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هذا المؤلف الجمايع

< حسن طارق- سعيد بنيس

عبدالله  السي  الكبير  ألستاذنا  متواضع  تكرمي  على  اجلماعي،  املؤلف  ه��ذا  فكرة  تنهض   
ساعف.

بالغنى  متميز  وإن��س��ان��ي،  علمي  ملسار  عميقة،  كتحية  نفسه،  يقدم  أن  يريد  بذلك  ان��ه 
والتعدد، مسار يحضر فيه األستاذ عبد الله ساعف، بحيوات متجاورة وصور متداخلة: مناضال 
والدميقراطية.مثقفا  املواطنة  بأسئلة  منشغال  مدنيا  أملعيا.فاعال  جامعيا  ملتزما.باحثا  سياسيا 
والفلسفة،  القانون  بني  ينتقل بسالسة  غزيرا  العمومي.مؤلفا  احل��وار  نقديا حاضرا في ساحة 
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بني املعرفة النظرية والتحليل السياسي، بني القراءة اإلستراتيجية وسرد احملكيات، بني الكتابة 
العاملة والكتابة املتخيلة.

مسار من اإلبداع والتراكم، مطبوع بالتأسيس، في حقول العلوم االجتماعية، وعلم السياسة 
»املغربي«، وفي الدرس اجلامعي املنفتح على حتليل السياسات العمومية، وفي مجاالت النشر 
األكادميي، و الدراسات اإلستراتيجية.ومطبوع بااللتزام، من حيث تصوره للمعرفة في عالقة 
يومي  »كاختبار  »املدنية  وللسياسة  املدنية،  للممارسة  متثله  حيث  ومن  وباملواطنة،  باملجتمع 
املشروع  ولبناء  االجتماعية،  التنمية  ملسالك  لفتح  إنسانية  وكمغامرة  النظرية،  للفرضيات 

الدميقراطي من مداخله الثقافية واالجتماعية األكثر صعوبة وعمقا.
يساهم في هذا العمل، عديد من طلبة األستاذ عبد الله ساعف، وزمالئه، وأصدقائه في 
اجلغرافية  االم��ت��دادات  في كل  ومن خارجه،  املغرب،  داخ��ل  واحلياة، من  والسياسة  املعرفة 
الفضاء  بكل شساعة  م��رورا  االقليمي،  اجل��وار  دوائ��ر  إل��ى  العربي  احمليط  ؛م��ن  بها  اهتم  التي 

األورومتوسطي. 
اليزعم هذا العمل، أن يستعيد أثر األستاذ عبد الله ساعف، في كل صور حضوره البهي 
واملمتد:األستاذ، الباحث، الكاتب، الروائي، القائد اليساري، مدير مركزاألبحاث املرموق، 
الوزير في حكومة التناوب، ناشر مجلة »أبحاث« و«دفاتر سياسية«، مؤسس اجلمعية املغربية 
للعلوم السياسية، املناضل اجلمعوي، عاشق السينما واألدب والقراءة..، لكنه يطمح ألن يعبر 
عن نفسه كاعتراف مستحق، بأياديه البيضاء على أجيال من الباحثني، الذين تأثروا بحسه 
التقاسم  القوية بفضائل  الشباب، و بقناعته  العميق بدعم ومرافقة  بإميانه  الراقي،  األخالقي 

والعمل اجلماعي، وقدرته االستثنائية على اإلنصات واحلوار.
هذا الكتاب، هو في النهاية، التفاتة صداقة اجتاه رجل مفتون بالصداقات، و مجبول على 

الكرم اإلنساني.
شكرا...لك السي عبدالله.
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Témoignages شهادات

عبد اهلل ساعف...انصهار السيايس بالمفكر

< مصطفى الخلفي
وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة

جمعتني مع الدكتور عبد الله ساعف عالقة اجتمع فيها الشق العلمي بالسياسي والثقافي 
منذ أزيد من 20 سنة، ذلك أن عبد الله ساعف، وهذه قناعة راسخة عندي، ينتمي إلى شريحة 
املثقف السياسي أو املثقف العضوي، ساعف يشكل جزءا أصيال من شجرة من الشخصيات 
التي عرفها املغرب في تاريخه املمتد حيث ميتزج فيها الهم السياسي بلغة املصالح العليا للوطن 
مع الهم الثقافي مبقاربة تستجمع اإلشكاالت التاريخية التي تعترض الرقعة اجلغرافية للعالم 

العربي واإلسالمي.
كان أول احتكاك معرفي لي بعبد الله ساعف هو كتابه " Savoir et politique« وذلك في 
أواسط التسعينات من القرن املاضي. لقد عثرت على هذا الكتاب في اخلزانة البلدية ملدينة 
القنيطرة والتي كنت كثير التردد عليها في ذلك الوقت قصد املطالعة. وللحقيقة، أقول أنني 
استفدت من هذا الكتاب بشكل كبير على اعتبار أنه مينح للقارئ عدة معرفية وبحثية غنية. 
ذلك أن كتاب " Savoir et politique« يرصد، من خالل االشتغال على األطروحات اجلامعية 
السياسي  الواقع  بتحوالت  في عالقتها  باملغرب  السياسية  املعرفة  تطور  املغرب،  املنجزة حول 

