضمن مقرتحات وتو�صيات للنهو�ض  بنزاهة و�شفافية
احلياة ال�سيا�سية مع اال�ستئنا�س  بالتجارب الف�ضلى واملعايري الدولية
املرعية يف هذا املجال.
فيما يتعلق بنتائج الت�شخي�ص ،مت الوقوف على جتليات و�أ�سباب
وانعكا�سات الف�ساد ال�سيا�سي على �صعيد املمار�سات احلزبية واالنتخابية
واجلماعية والربملانية.
فعلى م�ستوى احلكامة احلزبية ،لوحظ �إجماال  حمدودية ت�أثري
الرتبية ال�سيا�سية على الن�سيج االجتماعي ،وعدم مراعاة مبد�إ التطابق
بني الربامج االنتخابية وم�ؤهالت املر�شحني ،و�ضعف التداول الفعلي على
القيادة احلزبية ،واالنغالق الن�سبي للتدبري املايل.
�أما على م�ستوى املمار�سة االنتخابية ،فقد �أ�سفر ا�ستقراء ال�شكايات
والقرارات والأحكام واملالحظات عن نتائج متطابقة ت�ؤكد ا�ستمرارية
املمار�سات التدلي�سية مبختلف مظاهرها عرب جميع اال�ستحقاقات
االنتخابية ،مقابل التح�سن الن�سبي يف م�ستوى ال�شفافية واحلياد
الإداري خ�صو�صا يف اال�ستحقاقات الت�رشيعية الأخرية.
وبخ�صو�ص  احلكامة اجلماعية ،تبني �أن �إفرازات الواقع االنتخابي
انعك�ست عليها ب�شكل كبري ،حيث ت�أكد �أن جتليات الف�ساد جاءت
يف �شكل خمالفات خملة بال�ضوابط الأخالقية �أو باملقت�ضيات القانونية
والتنظيمية �أو بقواعد التدبري اجليد كما مت ر�صد ذلك من طرف
املحاكم املالية.
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ويف ما يتعلق باحلكامة الربملانية ،تبني �أنها ّت�أثرت هي الأخرى
بتداعيات الواقع االنتخابي ،حيث متيزت بتف�شي بع�ض  املمار�سات
كالرتحال الربملاين ،والتوظيف غري املنا�سب للح�صانة الربملانية ،والتغيب
املطرد للربملانيني...
ويف معر�ض  تقييم �سيا�سة مكافحة الف�ساد ،لوحظ �أن املنظومة
القانونية احلالية تت�ضمن جمموعة من املكت�سبات على م�ستوى التجرمي
والتمويل وحاالت التنايف واملراقبة ال�سيا�سية و املالية ،مع ت�سجيل بع�ض 
النواق�ص  تتعلق على اخل�صو�ص  بنظام العقوبات ،واحلماية القانونية
للمبلغني ،واملراقبة املالية والإدارية ،واجلمع بني املهام التمثيلية.
كما تبني �أن الن�صو�ص القانونية التي متت امل�صادقة عليها م�ؤخرا يف
هذا املجال ،تت�ضمن عدة مكت�سبات تتعلق مب�شاركة الن�ساء وال�شباب،
والرتحال ال�سيا�سي ،و�رشوط الأهلية والرت�شح ،ونظام العقوبات ،واملوارد،
و�شفافية التدبري املايل ،واملالحظة امل�ستقلة لالنتخابات ،مع العلم �أن هناك
بع�ض الثغرات ال زالت ت�شوب هذه املقت�ضيات القانونية ،واملتعلقة على
اخل�صو�ص مبراقبة ال�شفافية املالية ،و�أهلية الرت�شح ،واملالحظة امل�ستقلة
لالنتخابات.
من �أجل ذلك ،تقدمت الهيئة مبقرتح م�رشوع ميثاق وطني
لأخالقيات املمار�سة ال�سيا�سية يتوخى حتقيق مقا�صد و�أهداف حمددة
لتح�صني العمل ال�سيا�سي والتمثيلي من جميع املمار�سات واالنحرافات
غري الأخالقية ،ويتمحور حول م�ضامني مدققة م�ستمدة من املرجعيات
وم�ستجيبة ملتطلبات املرحلة وقمينة ب�أن ت�ساهم بفعالية يف حت�سني
م�ستوى احلكامة ال�سيا�سية.
على هذا الأ�سا�س ،جاءت الدرا�سة املنجزة من طرف الهيئة املركزية
للوقاية من الر�شوة مت�ضمنة ملجموعة من املقرتحات والتو�صيات ،تن�صب
على جانبني �أ�سا�سيني:
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الأول يتعلق ب�إعادة ت�أهيل املنظومة القانونية وامل�ؤ�س�ساتية املرتبطة
بتح�سني احلكامة وتخليق احلياة ال�سيا�سية ،بهدف تدعيم احلكامة
احلزبية ،وتعزيز نزاهة و�شفافية االنتخابات ،والنهو�ض  باحلكامة
التمثيلية،
والثاين يتوخى تعزيز احلركية الت�رشيعية والتنظيمية مبقاربة �أخالقية
موازية ت�ستنه�ض املجتمع ال�سيا�سي بجميع مكوناته لري�سخ على �أر�ض 
الواقع وب�شكل عملي الدالالت العميقة للمقا�صد الد�ستورية ،ولي�شيع
يف الوعي الوطني العام ب�أن كل ت�ساهل مع الف�ساد ال�سيا�سي �أ�ضحى
ممار�سة منبوذة يف �سبيل حت�صني العمل ال�سيا�سي والتمثيلي من جميع
املمار�سات واالنحرافات غري الأخالقية وحتقيق م�صداقية االنتخابات
وحرمة امل�ؤ�س�سات.
ولرتجمة جممل هذه املقرتحات ،اقرتحت الهيئة املركزية على
الأحزاب ال�سيا�سية م�رشوع ميثاق وطني لأخالقيات املمار�سة ال�سيا�سية
يتوخى حتقيق �أهداف عملية ميكن �إجمالها يف االن�ضباط بقواعد
ال�سلوك ،وابتكار �آلية تدبريية حديثة ت�سمح مبحا�رصة االمتدادات
ال�سلوكية غري امل�ؤطرة بالن�صو�ص  الت�رشيعية والتنظيمية ،وتعزيز �آليات
املراقبة الذاتية لدى خمتلف الفاعلني ال�سيا�سيني ،وتر�سيخ قيم وقائية
جديدة لتدعيم البنيان الت�رشيعي والتنظيمي والنهو�ض  باملبادئ
واملثل االخالقية.
وتتمحور م�ضامني هذا امليثاق حول جمموعة من االلتزامات
التي يتعني على الأحزاب ال�سيا�سة االنخراط فيها من �أجل حت�سني
احلكامة وتخليق احلياة ال�سيا�سية تتوزع على احلكامة احلزبية واملمار�سة
االنتخابية واحلكامة التمثيلية مبا من �ش�أنه �أن ي�سد الثغرات القانونية
وامل�ؤ�س�ساتية املر�صودة على م�ستوى الت�شخي�ص والتقييم.
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لتدار�س �إمكانيات تفعيل هذه املقرتحات ،وتوخيا لتحقيق
الإجماع املطلوب حولها� ،آثرت الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة تنظيم
يوم توا�صلي �سنة  2011ب�رشاكة مع جميع الهيئات ال�سيا�سية حول نزاهة
و�شفافية احلياة ال�سيا�سية ،توج بالتوقيع على م�رشوع ميثاق وطني
لأخالقيات املمار�سة ال�سيا�سية.
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مداخلة
الأ�ستاذ حممد �أوجار

     ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للتجمع الوطني للأحرار ،ووزير �سابق

�أود �أن �أ�شري يف البداية �إىل بع�ض الوقائع الدالة ،منها �أن �ساركوزي
بعد �أ ن جمع �أحزابا يف حزب جديد مل يتهمه �أحد ب�إن�شاء حزب ال�سلطة.
كما �أن �صحفيا يف �إ�رسائيل �أن�ش�أ حزبا جديدا فح�صل على الرتبة الثانية
يف االنتخابات ،ويف الواليات املتحدة عملت الآلة احلزبية من �أجل فوز
هيالري كلينتون ،فتمكن �أوباما من الرت�شح والنجاح .ويعود كل ذلك
�إىل وجود حكامة حزبية.
�إن الأحزاب �آليات لل�رصاع على ال�سلطة ،ويف هذا ال�رصاع يربز
التحكم وتدخل اللوبيات لكن يف �إطار القانون ،كما �أن الأحزاب ال 
تخ�ضع مل�ؤ�س�سة �أخرى غري الق�ضاء.
�إن احلكامة �آلية ن�ص  عليها الد�ستور ،ومن ثمة ال  منا�ص 
من ممار�ستها.
�إن احلكامة تدبري للعالقة مع احلاكم �أيا كان نوعه ودرجة �سلطاته.
وهذا النوع من احلكامة منعدم يف املغرب.
واحلكامة �أي�ضا تدبري للعالقة مع املال ،علما �أن هناك املال غري
املعلن الذي يخ�ضع ملحا�سبة املجل�س الأعلى للح�سابات .فنحن يف نظام
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التينو �أوروبي �سيء ،يف حني �أن املدر�سة الأجنلو�ساك�سونية تقوم بجمع
املال ب�شكل وا�ضح باعتبار �أن االنتخابات عملية مكلفة ماليا ،حيث
ت�ضع �سقفا للتربع علما ب�أن هذا الأخري خا�ضع للت�رضيب؛
واحلكامة تدبري للعالقة مع االنتخابات ،لأن من �رشوط احلكامة
تدبري حلظة تاريخية يف تاريخ احلزب والبالد ،ومن �ضمن ذلك العالقة
من التزكيات والالئحة الوطنية باعتبارها امتيازا يدبره احلزب؛
واحلكامة تدبري للعالقة مع امل�ؤمترات �أي�ضا...
والغاية من كل ذلك تكمن يف االحتكام لدى الناخب والر�أي العام.
وهكذا ميكن القول �إن هناك عالمة ف�شل كبرية تتجلى يف قبول املغربي
بيع �صوته ،وهي ممار�سة ا�ست�رشت �إىل حد كبري ،و�أعتقد �أن على علماء
ال�سيا�سة وال�سو�سيولوجيا القيام بدرا�سة لهذه الظاهرة.
�إن جلوء الأحزاب �إىل الأغنياء والأعيان نابع من �إميانها �أن املثقف
من ال�صعب �أن ينجح يف االنتخابات لأنه ال يتوفر على الأموال الالزمة
خلو�ض غمار هذا اال�ستحقاق .لقد مت حتديد �سقف متويل احلمالت
االنتخابية بالن�سبة للت�صويت بالالئحة يف � 250ألف درهم ،فهل ب�إمكان
�أحد �أن يغطي دائرة تارودانت مثال بهذا املبلغ.
�إن الفا�سدين متكنوا ب�أ�ساليبهم الولوج �إىل االنتخابات وطبعوا
عالقتهم مع الدولة ،عو�ض �أن يكونوا يف مكانهم الطبيعي بال�سجن.
كما جتب الإ�شارة �أي�ضا �إىل كيفية تعامل الأحزاب مع الالئحة
الوطنية ،حيث كانت املح�سوبية والزبونية معيارا لتحديد �أع�ضاء هذه
الالئحة وترتيبهم يف غياب �آليات احلكامة يف اتخاذ القرار احلزبي.
فهل هناك �آلية حكامة لتنظيم العالقة مع مالية احلزب،؟ وهل نهج
هذا النوع من التمويل احلزبي �سليم؟ �شخ�صيا �أزعم �أنه غري �سليم ويجب
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نهج الطريق الذي اتبعه الأملان والطاليان والأ�سبان والتفكري يف �أ�سلوب
جديد يف التمويل ميكننا من ربط املحا�سبة بامل�س�ؤولية.
وهل هناك �آليات حزبية� ،إذا ا�ستثنينا العدالة والتنمية ،متكننا من
حكامة جيدة يف تدبري ال�ش�أن االنتخابي �سواء تعلق الأمر بتدبري التزكيات
والالئحة الوطنية؟ ونف�س ال�ش�أن ميكن قوله بخ�صو�ص تدبري امل�ؤمترات.
�إن �أهم �شيء يف احلكامة هي تقدمي احل�ساب .فهل قدم حزب
االحتاد اال�شرتاكي �أو حزب الأحرار احل�ساب على م�شاركته يف حكومة
التناوب� ،سواء لأع�ضاء احلزب �أو لعموم املغاربة؟ كما �أن املحا�سبة يجب
�أن تتم على �أ�سا�س تعاقد �أو دفرت حتمالت اتفق عليه اجلميع.
�إن الدولة �أكرث تقدما من الأحزاب يف هذا املجال .لأنها اتخذت كل
التدابري التي يجب اتخاذها بهذا ال�ش�أن ،يف حني �أن اجلانب احلزبي مل
يقم باملجهودات الكافية ،حيث ترتكن الأحزاب �إىل ما تقرره الدولة بدون
�أن يكون لها ت�صور للحكامة.
ومن جهة �أخرى هل حترتم الأحزاب �آلياتها التي �أقرتها مثل املكتب
ال�سيا�سي �أو اللجنة الوطنية �أو اللجنة الإدارية الخ؟
وبخ�صو�ص  عالقة احلكامة بالإيديولوجيا ،ميكن �أن نالحظ
حزبا عقائديا مثل حزب العدالة والتنمية هو  الأكرث تطورا يف جمال
احلكامة احلزبية.
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مداخلة
الأ�ستاذ خالد النا�رصي
 �أ�ستاذ جامعي ،ع�ضو الديوان ال�سيا�سي حلزب التقدم واال�شرتاكية،
وزير �سابق

يف البداية �أريد الت�أكيد على �أهمية ممار�سة احلوار بني خمتلف
الفاعلني يف املغرب ،لأن ما منار�سه حتى الآن هو �شبه حوار �أو جمرد
مونوجلات متعددة .والواقع �أننا يف حاجة �إىل التعبري عن قناعاتنا ،غري
�أننا يف حاجة �إىل حماورة بع�ضنا و مقارعة احلجة باحلجة.
�أعتقد �أن امل�صطلحات املفتاح يف عنوان هذه اجلل�سة التي تتمحور
حول �إ�شكالية الفعل احلزبي يف امل�ؤ�س�سات التنفيذية والتمثيلية ،بني
متطلبات النجاعة وثقافة امل�ساءلة ،هما النجاعة وامل�ساءلة .باعتبار �أننا
يف حاجة �إىل تقعيد النجاعة يف العمل احلزبي� .إن العمل احلزبي لي�س 
ترفا ،ولي�س غاية يف حد ذاته ،بل هو مدخل لبلوغ هدف معني .ول�ست
يف حاجة �إىل التذكري ببع�ض البديهيات واملتمثلة يف �أن الهدف الأول
للفاعل احلزبي ،وعلى خالف الفاعل املدين ،هو بلوغ ال�سلطة .ويبدو �أننا
يف حاجة �إىل املزيد �إىل الرتاكمات على هذا امل�ستوى .ويح�رضين الآن
نقا�ش كان يدور يف نهاية الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،عندما ت�أ�س�ست
حكومة التناوب برئا�سة ال�سيد عبد الرحمان اليو�سفي ،الذي �صاحبها زخم
من النقا�ش ال�سيا�سي مل ي�سبق له مثيل .والنقا�ش ال�سيا�سي الدائر حاليا
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لي�س وليد ال�صدفة �أو غري اعتيادي ،بل هو امتداد لرتاكمات يف احلقل
ال�سيا�سي واملجتمعي يف املغرب .وما كان يروج �آنذاك ،خا�صة يف �أو�ساط
الي�سار� ،أو على الأقل جزء منه ،هو �أن الأحزاب التي �ستجازف بامل�شاركة
يف احلكومة �ستفقد طهارتها ال�سيا�سية وطهرانيتها ،مع الت�أكيد على
�أن الأحزاب الي�سارية مل ت�ؤ�س�س ملمار�سة ال�سلطة .غري �أنه وبفعل احلجج
العقالنية الدامغة تراجع هذا الطرح الفكري ،باعتبار �أن احلزب وحتى و�إن
كان ي�ساريا مل ميار�س املعار�ضة حبا يف املعار�ضة ،بل �إذعانا للظروف
التي كانت قائمة �آنذاك .وقد توىل الزمن دح�ض هذه املقاربة اخلاطئة،
ومل يعد �أحدا تقريبا يردد مثل هذا الكالم الذي ال يرقى �إىل م�ستوى
اجلدية املطلوبة يف احلوار ال�سيا�سي.
وهنا �أريد �أن �أ�ؤكد من جديد �أن جزءا كبريا من الر�أي العام املغربي
تعامل مع حكومة اليو�سفي على �أنها �ست�أتي باحللول ال�سحرية للم�شاكل
والق�ضايا املطروحة يف ال�ساحة املغربية .وكان ذلك خط�أ ،وكان على
مكونات احلكومة �أن تعمل على رفع ذلك اللب�س .والتاريخ يعيد نف�سه،
لأن جزءا من الر�أي العام ينتظر من حكومة عبد الإله بنكريان �أن ت�أتي
باملعجزات ،يف حني �أن هذه احلكومة لن ت�أتي مبعجزات ,بل لقد انتهى
ع�رص املعجزات ،ونحن يف ع�رص احلكامة.
لقد وقع انتقال تاريخي ،مل ي�ستوعبه كامل الفاعلني ال�سيا�سيني
واحلزبيني ،كما مل ي�ستخل�صوا منه كل اخلال�صات ال�رضورية.وميتثل هذا
التحول يف االنتقال من احلزب الإيديولوجي �إىل احلزب املمار�س للحكامة،
وجتاوز احلزب الذي كان يعتقد �أن دوره هو بلورة منظمة فكرية ،متكاملة،
لأنه مل يكن مطروح عليه فر�ضية امل�شاركة يف ال�سلطة بل كان هناك
ا�ستبعاد مطلق ومبدئي مل�شاركة بع�ض الأحزاب يف العمل احلكومي ,
لقد دخلنا اليوم مرحلة اخلريطة ال�سيا�سية املنفتحة ،بف�ضل الرتاكمات
ال�سيا�سية التي حققتها جمموعة من الأحزاب واملنا�ضلني .وهكذا انتقلنا
150