ببالدنا.
لقد كان لدى ساعف هوس معرفي إيجابي بأثر البحث العلمي في العلوم االجتماعية على 
الواقع امليداني، بل واعتبار ذلك األثر هو االختبار احلقيقي للفرضيات واملناهج والنتائج العلمية 

املنبثقة من العلوم االجتماعية. 
إن هذا الهوس، الذي سيشكل إحدى السمات األساسية املميزة ملسار عبد الله ساعف، 
سيتجلى من خالل اشتغاله على مقاربة عدد من القضايا معرفيا، منها إشكالية الدولة الوطنية 
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واملجتمع املدني والسياسات العمومية ومسألة إدماج اإلسالميني في العمل السياسي وإشكالية 
اللغة. لقد كانت بعض هذه االجتهادات تؤدي إلى نوع من االحتكاك وسوء فهم لدى اآلخر. 
ذلك أن ساعف لم يكن يكتفي باملقاربات اجلاهزة أو السهلة، بل كان وهو منشغل باهتماماته 
األكادميية والسياسية واجلمعوية يرسم خطاطات ذات عمق معرفي، وتكرس خالل العقدين 

األخيرين بأفق استراتيجي واضح.
الذي   1997/1998 للمغرب  التقرير االستراتيجي  تعرفت على ساعف عن قرب من خالل 
يصدر عن مركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية. ويتوخى التقرير، الذي انطلقت 
واستقراء التغيرات التي شهدها املغرب داخليا وخارجيا على  رصد  أساسا   ،1995 جتربته سنة 
جميع املستويات، بشكل يستوعب جل وقائع وأحداث وحتوالت املرحلة التي يغطيها التقرير، 
لقد شاركت حينها في ورقة تخص احلركة الطالبية والتحوالت التي تعرفها اجلامعة املغربية مع 
بداية التسعينيات من القرن املاضي. واستمرت كتاباتي في التقارير التي أتت بعده متخصصا 
اإلسالمي  الفاعل  كان  التي  والتحوالت  اإلسالمية  للحركات  السياسي  السلوك  مقاربة  في 
يجتازها في تلك املرحلة الفاصلة من التاريخ املغربي وأيضا باعتبارها مرحلة دقيقة من تشكل 
اخلطاب السياسي والدعوي لإلسالميني املغاربة مبختلف توجهاتهم ومقاربتهم للوضع املغربي 

واإلقليمي والدولي.
لقد كانت جتربة ساعف مع إصدار التقرير االستراتيجي للمغرب من بني التجارب القليلة 
في املغرب التي استطاعت جمع ثلة من الباحثني املغاربة ومن مختلف احلساسيات الفكرية 
السياسية  للتحوالت  ق��راءة  أو سنتني يقدم  والسياسية من أجل تقدمي منتوج بحثي كل سنة 

واالقتصادية والثقافية واالجتماعية اجلارية في املغرب.
واستمرت عالقتي بالدكتور ساعف بشكل متدرج ومتصاعد وأنا أغوص في جغرافية البحث 
العلمي، باعتباره من أبرز العارفني بدروب البحث وإكراهاته وحتدياته وطرقه. حيث استفدت 
وحواراته  كتاباته  مختلف  من  وك��ذا  ساعف  للدكتور  املباشرة  التوجيهات  من  كبرى  استفادة 
اإلعالمية التي كانت دائما تنحو اجتاه بسط وجهات نظره مبقاربة علمية منهجية حتى وإن كان 
للوهلة األولى ال يدخل ضمن دائرة االستراتيجي والبعيد املدى. لقد تعلمت  املوضوع يبدو 
من ساعف مقاربة كل املواضيع ومختلف األسئلة، وإن كانت تبدو هامشية أو ذات أثر حلظي، 
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بعقلية بعيدة املدى ومستحضرا املنهج العلمي الذي يستوعب اإلشكالية وال يتصادم مع احمليط 
وال يغفل التحديات واملعيقات. 

هذا التمرين سيجد امتداداته في السلوك العلمي والسياسي لعبد الله ساعف في املرحلة 
التي سيلج فيها العمل السياسي املباشر في حكومة التناوب التوافقي التي قادها عبد الرحمان 
التي سيصدرها ساعف خالل  الكتابات  أيضا من خالل  النهج  هذا  كما سيتعزز  اليوسفي، 
العشر السنوات األخيرة رصدا للتحوالت االجتماعية التي شهدها ويشهدها املغرب قبل أو بعد 

الربيع العربي.
العلوم  في  العلمي  البحث  أث��ر  قياس  إل��ى  ساعف  العام سعى  الشأن  تدبير  مرحلة  خ��الل 
االجتماعية في مجال السياسات العمومية، وقد عمل حينها على خلق التوازن بني متطلبات 
نوع من  إيجاد  وقد جنح بشكل كبير في  العملي،  الواقع  وإكراهات  العلمي وحتديات  البحث 