من ثقافة التنديد �إىل م�س�ؤولية البناء .علما �أن التنديد كان يتطلب
�شجاعة خا�صة ،كما مل يكن �أمام بع�ض الأحزاب �سوى التنديد .وبتعبري
�آخر �إىل �أننا انتقلنا من مرحلة احلزب املحمل بالت�صور الإيديولوجي العام
�إىل احلزب امل�شارك يف بلورة وتنفيذ ال�سيا�سات العمومية .لنقارن بني
الربامج احلوارية يف تلفزتنا والتلفزات الفرن�سية .فهناك نناق�ش ملفات
التدبري احلكومي وهو �أمر نادر الوقوع يف التلفزات املغربية ،حيث ما زلنا
منح�رصين يف منظومة النقا�ش امليتافيزيقي ،والنقا�ش الوجودي� ،أو لنقل
الوجودية ال�سيا�سية وهو نقا�ش متجاوز يف الدميقراطيات النا�ضجة.
كما �أريد الإ�شارة �إىل �أن لدينا تداخل بني وظيفة الأغلبية ووظيفة
املعار�ضة ،حيث جند �أن �أجزاء من الأغلبية ال جتد نف�سها �إال يف خطاب
املعار�ضة ،كما نالحظ �أن �أجزاء من املعار�ضة ال  تطالب �إال  ب�إ�رشاكها
يف ت�سيري ال�ش�أن العام ،وبذلك يقع الرتامي املتبادل على وظائف الطرف
الآخر .الأمر لذي ي�ؤدي �إىل نوع من البلبلة والت�شوي�ش ،وال ي�ساعد على
الرفع من النجاعة يف الأداء احلزبي.
�إن الو�ضع احلايل يتميز بتواري البعد الإيديولوجي �إىل اخللف
لأن املطلوب اليوم لي�س هو �إنتاج منظومة فكرية بل برنامج حكومي.
فهناك من يوجه امل�ساءلة بقوة �إىل �أحزاب الأغلبية ،خا�صة جتاه حزب له
خلفية �إيديولوجية ا�شرتاكية مل�ساءلته عن م�شاركته يف حكومة ال تطبق
اال�شرتاكية .يف حني �أنه مل ي�سبق لأية حكومة ،مبا فيها احلكومة التي
كان يقودها االحتاد اال�شرتاكي� ،أن طبقت برناجما ا�شرتاكيا .كما �أن
احلكومة احلالية ،وخالفا ملا يقال ،لي�ست حكومة �إ�سالمية ،بل حكومة
يقودها رئي�س  حكومة �أ�سالمي� .أما الربنامج احلكومي فال توجد به
حمولة �إ�سالمية.
�أريد �أن اختم مداخلتي بتوجيه نداء �إىل كل الفاعلني ال�سيا�سيني،
واملحللني �إىل التحلي بالقدرة على حتليل الواقع يف تركيباته وتعقيداته
حتى ال ن�صل �إىل خال�صات جتانب احلقيقة التي هي معقدة جدا.
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مداخلة الأ�ستاذ
عبد احلميد بنخطاب

   �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية،جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل ،فا�س

يعي�ش املغرب على �إيقاع مفارقة �سيا�سية من نوع خا�ص ،فمن جهة،
يتفق الكل على م�سلمة �سيا�سية مفادها �أن الأحزاب ال�سيا�سية املغربية
تعي�ش �أزمة هوية حقيقية  �شلت قدرتها الفعلية واملفرت�ضة على ت�أطري
و متثيل املواطنتني �سواء داخل الف�ضاء العمومي �أو داخل امل�ؤ�س�سات
التمثيلية والتنفيذية الوطنية .ومن جهة �أخرى يعرتف الكل �أي�ضا باملكانة
الأ�سا�سية واجلوهرية للفاعلني احلزبيني داخل احلياة ال�سيا�سية الوطنية
كيفما كانت و�ضعيتها و توجهاتها .من هنا نحن �أمام ت�صورين �أو
توجهني حول الأحزاب ال�سيا�سية يف املغرب:
�إذ يزعم الت�صور الأول �أن الأحزاب ال�سيا�سية الوطنية ال  تعدو
�أن تكون جمرد فاعلني �سيا�سيني ال  يتمتعون ب�أي دور يذكر اللهم
متثيل امل�صالح اخلا�صة ب�أع�ضائه .وتقوم هذه امل�سلمة على فر�ضية افتقاد
الأحزاب ال�سيا�سية املغربية  للمرجعيات والإيديولوجيات امل�ؤ�س�سة لكل
فعل �سيا�سي منظم ي�سمح لها بتربير وجودها خارج الدائرة املكيافيلية
ال�ضيقة التي حت�رص دورها يف البحث عن ال�سلطة ال�سيا�سية بجميع
الو�سائل املمكنة  .
�أما الت�صور الثاين فيعترب الأحزاب ال�سيا�سية طرفا جوهريا ال حياد
عنه يف اللعبة ال�سيا�سية الدميقراطية املبنية على التناف�س احلزبي عرب
153

االنتخابات كمدخل �أ�سا�سي لتويل ال�سلطة ال�سيا�سية ال�رشعية� .إذ ال 
وجود للدميقراطية خارج هذه القاعدة الب�سيطة واجلوهرية.
على العموم يظل الت�صور الأول ،القائم على تبخي�س قيمة الأحزاب
وعلى اعتبار هذه الأخرية غري �أ�سا�سية يف اللعبة ال�سيا�سية الوطنية
املحددة خارج ارادتها ،مهيمنا يف امل�شهد ال�سيا�سي الوطني.
ولعل  ما يغفل عنه املتتبعون و الفاعلون ال�سيا�سيون هو �أن الأحزاب
ال�سيا�سية هي يف الأ�صل ثمرة مبا�رشة لتطبيق مبد�أ االقرتاع املبا�رش 
الذي منح املواطنني احلق يف التعبري عن �إرادتهم ال�سيا�سية عرب اختيار
ممثليهم يف امل�ؤ�س�سة التمثيلية و على ر�أ�سها امل�ؤ�س�سة الربملانية.
من هذا املنطلق الميكن ت�صور نظام �سيا�سيى دميقراطي دون
تعدد الأحزاب ال�سيا�سية وتناف�سها من �أجل متثيل املواطنني ولعب دور
الو�سيط بينهم و الدولة.
فمن خالل الأحزاب ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان التي �أفرزت �أغلبية
منحتها احلق يف ت�شكيل احلكومة ا�ستطاع املغرب لأول مرة يف تاريخه
�أن مينح للمواطنني احلق يف الولوج �إىل املنا�صب ال�سيا�سية العليا التي
كانت �إىل وقت غري بعيد حكرا على العائالت املخزنية العريقة التي كانت
تتوارث امتياز خدمة امللك و الدولة.
على هذا الأ�سا�س  ا�ستطاعت الأحزاب ال�سيا�سية املغربية ،بالرغم
من كل االنتقادات املوجهة �إليها�  ،أن حتقق و لو جزئيا  جتديد النخب
ال�سيا�سية التقليدية.
ف�إذا اعتمدنا مقت�ضيات الف�صل ال�سابع من د�ستور  2011والف�صل
الثاين من القانون التنظيمي املتعلق بالأحزاب الذي ي�ؤكد على �أن
الأحزاب ال�سيا�سية تعمل «على ت�أطري املواطنني وتكوينهم ال�سيا�سي
وتعزيز انخراطهم يف احلياة الوطنية ويف تدبري ال�ش�أن العام و ت�ساهم يف
التعبري عن �إرادة الناخبني و امل�شاركة يف ال�سلطة »...
154

وقد عرف القانون التنظيمي رقم  11-29املتعلق بالأحزاب ال�صاد ر يف
� 24أكتوبر  ،2011يف املادة  2احلزب ال�سيا�سي ك «تنظيم �سيا�سي دائم،
يتمتع بال�شخ�صية الإعتبارية ،ي�ؤ�س�س طبقا للقانون ،مبقت�ضى اتفاق بني
�أ�شخا�ص ذاتيني ،يتمتعون بحقوقهم املدنية و ال�سيا�سية ،يتقا�سمون نف�س 
1
املبادىء ،و ي�سعون �إىل حتقيق نف�س الأهداف».
وميكن تعريف احلزب عادة بكونه تنظيما �سيا�سيا قارا ي�ضم جمموعة
من الأع�ضاء واملتعاطفني معهم لتقا�سمهم الر�أي حول برنامج �سيا�سي،
ي�سعون من وراءه الو�صول �إىل ال�سلطة لتنفيذه .و قد �أناط الف�صل الأول
من الد�ستور الأحزاب ال�سيا�سية ب�ستة وظائف �سيا�سية هي:
 - 1ت�أطري املواطنات واملواطنني وهي وظيفة تقت�ضي من الأحزاب
توفريها لإطارات �سيا�سية و�إيديولوجية متكن املوطنني من االنتماء �إليها
وت�سمح لهم االعتماد عليها كمرجعيات لتف�سري واكت�شاف العامل املحيط
بهم و بالتايل ك�رس العزلة والفردانية النا�شئة عن حركيتهم وابتعادهم عن
جدورهم االجتماعية و اجلغرافية  .
 - 2توفري تكوين �سيا�سي للمواطنني الذي يرمي �إىل تن�شئتهم
وتربيتهم على قيم امل�شاركة ال�سيا�سية واملدنية و تزويدهم مبخزون معريف
وقانوين ي�سمح لهم بفهم اللعبة ال�سيا�سية الدميقراطية ومنظومة القوانني
التي حتكمها ومن ثم متكينهم من متلك املهارات واملعارف التي تقت�ضيها
امل�شاركة ال�سيا�سية يف نظام دميقراطي .ذلك �أن املمار�سة الدميقراطية
تظل عملية معقدة ن�سبيا تقت�ضي متكني املواطنني من �أدوات فهمها
والتحكم فيها.
 - 3تعزيز انخراط املواطنني يف احلياة الوطنية .عرب �إذكاء روح
املواطنة و امل�س�ؤولية الوطنية لديهم مبا يخولهم االلتزام بالعمل و االنغما�س 
? -1انظر القانون التنظيمي رقم  29-11املتعلق بالأحزاب ال�صاد ر باجلريدة الر�سمية
عدد   5989يف � 24أكتوبر 2011
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و امل�شاركة الفعلية و الفعالة يف ال�ش�أن العمومي الوطني و املحلي من
خالل انتمائهم �إىل الأحزاب ال�سيا�سية و �إىل هي�آتها و م�ؤ�س�ساتها الوطنية
�أو املحلية� .إذ يظل غياب تعبئة املواطنني و تن�شئتهم يف املجال ال�سيا�سي
من �أخطر التهديدات التي تواجه الأنظمة الدميقراطية التي تنبني يف
جوهرها على �أ�سا�س م�شاركة املواطنني يف تدبري ال�ش�أن العمومي  .
 - 4تدبري ال�ش�أن العام  .يعني ذلك �أن الأحزاب ت�سعى �إىل امل�شاركة
يف تدبري ال�ش�ؤون العمومية �سواءا الوطنية �أو املحلية عرب حتملها امل�س�ؤولية
يف ت�سيريها و ا�شتغالها� .إذ تعترب الأحزاب ال�سيا�سية مبثابة خزان متجدد
للنخب و الكفاءات ال�سيا�سية و التقنية امل�ؤهلة لتدبري ال�ش�ؤون العمومية
و املحلية .كما �أنها ،بالنظر �إىل متثيليتها للمواطنني عن طريق االقرتاع،
تكون قد ح�صلت يف نف�س  الآن على ال�رشعية القانونية التي ت�ؤهلها
لولوج امل�س�ؤولية التدبريية العمومية  وامل�رشوعية االجتماعية التي تعني
�أنها مقبولة من طرف املواطنني كي تطبق براجمها من موقع امل�س�ؤولية
االدارية و ال�سيا�سية.
 - 5التعبري عن �إرادة الناخبني ،يعني �أن انخراط املواطنني يف الأحزاب
حتدده �أهداف متثيلية يف اللأ�سا�س باعتبار هذه الأخرية م�ؤ�س�سات متثل
املواطنني لذى ال�سلطات العمومية يف الأوقات العادية كما متثلهم وتعرب
عن �إرادتهم املنبثقة عن االقرتاع يف االنتخابات التي ت�ؤهلها الحقا
لتحمل امل�س�ؤولية التمثيلية يف الربملان ويف احلكومة يف حال ح�صولها
على الأغلبية .ذلك �أن التمثيل ال�سيا�سي للمواطنني حتتكره الأحزاب
يف الأنظمة الدميقراطية حيث تعترب امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الوحيدة املخولة
لتمثيل املواطنني يف احلكم والتعبري عن �إرادتهم ال�سيا�سية� .أي انها
امل�ؤ�س�سة الوحيدة التي ميكنها تطبيق برنامج �سيا�سي جمتمعي من
موقع امل�س�ؤولية احلكومية التي تنبثق من الأغلبية الربملانية.
 - 6امل�شاركة يف ممار�سة ال�سلطة  :تعرف الأحزاب وظيفيا على �أنها
م�ؤ�س�سات �سيا�سية جتمع تكتال من الأفراد جتمعهم مرجعية �سيا�سية
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موحدة (برنامج �سيا�سي �أو �إيديولوجية �سيا�سية �أو ت�صور عقائدي)
بهدف الو�صول �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية ق�صد تطبيقها على املجتمع
والدولة .بيد �أن هذا التعريف ال ي�ستقيم يف الهند�سة الد�ستورية املغربية
مع الواقع امل�ؤ�س�ساتي لتبوء امل�ؤ�س�سة امللكية مركز ال�سلطة ال�سيا�سية
والرمزية يف البالد .من هنا ال  يعني و�صول الأحزاب ال�سيا�سية يف
املغرب �إىل احلكم و �صوال �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية يف حد ذاتها  .مما
يعني �أنها يف حال ح�صولها على الأغلبية الربملانية و احلكومية ف�إنها
ال حتتكر ال�سلطة بل تقت�سمها مع امل�ؤ�س�سة امللكية التي تظل امل�صدر
الرئي�سي لل�سلطة ال�سيا�سية .يعني ذالك �أي�ضا �أنها متار�س ال�سلطة مبنطق
التفوي�ض ال�سيا�سي الذي يقت�ضي م�شاركتها مع امل�ؤ�س�سة امللكية من جهة
ومع باقي الأحزاب ال�سيا�سية التي قد تكون طرفا يف التحالف الربملاين
واحلكومي ومع �أحزاب الأقلية  والهي�آت ال�سيا�سية الأخرى املمثلة يف
2
جمل�س امل�ست�شارين (النقابات ،ممثلي املجال�س املحلية و املهنية ...الخ ).
و هذا ال�ش�أن يقر الف�صل ال�سابع ب�شكل مبدئي �صارم عدم �رشعية نظام
احلزب الوحيد يف املغرب .وقد مت �إدخال هذا البند يف الد�ستور الأول
ل�سنة  1962كمحاولة من امل�رشع الد�ستوري تكري�س  التعددية احلزبية
واحلد من اجنذاب بع�ض  الأحزاب ال�سيا�سية �آنذاك ،خ�صو�صا حزب
 -2انظر الف�صل   10من الد�ستور الذي ي�ضمن « للمعار�ضة الربملانية ...احلقوق التالية :
حرية الر�أي والتعبري واالجتماع ؛ حيز زمني يف و�سائل الإعالم الر�سمية يتنا�سب مع متثيليتها ؛
اال�ستفادة من التمويل العمومي ،وفق مقت�ضيات القانون ؛ امل�شاركة الفعلية يف م�سطرة الت�رشيع ،ال�سيما
عن طريق ت�سجيل مقرتحات قوانني بجدول �أعمال جمل�سي الربملان ؛ امل�شاركة الفعلية يف مراقبة العمل
احلكومي ،ال�سيما عن طريق ملتم�س الرقابة ،وم�ساءلة احلكومة ،والأ�سئلة ال�شفوية املوجهة للحكومة،
واللجان النيابية لتق�صي احلقائق ؛  امل�ساهمة يف اقرتاح وانتخاب الأع�ضاء املرت�شحني لع�ضوية املحكمة
الد�ستورية؛ متثيلية مالئمة يف الأن�شطة الداخلية ملجل�سي الربملان؛ رئا�سة اللجنة املكلفة بالت�رشيع مبجل�س 
النواب ؛ التوفر على و�سائل مالئمة للنهو�ض  مبهامها امل�ؤ�س�سية؛   امل�ساهمة الفاعلة يف الدبلوما�سية
الربملانية ،للدفاع عن الق�ضايا العادلة للوطن وم�صاحله احليوية؛ امل�ساهمة يف ت�أطري ومتثيل املواطنات
واملواطنني ،من خالل الأحزاب املكونة لها ،طبقا لأحكام الف�صل  7من هذا الد�ستور ؛ احلق يف ممار�سة
ال�سلطة عن طريق التناوب الدميقراطي ،حمليا وجهويا ووطنيا ،يف نطاق �أحكام الد�ستور».

157

اال�ستقالل و احلزب ال�شيوعي�  ،إىل نظام و �إيديولوجيات احلزب الوحيد
التي كانت �سائدة.
كما مينع ت�أ�سي�س الأحزاب على �أ�سا�س ديني �أو لغوي �أو غرقي �أو
جهوي �أو على �أ�سا�س  من التمييز �أو املخالفة حلقوق الإن�سان والدين
الإ�سالمي والنظام امللكي واملبادئ الد�ستورية والدميقراطية والوحدة الرتابية
للمملكة .و ميكن فهم هذا املنع بالرجوع �إىل طبيعة الدولة وهند�ستها
امل�ؤ�س�ساتية التي تظل يف جوهرها موحدة و غري قابلة للتجزيء ومن ثم
ف�أي مطالبة بتمييز من هذا القبيل يعد تهديدا لهدا اجلوهر وم�سا�سا
به .غري �أنه يبقى غام�ضا وغري دقيق بالنظر �إىل املقت�ضيات الد�ستورية
التي تكر�س  التعددية اللغوية والثقافية والرتابية وال�سيا�سية   .اذ كيف
ميكن منع حزب يدافع عن هوية من هذه الهويات مع العلم �أنها مكر�سة
د�ستوريا كحقوق ال ميكن امل�سا�س بها .ثم هل الدفاع عن ايديولوجية
�أو عن هوية �سيا�سية حمددة داخل حزب معني كتعبري عن التميز و
التمييز ال�سيا�سي والعقدي ال  ي�شكل يف ذاته تهديدا لطبيعة الدولة
وهند�ستها امل�ؤ�س�ساتية.
يتبني �أن وظيفة هذه الأخرية تتجاوز جمرد اجتماع �أفراد حول
برنامج �سيا�سي و�إيديولوجي لهدف الو�صول �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية
ق�صد تطبيقه� ،إىل وظائف �أخرى من قبيل امل�ساهمة يف التن�شئة
ال�سيا�سية للمواطنني وتعزيز ثقافة امل�شاركة التي ت�شكل �أ�سا�س  البناء
الدميقراطي الت�شاركي .ويف هذا ال�سياق يقر الف�صل الأول بقيام النظام
الد�ستوري املغربي على �أ�سا�س الدميقراطية الت�شاركية� ،أي تلك التي تتبنى
�إمكانية �إ�رشاك املواطنني ومنظماتهم املدنية يف جميع مراحل عملية
اتخاذ القرارات ال�سيا�سية   ويف جميع مراحل �إعداد وتنفيذ و تقييم
ال�سيا�سات والأن�شطة العمومية للدولة .مما يدعم تطبيق مفهوم احلكامة
اجليدة ووربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة التي مت التن�صي�ص عليها يف الباب
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الثاين ع�رش  والف�صول � 154إىل � . 175إذ يقر الف�صل  154ب�أن جميع
« ...املرافق العمومية [تخ�ضع] ملعايري اجلودة وال�شفافية واملحا�سبة
وامل�س�ؤولية ،وتخ�ضع يف ت�سيريها للمبادئ والقيم الدميقراطية التي �أقرها
الد�ستور».
و تعد الدميقراطية الت�شاركية جتاوزا للمفهوم التقليدي للدميقراطية،
الذي كان يقوم على مبد�أ التمثيلية النيابية ،باعتبارها مرحلة متطورة يف
م�سار النظام الدميقراطي الذي تطور من االنتخاب املقنن �إىل االنتخاب
املعمم ثم �إىل االنتخاب املعمم الت�شاركي حيث ال يقت�رص دور املواطن
على الت�صويت على ممثليه يف الربملان بل يواكب عملهم و يراقبهم
ويناق�ش اختياراتهم منذ الت�صويت عليهم .
من هذا املنطلق ،ف�إن طبيعة النظام ال�سيا�سي املغربي الذي يقرها
الف�صل الأول من الد�ستور اجلديد «كدميقراطية برملانية» تقوم على ف�صل
ال�سلط يفرت�ض من الأ�سا�س �أن مركز ال�سلطة ال�سيا�سية ينبع من امل�ؤ�س�سة
الربملانية باعتبارها امل�ؤ�س�سة التي متثل ب�شكل قطعي «�سيادة الأمة»
الن�صو�ص عليها يف الف�صل الثاين.
ورغم ت�أكيد الفقرة الثانية من الف�صل الأول على قيام النظام
الد�ستوري املغربي على �أ�سا�س ف�صل ال�سلط ،يظل هذا الف�صل ،يف مفهوم
وا�ضعي الد�ستور ،بعيدا عن فكرة ا�ستقالل ال�سلط بع�ضها عن البع�ض.
�إذ يق�صد به �أ�سا�سا وحدتها يف �إطار الوحدانية الع�ضوية والوظيفية
للدولة ول�سلطها ،التي ت�ؤدي �إىل توازنها وتعاونها ال�رضوريني .مما ي�ؤكد
�أن نظام ف�صل ال�سلط املعتمد يف املغرب هو  نظام ف�صل معقلن لها،
حيث   تظل �سلط الربملان رغم �أهميتها   البالغة حتت الرقابة الفعلية  
لل�سلطة التنفيذية بر�أ�سيها (امللك و احلكومة)  ولي�س العك�س كما توحي
بذالك فكرة ف�صل ال�سلط املتداولة منذ �أن كتب موتنتي�سكيو كتابه روح
القوانني .من هذا املنطلق ،يفهم من ف�صل ال�سلط الذي �أقره وا�ضعو 
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الد�ستور �أنه متايزوظيفي بني ال�سلط و �أجهزتها و لي�س ا�ستقاللها بع�ضها
عن البع�ض بالنظر �إىل �أن الدولة تعد  يف الأ�سا�س �شخ�صا معنويا يتمتع
بالوجود القانوين كوحدة غري قابلة للتجزيء متاما كما هو احلال بالن�سبة
للأ�شخا�ص املاديني.
وميكن تقييم هذا التمايز الوظيفي بني �أجهزة  الدولة عرب مالحظة
الآليات  القانونية التي يتمتع بها كل جهاز للت�أثري على باقي الأجهزة� .إذ
يتمتع الربملان بقدرته على �إقالة احلكومة ومراقبة عملها عرب ملتم�سات
الرقابة والأ�سئلة ال�شفوية و الكتابية وعرب اللجان الربملانية الدائمة �أو
الوظيفية لتق�صي احلقائق .ويف هذا ال�سياق ين�ص الف�ص  10من الد�ستور
على  امل�شاركة الفعلية للربملان و للمعار�ضة فيه  يف م�سطرة الت�رشيع عن
طريق ت�سجيل مقرتحات قوانني بجدول �أعمال جمل�سي الربملان ومراقبة
العمل احلكومي عن طريق  تقدمي ملتم�س الرقابة ،وم�ساءلة احلكومة،
و تقدمي الأ�سئلة ال�شفوية املوجهة للحكومة ،واللجان النيابية لتق�صي
احلقائق .كما يعطي الف�صل  105احلق ملجل�س النواب ب�أن «...يعار�ض يف
موا�صلة احلكومة حتمل م�س�ؤوليتها ،بالت�صويت على ملتم�س للرقابة؛
وال يقبل هذا امللتم�س �إال �إذا وقعه على الأقل ُخم�س الأع�ضاء الذين
يت�ألف منهم املجل�س» و يقبل بالت�صويت عليه ب�أغلبية مطلقة للأع�ضاء
الذين يت�ألف منهم جمل�س النواب» .فيما يعطي الف�صل  106احلق ملجل�س 
امل�ست�شارين ب «�أن ُي�سائل احلكومة بوا�سطة ملتم�س يوقعه على الأقل
ُخم�س �أع�ضاءه وال يقع الت�صويت عليه� ...إال بالأغلبية املطلقة لأع�ضاء
هذا املجل�س».
وتتمتع احلكومة من جهتها بالعديد من الآليات القانونية التي
ت�سمح لها بالتقليل من �سلطة الربملان عليها التي قد تكون يف الكثري
من الأحيان �سببا مبا�رشا يف عرقلة عملها و من ثم يف �صنع الأزمات
ال�سيا�سية و عدم اال�ستقرار احلكومي كما هو ال�ش�أن يف �إيطاليا ،بلجيكا  
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�أو فرن�سا �إبان اجلمهورية الرابعة .وتتمحور هذه الآليات القانونية حول
�آليتني قانونيتني رئي�سيتني :طرح احلكومة الت�صويت بالثقة بخ�صو�ص 
برناجمها احلكومي �أو بخ�صو�ص م�رشوع قانون تقدمه و �إمكانية اللجوء
�إىل حل الربملان والدعوة �إىل انتخابات �سابقة لأوانها.
وبالرغم من هذا كله  ميكن مالحظة عدة معيقات حتد من فاعلية
امل�ؤ�س�سات احلزبية ومن م�صداقية العمل داخل امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية  ميكن
حتديدها كالتايل:
ال تعترب امل�ؤ�س�سة الربملانية يف احلياة ال�سيا�سية املغربية مركزا لل�سلطة
ال�سيا�سية �أو حتى لل�سلطة الت�رشيعية بالنظر �إىل تدخل فاعلني �سيا�سيني
�آخرين يف العملية الت�رشيعية من قبيل امل�ؤ�س�سة امللكية ،واحلكومة
واملجل�س الد�ستوري.
ال تتوفر احلكومة املنبثقة من الأغلبية الربملانية ومن الأحزاب امل�ؤلفة
لها على ال�سلطة ال�سيا�سية العليا ،التي ت�ضل يف النهاية يف حوزة امل�ؤ�س�سة
امللكية .مما يعني �أن احلكومة و الربملان ال ي�شكالن مركز احلكم.
ج .من هذا املنطلق ال تتوفر الأحزاب ال�سيا�سية املتواجدة يف الربملان
واحلكومة على كل املعطيات و املعلومات ال�سيا�سية والتقنية والإح�صائية
ال�رضورية التي متكنها من ممار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية واملراقبة والتحكم
يف خمتلف امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة لكون هذه الأخرية غري ملزمة
مب�سائلة الربملان.
 وقد �أفرز هذا املعطى و�ضعية �سيا�سية �أثرت ب�شكل �سلبي علىالقدرات ال�سيا�سية للأحزاب الوطنية يف ت�أطري و متثيل املواطنني
ويف �إمكانية تدبريها لل�ش�أن العام .ومن بني امل�شاكل التي تعاين
منها الأحزاب ال�سيا�سية �سواء يف الربملان �أو يف احلكومة
ميكن ذكر:
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 وجود مراكز القرار خارج نطاق الربملان ومراقبته بل وخارجنطاق احلكومة نف�سها املنبثقة منه مما يطرح �إ�شكاالت حقيقية
تتعلق ب�إمكانية تنفيذ الوعود و الربامج االنتخابية.
 �ضعف ثقة املواطنني يف م�صداقية امل�ؤ�س�سة والعمل الربملانينيومن ثم يف م�صداقية الأحزاب ال�سيا�سية نف�سها ويف قدرتها
الفعلية على حت�سني الظروف املعي�شية للمواطنني وعلى حتديث
الدولة واملجتمع.
 انعدام �شبه تام للمعطيات والوثائق والإح�صائية الفورية التي قدمتكن الأحزاب وامل�ؤ�س�سة الربملانية من �أداء مهامهم ال�سيا�سية
والت�رشيعية بالنظر �إىل احتكارها من طرف �أجهزة الدولة التي
ترف�ض  يف كثري من الأحيان مدها لهم يف الوقت وبال�شكل
املنا�سبني .مما ينتج عنه تباين وا�ضح بل وحتى تنايف يف
ت�صور وحتليل الق�ضايا ال�سيا�سية واحللول املتعلقة بها.
 عدم قدرة الأحزاب ال�سيا�سية الوطنية يف هذا ال�سياق على �إنتاجنخب �سيا�سية حمرتفة متكنها من تدبري خمتلف ال�سيا�سات
العمومية.
 تدهور القدرة االقرتاحية للأحزاب ال�سيا�سية الوطنية الناجتة عنتواجدها خارج نطاق مراكز القرار ال�سيا�سي وعن ابتعادها عن
قواعدها التقليدية وعن انتقال املجال ال�سيا�سي �إىل ف�ضاءات
جديدة مثل الف�ضاءات االفرتا�ضية واجلمعوية والن�سوية
والريا�ضية والثقافية ...الخ.
وقد فر�ض  هذا الواقع حتديات حقيقية على الأحزاب ال�سيا�سية
الوطنية يف ممار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية بالنظر �إىل ف�شلها يف تدبري
خمتلف الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية املطروحة لديها
الفتقارها للمعطيات والإمكانات ال�سيا�سية واملادية التي متكنها من
حلها .و هو ما خلق �أزمة ثقة حقيقية لدى خمتلف الفاعلني ال�سيا�سيني
يف العمل احلزبي و الربملاين.
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مداخلة الأ�ستاذة
فاطنة الكحيل
برملانية ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للحركة ال�شعبية

اليوم �أمار�س تدبري وت�سيري جماعة عرباوة (�أكرث من � 30ألف ن�سمة)،
التي �أحدث يف نف�س  ال�سنة التي �أحدثت فيها مدينة الدار البي�ضاء،
والفرق بينهما اليوم فاقع و�شا�سع وال يقا�س ب�أي مقيا�س.
الكل يتحدث عن حكومة التناوب ،فهل هناك تناوب فعال ؟ �إن فهم
واقعنا ال�سيا�سي واحلزبي يتطلب مراجعة هذا املفهوم ،ومعرفة من تناوب
فعال وعلى ماذا تناوبوا وكيف قاموا بذلك .وملاذا مار�ست حكومة التناوب
ال�سيا�سة مببادئ خمتلفة عن مبادئها اال�شرتاكية؟ فقامت باخلو�ص�صة
بحثا عن الإمكانيات املادية .هل هو من �أجل م�صلحة الوطن؟ �أو �أن
احلزب ا�ستغل تواجده مبواقع القرار للت�أقلم مع التغيري االقت�صادي الذي
فر�ضته العوملة.
ومن جهة �أخرى ملاذا مل ينجح ال�سيا�سيون املغاربة بهيئاتهم
وم�ؤ�س�ساتهم و�أحزابهم يف �سن وتكري�س  القطبية احلزبية باعتبار �أنها
متكن من �إنتاج ال�سيا�سات املن�سجمة كما ت�سمح باملحا�سبة ال�شعبية.
فالو�ضع اليوم ي�ؤدي �إىل �أن يختلط الأمر على املواطن .فكل الربامج
تتحدث عن العامل القروي مثال ،ووا�ضعوها ال يعرفون بالت�أكيد الواقع
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الفعلي لهذا العامل ،ومل يعي�شوا يوما ق�ساوة الربد باجلبل والنعدام
املاء بال�سهل وال بعد امل�ؤ�س�سات ال�صحية والتعليمية واخلدمات الإدارية
املتمركزة باملدن.
و�أريد �أن �أ�شري مبنا�سبة احلديث عن عمل الأحزاب بالعامل القروي
�أن املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية �أفقدت الأحزاب توازناتها ،بل بهتت
�أدوارها .بحيث �أن مفهوم املواطنة واملقاربة الت�شاركية و�إبراز �أن�شطة مدرة
للدخل ال عالقة لها بتنفيذ الربامج ال�سيا�سية احلزبية.
�إن جناعة العمل احلزبي تفرت�ض وجود معايري تعتمدها يف التدبري،
لكن هل للأحزاب معايري مثال ملنح التزكيات االنتخابية ملر�شحيها؟
�أكيد �أنه بذلت بع�ض اجلهودات �أدت �إىل �إ�صدار قانون الأحزاب ،لكن
�إىل �أي مدى يتم احرتام هذا القانون؟ وهل ت�ؤطر الأحزاب ال�سيا�سية
املغربية منا�ضليها؟
ويف عالقة بالفعل احلزبي داخل امل�ؤ�س�سات التمثيلية� ،أريد �أن �أطرح
�س�ؤاال حول مدى اهتمام حزب ما مبنا�ضليه الذين يتحملون م�س�ؤولية
اجلماعات القروية؟ ويف هذا ال�صدد �أ�ؤكد �أنني افتخر بر�سالة بعث يل بها
الأمني العام حلزبي احلركة ال�شعبية �سنة  ،2009بعد �أن توليت م�س�ؤولية
جماعة عرباوة القروية ،حيث هن�أين متمنيا يل النجاح يف مهمتي...
م�ؤكدا التزام احلركة ال�شعبية «بتدعيم مهمتكم التي ت�سعى �إىل تنفيذ
برامج احلزب لتنمية جماعتكم والرفع من م�ستوى حياة �ساكنتها»....
لكن احلزب مل يزرين بعد .وكان علي �أن �أ�سعى �إليه بدل ذلك ،علما
�أنني برملانية ولدي ما يكفي من اجلر�أة و«قلة النف�س» �أحيانا لأقوم بكل
امل�ساعي ال�رضورية خلدمة م�صالح �أبناء عرباوة ،لي�س لدى احلزب فقط
بل لدى خمتلف امل�ؤ�س�سات والأجهزة مبا فيها احلكومة ذاتها.
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من جهة �أخرى ف�إن الفعل احلزبي على م�ستوى امل�ؤ�س�سات التمثيلية
املحلية ال يعرف �أدنى ت�شجيع �أو حتفيز ،فعلى م�ستوى اجلماعات القروية
ال يتلقى رئي�س اجلماعة �سوى تعوي�ض ال يتعدى �سوى  1400درهم �شهريا
وخلفا�ؤه  700درهم وكاتب املجل�س  400درهم،لقد خذلتنا احلكومة بهذا
ال�صدد .وهل هذا الو�ضع يوحي باحلكامة اجليدة والتطوع والتفاين يف
اخلدمات املفرو�ض تقدميها للمواطن.
�إن تقييم حترك �أحزابنا يف املجال الرتابي عرب الوطن،احلزب يبحث
عن ال�سلطة واحلكم واال�ستيالء على مراكز القرار .هذا هاج�س �سيا�سيينا
وحزبيينا وهذا هو دافع اختيارات جلهم .لكن ما يالحظ �أن هناك من
ي�صل �إىل بع�ض املواقع دون اعتماد على معايري �أو مقايي�س ،وتتاح لهم
�إمكانيات �سن �سيا�سات عمومية تهم عموم املغاربة.
فكيف ت�ستقيم امل�ساءلة يف الوقت الذي عندما يتخذ حزب يف حق
�أحد برملانييه �أو م�س�ؤول عام تابع له �إجراءات ت�أديبية �أو ا�ستبعاده ب�سبب
�ضبط بع�ض ال�سلوكات امل�شينة عليه ،يجد يف اليوم املوايل من ي�ستقبله
بالأح�ضان �إما ملاله �أو ن�سبه �أو نفوذه الخ؟
�س�ؤال �آخر �أريد �أن �أطرحه وله عالقة مبو�ضوع هذه اجلل�سة :كيف
تخلفت الأحزاب عن املعايري التي ت�ضمن تواجد الن�ساء وال�شباب يف
خمتلف مناحي احلياة احلزبية ،مبا يف ذلك منح التزكيات وو�ضع معايري
معقولة لو�ضع اللوائح الوطنية� ،إ�ضافة �إىل ت�شبيب وت�أنيث الهياكل
احلزبية؟ وكيف ميكن للأحزاب �أن ت�ضبط منا�ضليها ومنا�ضالتها ؟ وكيف
تنجح يف �سن �سلوك ين�ضبط به ومن خالله كل املتحزبني واملتحزبات؟
فامل�ستقبل واعد باجلهوية التي �ستحقق التنمية امل�ستدامة احلقيقية
والتناف�سية ال�رشعية�،سيا�سيا،اقت�صاديا ،اجتماعيا وبيئيا وثقافيا.
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مداخلة اال�ستاذ
موالي �أحمد العراقي