التغذية املتبادلة بني إنتاجات البحث العلمي في العلوم االجتماعية ومتطلبات امليدان. 
في هذا اإلطار البد من اإلش��ارة إلى حلظة لن تنسى من ذاكرتي، ففي سنة 2005 حينما 
برنامج "دراس��ة  في  زائ��ر  األمريكية كباحث  املتحدة  الواليات  اجت��اه  املغرب  مبغادرة  أهم  كنت 
الكونغريس" للجمعية األمريكية للعلوم السياسية 2005 – 2006، قال لي ساعف " ال تنسى أن 
تؤرخ للتجربة" مما يعني أن ساعف حريص على التفكير في اآلخر في إطار جدلية " األنا بشكل 

جمعي واآلخر".
وزارة  مسؤولية  أحتمل  وأن��ا  والبحث  التفكير  مجال  في  ستتعزز  ساعف  الله  بعبد  عالقتي 
االتصال الناطق الرسمي باسم احلكومة، حيث أن حبل التواصل وتبادل احلديث عن مجريات 
األوضاع مغربيا وعربيا ودوليا يجمع بيننا باستمرار. كما أن التفكير في قضايا الصحافة واإلعالم 
والتصنيفات الدولية واملعايير الدولية في مجال التقييم شكل إحدى املساحات املشتركة للتفكير 

التي جتمعني بالدكتور ساعف.
الدراسات  مركز  نظمها  التي  الدولية  الندوة  في  االتصال  وزارة  شاركت  الصدد  ه��ذا  في   
2013 حتت شعار " حرية الصحافة في  نونبر  و16   15 يومي  االجتماعية  العلوم  في  واألب��ح��اث 
محك التقييم" وساهمت الندوة في توفير شروط إطالق حوار مع املنظمات احلقوقية الدولية 
حول حرية الصحافة في املغرب. كما شاركت وزارة االتصال كذلك في الندوة الدولية ملركز 
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الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية يومي 14 و15 نونبر 2014 حول تقييم حرية اإلعالم 
حتت موضوع "حرية التعبير والضمانات املؤسساتية، التشريعية والقضائية، مقاربة مقارنة". 
وقد كانت هاته اللقاءات مساحة للتداول والتفكير العميق جمعتني بالدكتور ساعف في قضايا 

التحوالت اجلارية في عالقتها بالتحديات التكنولوجية واإلعالمية املتسارعة في عاملنا اليوم. 
كخالصة ميكن القول أن عالقتي بالدكتور ساعف، والتي امتدت ألزيد من عشرين سنة، 
املواطن واملجال  القرب من  الشديد على جتسيد معنى  تواضعه اإلنساني وحرصه  فيها  ملست 
املدروس، كما ملست فيه نبل السياسي وهوسه بالعمق امليداني لكل ما هو فكري وبأثر البحث 
من��وذج مغربي  أب��رز  امليدان. إن ساعف، باختصار، ميثل  العلمي ذو األف��ق االستراتيجي على 
العمومية  السياسات  وأثرها على  العلوم االجتماعية  العلمي في  البحث  للمزاوجة بني  سعى 
ببالدنا، وأنا على يقني تام بأنه جنح خالل مسيرته في قياس ذلك األثر امللموس لنتاج البحث 

العلمي على امليدان. 
ولهذا يطرح تساؤل كبير: لو أن الدكتور ساعف تفرغ ملجال البحث العلمي األكادميي واستفرغ 
وسعه للتدريس في اجلامعة املغربية فقط، هل سيكون ذلك هو األفيد بالنسبة للواقع املغربي؟ 
البحث  بني  املزاوجة  أن  بامللموس  أب��رزت  لساعف  والعملية  العلمية  التجربة  إن  أق��ول، كال. 
ما  وهو  األثر  لقياس  إمكانات  أنتج  واجلمعوية  السياسية  الساحة  امليداني في  والفعل  العلمي 
السياسات  إنتاج  وفي  السياسية  املمارسات  في  وك��ذا  العلمية  املقاربات  في  إلى نضج  ي��ؤدي 

العمومية.
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يصعب، في الواقع، أن نكتب عن األستاذ عبدالله ساعف دون أن نستحضر أن هذا التمرين 
هو جتربة أخرى تنضاف إلى جتربة احلياة املديدة التي تقاسمنها مع الشخص، رفاقا وأصدقاء، 

وتصير الكتابة جزء من املشترك.
الكتابة عن ساعف هي كتابة عن رجل وإن كان ميتد بني فضاءات وجوده وتواجده املتعددة 
إال انه يضل هو هو، ليذكرنا بأن إكراهات مجاالت االشتغال ال ميكن أن تأثر على صفاء الطينة 
التي ُقد منها الشخص. فال ساعف رجل السياسة يؤثر على ساعف اإلنسان، وال حسابات 
السياسة تقلص من إرادة الرجل أو تعدم مفعول قناعاته وتصوراته. مثلما يظل ساعف مرتبطا 
باالنشغاالت اجلزئية التي يفرضها الشرط اإلنساني، لغة وتفكيرا، مهما سما الفكر في علياء 
التجريد والتنظير. كما أن تعدد االنشغاالت واألسئلة احلارقة هو ما يفسر غزارة اإلنتاج الفكري 