    �أ�ستاذ بكلية الطب ورئي�س اجلمعية املغربية للدرا�سات
    والأبحاث حول التحوالت البيئية ،وزير �سابق ،ونا�شط �سيا�سي

�أود �أن �أركز على ما من ن�ش�أته الت�أ�سي�س للنجاعة الذي نتوخاها،
والتي ال ميكن �أن تتحقق بدون �إمياننا بقدرتنا على الت�أثري يف جمريات
الأحداث من خالل املراجعة النقدية املو�ضوعية واملوثوق يف �صحتها،
و�أتوجه لل�شباب من باب ا�سرتجاع الأمل للت�أكيد على �أننا جنني ثمار
ما نزرع ب�صفة م�شرتكة و�إن كان ببع�ض  التفاوت؛ حيث ال  ميكن
االكتفاء باالنتقاد توجيه املطالب ،ونطالب امل�ستفيد من الأو�ضاع
القائمة بالتغيري.
�إن العامل يعي�ش مرحلة انتقالية ،وهو  عاجز عن رفع التحديات
املطروحة (البور�صة ،معدل النمو ،البطالة ،امل�س�ألة البيئية ،وغريها من
امللفات امل�صريية ،)..حيث �أن الأجوبة املتداولة �إىل الآن هي تلك التي
تندرج يف �إثارة العجز املرتاكم وت�ساهم يف ا�ستفحاله .ومن ثمة وجب
االنتقال من منطق التفاو�ض �إىل منطق الت�شاور والتفكري العميق ،لي�س 
يف الأهداف ،ولكن يف و�سائل بلوغ تلك الأهداف ،وان�سجام الأهداف
مع و�سائل بلوغها.
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�إن ما مييز عامل اليوم منذ انفجار القنبلة البنكية الأخرية �سنة
هو  �سيادة املال على ح�ساب �سيادة ال�سيا�سة .حيث انتقلت مديونية
الأبناك �إىل مديونية القوة العمومية ب�صفة وا�ضحة يف الدول الغنية،
وملتوية يف الدول الأخرى مثل املغرب .هكذا حتولت �سيادة القرار
على امل�ستويني الدويل الوطني �إىل ما بني �أيدي �أ�صحاب املال ،وبذلك
�أ�صبحت ال�سيا�سة مدجنة يف خدمة املال .ف�أوباما يجمد �أموال ال�شعب
الأمريكي ،عرب خمطط بول بول�سون مثال ،ومينحها �إىل الأبناك التي
توزعها على بع�ضها دون حتقيق �إقالع اقت�صادي ،وبالأحرى احلماية
االجتماعية �أو البيئية .كما يبني ريو  20 +الأخري �أن العامل برمته يكر�س 
هذا الو�ضع.
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ويتمثل ت�رصيف هذا املخطط يف املغرب عرب متكني حزبي من خالل
دميقراطية متثيلية مدجنة من �أجل تدبري ال�ش�أن العمومي وخريات الدولة،
علما �أن الدولة املغربية م�ضغوط عليها على امل�ستوى الدويل ،ومن ثمة
ف�إن الربنامج احلزبي ال يعني �سوى التموقع داخل توجهات م�آلها تفقري
الفقراء بدون احلفاظ على ثروات الأغنياء.
�إن املحا�سبة مرتبطة مبمار�سة ال�سلطة ،وال  ميكن حما�سبة هيئة
ما على �سلطة ال متلكها فعليا ،بل ميار�سها الآخر .واحلا�صل اليوم،
يف م�ستويات متعددة دوليا وعلى م�ستوى املغرب ب�شكل �أخ�ص� ،أننا
نحا�سب من ال  ميار�س  ال�سلطة احلقيقية ،واحلديث هنا لي�س  على
املغاربة فقط.
و�أعتقد �أن هذا هو  التحول الكبري اجلاري حاليا ،وهو  حتول
يجد تف�سريه يف العديد من الق�ضايا ال  ترتبط جميعها باختياراتنا،
بل من بينها اختيارات مفرو�ضة علينا .وهذا ما يربر اقرتاح االنتقال
من التفاو�ض �إىل الت�شاور من �أجل ت�شييد امل�ستقبل من خالل الآليات
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احلزبية ،لأنها الأحزاب متلك مبدئيا القدرة على اال�ستقاللية التامة يف
حتديد اختياراتها ،بخالف الدولة التي متار�س عليها �ضغوطات .وهكذا،
على الأحزاب العودة �إىل لعب دورها التقليدي يف �صنع الفعل ،وطرح
البدائل .وهذا الدور لي�س  هو  دور املجتمع املدين الذي �ساهم ،رمبا
�إيجابا يف بع�ض امللفات ،ولكن �سلبا على امل�ستوى العام.
�إن راهنية الأحداث تفر�ض  االنطالق من التوا�ضع واالعرتاف �أن
الو�ضع الراهن و�ضع م�ستع�صي بالن�سبة للب�رشية جمعاء و�أن ال�سبيل هو 
رفع التحديات امل�شرتكة بعيدة املدى ،ولي�س ك�سب الرهانات العابرة.
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الكلمة اخلتامية:
اال�ستاذ احلبيب بلكو�ش
رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

�أود يف البداية �أن �أعرب عن اعتزاز مركز حقوق الإن�سان والدميقراطية
بقبول هذه لنخبة من الفاعلني ال�سيا�سيني واجلامعيني واملدنني ،وعدد
هام من الطلبة الباحتني يف م�ستوى املا�سرت والإعالميني م�ساهمتهم يف
هذه الندوة التي متحورت �أ�شغالها حول مو�ضوع ي�شكل �أحد املداخل
الرئي�سية لتكري�س الدميقراطية يف البالد .فالأحزاب القوية القادرة على
�إنتاج الأفكار وممار�سة املهام املوكولة لها د�ستوريا ت�شكل حت�صينا
للم�سار الدميقراطي ،ومن ثمة ف�إن االنتقادات التي نوجهها لهذه الأحزاب
ال تعرب �سوى خوف من م�آل هذا البناء الدميقراطي الذي ي�شكل ثمرة
كفاح �أجيال و�أجيال من املغاربة وقواهم احلية ،ونتاج ما عرفته بالدنا
من �رصاعات عنيفة �أحيانا وقطائع وما عرفه تاريخ بالدنا ال�سيا�سي من
م�آ�سي وتوافقات وم�صاحلات الخ� .إن ما حققناه �إىل حد الآن.
لقد كانت طموحاتنا ك�شباب يف ال�سبعينيات من العقد املا�ضي
طموحات كبرية ،حيث كنا نحلم بتغيري املغرب ر�أ�سا على عقب ،وحتقيق
املدينة الفا�ضلة فيه ،كما عرفت بالدنا حركات م�سلحة وانقالبات .غري
�أن اجلميع ا�ستوعب �أن تطوير بالدنا يتطلب منهجية �أخرى متكن من
حتقيق تراكمات على طريق البناء الدميقراطي الذي يتطلب نف�سا طويال
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يف العمل املتوا�صل واملثابر .وال �شك �أن املداخالت التي عرفتها الندوة وما
�أثارته من �أفكار يعك�س �أن م�سل�سل البناء الدميقراطي معقد� ،صعب
ومكوناته متعددة.
كما �أريد �أن �أ�شري �إىل �أن الد�ستور اجلديد هو وليد ميزان قوى يف
ظرفية معينة ،تداخل فيها فعل الأحزاب ال�سيا�سية واحلراك املجتمعي،
ودينامية ال�شباب املغربي يف موازاة مع ما تعرفه املنطقة .وهنا �أريد �أن
�أ�شري �إىل �أن دينامية ال�شباب يف املنطقة العربية قد متكنت من قيادة
حركة متكن من تغيري هرم ال�سلطة يف بع�ض البلدان العربية ،لكنها مل
ت�ستطع الت�أثري يف امل�سار ال�سيا�سي داخل املجتمع ،بل مت تهمي�ش من
كانوا روادا يف هذه الديناميات .ومن هنا ،ف�إن البقاء خارج الدينامية
ال�سيا�سية ب�أحزابها قد ال تنتج النتيجة املتوخاة� .إن ما يجري يف بالدنا
وحولنا يطلب الكثري من الت�أين.
يبدو �أن من ح�سنات هذا اللقاء ومن مقاربة املركز لهذا املو�ضوع،
هو االبتعاد ما �أمكن عن البوليميك ،والهدم املتبادل مع االعتقاد �أن يف
ذلك الهدم بناء ،قمن املطلوب احلوار ال�رصيح الذي ميكننا من الوقوف
على الق�ضايا الفعلية لبالدنا ومواقع االختالل يف كل املناحي منها
امل�شهد احلزبي ،وامل�شهد ال�سيا�سي يف �شموليته ،وال�سيا�سات العمومية،
فمن ومعاجلتها بكل ما يتطلبه ذلك من و�ضوح ق�صد االرتقاء مبرتكزات
بناء بالدنا ومكوناته.
لقد كان احلديث عن الت�أهيل احلزبي يقر�أ باعتباره تنقي�صا من
هذه الأحزاب ال�سيا�سية .واحلال �أننا نتحدث �أي�ضا عن ت�أهيل امل�ؤ�س�سة
امللكية ،وخمتلف م�ؤ�س�سات الدولة برمتها� .إن فتح نقا�ش جديد حول
متطلبات ت�أهيل الأحزاب يف حاجة �إىل املزيد من تعميق التفكري يف
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خمتلف املحاور التي طرحناها .وهو ما �سنحاول القيام به على م�ستوى
ور�شات ،من بينها ور�شات تهم ال�شباب والعمل احلزبي ،والنخب والعمل
احلزبي ،الخ
�إن ما يجري ببالد اجلوار وبالأ�شكال والتعبريات التي يتم بها ذلك
تطرح علينا �رضورة التفكري اال�ستباقي من طرف الفاعل ال�سيا�سي
واملدين وخمتلف مكونات الدولة لأن الأمر يهم بلدنا وم�ستقبل
الدميقراطية بها.
�إن هذه الندوة م�ساهمة ن�أمل يف �أن تكون مدخال لتفكري �شامل
يهم اجلانب احلزبي ،وق�ضايا ال�شباب والنخب الثقافية يف عالقتها
بالبناء الدميقراطي .لأن الدميقراطية لي�ست و�صفات تقنية وقانونية وال 
و�صفات د�ستورية بل هي قبل ذلك حراك اجتماعي وثقافة وقيم ،ونحن
عازمون �أن ننجز هذا بتعاون مع م�ؤ�س�سات �أخرى لها اهتمامات ثقافية
وتنموية وغريها غايتنا توفري ،على الأقل ،ف�ضاء للنقا�ش بني ال�سيا�سيني
واحلزبيني وخمتلف الفعاليات واحل�سا�سيات الأخرى دون �إق�صاء مهما
كانت دوافعه ،وذلك من �أجل تقوية م�سار تكري�س وتنمية الدميقراطية
ببلدنا .خا�صة و�أن جل�سات هذه الندوة برهنت على �أننا قادرون على
التفكري اجلماعي مهما كانت �آرا�ؤنا ومواقعنا .و�شكرا لكم جمددا.
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تقرير تركيبي عن �أ�شغال الندوة

يف �إطار امل�ساهمة يف النقا�ش العمومي حول متطلبات تطوير الأحزاب
ال�سيا�سية باملغرب على �ضوء التحوالت املجتمعية والد�ستورية ،نظم مركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية بتعاون مع م�ؤ�س�سة فريدري�ش
�إيربت و�شعبة القانون العام والعلوم ال�سيا�سية بكلية احلقوق جامعة
حممد اخلام�س �أكدال -الرباط ،ندوة وطنية حول مو�ضوع «الأحزاب
ال�سيا�سية يف املغرب  :متطلبات التطوير وتكري�س االختيار الدميقراطي»،
وذلك �أيام  15 ،14 ،13فرباير  2013بالرباط.
�ساهم يف هذه الندوة وح�رض �أ�شغالها فاعلون �سيا�سيون وجامعيون
وفاعلون مدنيون وعدد من الطلبة الباحثني وممثلي و�سائل الأعالم ،حيث
�شكلت منا�سبة لال�ستماع ل�شهادات بع�ض الرواد الذين �ساهموا ب�شكل
ملمو�س  يف احلياة ال�سيا�سية وتطورات امل�شهد احلزبي باملغرب   ،وكدا
لتدار�س خمتلف جوانب هذا امل�شهد من خالل �أربعة حماور رئي�سية:
✓ ✓الأحزاب ف�ضاء للمواطنة وجتديد التعاقد ال�سيا�سي،
✓ ✓التمايز الإيديولوجي والربناجمي وق�ضايا التقاطب داخل امل�شهد
احلزبي املغربي،
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✓ ✓احلكامة احلزبية وق�ضايا الدميقراطية الداخلية وجتديد النخب،
✓ ✓الفعل احلزبي داخل امل�ؤ�س�سات التمثيلية والتنفيذية بني متطلبات
النجاعة وثقافة امل�ساءلة.
و�سعى املركز من خالل تنظيم هذه الندوة �إىل �إثارة العديد من
الإ�شكاالت والق�ضايا ذات الأهمية البالغة بخ�صو�ص الأحزاب ال�سيا�سية
ومتطلبات ت�أهيلها يف ظل التحوالت الد�ستورية واملجتمعية التي عرفها
املغرب .حيث مت التطرق �إىل هذا املو�ضوع يف �سعي �إىل الإجابة عن
العديد من الت�سا�ؤالت لعهل من �أهمها
 -كيف َ�سيت�سنى للأحزاب املغربية اال�ستفادة من الإ�صالحالد�ستوري الأخري �سواء يف ما يتعلق بوظائفها اجلديدة
املن�صو�ص عليها د�ستوريا �أو على م�ستوى تعزيز التوجه الربملاين
للنظام ال�سيا�سي املغربي �أو يف ما يخ�ص  االعرتاف للمعار�ضة
الربملانية بو�ضع قانوين ووظائف جديدة �أو على م�ستوى بع�ض 
القواعد الد�ستورية املتعلقة بالرتحال ال�سيا�سي واحل�صانة الربملانية
والت�رصيح باملمتلكات؟
 -هل �سيتم تفعيل النظام الد�ستوري اجلديد لل�سلطة التنفيذيةولرئي�س  احلكومة يف اجتاه تعزيز مكانة الأحزاب وبعثها من
جديد بو�صفها الإطار امل�ؤ�س�ساتي امل�ؤهل قانونيا لتحمل امل�س�ؤولية
�أمام املواطنني وخو�ض االنتخابات وبلورة الربامج ال�سيا�سية ؟
 -ما مدى جناعة النظام االنتخابي املُتبع يف املغرب منذ �سنة2002؟ ما هي الآثار املبا�رشة وغري املبا�رشة لنمط االقرتاع الالئحي
بالتمثيل الن�سبي على الن�سق احلزبي ؟ وما هي موا�صفات منط
االقرتاع الأمثل الذي يراعي يف نف�س  الوقت مطلبي الفعالية
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ال�سيا�سية (احلد من البلقنة) والعدالة االنتخابية (متثيل عادل
للطيف ال�سيا�سي) ؟
 � -إىل �أي حد �سي�ساهم القانون التنظيمي رقم  29-11املتعلقبالأحزاب ال�سيا�سية يف حل املع�ضالت التنظيمية والقانونية ملالية
والإدارية التي تعاين منها الأحزاب ؟ وما هي الوظائف اجلديدة
و و�سائل العمل التي يكفلها هذا القانون للأحزاب املغربية لأجل
�إعادة ت�أهيلها ذاتيا يف ما يتعلق بالدميقراطية الداخلية وخارجيا
يف ما يت�صل بعالقتها باملواطنني والإدارة ؟
  -وما هو  موقع الإدارة والق�ضاء من الأحزاب يف ما يتعلقبالت�أ�سي�س والتمويل والتوقيف واحلل ؟ وكيف انخرطت الأحزاب
التي عقدت م�ؤمتراتها بعد �إ�صدار هذا القانون يف م�سل�سل
ت�أهيل العمل احلزبي ؟
 -كيف �ست�سهم الدينامية التي �أطلقها املغرب م�ؤخرا لإر�ساء �أ�س�س جديدة للدميقراطية املحلية واحلكامة الرتابية يف تعزيز الوجود
احلزبي ترابيا وانتخابيا وهل �سي�شكل �أحد املداخل الأ�سا�سية
لتجدد النخب وانخراطها يف العمل ال�سيا�سي واالهتمام بال�ش�أن
العام،
 -كيف �ستنخرط الأحزاب يف م�سل�سل تفعيل اجلهوية املتقدمةوما م�آل النقا�ش الدائر حول فكرة احلزب اجلهوي ؟
 -ما هي ال�سبل الأمثل لتحقيق امل�صاحلة بني الأحزاب واملواطنني؟وكيف �ستتعاي�ش املنظمات احلزبية مع ف�ضاءات التعبري واالحتجاج
اجلديدة التي ات�سع نفوذها يف �أو�ساط ال�شباب ب�شكل �أ�ضعف
قدرات الأحزاب على اال�ستقطاب والت�أطري ؟
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 -كيف �سيت�سنى للأحزاب املغربية ابتكار و�سائل جديدة للتوا�صلال�سيا�سي مع عموم املواطنني والفئات االجتماعية والهيئات
ال�سو�سيو -مهنية ...؟ وما هي �أجنع ال�سبل لتطوير عالقات
متوازنة ومتكاملة بني املكون احلزبي واملكون املدين حتى ال 
تتطور الدميقراطية الت�شاركية �إىل بديل مناف�س  للدميقراطية
التمثيلية ؟
 -هل كان للتحوالت الدولية منذ �سقوط حائط برلني و�آثار العوملةوتنامي احلركات الهوياتية انعكا�س  على مرجعيات الأحزاب
ور�ؤيتها و» �إيديولوجياتها «؟ وكيف متت ترجمة ذلك على
براجمها وحتالفاتها وا�سرتاتيجيات عملها ؟