وزحفه على أكثر من حقل معرفي. 
ورغم ذلك، ال ميكن أن جنعل من البساطة والوفاء لقناعات الذات مدخال وحيدا، وإن كان 

ذا داللة كبيرة، للحديث عن الشخص.
يعد عبدالله ساعف من املفكرين القالئل الذين كتبوا في جميع املجاالت والتخصصات 
واحلقول املعرفية )علم االجتماع، الفلسفة...(، مما يجعل منه مفكرا موسوعيا غطى مرحلة 

متعددة بتناقضاتها وإشكاالتها وآفاقها..
إنه رجل وهب حياته، بزهد وتفان، للتفكير في قضايا وطنه بحب وعقل ومعرفة، فأسس 
باحلقل  املرتبطة  القضايا  مختلف  تناول  حيث  السياسة،  علم  في  جديدة  مدرسة  ه��ذا  بكل 
السياسي من كل جوانبها، مبا فيها الرسائل التي تبادلها إما مع مفكرين أو وزراء سابقني أو 
رفاق سابقني. كل هذا أعطى لهذا املنتوج الضخم واملتعدد بصمة خاصة هي بصمة عبد الله 

ساعف.
إن إعداد كتاب حول عبدالله ساعف، اإلنسان، رجل السياسة، الباحث واملفكر، وإن كان 
ميثل إحدى الفرص إلعادة اكتشافه، فهي، بكل تأكيد، مناسبة ال ميكنني، من موقع الصديق 

والرفيق، إال أن أنخرط فيها من دون شروط وال طقوس وال ترتيبات.
أملي أن يرقى املكتوب إلى مستوى املكتوب عنه، وإن كنت متيقنا من أن كل من ساهم في 

إجناز هذا العمل يوجد في املوقع املناسب للكتابة عن صديقنا املشترك.
< عبد القادر أزريع

رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرباط القنيطرة
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عبد اهلل ساعف، هدوء ويقظة

< كمال عبد اللطيف

الله ساعف شروط احلياة اجلامعية في نهاية ستينيات ومطالع  جمعتني مع الصديق عبد 
الدراسة، رغم أن شروط  فترة  بيننا تعارف مباشر في  املاضي، ولم يحصل  القرن  سبعينيات 
رت سياقات تكويننا اجلامعي، وساهمت في  َبات فكرية وسياسية أطَّ لقائنا فيها صنعت مركَّ

بلورة جوانب من طموحاتنا في البحث وفي احلياة. 
ان��خ��راط��ن��ا م��ع��ًا ف��ي ع��الق��ة مشتركة وودٍّ م��ش��ت��رك، ح��ص��ل ف��ي منتصف  أذك���ر ج��ي��دًا، أن 
الثمانينيات، وكنا إذ ذاك قد استأنسنا قلياًل بالتدريس في اجلامعة، وببعض قواعد وأوليات 
الكتابة والبحث، دون إغفال اإلشارة إلى احلس السياسي الذي استوعبنا جوانب من دروسه 
في الفترة اجلامعية، ولم يعد بإمكاننا التعامل مع قضايا املجتمع والعالم بدونه. أذكر أنه زارني 
في كلية اآلداب مع بعض زمالئه من هيئة حترير مجلة أبحاث، التي كان يشرف عليها، وذلك 
لطلب املساهمة في أحد أعداد املجلة. وإذا كنت أذكر جيدًا، فقد طلب مني الكتابة عن اجلزء 
األول من مشروع نقد العقل العربي للمرحوم محمد عابد اجلابري، وكان هذا اجلزء قد صدر 
سنة 1984. ومنذ ذلك الوقت وقد مضى على احلادثة املذكورة ما يزيد عن ثالثني سنة، لم 

تنقطع صلتي به. 
ساهم األفق االجتماعي واجلامعي والسياسي، كما ساهمت عوامل أخرى عديدة ترتبط 
لت العناصر املذكورة في مجموعها  بالتدريس والبحث اجلامعي في إسناد وتعزيز عالقاتنا، وشكَّ
َزة لنوعية العالقة التي رسمنا معًا كل بطريقته وكل بطبائعه اخلاصة، حيث ُنِقرُّ  اللُّْحَمة املَُعزِّ
اليوم معًا وبكثير من االعتزاز واحلبور بنوعية العالقة التي جمعتنا، والتي نسجنا بيننا بكثير من 

الصفاء واملودة والتقدير.
ُد  أدركت خالل العقود التي َمرَّت أن األخ عبد الله ساعف يتمتع بكثير من املزايا، وَسُأَعدِّ
بعضها في إشارات سريعة ليس مجاملة، بل تقديرًا ملعطيات صنعت كثيرًا من اإليجابية والقوة 
في نوعية احلضور الذي امتلكه سواء في فضاء اجلامعة والبحث، أو في فضاء املشهد السياسي 