اجلل�سة االفتتاحية
�أكد ال�سيد حممد احلبيب بلكو�ش رئي�س  مركز درا�سات حقوق
الإن�سان والدميقراطية يف الكلمة االفتتاحية �أن هذا اللقاء يندرج �ضمن
�سل�سلة من النقا�شات التي يعتزم املركز تنظيمها حول احلقل احلزبي
ومتطلبات ت�أهيله وتطويره ،مبا ي�سهم يف دعم الدور املنوط بالأحزاب
ال�سيا�سية يف ت�أطري املواطن وتدبري ال�ش�أن العام وتكري�س  االختيار
الدميقراطي ،وذلك على �ضوء دينامية التحول املجتمعي والتطور
الد�ستوري والت�رشيعي الذي عرفته بالدنا ،والوقوف على املكت�سبات التي
يجب تثمينها ومواطن اخللل واملعيقات التي يجب جتاوزها.
ومن جهته� ،أكد ال�سيد �أحمد بوجداد رئي�س  �شعبة القانون العام
والعلوم ال�سيا�سية بكلية احلقوق جامعة حممد اخلام�س �أكدال -الرباط
على الأهمية التي تكت�سيها الأحزاب ال�سيا�سية يف املنظومات الدميقراطية
مت�سائال عن مدى قدرة الأحزاب ال�سيا�سية على مواكبة التطورات التي
يعرفها املغرب ورفع التحديات والقيام بالأدوار املنوطة بها.
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كري�ستينا بريك املمثلة املقيمة مل�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت بالرباط
�ألقت بدورها كلمة �أبرزت من خاللها الأهمية الق�صوى للأحزاب والأدوار
املتعددة� ،سواء ك�أغلبية �أو معار�ضة ،التي تقوم بها كو�سطاء بني ال�شعب
وال�سلطة وامل�ؤ�س�سة ،م�ؤكدة دورها املحوري يف �إ�ضفاء ال�رشعية على
كل نظام دميقراطي .وبعد �أن الم�ست بع�ض مميزات امل�شهد ال�سيا�سي
واحلزبي باملغرب �أكدت ممثلة م�ؤ�س�سة فريديك �إيربت �أن تعاونها مع مركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية نابع من �صميم اهتمامات ومهام
امل�ؤ�س�سة يف تكري�س االختيارات الدميقراطية.

اجلل�سة الأوىل� :شهادات الرواد
يف بداية هذه اجلل�سة التي ي�رس �أ�شغالها ذ .عبد احلي املودن تدخل
ا�سماعيل العلوي الأمني العام ال�سابق حلزب التقدم واال�شرتاكية لي�سلط
ال�ضوء على م�سرية ت�أ�سي�س  احلزب الذي ينتمي �إليه منذ �سنة 1943
�ضمن �سياق حركة املطالبة باال�ستقالل ،ويف ظل التحوالت التي عرفها
املغرب املتمثلة يف ن�ش�أة الطبقة العاملة و�إفقار الفالحني ومتركز اخلريات
الوطنية بني �أيدي اال�ستعمار .وبعد �أن ذكر بعدد من امل�ؤ�س�سني للحزب
ابرز �أنه على الرغم م املحن التي مر منها احلزب وا�صل عمله الن�ضايل من
�أجل العدالة االجتماعية و�ضمان وتكري�س احلريات والدميقراطية ،م�شريا
�إىل التحالفات التي عقدها احلزب يف هذا امل�ضمار.
وانتقل �إ�سماعيل العلوي �إىل احلديث عن املرحلة احلالية التي تتميز
�أ�سا�سا بالد�ستور اجلديد الذي اعتربه الأكرث تقدما ويف حاجة �إىل
تفعيل م�ضامينه ب�شكل كامل ،ولذلك اعترب الربملان احلايل على عالته
مبثابة جمل�س ت�أ�سي�سي ،حيث اعتقد حزبه انه كان من الأفيد �أن يت�سم
بنوع من التوافق حتى ينجز ما ير�ضي اجلميع او  ير�ضي جزءا هاما
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من الدميقراطيني ،الأمر الذي كان من وراء توجيه نداء لأحزاب الكتلة
الدميقراطية للم�شاركة يف حكومة العدالة والتنمية.
وعند حديثه عن الأحزاب ال�سيا�سية �أكد �أن الأزمة املالحظة ال 
تهم الأحزاب ال�سيا�سية بل الن�سق ال�سيا�سي ب�شكل عام ،باعتبار �أن
الدميقراطية التي نحياها مل تعد تلبي مطامح ال�شعوب م�ؤكدا على
�رضورة االنتقال من الدميقراطية التمثيلية التفوي�ضية �إىل دميقراطية
م�شاركاتية (ولي�س  ت�شاركية) حيث ي�ساهم املواطنون يف ت�سيري
�ش�ؤونهم ب�أنف�سهم.
حممد اليازغي� ،أحد ابرز القيادات التاريخية لالحتاد اال�شرتاكي
للقوات ال�شعبية ،ا�ستهل �شهادته بالتذكري بانتمائه �إىل حزب اال�ستقالل
منذ كان تلميذا بثانوية موالي يو�سف �سنة  .1950كما �سلط ال�ضوء على
بعد املحطات التي كان فيها للأحزاب ال�سيا�سية دور بارز يف ال�شكل
الذي �أ�صبح عليه النظام ال�سيا�سي باملغرب ،م�شريا يف هذا ال�صدد �إىل
�أن التعاقد بني حممد اخلام�س واحلركة الوطنية هو الذي منح ال�رشعية
الن�ضالية وال�شعبية للملكية ،حيث �أن ال�رشعية التاريخية وحدها مل تنفع
بن عرفة رغم �أن عمه هو احل�سن الأول ،كما �أن هذا التعاقد هو الذي كان
وراء اتخاذ حترير املغرب م�سارا خمالفا ملا وقع يف اقطار جماورة.
و�أ�شار من جهة �أخرى �إىل �أن حزب اال�ستقالل قد ت�أ�س�س من طرف
عدد من الوطنيني مثل �أحمد بلفريج وعمر اليزيدي وبنجلون  ،و�آخرين
ان�ضاف �إليهم �شابان هما املهدي بنربكة وعبد الرحيم بوعبيد وذلك
يف وقت كان فيه عالل الفا�سي يف املنفى .و�إىل جانب حزب اال�ستقالل
ت�أ�س�س حزب ال�شورى واال�ستقالل واحلزب ال�شيوعي يف املنطقة امل�ستعمرة
من طرف فرن�سا يف حني ت�أ�س�س يف املنطقة اخلليفية حزب الوحدة وحزب
الإ�صالح ،مما يو�ضح ،يقول اليازغي� ،أن التعددية احلزبية مل تكن وليدة
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د�ستور  .1962كما �أن جتربة الأحزاب الإدارية ورثها املغرب من عهد
اال�ستعمار حيث �أن�ش�أ املقيم العام الفرن�سي حزب ال�شعب لعبد القادر
الزمراين وحزب الأحرار للإدري�سي اللذين اغتالهما الفدائيون.
وحتدث حممد اليازغي عن ال�رصاعات التي عرفتها مرحلة ما بعد
اال�ستقالل �سواء داخل حزب اال�ستقالل الذي �أدى �إىل ت�أ�سي�س االحتاد
الوطني للقوات ال�شعبية ،وبني دعاة الدميقراطية واحلكم وخا�صة ويل
العهد احل�سن الثاين �آنذاك الذي اختار تكري�س اال�ستبداد من خالل
و�سيلتني :الكاب  1الذي حتول يف ما بعد �إىل مديرية مراقبة الرتاب
الوطني ووزارة الداخلية التي كانت تتدخل بقوة لتزوير االنتخابات .كما
�أ�شار �إىل انتفا�ضة حزب االحتاد الوطني للقوات هي التي �أدت �إىل ما
�أ�صبح يعرف ب�سنوات الر�صا�ص.
وبعد ذلك انتقل القائد االحتادي �إىل احلديث عن مرحلة ان�شقاق
االحتاد اال�شرتاكي عن االحتاد الوطني للقوات �أل�شعبية حيث اختار
يف م�ؤمتر  1975ا�سرتاتيجية الن�ضال الدميقراطي لإبعاد �أي عمل عنيف
لتغيري الأو�ضاع من جهة وملحاولة بناء دميقراطية وطنية بظروف املغرب
حيث التزوير والقمع ....وخل�ص اليازغي �إىل �أن االحتاد نا�ضل ليكون
للمغاربة احلق يف املعار�ضة .كما �أ�شار �إىل �أن احل�سن وبعد ف�شله يف
الق�ضاء على االحتاد اال�شرتاكي اعرتف بال�سكتة القلبية التي تهدد املغرب
قبل دخول جتربة تعاقد جديد متثل يف جتربة التناوب.
وبعد �أن حتدث عن مالب�سات امل�شاركة يف خمتلف احلكومات
منذ حكومة عبد الرحمن اليو�سفي ،وتعليقا على مقولة �أزمة االحتاد
اال�شرتاكي اعترب �أن الأمر يتعلق ب�أزمة مفتعلة �أدخلت االحزاب يف نفق
ما زال يحاول اخلروج منها .وختم اليازغي �شهادته بنربة متفائلة حيث
اعترب �أن ما نراه من �رصاعات داخل الأحزاب  ،بل ي�شكل م�سارا طبيعيا
ومعاناة تدخل يف �إطار الدميقراطية.
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ال�شهادة الأخرية كانت للزعيم التاريخي للحكة ال�شعبية املحجوبي
�أحر�ضان  ،الذي اعترب �أن احلركة ال�شعبية انبثقت من جي�ش التحرير�».أردنا
ت�أ�سي�س حزب دميقراطي ،لكن قيل لنا ال  لأننا من اجلبل  ،ا�ضطررنا
ل�صعود اجلبل وا�ستعمال اللبارود من �أجل �أن تخرج احلركة ال�شعبية
�إىل الوجود».
واعترب �أحر�ضان �أن احلركة ال�شعبية كان لها ف�ضل كبري يف �صدور
ظهري احلريات العامة �سنة « 1958لأنها �صدرت ونخن ما زلنا يف
ال�سجن» ،يقول �صاحب ال�شهادة.
واعترب �أحر�ضان �أن ت�أ�سي�س  احلركة ال�شعبية جاء يف �سياق
حماربة»احلزب الوحيد الذي قتل العديد من املقاومني منهم الروداين
وامل�ساعدي وغريهما .وحول عالقة احلركة مع امل�ؤ�س�سة امللكية �أو�ضح �أن
حزبه مل يكن عبد �أحد لكن «لوال العر�ش ملا كان املغرب موحدا ،والريف
ريفا و�سو�س �سو�سا وال�صحراء �صحراء» م�ضيفا �أن الأمازيغية ال يوجد
بها مرادفا للجمهورية بل هناك «اكليد» (امللك) فقط.
وبعد �أن تطرق �إىل القبيلة وما كنت تتميز به من نخوة وكرامة� ،أ�شار
�أحر�ضان �إىل �أن الأحزاب احلالية ما هي �سوى «قبائل كونت ب�شكل �سيئ»

اجلل�سة الثانية :الأحزاب ال�سيا�سية ،ف�ضاءات
املواطنة وجتديد التعاقد ال�سيا�سي
يف بداية هذه اجلل�سة التي �أدار �أ�شغالها ذ .حممد ال�صغري جنجار،
قدم ذ .عبد الرحيم امل�صلوحي �أر�ضية يف املو�ضوع ا�ستهلها بتقدمي
مقاربات و�صفها بالعلمية تنطبق على احلالة املغربية .ويتعلق الأمر
ملقاربة االنق�سامية ،والر�أ�سمال احلزبي ،واملقاربة الكارثوية.
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ويف هذا ال�سياق حتدث املتدخل عن �أ�سباب تقدم وتراجع الوزن
ال�سيا�سي واالنتخابي للأحزاب املغربية ،م�ؤكدا �أن هذا الوزن يقا�س مبدى
ثقة املواطنني يف هذه الأحزاب   ،م�شريا �إىل ن�سبة الثقة لدى املغاربة
يف الأحزاب ال�سيا�سية منخف�ضة جدا ،ح�سب درا�سات �أجنزت بهذا
اخل�صو�ص ،مقارنة بدرجة الثقة التي تتمتع بها بع�ض م�ؤ�س�سات الدولة،
عك�س ما هو موجود يف البلدان الدميقراطية ،حيث حتظى امل�ؤ�س�سات
التمثيلية بثقة �أكرب لدى املواطنني� ،أكرث من امل�ؤ�س�سات الر�سمية.
كما حتدث �صاحب املداخلة عن عوامل ت�آكل الأحزاب ،م�ستعر�ضا
م�سار حزب االحتاد اال�شرتاكي ،الذي انتقل من اخليار الثوري املتمثل
يف معار�ضة النظام خالل ال�ستينيات� ،إىل املعار�ضة من داخل امل�ؤ�س�سات،
ثم امل�شاركة ال�سيا�سية� ،إ ّبان مرحلة التناوب التوافقي ،ليخل�ص �أن امل�شاركة
يف تدبري ال�ش�أن العام تعد من عوامل «الت�آكل احلزبي» ،ويف هذا ال�سياق
قام مبقارنة بني م�سار االحتاد اال�شرتاكي لقوات ال�شعبية و حزب العدالة
والتنمية« .حيث كان هناك خطاب معينّ  عندما كان عبد الإله بن
كريان ي�ست�شهدا بكتاب «معامل الطريق» ل�سيد قطب يوم كان منتميا
لل�شبيبة الإ�سالمية ،ثم �أ�صبح يعار�ض من داخل امل�ؤ�س�سات ،بعد انتمائه
�إىل حزب عبد الكرمي اخلطيب ،قبل �أن ي�صل �إىل رئا�سة احلكومة»،
ملمحا �إىل �أن ما ح�صل حلزب االحتاد اال�شرتاكي من
يقول امل�صلوحيّ ،
«ت�آكل» ،قد يتكرر مع حزب العدالة والتنمية.
وعن الأحزاب التي كان يطلق عليها «الأحزاب الإدارية»� ،أ�شار
امل�صلوحي �إىل انها كانت تظهر �إىل ال�سطح يف زمن الال ا�ستقرار ال�سيا�سي،
غري �أن بريقها �رسعان ما يخبو عندما تنتهي وظيفتها ال�سيا�سية.
وبخ�صو�ص  جتديد التعاقد ال�سيا�سي� ،أو�ضح املتدخل �أن �أزمة
الأحزاب املغربية ت�ستع�صي عن القراءات التي همت بخ�صو�ص �أحزاب
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ببلدان دميقراطية مثل ال�سويد حيث من املفرو�ض �أن تكون التعددية
احلزبية انعكا�سا للتنوع والتعدد على امل�ستوى الإيديولوجي .فالأحزاب
املغربية ال ينطبق عليها هذا الت�صور الأمر الذي ي�ؤدي بلقنة امل�شهد
احلزبي باملغرب .واعترب �أن احلل لهذه الأزمة يكمن يف يف التعددية
الع�شوائية من خالل مراجعة منط االقرتاع التي اعتربها يف الظرف
احلايل �أنها تكاد تكون �أهم من مراجعة الد�ستور باعتبار �أنها ت�سمح
بانبثاق حكومة من�سجمة ت�ضمن الو�ضوح يف امل�س�ؤولية واملحا�سبة.
وحذر يف الأخري من االعتقاد ب�أن املجتمع املدين قد ي�شكل بديال
للأحزاب ال�سيا�سية ،معتربا �أن الدميقراطية الت�شاركية ال  ت�سعى �سوى
�ضخ ال�رشعية يف م�ؤ�س�سات فاقدة لها
ومن جهتها تطرقت الأ�ستاذة خديجة الكور مبا�رشة �إىل مفهومي
املواطنة والتعاقد ال�سيا�سي ،حيث اعتربت �أن املواطنة حق �أ�سا�سي من
حقوق الإن�سان و�أ�سا�س  لبناء الدولة احلديثة ،م�ستعر�ضة ما جاء به
الد�ستور اجلديد يف هذا ال�صدد �سواء يف الت�صدير �أو يف الباب اخلا�ص 
باحلقوق واحلريات.
وتطرقت ع�ضو مكتب مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
�إىل التعاقد ال�سيا�سي باعتباره �أحد مبادئ الدولة احلديثة مت�سائلة عن
مدى التعاقد القائم يف بالدنا داخل احلزب بني �أع�ضائه ،التعاقدات
القائمة بني الدولة والأحزاب.
وت�ساءلت خديجة الكور حول �إن كان الف�ضاء احلزبي املغربي
ف�ضاء للمواطنة؟ وهل ي�ضمن حقوق املواطنة بالن�سبة للمنت�سبني �إليه؟
وهل تقوم الأحزاب املغربية بالت�أ�سي�س  ل�سلوكيات وقيم املواطنة يف
املجتمع املغربي؟
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كما �أكدت خديجة الكور �أن على الأحزاب املغربية �إذا �أرادت �أن تكون
ف�ضاءات للمواطنة �أن ت�سعى �إىل ا�ستعادة الثقة بينها وبني املواطنني ،و�أن
تكف عن الرتا�شق بالكلمات وتبادل االتهامات.
ّ
وبعد �أن �أو�ضحت �أن ال خالف يف جت�سيد الأعطاب ،تقدمت بعدد
من املقرتحات التي من �ش�أنها ت�أهيل امل�شهد احلزبي بل امل�شهد ال�سيا�سي
برمته وجعل الأحزاب ف�ضاءات فعلية للمواطنة والتعاقد ال�سيا�سي،
لتخل�ص �إىل �أن ت�أهيل احلقل احلزبي يتطلب انخراطا جماعيا يف �ضمان
�رشوط املمار�سة احلزبية الدميقراطية والتناوب الدميقراطي على ال�سلطة
واالنتخابات النزيهة فعال  ،كما يتطلب دعم الدميقراطية الداخلية و�سط
الأحزاب  ،ودعم انت�شار ثقافة �سيا�سية دميقراطية ،م�شرية �إىل �أن �رشائح
هامة من املجتمع �أ�صبحت تعرب عن نف�سها وعن مطالبها يف ف�ضاءات
الأحزاب غري حا�رضة فيها.
كما اعتربت ذة .الكور �أن ت�أهيل الأحزاب ال�سيا�سية ببالدنا يتطلب
جتاوز ما نحن ب�صدده من تر�سيخ لعدم الثقة يف الفعل والفاعل ال�سيا�سي،
م�شرية �إىل الأدوار الكربى التي ميكن �أن يلعبها الإعالم والدولة واملدر�سة
يف ت�أهيل م�شهدنا ال�سيا�سي.
من جهته حتدث الأ�ستاذ غ�سان ملراين يف تدخله عن عالقة الأحزاب
بال�شباب وامل�س�ألة االنتخابية ،حيث �أكد �أن جل الأحزاب املغربية ال 
تلبي حاجيات ال�شباب املغربي ،لذلك يلج�أ ال�شباب �إىل االنخراط �إما
يف جمعيات املجتمع املدين� ،أو التيارات الإ�سالمية ،م�ضيفا �أن غياب
ميتد �إىل اجلامعة املغربية ،حيث �أ�صبح الطالب
الت�سيي�س داخل الأحزاب ّ
املغربي بعيدا عن كل ما له عالقة بال�سيا�سة منذ �أزيد من ع�رشين  ،
با�ستثناء �شبيبات �أحزاب الي�سار اجلذري ،و�شبيبة العدل والإح�سان،
و�شبيبة العدالة والتنمية �إىل حد ما.
185

وتطرق غ�سان املراين يف تدخله �إىل عالقة الأحزاب املغربية مع
ال�شباب �أثناء احلمالت االنتخابية ،وقال �إن معظم الأحزاب ،با�ستثناء
حزب العدالة والتنمية ،ت�ستعني يف حمالتها االنتخابية ب�شباب ال عالقة
لهم بتلك الأحزاب ،معتربا �أن الو�ضع احلزبي املغربي مرتهال.
ورد الو�ضع احلايل للأحزاب املغربية �إىل �أنها مل تكن �أحزابا توا�صلية
حيث بنت �شعبيتها عل الن�ضال �ضد امل�ستعمر مت الن�ضال �ضد اال�ستبداد
الذي كان يقود �إىل االعتقال .وهو ما يف�رس يف نظر املتدخل �أنه مبجرد
ما انتفت هذه الأ�سباب تراجعت جماهريية الأحزاب ال�سيا�سية املغربية
و�أ�ضاف � ّأن م�س�ؤولية ذلك تعود �إىل الأحزاب املغربية ،يف ظل
غياب توا�صلها مع املواطنني ،حيث تغيب الأن�شطة ال�سيا�سية ،والندوات
التثقيفية وعمليات ت�أطري الأع�ضاء واملواطنني�  ،إ�ضافة �إىل �أن مقرات
الأحزاب ال تفتح �أبوابها �إال �أثناء احلمالت االنتخابية ،مما �أفقد املواطنني
حمل امل�س�ؤولية للدولة ،م�ؤكدا �أنها
امل�صداقية يف هذه الأحزاب .كما ّ
الفج
لعبت دورا كبريا يف متييع احلياة ال�سيا�سية عن طريق التزوير
ّ
لالنتخابات ،وخلق �أحزاب ال لون لها �إ�ضافة �إىل العمل على تر�سيخ فكرة
عدم جدوى الأحزاب،
ّ
احلل للخروج من هذه الأزمة يكمن يف عملية
واعترب املراين �إن
�إن�صاف وم�صاحلة تقوم من خاللها وزارة الداخلية بتقدمي اعتذار للمغاربة
عن كل التزوير الذي طال االنتخابات ال�سابقة ،وترفع يدها ب�شكل نهائي
عن االنتخابات ،كما على الأحزاب العمل مبنطق حديث ،وتعيد ربط
التوا�صل مع املواطنني ،وتعيد فتح مقراتها املغلقة.
ذ� .أحمد موقت ا�ستهل مداخلته بالت�سا�ؤل �إن كان املغرب يعي�ش
دميقراطية ي�سعى �إىل تكري�سها وتطويرها ،م�ؤكدا على «�أننا نعي�ش
عملية خروج من مرحلة ا�ستبدادية والدخول يف �إىل الدميقراطية» �أي �أن
املغرب يعي�ش يف منزلة بني منزلتني
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كما �أكد �أن الأحزاب بدورها تخرج من املرحلة الوطنية (الدفاع
عن اال�ستقاللية ،ال�رشعية التاريخية) �إىل مرحلة ما بعد الوطنية ،و�أن
ا�ستمرارها وتطورها يتطلب بناء �رشعية جديدة �أ�سا�سها متثيلية حقيقية
يف املجتمع وعدم االكتفاء بال�رشعية التاريخية.
وبعد �أن �أكد املتدخل �أن الأحزاب ال تعي�ش �أزمة بل خما�ضا حيث
تتغري طبيعة الأحزاب نحو قيامها على ال�رشعية التمثيلية� ،أ�شار موقت
�إىل �أن الأحزاب املغربية تواجه �إ�شكالية ا�ستقالليتها عن الدولة املركزية.
ومل يفرق يف ذلك بني الأحزاب املنبثقة عن احلركة الوطنية �أو الأحزاب
الإدارية التي �أ�صبحت بدورها تتمتع ب�رشعية متثيلية.
ومن جهة �أخرى تطرق املتدخل �إىل املعيار الإيديولوجي يف حتديد
طبيعة الأحزاب ال�سيا�سية ،حيث �أكد �أن الأحزاب ال�سيا�سية �أ�صبحت
تت�شابه يف اخلطاب والربامج ال�سيا�سية .ومما يزيد الأمر تعقيدا منط
االقرتاع الذي يكر�س بلقنة امل�شهد احلزبي ويحرم من االن�سجام املر الذي
ي�ؤدي بدوره �إىل �ضعف البنية احلزبية املغربية.
ويف �آخر مداخلة يف هذه اجلل�سة� ،أكد عبد العايل حامي الدين،
القيادي يف حزب العدالة والتنمية� ،إنه ال ميكن للمغرب �أن يبني دميقراطية
حقيقية بدون �أحزاب �سيا�سية ،م�شريا �إىل �رضورة �أن تتحمل الأحزاب
�أن تتحمل م�س�ؤوليتها ،يف ت�شييد الدميقراطية .و�أ�ضاف �أن الدميقراطية
هي �سريورة تدرجية بنائية تراكمية تتطلب مواكبة اجتماعية وفكرية
و�سيا�سية ،ولي�ست و�صفة جاهزة .واعترب �أن املغرب يعي�ش حاليا خما�ضا
يتوجب جتاوزها من �أجل
ي ّت�سم بوجود عدد من املعيقات البنيوية التي
ّ
االنتقال �إىل دميقراطية حقيقية.
وا�ستعر�ض  املتدخل طبيعة ن�ش�أة الأحزاب ال�سيا�سية املغربية،
وق�سمها �إىل ثالث مراحل ،مرحلة ت�أ�سي�س الأحزاب املنبثقة عن احلركة
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الوطنية ،التي ت�أ�س�ست بهدف املطالبة باال�ستقالل ومقاومة اال�ستعمار،
قائال �إن ت�أ�سي�س هذه الأحزاب �صاحبه غمو�ض منذ البداية يف عالقتها
بالدميقراطية ،حيث مل تع�ش دميقراطية داخلية منذ البداية ،وكان تعاين
من غمو�ض يف نظرتها �إىل دولة امل�ستقبل .ثم جاء بعدها ال�صنف الثاين
من الأحزاب ،التي كانت والدتها ب�شكل غري طبيعي ،لأنها وجدت
نف�سها م�ضطرة للعب دور املحافظ على التوازنات ال�سيا�سية بني الق�رص
واملعار�ضة ،ولي�س اال�ستجابة ملتطلبات املجتمع.
وبعد ذلك جاءت الأحزاب التي خرجت من احلركة الإ�سالمية ،والتي
احتاجت لوقت طويل من �أجل االنخراط يف احلياة ال�سيا�سية ،قائال �إن
هذه الأحزاب ما زالت يف حاجة �إىل �صريورة فكرية متوا�صلة.
وتطرق حامي الدين �إىل طبيعة النظام ال�سيا�سي املغربي ،وقال �إنه
ميثل عن�رص قوة من جهة ،باعتبار � ّأن ر�أ�س الدولة يف املغرب لي�س حمل
تناف�س انتخابي ،،بينما التناف�س يف املغرب ينح�رص حول من ير�أ�س ال�سلطة
التنفيذية ولي�س من ير�أ�س الدولة ،واعترب يف نف�س الوقت� ،أن طغيان
الطبيعية التنفيذية للم�ؤ�س�سة امللكية �أثر �سلبا على الأحزاب ال�سيا�سية،
�إذ � ّأن احل�ضور القوي للم�ؤ�س�سة امللكية يف ما هو تنفيذي ويومي ي�ؤثر
ب�شكل طبيعي ومنطقي على الأحزاب ،وي�ؤثر يف ثقة املواطنني يف
الأحزاب ال�سيا�سية.
و�أو�ضح �صاحب املداخلة �أن الد�ستور اجلديد جتاوز ثنائية امللك
الأحزاب ،غري �أن هناك ثقافة �سيا�سية قدمية ما تزال �سائدة ،حيث ما
يزال الإعالم العمومي يويل �أهمية كربى للأن�شطة امللكية ،فيما ال حتظى
�أن�شطة باقي امل�ؤ�س�سات بنف�س الأهمية ،معتربا �أن حاجة ما�سة لت�أقلم
للحياة ال�سيا�سية ال�رسيع مع الد�ستور اجلديد.
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وعند تطرقه �إىل طبيعة النظام االنتخابي يف البالد�  ،أ�شار من جهة
�إىل �أن القانون يعقد ت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية ومينح وزارة الداخلية
�سلطة وا�سعة يف الت�أ�سي�س واحلل ،و�أكد من جهة ثانية �إىل �أن هذا النظام
االنتخابي ي�ساعد على البلقنة ،معتربا �إن تغيري منط االقرتاع من �ش�أنه
�إيجاد حل لهذه امل�س�ألة ،كما نبه �إىل �أهمية تغيري ال�سلوك االنتخابي
للمواطن الذي غالبا ما ال يرتبط بامل�شاريع ال�سيا�سية.
ودعا حامي الدين �إىل عدم الرتدد يف الدخول �إىل الدميقراطية
كاملة اعتمادا على مقت�ضيات الد�ستور اجلديد.

اجلل�سة الثالثة التمايز الإيديولوجي والربناجمي
وق�ضايا التقاطب داخل امل�شهد احلزبي
كان ذلك عنوان اجلل�سة الثالثة التي دبر �أ�شغالها ذ .احلبيب الدقاق،
حيث قدم ذ.عبد اهلل �ساعف ورقة يف املو�ضوع ا�ستهلها ب�إعطاء ملحة
عامة عن م�سار ت�شكا الأحزاب املغربية التي انتقلت من  36حزبا حاليا.
و�أبرز �ساعف �أن ت�أ�سي�س هذه الأحزاب مل ي�أت عبثا بل خ�ضع ملنطق
تاريخي تداخلت فيها العديد من الأ�شياء من بينها احلزازات واالختالف
يف ق�ضايا التدبري والدميقراطية الداخلي .واعترب �ساعف �أن هذه التمايزات
لها عالقة بالعمق االجتماعي ،حيت �أن املغرب يتميز بتعددية اجتماعية
عربت عن نف�سها من خالل �أحزاب �سيا�سية متعددة.
ويف �سياق حديثه عن التعددية احلزبية تناول �صاحب املداخلة
طبيعة العالقة التي مت بنا�ؤها بني امل�ؤ�س�سة امللكية والأحزاب ال�سيا�سية،
حيث �أ�شار �إىل �أطروحة تفيد �أن الإقرار بالتعددية من طرف امللكية بعد
اال�ستقالل كان حماولة لتحييد �أحزاب احلركة الوطنية منذ البداية،
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باعتبار �أن امللكية �سعت من خالل �إقامة تعددية وظيفية �إىل الهيمنة على
احلقل ال�سيا�سي ،معتربا �أن هذا الر�أي ي�صطدم بواقع �أن التعددية احلزبية
يف املغرب �سابقة عن اال�ستقالل .ويف نف�س ال�سياق عرب املتدخل عن
حتفظه من الر�أي القائل ب�أن الأحزاب جمرد �أدوات يف ال�سلطة باعتباره
ميثل �أطروحة غري قوية جدا وغري من�سجمة مع الأحداث التي تبني �أن
هناك دينامية �سيا�سية خا�صة.
ومن جهة �أخرى �سجل عبد اهلل �ساعف �أن املوقف من النظام امللكي
كان �أحيانا وراء ان�شقاقات وت�أ�سي�س �أحزاب جديدة.
ويف �سياق حتليله لتطور التمايز الإيديولوجي والربناجمي للأحزاب
ال�سيا�سية يف املغرب �سجل �ساعف �أنه مع نهاية مرحلة احلرب الباردة
وانهيار االحتاد ال�سوفياتي بد�أ مفهوم الوثيقة الإيديولوجية يرتاجع ل�صالح
ما �أ�صبح ي�سمى بالربنامج املرحلي الذي �أخلى املكان بدوره ملفهوم
«الربنامج االنتخابي» وبذلك انتقلت الأحزاب من «احلزب الإيديولوجي
�إىل احلزب الوظيفي.
وذكر �ساعف ب�أنه خالل ت�شكيل حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان
اليو�سفي مت �إعداد ،بتوجيه من هذا الأخري وثيقة عن برامج الأحزاب
ال�سيا�سية يف تلك احلكومة .وقد تبني من خالل هذه الوثيقة �أن برنامج
احلزب الوطني للأحرار ال يختلف يف �شيء عن برامج الأحزاب الأخرى
امل�شاركة يف تلك احلكومة.
و�أ�ضاف �ساعف �أن الأمر ينطبق على حكومة بنكريان حيث هناك
متاثل كبري بني برامج الأحزاب امل�شكلة لها.
الأمر نف�سه ميكن ا�ست�شفافه من املذكرات التي رفعتها الأحزاب
ال�سيا�سية حلظة اال�ستعداد للتعديل الد�ستوري الأخري حيث �أن التمايزات
مل تكن جوهرية بل تخ�ص بع�ض التفا�صيل
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م�صطفى املعت�صم الأمني العام حلزب البديل احل�ضاري املحظور  ،
انطلق يف تعقيبه من الت�أكيد على انه لي�س  هناك متايز �إيديولوجي
وبرناجمي بني الأحزاب املغربية ،و�أكد �أن النقا�ش الدائر اليوم داخل ال�ساحة
ال�سيا�سية ،بني الفرقاء ال�سيا�سيني نقا�ش بئي�س.
وانتقد املعت�صم الفرقاء ال�سيا�سيني ،قائال �إنهم جعلوا من التعددية
ت�ضاد،
تنوع تعددية
ّ
احلزبية التي كان من املفرو�ض �أن تكون تعددي َة ّ
الأمر الذي �أفرز واقعا �سيا�سيا ي ّت�سم بـ«املراء ال�سيا�سي» واجلدال ال�سيا�سي
بني ه�ؤالء الفرقاء.
و تطرق م�صطفى املعت�صم عن الأزمة التي يعي�شها املغرب ،معتربا
�أننا نعي�ش زمن كل التحديات وامل�شاكل الكربى� ،أزمة داخلية م�ستع�صية
جدا ،مرتبطة بالهوية والأ�صوليات والتطرف واالرتهان باالقت�صاد
النيوليربايل ،كما �أنها مرتبطة بقرب املغرب من ب�ؤر املخاطر يف زمن
احلراك على ال�صعيد العربي والإ�سالمي...داعيا �إىل �رضورة البحث
عن جواب ل�س�ؤال :كيف ميكن اال�ستجابة ملتطلبات اجلماهري املتنامية
وجتنيب بالدنا خماطر ال�سقوط يف «الفو�ضى اخلالقة»؟.
و�أ�ضاف املعت�صم �أن الثوابت املغربية معروفة ومتفق عليها وذلك
يجب العمل على تفعيلها من �أجل بلورة ملكية ع�رصية من جهة وفهم
معتدل وو�سطي للدين الإ�سالمي.
واعترب �أمني عام حزب البديل احل�رضي �أن الربامج ال�سيا�سية بدون
م�رشوع جمتمعي ت�صبح جمرد برامج انتخابية .م�ؤكدا �أن التفاعل بني
اجلميع هو الذي �سي�سمح ببلورة امل�رشوع املجتمعي على �أ�سا�سه ميكن
للأحزاب ال�سيا�سية و�ضع برامج خا�صة بها.
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من جهته انطلق ذ .ميلود بلقا�ضي يف تعقيبه من الإ�شارة �إىل
غياب التوثيق لدى الأحزاب املغربية ،وقال �إنه قام ببحث يف �أر�شيف
الأحزاب الثمانية الأوىل يف املغرب ،فاكت�شف �أن هذه الأحزاب تعاين
من فقر فظيع على �صعيد التوثيق� ،إىل حد �أنها ال تتوفر على وثائق
م�ؤمتراتها ال�سابقة ،ما يفتح املجال للت�أويل واملغالطات ،وهو ما يجب
على الأحزاب حماية نف�سها منه.
وبخ�صو�ص  التمايز الإيديولوجي بني الأحزاب ،ت�ساءل بلقا�ضي
قائال :هل النظام ال�سيا�سي املغربي ي�سمح للأحزاب �أن تكون لديها
�إيديولوجيات م�ستقلة؟ ليخل�ص �إىل �أن الربنامج الثابت وامل�ستمر للأحزاب
هو برنامج الدولة� ،ضاربا املثل بالأمني العام ال�سابق حلزب اال�ستقالل،
عبا�س  الفا�سي« ،الذي قال عندما توىل حزبه قيادة احلكومة ال�سابقة
�إن الربنامج الذي �سيطبقه م�ستنبط من اخلطاب امللكي» ،م�شريا يف
نف�س ال�سياق �إىل ت�رصيحات رئي�س احلكومة ،عبد الإله بنكريان حيث
�رصح ب�أنه �سي�ستقيل من من�صبه �إذا طالبه امللك بذلك .كما ت�ساءل
بلقا�ضي عن جدوى االنتخابات والد�ستور اجلديد الذي �أعطى كثريا من
ال�صالحيات لرئي�س احلكومة.
وبعد �أن تطرق �إىل العديد من اجلوانب ذات العالقة بعدم التمايز
الإيديولوجي بني الأحزاب �سواء على م�ستوى اخلطاب �أو الربامج
ال�سيا�سية واالنتخابية �أو الت�رصيحات احلكومية �أو التوا�صل الإعالمي �أو
منط االقرتاع وما يفرزه من خريطة �سيا�سية خل�ص املتدخل �إىل �أن املغرب
يف حاجة �إىل �إعادة النظر يف الن�سق ال�سيا�سي ،م�شريا �أن لإ�صالح يبد�أ
من امل�ؤ�س�سة امللكية.
ويف مو�ضوع التمايز الإيديولوجي بني الأحزاب� ،أ�شار الأ�ستاذ �أحمد
مفيد� ،إىل �أن الأحزاب ال�سيا�سية املوجودة يف املغرب ،ورغم اختالف
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ت�سمياتها� ،إال �أنه ال وجود لأي متايز �إيديولوجي يف براجمها ،م�شريا
متت ،لكنها تقل�صت ب�شكل كبري .و�أرجع
�إىل �أن الإيديولوجية احلزبية مل ْ
الت�شابه بني الربامج االنتخابية للأحزاب املغربية �إىل تقل�ص  م�ساحة
الإيديولوجية� ،إىل درجة �أن بع�ض  الأحزاب �أم�ست تلج�أ �إىل مكاتب
الدرا�سات لبلورة براجمها .وبعد �أن تطرق �إىل جتربة الكتلة الدميقراطية
وجمموعة الثمانية مربزا نوعية التحالفات التي كانت قائمة بني �أع�ضاء كل
منهما دعا �أحمد مفيد الأحزاب املغربية �إىل تقدمي برامج تعرب عن هويتها
ور�ؤيتها اخلا�صة ،م�ضيفا �أن امل�شهد احلزبي يعاين من اله�شا�شة  ،وال 
ميكن �أن يحدث االنتقال الدميقراطي احلقيقي ب�أحزاب غري دميقراطية.