اليساري في مغرب العقود األربعة املاضية.
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َدة، إنه  ُيْقِنع من يرتبط به أو ينسج معه عالقة صداقة محدَّ الله ساعف أن  يستطيع عبد 
يتميز بجملة من الفضائل، من أبرزها نذكر على سبيل التمثيل فضيلتي: الهدوء، واليقظة. 
د نفسه على كثير من البطء  ُنعاِين هدوءه حتى عندما يكون الرجل في مواقف صعبة، فقد َعوَّ
التي  الفعل املطلوبة في سياقات مختلفة. وما يعزز في نظرنا فضائله  والتباطؤ في بلورة ردود 
في  تبينت  وقد  يحاورهم،  أو  معهم  يعمل  ملن  لالستماع  وقابليته  قدرته  بعضها،  إلى  أشرنا 
إنها تالزمه  التي مينحها خلاصية االستماع،  امللفات، األولوية  غمرة انشغالنا املشترك ببعض 
في أعماله اجلمعوية والسياسية، كما الزمته في اللحظات التي اقترن فيها إسمه مبسؤوليات 
هامة في حكومة التناوب التوافقي في بالدنا، حيث اختار أسلوبًا في العمل َحِرص فيه على 
إشراك املتعاونني معه في ترتيب القضايا وامللفات، بصورة ُتظهر كثيرًا من قدراته في مواجهة 

اإلشكاالت املرتبطة بالقطاع الذي أُْسِنَد إليه تدبيره في حكومة عبد الرحمن اليوسفي.
القربى  م��ن  إي��ج��اد ص��الت  على  ك��ان حريصًا  الساعف  الله  عبد  األخ  أن  انتبهت الح��ق��ًا 
والتعاون بني الكليات والتخصصات في اجلامعة، وعندما كان يتحمل مسؤولية شعبة القانون 
اخلاص والعلوم السياسية في كلية احلقوق، حيث كان يحرص على أن ُنقدم أعمال الزمالء من 
شعبة الفلسفة بكلية اآلداب داخل كلية احلقوق، وقد جنح في تقدمي أعمال املرحوم اجلابري 
كاملة داخل الكلية، كما قدم أعمااًل أخرى وذلك بحكم حرصه الشديد على توسيع وتقريب 
مجاالت البحث وتكاملها. وميكن أن نالحظ انعكاس هذه اخليارات في البحث واجلامعة على 

مجمل آثاره وأعماله الشخصية.
أما فضيلة اليقظة فتبنينّ مالمحها في أبحاثه ومنجزاته في مجال الفكر والثقافة املغربية. 
السريع  احل��دس  م��ن  ُت��ْف��َه��َم كنوع  أن  هنا، ال يجب  امل��ق��ص��ودة  اليقظة  أن  التوضيح  م��ن  والب��د 
رَْبة التي كان عبد الله  َمرُّس والدُّ واملفاجئ، إن اليقظة التي نشير إليها هنا ُتعبِّر عن أشكال التَّ
ساعف يحرص عليهما في كل ما يفعله، فهو ال يتردد كثيرًا، يتوقف، يسكت، يغمغم، لكنه 
العمل  التنظيم وفي  البحث وفي  السياق، أطلق مبادرات عديدة في  يتراجع. ضمن هذا  ال 
استراتيجيًا  تقريرًا  إص��دار مجالت وصحفًا، كما أصدر  واجلمعوي، كما حِرص على  املدني 
سنويًا ومجلة متخصصة في العلوم السياسية، وما زال ُيصدر سالسل من الكتب بعضها من 
تأليفه وكثير منها من تأليف زمالئه وطلبته، وفي غمرة كل هذا كنت أتابع أعماله باعتزاز، دون 

أن يفوتني االنتباه إلى استماتته وصبره وتفانيه الدائم في العمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التواضع  معنى  الرجل  الله ساعف، علمني  أستاذي عبد  مع  قوية  تربطني عالقة صداقة 
في املجال املعرفي، وكيف أكون مستمعا أكثر مما أتكلم، ميكن لي أن أدعي أنني واكبت جل 
بدايات  منذ  األق��ل  على  الله،  عبد  وأست�اذي  أخ��ي  بن�اها  التي  العلمية  واملشاريع  املؤسسات 
العلوم  في  واألب��ح��اث  ال��دراس��ات  فمركز  أب��ح��اث،  مجلة  إنشاء  منذ  املنصرم  القرن  ثمانينات 
متعدد  الله ساعف  عبد  أن  أعتبر  الخ.  السياسية...  للعلوم  املغربية  واجلمعية  االجتماعية، 
والعالقات  ال��دول��ي  والقانون  السياسة،  علم  بني  ت��ت��راوح  العلمية  واهتماماته  التخصصات، 
القانون... وفلسفة  العمومية،  السياسات  وحتليل  السياسية،  السوسيولوجية  إلى  الدولية، 
التي  واألبحاث  أطرها،  التي  واألطروحات  الرسائل  الهائل من  العدد  الخ، يشهد على ذلك 
أصدرها... الخ. تكرميا لهذا الهرم العلمي الذي من حق املغرب أن يفتخر به أساهم مبوضوع 