اجلل�سة الرابعة :احلكامة احلزبية
الدميقراطية الداخلية وجتديد النخب

وق�ضايا

قام بت�سيري هذه اجلل�سة ذ  :حممد �أوجار ،وقد �أر�ضية النقا�ش
فيها ذ .حممد ظريف الذي تناول مو�ضوع احلكامة احلزبية ،باعتبارها
ت�شتمل يف حد ذاتها على م�س�ألتي الدميقراطية الداخلية وجتديد النخب،
على م�ستويني ،و�صف الأول باملعلن والثاين بامل�ضمر.
فعلى امل�ستوى الأول �أكد �صاحب العر�ض �أن احلكامة احلزبية
باعتبارها منطا للتدبري الدميقراطي لل�ش�أن احلزبي من خالل املراقبة
وامل�شاركة وامل�س�ؤولية ،تت�أ�س�س على عن�رصين رئي�سني.
يتمثل العن�رص الأول يف التداول على امل�س�ؤولية احلزبية ا�ستنادا على
امل�رشوعية الدميقراطية (م�شريا �إىل �أن الأحزاب املغربية مل تتخل�ص بعد
من هيمنة امل�رشوعية التاريخية) التي ت�سمح باالنتقال من مفهوم احلزب
الوطني �إىل احلزب املواطن الذي ي�سمح باالحتكام �إىل الدميقراطية
الداخلية ويوفر ال�رشوط ال�رضورية لتجديد النخب ب�شكل طبيعي.
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�أما امل�ستوى الثاين فقد حدده حممد ظريف يف التدبري الدميقراطي
لالختالف .واعترب �أن ذلك يتطلب جتاوز ما يالحظ من غياب للثقافة
احلزبية الدميقراطية القائمة على االعرتاف باالختالف من جهة وعدم
االعرتاف بالتيارات داخل الأحزاب باعتبارها ظاهرة �صحية.
و�أو�ضح املتدخل �أن اجلانب امل�ضمر يف احلديث عن احلكامة يبتغي
�إ�ضفاء الفاعلية على الأداء احلزبي من خالل:
✓ ✓حتجيم الإيديولوجيا والتخلي عن امل�رشوع املجتمعي للحزب
لفائدة امل�رشوع ال�سيا�سي؛
✓ ✓التحول من احلزب العقائدي �إىل احلزب الربغماتي؛
✓ ✓تقوية القدرات التدبريية من خالل التوفر على �أطر قادرة على
تنزيل ت�صورات احلزب �إىل الواقع (ومن هنا تدخل الدولة لإحلاق
بع�ض الأطر ببع�ض الأحزاب)؛
✓ ✓تذويب الفوارق بني ال�سيا�سيني والتقنقراط ،حتى يتمكن ه�ؤالء
من تطبيق ت�صوراتهم بغطاء �سيا�سي.
وخل�ص ظريف �إىل القول �إن احلكامة احلزبية تندرج �ضمن م�رشوع
عام يعتمد الفعالية عو�ض امل�رشوعية ال�سيا�سية.
انطلق ذ .بن يون�س املرزوقي ،الأ�ستاذ الباحث بكلية احلقوق بوجدة،
يف تعقيبه ،من مالحظة عامة تهم جدلية الدولة والأحزاب ال�سيا�سية،
حيث الحظ �أن ما يحدث يف دول العامل الثالث ،على عك�س الدول
القوية ،هو �أن الدولة هي التي حتدث وتخلق الأحزاب ال�سيا�سية .وهناك
مناذج كرثة يف هذا ال�صدد ،حتى �أ�صبحنا نتحدث عن «حزب الدولة»
يف هذه املجتمعات ،وك�أن الأمر م�س�ألة عادية.
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وبعد هذه املالحظة� ،أثار الأ�ستاذ ثالث نقط اعترب �أنها ت�ستحق
الوقوف عندها الرتباطها الوثيق مبو�ضوع احلكامة احلزبية ،حيث �أ�شار
بخ�صو�ص  النقطة الأوىل �إىل �أن طبيعة النظام ال�سيا�سي القائم ت�ؤثر
ب�شكل وا�ضح على طبيعة احلكامة احلزبية .والحظ يف هذا ال�صدد
�أن يف املغرب ،ولعقود طويلة ،كانت الدولة تنتهج �سيا�سة بحث عن
الإجماع لتربير موقعها املركزي داخل املجتمع ،وباملثل كانت الأحزاب
ال�سيا�سية تبحث عن نف�س الإجماع اعتمادا على ن�ضالها الذي تعتربه
املعرب احلقيقي عن �إرادة «اجلماهري ال�شعبية».
ومع االنفتاح الدميقراطي� ،أ�صبح كل طرف يعمل على حتديد جمال
تدخل الآخر .ويف مقابل مطلب الإ�صالحات الد�ستورية وال�سيا�سية للأحزاب،
ردت الدولة ب�إ�صالح نظام الأحزاب ال�سيا�سية من خالل �إخراج تنظيم الأحزاب
ال�سيا�سية من نظام اجلمعيات ،وت�أثريه بن�ص قانوين يف مرحلة �أوىل ،قبل �أن
يتحول �إىل قانون تنظيمي يف مرحلة ما بعد د�ستور .2011
ومن هنا م�رشوعية الت�سا�ؤل حول �إمكانية فر�ض حكامة حزبية على
الأحزاب بن�ص قانوين؟
مقابل ذلك ،ت�ساءل املعقب هل ميكن لأحزاب غري دميقراطية� ،أن
تفر�ض على الدولة �إقامة دميقراطية قائمة على �أ�سا�س امل�ؤ�س�سات واحلق
والقانون؟ حيث اعترب �أن قاعدة «فاقد ال�شيء ال يعطيه» �صحيحة ب�شكل
كبري .فالأحزاب غري الدميقراطية ،ال ميكن �أن تفر�ض بنجاعة على الدولة
االنتقال �إىل دولة دميقراطية قائمة على االنتخابات النزيهة وامل�ؤ�س�سات
واحلق والقانون� ،إذا مل ت�ستطع تعبئة كل فئات املجتمع حول م�رشوعها
وفق �آليات دميقراطية.
� إن ت�رسيع عملية االنتقال الدميقراطي ،ميكن �أن تتم ب�آليات حزبية
دميقراطية ،مبنية على التداول على امل�س�ؤوليات احلزبية نف�سها ،واعتماد
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ال�شفافية عند عقد امل�ؤمترات ،وفتح اال�ست�شارات حول القرارات احلزبية
الهامة ،وهي عوامل قادرة على التعبئة ب�صفة �أو�سع ،وبالتايل�« ،إجبار»
الدولة نف�سها على اعتماد نف�س الأ�ساليب.
ثالثا� :ألي�س  انعدام الدميقراطية حزبية هو  ال�سبب الرئي�سي يف
التعددية احلزبية باملغرب؟
ويف نقطة ثالثة اعترب املرزوقي التعددية احلزبية ظاهرة �صحية ،و�أن
احلل الأ�سا�سي للحد من �آثارها ال�سلبية منها هو �أ�سلوب االقرتاع ل�ضمان
�أغلبيات من�سجمة لت�سيري ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية فقط.
ومن جهته نبه عبد العايل معلمي يف تعقيبه �إىل �رضورة ا�ستح�ضار
بع�ض مميزات الظاهرة احلزبية املغربية يف تناول مو�ضوعات احلكامة
والدميقراطية و�صناعة وجتديد النخب .و�أوجزها يف كون الظاهرة
مل تندرج يف احلالة املغربية يف �سياق التطور الثقايف واالجتماعي
واالقت�صادي كما هو احلال يف بالد ن�ش�أة الظاهرة ،بل ارتبطت بالن�ضال
الوطني لتحرير البالد من اال�ستعمار� ،أي �أنها ارتبطت باملقد�س ال�شيء
الذي انعك�س  على متثالتها للمفاهيم مو�ضوع هذه اجلل�سة ،هذا
بالإ�ضافة للتمايز احلا�صل بني بيئة دول الن�ش�أة والبيئة ال�سو�سيو ثقافية
املغربية والتي الزال فيها اخللط �سائدا بني املجال اخلا�ص واملجال العام،
بني املدين والروحي ،بني املعامالت واملمار�سات العقائدية.
كما �أ�شار �إىل �أن التجربة الإن�سانية �أثمرت �صنفني من الأحزاب،
�أحزاب ثورية – انقالبية و�أحزاب دميقراطية – انتخابية .واعترب �أن احلزبية
املغربية طبعها لب�س بني النموذجني ،ال�شيء الذي انعك�س على �أدائها
وتطورها وو�ضعها االعتباري �أي مكانتها يف املجتمع ،وكذا متثالت
�أع�ضائها على امل�ستوى الداخلي لأدوارهم و�أدوار خمتلف بنيات احلزب،
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وللمفاهيم من قبيل الدميقراطية الداخلية ،احلق يف االختالف ،احلكامة،
جتديد النخب ،...وخل�ص �إىل �أن املرحلة اجلديدة هي مرحلة الت�أهيل
�سواء تعلق الأمر بالأحزاب �أو بالدولة واملجتمع لالنتقال �إىل الدميقراطية
على قاعدة قيم احلداثة والعقالنية والتي بدونهما لن ي�ستقيم و�ضعنا
جميعا ولن ت�صحح متثالتنا ملفاهيم احلكامة احلزبية والدميقراطية
الداخلية وجتديد النخب.
ويف تعقيبها �أكدت ذة .ر�شيدة بنم�سعود �أن احلكامة احلزبية
تتطلب جتاوز االختالالت التي تعاين من الأحزاب ال�سيا�سية املغربية
والتي تعود �أ�سبابها �إىل :
✓ ✓التحوالت التي حدث يف املجتمع املغربي (النمو  الدميغرايف  ،
بطالة ال�شباب ،النزوعان القرابة) مل ت�ستطع الأحزاب متثلها
ومواكبتها؛
✓ ✓بروز و�سائط جديدة يف امل�شهد املغربي منها جمعيات املجتمع
املدين التي ا�ستقطبت العديد من الأطر احلزبية للجو الدميقراطي
الن�سبي التي ي�سودها؛
✓ ✓االنف�صال احلا�صل بني الفئات (االقت�صادية والثقافية
واحلقوقية )...داخل نف�س احلزب؛
✓ ✓املفارقة القائمة بني القوانني الداخلية واملمار�سة الفعلية؛
✓ ✓النزوع نحو  االنتقال من النخب ال�سيا�سية �إىل الأعيان ومن
الفاعلني ال�سيا�سيني �إىل زبائن االنتخابات؛
✓ ✓منط االقرتاع وما ي�سمح به من �رشاء الأ�صوات وال�ضمائر.
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واعتربت �أن التقومي احلقيقي لهذا الو�ضع وتوفري �رشوط احلكامة
الدميقراطية وجتديد النخب يتطلب مراجعة نقدية �شاملة للأحزاب
والبيئة التي ت�شتغل فيها الأحزاب مبا يف ذلك النزعة التحكمية التي
عو�ضت النزعة القمعية.
�أو�ضح ذ .احلبيب الدقاق من جهته �أن للأحزاب وظائف ومهام
خ�صها بها الد�ستور ،منها ح�سن تدبري ال�ش�أن احلزبي مت�سائال �إن كانت
الأحزاب حت�سن فعال تدبري �ش�ؤونها  ،بل وما املقيا�س الذي ميكن اعتماده
يف الوقوف على درجة هذه الأحزاب.
وبعد �أن �أ�شار �إىل �أن امل�ضمرات املرتبطة مبفهوم احلكامة احلزبية
كثرية ومتعددة ،توقف عند تطور الت�أطري القانوين للأحزاب ببالدنا
والذي ارتبط بتطور النقا�شات التي عرفتها ال�ساحة ال�سيا�سية املغربية
بخ�صو�ص  ت�أهيل و�إ�صالح امل�شهد احلزبي .ويف هذا ال�سياق �أعترب
�أن قانون الأحزاب ل�سنة  2011والد�ستور اجلديد يوفران �رشط االنتقال
من احلزب العقد �إىل احلزب امل�ؤ�س�سة الأمر الذي يري الدقاق �رضورة
احلر�ص عليه.
كما ت�ساءل هل يكفي �أن يكون احلزب تنظيما حمكما  ،م�شريا
بذلك �إىل ال�رشخ الذي مازال قائما بني والواقع واملطلوب  ،مت�سائال يف
ذات الآن �إن كانت الأحزاب تعتمد يف عملها على املرجعيات املعيارية
املتعلقة بالبعد احلقوقي والبعد التنظيمي الهيكلي ،والبعد الدميقراطي،
ف�ضال عن البعد التفاعلي.
كما تدخل يف هذه اجلل�سة ذ .ح�سن العلوي ليقدم عر�ضا موجزا عن
التقرير الذي �أجنزته الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة بر�سم ،2011-2010
والذي يندرج �ضمن عمل الهيئة املركزية على تعميق املعرفة املو�ضوعية
بظاهرة الف�ساد وتقييمها لآليات مكافحته وفق مقاربة �أفقية تكاملية،
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ومقاربة قطاعية تف�صيلية ت�ؤ�س�س  عليها الهيئة املركزية جمموعة من
التو�صيات يف �إطار النهو�ض بدورها االقرتاحي.
وقد �أبرز عر�ض  ذ .ح�سن العلوي �أنه يف �سياق حتديد مظاهر
الف�ساد حتدث التقرير عن اختالالت احلكامة احلزبية التي تعوق جناعة
العمل احلزبي وت�ؤدي �إىل تف�شي مظاهر الف�ساد بارتباط مع تدين
م�ستوى «احلكامة احلزبية» .وتتجلى هذه االختالالت ح�سب التقرير
يف حمدودية ت�أثري الرتبية ال�سيا�سية للأحزاب على الن�سيج االجتماعي
وت�أطري املواطنني وما يرتتب عنه من �ضعف التمثيلية وتر�سيخ ثقافة
العزوف؛ وعدم مراعاة مبد�أ التطابق بني الربامج احلزبية املت�شابهة وبني
املر�شحني امل�ؤهلني �أخالقيا ومهنيا لتنفيذها؛ وغياب �شفافية التدبري املايل
للأحزاب...
ومن بني املقرتحات التي وردت يف التقرير مقرتحات لتدعيم احلكامة
احلزبية ،وتتمثل يف ت�ضمني قانون الأحزاب مقت�ضيات تن�ص  على
امل�س�ؤولية املدنية للأحزاب يف ما يتعلق بجميع �أفعال الف�ساد املرتكبة
من طرف املرت�شحني لالنتخابات املنت�سبني �إليها؛ و�إلزام املجل�س الأعلى
للح�سابات بت�ضمني عمليات تدقيق احل�سابات يف تقرير خا�ص وبالعمل
على ن�رشه؛ و�إدراج الأحزاب ال�سيا�سية �ضمن الأ�شخا�ص  املعنويني
اخلا�ضعني لالخت�صا�ص الق�ضائي للمجل�س الأعلى للح�سابات
ومن جهته وتوقف حممد �أوجار يف تعقيبه عند م�س�ألة متويل
االنتخابات داعيا �إىل �إعادة التفكري يف النظام املتبع يف املغرب الذي
يحاكي ب�شكل �سيئ النظام الالتينو �أوربي .كما �أ�شار �إىل �أن الأحزاب
املغربية ،با�ستثناء العدالة والتنمية ال تتوفر على �آليات للحكامة املالية.
واعترب �أن �أهم التحديات التي تواجه احلكامة احلزبية تتمثل يف تدبري
199