أرى أنه يحظى باهتمام أستاذي احملترم.
< علي كريمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقدم مساهمتي في هذا املؤلف اجلماعي حتية وتكرميا إلى األستاذ واملفكر البروفيسور عبد الله 
ساعف تقديرا للجهود التي بذلها في التدريس والبحث ومساهماته العلمية والثقافية واجلمعوية. 
إن الدكتور ساعف جتربة طويلة وحنكة متينة’ أعطى الكثير’ وبحث وكتب في ميادين مختلفة 
مارس فيها النظر والعمل، وكتب في الرواية ولقن في حقوق اإلنسان’ وأطر عددا كبيرا من طلبة 
جامعة محمد اخلامس وغيرها’ حتذوه في ذلك الوطنية الصادقة ’ فأصبح مساره حافال وعطاؤه 
والثقافية  العلمية  األوس��اط  مختلف  احترام  بذلك  نال  قويا’  وانضباطه  هادفا  والتزامه  متميزا 
والسياسية سواء داخل املغرب أو خارجه. عرفته بكلية احلقوق بالرباط وعملت حتت إشرافه 
املتميز إلعداد دكتوراه الدولة في نفس الكلية’ وعملت معه في كلية احلقوق باحملمدية حيث 
الدراسات  ’ كما عملت معه في مركز  وزي��را  الوطنية حيث كان  التربية  كان عميدا’ وب��وزارة 
واألبحاث في العلوم االجتماعية الذي أسسه في منتصف التسعينات من القرن املاضي والذي 
التي  السياسية  للعلوم  املغربية  املغربي سنويا’ وفي اجلمعية  التقرير االستراتيجي  تولى إصدار 
أسسها وخصها باهتمام كبير’ وعملت بجانبه باللجنة االستشارية ملراجعة الدستور، ومازلت 
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أعمل معه كلما سمحت الظروف بذلك. في جميع هذه احملطات، ملست فيه اإلنسان النبيل 
ال��دؤوب، وسيلته تنوع رواف��ده وصرامة منهجه وتواضع  واملفكر الدقيق املتبصر املومن بالعمل 

شخصه وبعد نظره..
< أمينة المسعودي

أستاذة بجامعة محمد الخامس
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
الرباط - أكدال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأنهم بصدد  ليخبرني   2015 عندما اتصل بي األستاذ سعيد بنيس في بداية شهر مارس 
اتخاذ مبادرة مهداة لألستاذ عبد الله ساعف مقترحا علي املشاركة في هذه املبادرة عبر تقدمي 

شهادة في املوضوع، فوجئت بهذا االتصال لعدة أسباب:
اجلوانب، مثل  فذة متعددة  أق��دم شهادة في شخصية  أن  ببالي  أب��دا  لم يخطر  أنه  أولها، 
األستاذ عبد الله ساعف، بالرغم من أنني عملت بجانبه فترة تزيد عن أربع سنوات ونصف، 
فهو األستاذ املتميز والباحث العميق وهو الناشط اجلمعوي والكاتب واحملاضر الذي جتده في 

العديد من اللقاءات والندوات الهامة التي تقام داخل املغرب وخارجه.
ثانيها، أنه لم يسبق لي أن قدمت شهادة مكتوبة في شخصية من عيار األستاذ عبد الله 
ساعف، صحيح أنني قدمت أو “دفعت” إلى تقدمي شهادات في بعض الزمالء واألصدقاء، 
ولكنها كانت دائما شهادات”شفوية” تلقائية ال أحضرها، وبالتالي أجد العذر دائما، مع نفسي 
ومع اآلخرين، فيما يشوبها من نقص وعدم إملام مبختلف جوانب ومزايا املعني بها )باستثناء 

شهادة في أحد أساتذتي،األستاذ أحمد اللعبي،أطال الله عمره، كتبتها بعد أن قدمتها(.
ثالثها، أنني لم ألتق باألستاذ عبد الله ساعف، بشكل مباشر، إال عندما أسندت له، في 
مارس 1998، حقيبة الوزارة املكلفة بالتعليم الثانوي والتقني في ظل حكومة التناوب. نعم، 
لقد سبق لي أن قرأت لألستاذ عبد الله ساعف، ما كان ينشر له في اجلرائد،وكان آخره، ما 
صدر في حلقات في جريدة االحتاد االشتراكي، على ما أذكر، حول جنرال من أصل مغربي 
شارك في حرب فيتنام إلى جانب هوشي منه، ولكنني لم أكن أدرك ما كان يتمتع به من مكانة 
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رفيعة في احلقل الثقافي والسياسي واالجتماعي واجلمعوي واألكادميي، ومع أنني لم أستطع أن 
ألم سوى بجزء يسير من ذلك خالل فترة األربع سنوات ونصف التي عملت فيها معه وهو وزير 
مكلف بالتعليم الثانوي والتقني أوال، ثم وزير للتربية الوطنية ضمن النسخة املعدلة من حكومة 
التناوب، فإنني اكتشفت فيه مزايا أخرى من أهمها قدرته الكبيرة على العمل، فهو في بعض 
األيام كان يشتغل ما بني 18 و20 ساعة دون كلل، فضال على حرصه على اختيار أسلوب العمل 
اجلماعي كنهج للتدبير، ساعده على ذلك ما كان يتمتع به من هدوء ومن قدرات على القيادة 