عالقتها مع احلاكم  ،ومع املال ،ومع االنتخابات ،مبا يف ذلك تدبري
م�س�ألة التزكيات والتطبيع مع ظاهرة �رشاء الأ�صوات والف�ساد والفا�سدين؛
والالئحة الوطنية التي �أ�صبح التعامل معها كريع وامتياز حيث ت�ستعمل
فيها عالقات القرابة والزبونية.
ومل تفت �أوجار الإ�شارة �إىل �أن التقارير الدولية ت�شيد بالتجربة
االنتخابية يف املغرب ،غري �أن �أو�ضح �أن امل�شطل ميكن يف ما يجري يف
اخلفاء ،من قبيل فر�ض تقنقراط داخل الأحزاب معتربا �أن امل�شكل يكمن
بالأ�سا�س يف �أن الأحزاب ال�سيا�سية ال متلك املناعة الكافية لرف�ض هذه
الأحزاب كما �أ�أ�شار �إىل �أن احلزب العقائدي هو الأكرث تطورا يف جمال
احلكامة ببالدنا.
و�أكد يف نهاية هذه اجلل�سة �إىل �أن املطلوب بخ�صو�ص احلكامة
احلزبية لي�س �إنتاج خطاب حولها بل جعلها �آلية معيارية يف التدبري
الدميقراطي لل�ش�أن احلزبي وجتديد النخب.

اجلل�سة اخلام�سة :الفعل احلزبي داخل امل�ؤ�س�سات التمثيلية
والتنفيذية بني متطلبات النجاعة وثقافة امل�ساءلة.
عرفت هذه اجلل�سة ،التي �أدارتها الأ�ستاذة خديجة الكور� ،أربع
مداخالت يف املو�ضوع ،ا�ستهلها ذ.خالد النا�رصي الذي �أ�شار يف بداية
مداخلته �إىل �أن املغرب يف حاجة �إىل حوار حقيقي؛ �إذ ما يعرفه الآن هو 
جمرد منولوجات متعددة.
�أما بالن�سبة للنجاعة يف عالقتها بامل�ساءلة ،اعترب النا�رصي �أن امل�شهد
احلزبي املغربي يف حاجة �إىل تقعيد النجاعة باعتبارها مدخال رئي�سيا
لبلوغ الأهداف ،م�شريا �إىل �أن الهدف الأول للفاعل احلزبي هو ال�سلطة.
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وعلى �صعيد �آخر �أ�شار �إىل �أن جزءا هاما من الر�أي العام املغربي كان
ينتظر من حكومة عبد الرحمن اليو�سفي ،وكذا ال�ش�أن بالن�سبة للحكومة
احلالية برئا�سة عبد الإله بنكريان ،منبها �إىل االنتقال الذي وقع يف املجال
احلزبي من احلزب الإيديولوجي وظيفته بلورة منظومة نظرية متكاملة
ونهج �سيا�سة التنديد �إىل حزب احلكامة وحتمل م�س�ؤولية البناء .وحتدث
يف ارتباط يف ذلك عن تداخل وظائف املعار�ضة والأغلبية وا�صفا ذلك
بالرتامي على الوظائف .وهكذا يعترب �أن احلكومة احلالية لي�ست حكومة
�إ�سالمية ،كما �أن برناجمها لي�س برناجما �إ�سالميا .ويف الأخري وجه نداء
�إىل الفاعلني ال�سيا�سيني �إىل التحلي بالقدرة على حتليل الواقع يف تركيبه
وتعقيداته.
ذ .عبد احلميد بنخطاب كان ثاين املتدخلني خالل هذه اجلل�سة
حيث حدد منذ البداية �أن الوظيفة الأ�سا�سية للحزب لي�س هي ال�سعي
�إىل ال�سلطة فقط بل حتقيق العدالة االجتماعية بعد و�صوله �إىل ال�سلطة.
ويف تو�صيفه للواقع املغربي اعترب �أن ال�سلطة الفعلية توجد بني �أيدي
امل�ؤ�س�سة امللكية �أن الأحزاب ال تعمل �سوى على اقت�سام اتخاذ القرار.
ويف ارتباط بذلك ي�ؤكد املتدخل �أن معنى الفعل ال�سيا�سي ينتفي �إذا مل
يكن ب�إمكان الأحزاب قادرة على حتقيق براجمها االنتخابية .و�أ�ضاف
يف نف�س ال�سياق �أن ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�رشيعية ال متلكان
مقومات الفعل ال�سيا�سي.
وعلى �صعيد �آخر اعترب �أن الدميقراطية الفعلية تتطلب جتاوز العديد
من املعوقات املالحظة يف امل�شهد ال�سيا�سي واحلزبي ببالدنا ومنها كون
الربملان ال  يعترب مركزا لل�سلطة يف ال�سيا�سات املنتهجة ببالدنا ،كما
�أن الأحزاب احلكومية ال  متلك الإمكانيات القمينة بتحقيق �أهدافها
(احلديث عن احلزب ال�رسي والتما�سيح ،)...كما من العوائق الف�صل
201

القائم بني الأحزاب وما يجري فعال يف دواليب احلكومة ،وهو ما ي�ؤدي
�إىل فقدان الثقة يف الأحزاب الذي ي�شكل حمور الأزمة التي تعاين
منها حاليا.
ذ .فاطنة لكحيل ا�ستهلت مداخلتها ب�أ�سئلة تتعلق بامل�شهد احلزبي
ببالدنا ،حيث ت�ساءلت �إن كنا منار�س  تناوبا فعليا يف بالدنا ،وعن
الأ�سباب التي كانت وراء عدم �سن وتفعيل القطبية احلزبية.
كما الحظت باعتبارها رئي�سة جماعة قروية (عرباوة ،القنيطرة) �أن
املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية قد �أفقدت الأحزاب بو�صلتها ،خا�صة و�أن
العامل القروي حا�رض يف خطابات وبرامج الأحزاب غائب يف ممار�ساتها.
وا�ستندت يف ذلك �إىل جتربتها كرئي�سة للجماعة التي مل ي�سبق لها �أن
تلقت من احلزب �أي دعم �سوى ر�سالة تهنئة بنجاحها يف الفوز باملقعد
االنتخابي .وبعد �أن تطرقت �إىل املخطط اجلماعي للتنمية اعتربت �أن
التعوي�ضات املخ�ص�صة لر�ؤ�ساء اجلماعات وخلفائهم والكتاب ال ت�شجع
على العمل بنجاعة.
واعتربت عند حديثها عن النجاعة �أن قانون الأحزاب اجلديد ال 
يطبق يف ما عدا الرتحال احلزبي بالربملان .كما �أ�شارت �إىل �أن الفكر
ال�سيا�سي يعرف منعطفا كبريا ومن ثمة �رضورة التفكري بعمق يف ما
ي�ضمن جناعة العمل ال�سيا�سي واحلزبي ،مت�سائلة عن الدوافع التي كانت
وراء اقت�صار الأحزاب على ال�سعي �إىل ال�سلطة ،وتخلفها عن املعايري التي
ت�ضمن التواجد الوازن للن�ساء وال�شباب.
�أما ذ� .أحمد العراقي ،فقد ا�ستهل مداخلته الأخرية يف هذه اجلل�سة
بالت�أكيد على �أن ال جناعة بدون اقتناعنا بقدرنا على الت�أثري يف الفعل .كما
ال ميكن التطلع �إىل النجاعة دون تقبل حتمل امل�س�ؤولية يف ما يقع.
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و�أ�شار العراقي �إىل �أن الأجوبة املتداولة يف هذا ال�صدد تندرج �ضمن
تراكم العجز وا�ستفحاله ،معتربا �أنه ال بد من االنتقال من منطق التفاو�ض 
�إىل منطق الت�شاور والتفكري اجلماعي العميق يف و�سائل بلوغ الأهداف.
وينطلق يف قول ذلك من اخل�صائ�ص  الذي يعتربها �أنها متيز
العامل اليوم ،والذي ميكن اخت�صارها يف �سيادة املال على ال�سيا�سة منذ
�سنة  ،2008حيث انتقلت مديونية الأبناك �إىل مديونية املالية العامة،
و�سيدة املال و�أ�صحاب املال على القرار دوليا ووطنيا .ويتم ت�رصيف ذلك
من خالل من خالل متثيلية دميقراطية من �أجل تدبري ال�ش�أن العمومي
وفق خيارات الدولة امل�ضغوط عليها بدورها دوليا.
ومن ثمة يقول العراقي ال ميكن حما�سبة حزب على ممار�سة �سلطة
ميار�سها الآخر .ومن هنا �رضورة التوا�ضع والعمل على رفع التحديات
امل�ستع�صية كونية من خالل الت�شاور من �أجل ت�شييد امل�ستقبل من خالل
الآليات احلزبية التي لها �إمكانية اال�ستقاللية

كلمة ختامية
اختتم �أ�شغال هذه الندوة التي حظيت بتغطية �إعالمية وا�سعة ذ.
حممد احلبيب بلكو�ش رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
بكلمة عرب فيها عن �شكره وتقديره مل�ساهمة هذه النخبة من الفاعلني
ال�سيا�سيني واملدنيني والأكادمييني والباحثني وال�شباب والإعالميني يف
مو�ضوع يعتربه املركز يندرج يف �صميم ان�شغال املغاربة باعتباره ي�شكل
مدخال �أ�سا�سيا لتكري�س الدميقراطية يف البالد.
و�أو�ضح �أن اال�شتغال على مو�ضوع احلزب نابع من احلر�ص على
امل�ساهمة يف تر�سيخ املبادئ واملمار�سات الدميقراطية ببالدنا والتي تتطلب
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بال�رضورة �أحزابا قوية قادرة على �إنتاج الأفكار والإبداع يف املمار�سة
والقيام باملهام التي �أناطها بها الد�ستور حت�صينا للم�سار الدميقراطي.
وذكر احلبيب بلكو�ش بطموحات �شبيبات ال�سبعينيات والثمانينيات
من القرن املا�ضي مربزا �أن ما مت حتقيقه كان نتيجة ن�ضاالت وت�ضحيات
وتوافقات .كما �أكد �أن م�سار بناء الدميقراطية وتر�سيخها م�سار طويل
ومعقد ،ويتطلب نف�سا طويال.
وبعد �أن حتدث رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
عن احلراك ال�شعبي ببع�ض البلدان العربية وما عرفته القوى التي كانت
وراء هذه الدينامية من تهمي�ش� ،أكد على �رضورة التخلي عن البوليميك
يف التعامل مع ق�ضايانا امل�صريية ،وفتح نقا�ش �رصيح ومنتج حولها
�سواء تعلق الأمر بامل�شهد احلزبي �أو ال�سيا�سات العمومية �أو ت�أهيل
امل�ؤ�س�سات...
و�أ�شار بلكو�ش �إىل �أن تنظيم هذه الندوة ي�شكل مدخال للقاءات
�أخرى يعتزم املركز تنظيمها يف عالقة مبو�ضوع الأحزاب والفعل ال�سيا�سي،
من قبيل ال�شباب والعمل احلزبي ،والنخب والعمل ال�سيا�سي ...م�شريا
�إىل �أن هذه الندوة �أعطت الدليل مرة �أخرى على �أننا قادرون على التفكري
اجلماعي و�إنتاج �أفكار وت�صورات يف م�صلحة اجلميع.
تقرير من �إعداد الأ�ستاذ حممد بلوط
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الأحزاب ال�سيا�سية يف املغرب:

متطلبات التطوير وتكري�س االختيار
الدميقراطي
 15-13فرباير 2013

برنامج الندوة
الأربعاء  13فرباير
بعد الزوال)18:00 - 15:00(  :
اجلل�سة االفتتاحية
كلمة ال�سيد احلبيب بلكو�ش ،رئي�س  مركز درا�سات حقوق
الإن�سان والدميقراطية
كلمة ال�سيدة كري�ستينا بريك املمثلة املقيمة مل�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت
الرباط
كلمة ال�سيد �أحمد بوجداد ،رئي�س  �شعبة القانون العام والعلوم
ال�سيا�سية بكلية احلقوق (جامعة حممد اخلام�س�-أكدال)
2013

اجلل�سة الأوىل
�شهادات حول م�سار احلقل احلزبي املغربي
م�سري اجلل�سة  :عبد احلي املودن   
املتدخلون :
حممد اليازغي /حمجوبي �أحر�ضان  /موالي �إ�سماعيل العلوي/
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اخلمي�س  14فرباير
�صباحا :

2013

اجلل�سة الثانية
الأحزاب ال�سيا�سية ،ف�ضاءات املواطنة وجتديد التعاقد ال�سيا�سي
ت�سيري اجلل�سة  :حممد ال�صغري جنجار
تقدمي �أر�ضية النقا�ش  :عبد الرحيم امل�صلوحي
التعقيب  :خديجة الكور/غ�سان ملراين  /عبد العايل حامي الدين/
حممد موقت.
بعد الزوال :
اجلل�سة الثالثة
التمايز الإيديولوجي والربناجمي وق�ضايا التقاطب داخل امل�شهد
احلزبي املغربي
ت�سيري اجلل�سة  :احلبيب الدقاق
تقدمي �أر�ضية النقا�ش  :عبد اهلل �ساعف
التعقيب  :م�صطفى املعت�صم � /أحمد مفيد  /ميلود بلقا�ضي.
اجلمعة  15فرباير
�صباحا :

2013

اجلل�سة الرابعة
احلكامة احلزبية وق�ضايا الدميقراطية الداخلية وجتديد النخب
ت�سيري اجلل�سة  :حممد �أوجار
تقدمي �أر�ضية النقا�ش  :حممد ظريف
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التعقيب  / :بنيون�س مرزوقي /احلبيب الدقاق /ر�شيدة بنم�سعود/
موالي ح�سن العلوي /عبد العايل معلمي.
بعد الزوال
اجلل�سة اخلام�سة
الفعل احلزبي داخل امل�ؤ�س�سات التمثيلية والتنفيذية بني متطلبات
النجاعة وثقافة امل�ساءلة.
ت�سيري اجلل�سة  :خديجة الكور
مداخالت  :خالد النا�رصي   /موالي �أحمد العراقي /عبد احلميد
بنخطاب /فاطنة لكحيل .
اجلل�سة اخلتامية

املقرر العام :حممد بلوط
�سكرتاريا الندوة :نادية بلعتيق
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الفهر�س
الورقة التقدميية
الورقة التقدميية
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اجلل�سة االفتتاحية
كلمة الأ�ستاذ احلبيب بلكو�ش
كلمة الأ�ستاذة كري�ستينا بريك
كلمة الأ�ستاذ �أحمد بوجداد
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�شهادة الأ�ستاذ املحجوبي �أحر�ضان
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الأحزاب ال�سيا�سية :ف�ضاءات املواطنة وجتديد التعاقد ال�سيا�سي
مداخلة الأ�ستاذ عبد الرحيم امل�صلوحي
مداخلة الأ�ستاذة خديجة الكور
مداخلة الأ�ستاذ غ�سان ملراين
مداخلة الأ�ستاذ حممد موقيت
مداخلة الأ�ستاذ عبد العلي حامي الدين

51
57
63
69
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اجلل�سة الثالثة
التمايز الإيديولوجي والربناجمي وق�ضايا التقاطب
داخل امل�شهد احلزبي املغربي
مداخلة الأ�ستاذ عبد اهلل �ساعف
مداخلة الأ�ستاذ م�صطفى معت�صم
مداخلة الأ�ستاذ ميلود بلقا�ضي
مداخلة الأ�ستاذ �أحمد مفيد
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اجلل�سة الرابعة
احلكامةاحلزبيةوق�ضاياالدميقراطيةالداخليةوجتديدالنخب
مداخلة الأ�ستاذ حممد ظريف
مداخلة الأ�ستاذ بن يون�س املرزوقي
مداخلة الأ�ستاذة ر�شيدة بنم�سعود
مداخلة الأ�ستاذ احلبيب الدقاق
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الفعل احلزبي داخل امل�ؤ�س�سات التمثيلية
والتنفيذية بني متطلبات النجاعة وثقافة امل�ساءلة
مداخلة الأ�ستاذ خالد النا�رصي
مداخلة الأ�ستاذ عبد احلميد بنخطاب
مداخلة الأ�ستاذة فاطنة الكحيل
مداخلة اال�ستاذ موالي �أحمد العراقي
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