وتوزيع العمل والسرعة في جتميع اآلراء واملقترحات وإعادة التركيب ثم احلسم.
باإلجنازات على عدة  غنية  األرب��ع سنوات ونصف، على قصرها، كانت  فترة  أن  رابعها، 
مستويات، فاألستاذ عبد الله ساعف لم يكن يتوقف عن العمل في مجال مسؤوليته احلكومية 
كوزير في حكومة التناوب، وفي ذات الوقت لم يتوقف أبدا عن ممارسة أنشطته األخرى كأستاذ 
بكلية احلقوق، وكعالم اجتماع يرصد الظواهر التي يصادفها في حياته اليومية ويعيد صياغتها، 
أو ككاتب ال يكاد يفرغ من حترير مقال أو بحث أو إنهاء دراسة أو كتاب حتى ينخرط بتلقائية 
في كتابة عمل آخر،أو كفاعل جمعوي ال يهدأ وال يتعب، أو كسياسي ميارس السياسة في 
احلزب التي ينتمي إليه، أو كشاهد يسجل بشكل دقيق ما كان يجري في الساحة السياسية 

من أحداث وما كان يعتريها من تقلبات.
كل هذه األسباب وغيرها جعلني أتهيب مما طلب مني وأتردد كثيرا في اإلقدام على “مغامرة” 
قد أستطيع تلمس مداخلها ولكنني قد ال أضمن نهايتها وخاصة مساراتها وخالصاتها، وزاد 
من تهيبي وترددي أن األستاذ سعيد بنيس لم ميهلني سوى بضعة أيام لتقدمي العمل، مخبرا 
إياي أنه تقرر جتميع اإلنتاجات في بحر هذا األسبوع، األسبوع األول من شهر مارس. قلت 
لألستاذ سعيد بنيس، يسعدني اتصالكم، سأحاول... وأتصل بكم. ذلك أنني وإن كنت 
بإجناز  التزاما  نفسي  على  أقطع  أن  أستطع  لم  فإنني  باملكاملة  االعتزاز  من  بالكثير  قد شعرت 

املطلوب.
لقد انتابني، وأنا أقلب املوضوع من عدة جوانب، شعوران:

· شعور أول، يلح علي بتلبية الطلب باعتبار ما أختزنه من ذكريات عن األستاذ عبد الله 
ساعف يتداخل فيها الوزير املسؤول والباحث الراصد واإلنسان اإلنسان، خاصة وأن الفترة التي 
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تولى فيها املسؤولية احلكومية لم تكن فترة عادية في تاريخ املغرب املعاصر. لقد كان اجلو العام 
الذي هيمن على والية حكومة التناوب في بداياتها، على األقل، مشحونا بانتظارات الشعب 
املغربي عامة واألسرة التعليمية خاصة، انتظارات يغلب عليها األمل والتفاؤل للخروج بالبالد 

من األزمات احلادة التي كانت تتخبط فيها.
إيفاء األستاذ ساعف  أنني لن أمتكن من  · وشعور ثان، مشوب باالنقباض والتحفظ من 
حقه، واخلوف من أن أقدم شهادة ناقصة أو مبتورة ال تعكس مكانته وقيمته الفكرية والثقافية 

وإشعاعه.
إلى  األول  على  الثاني  الشعور  يسيطر  أن  من  التهيب  ودفعني  والتردد  التفكير  أرقني  لقد 

توجيه الرسالة التالية إلى األستاذ سعيد بنيس يوم األربعاء 03 مارس 2015:
السيد  والباحث  والوزير  األستاذ  لتقدمي شهادة في حق  بي  اتصالكم  بداية على  أشكركم 
عبد الله ساعف، وإذ أقدر هذه االلتفاتة الكرمية وهذا الشرف الذي حظيت به من طرفكم، 
فإنني أرجو أن تسمح لي بعض الظروف الطارئة وأن يسعفني الوقت لتلبية هذا االقتراح، فتقدمي 
شهادة في األستاذ عبد الله ساعف الذي أكن له الكثير من التقدير واالحترام والذي كان لي 
شرف العمل معه ملدة خمس سنوات، تتطلب مني باإلضافة إلى صفاء الذهن، الكثير من 

التركيز حتى أستطيع استرجاع العديد من الذكريات وجتميعها وترتيبها.
بعد ذلك مباشرة، تلقيت من األستاذ سعيد بنيس اإلجابة التالية:

كل الشرف لنا أن تشاركنا في األعمال املهداة لعبد الله ساعف، نحن في انتظار مشاركتكم 
والسياسية  العلمية  التجربة  من  آخر  العمل ستنير جانبا  هذا  في  مشاركتكم  العزيز،  سيدي 

ألستاذنا الفاضل عبد الله ساعف، حتياتي.
هي إذن إجابة لبقة تدعوني إلى املشاركة في هذه املبادرة.

لم يبق لي مجال للتردد وعلي أن أشرع في العمل دون تلكؤ.
إلى شهر مارس  تعود  الذكريات  أمامي أشرطة من  للموضوع، مرت  أفكر في مدخل  وأن��ا 
1998، كان أولها لقائي باألستاذ عبد الصمد بلكبير الذي عرفته من خالل جريدة تربوية كانت 

يحضرون  الذين  للمترشحني  موجهة  أذك��ر،  ما  »اجلامعة«،على  بعنوان  مراكش  مبدينة  تصدر 
امتحان البكالوريا، ثم عندما كان نائبا برملانيا سنوات التسعينات. كان يزورني من حني آلخر 
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باملكتب لطرح بعض القضايا أو لتقدمي بعض االقتراحات أو ملناقشة الوضع التعليمي خاصة 
بعض توقف أشغال اللجنة البرملانية إلصالح التعليم.

التقيت باألستاذ عبد الصمد بلكبير في أحد أيام شهر مارس 1998 أمام أحد مقاهي شارع 
الله ساعف سيعني في  بأن األستاذ عبد  للجلوس وأخبرني  بالرباط، دعاني  محمد اخلامس 
إسماعيل  م��والي  األستاذ  هو  املقترح  الوزير  أليس  االستغراب:  من  بشيء  له  قلت  التعليم، 
العلوي، أجابني: بلى، واألستاذ ساعف وزير منتدب في التعليم الثانوي، ثم أضاف: وقد 
بدأ يتصل ببعض املسؤولني واملهتمني باملجال، أتعرفه؟ قلت: أعرفه من خالل بعض كتاباته 
ومن خالل بعض الزمالء، ولكن لم يسبق لي أن جالسته مباشرة، فقال: هل ميكنك اجللوس 
معه؟ أجبته: طبعا، بكل سرور. قال: سأتصل بك بعد أن أحدد موعدا معه. في اليوم املوالي 
وجدت رسالة صوتية في هاتف املنزل: »يبدو أن األحداث تتسارع وسيتم تنصيب احلكومة 

خالل األربع وعشرين ساعة القادمة، سيتصل بك األستاذ ساعف عما قريب«.
بعد يومني بالضبط، نظم حفل تسليم السلط للوزيرين، األستاذ موالي اسماعيل العلوي 
الوقت وقت عمل وأن  ألقى كلمة جد مقتضبة مفادها أن«  ال��ذي  الله ساعف  واألستاذ عبد 

العمل سيكون في امليدان«.
كانت »الهندسة احلكومية« أو »التقطيع احلكومي« بالنسبة لقطاع التربية الوطنية مناقض 
للهيكلة اجلديدة لوزارة التربية الوطنية التي يحمل املرسوم اخلاص بها تاريخ 04 فبراير 1998 )وهو 
نفس تاريخ تكليف األستاذ عبد الرحمن اليوسفي بتشكيل احلكومة( والتي مت تدارسها في 
املجلس الوزاري الذي انعقد يوم السبت 17 يناير 1998، وهو ما يعني ان هذه الهيكلة صودق 
بدورها حكومة  التي كانت  الفياللي  اللطيف  األستاذ عبد  األي��ام األخيرة حلكومة  عليها في 
لتعوض  ج��اءت  التي  اجلديدة،  الهيكلة  بنيت هذه  لقد   ،1997 »انتقالية« نصبت في غشت 
التعليمية إال  ب��ال��وزارة دون فصل بني األس��الك  املناطة  املهام  أس��اس  1994، على  نونبر  هيكلة 
فيما ندر، في حني أن هيكلة نونبر 1994، التي بنيت على أساس األسالك التعليمية، كانت 
منسجمة متاما مع التقطيع احلكومي اجلديد. أكثر من ذلك، فقد سارع الوزير السابق، ألسباب 
غير مفهومة، إلى تفعيل الهيكلة اجلديدة بتاريخ 20 يناير 1998 عبر إعادة تنظيم مديريات الوزارة 
وتكليف مديرين جدد بها وترك آخرين معينني بظهائر ملكية دون مسؤوليات؛ وذلك حتى قبل 
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املرسوم  املادة األخيرة من  الرسمية، خاصة وأن  الهيكلة رسمية وتنشر في اجلريدة  أن تصبح 
املتعلق بها ينص على أنه يعمل به ابتداء من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية.

لقد كانت هذه أول الصعوبات التي واجهت الوزيرين اجلديدين عند تسلم مهامهما، بل 
إنهما صرفا األسابيع األولى في التكيف مع الوضع الشاذ الذي أحدثته هذه الهيكلة.

اتفق الوزيران على عقد اجتماع عاجل بينهما حلل هذا اإلشكال وحتديد مجال عمل وحترك 
كل منهما، وقد كنت من بني احلاضرين في هذا االجتماع، بل كنت الوحيد الذي بقي معهما 
لتقدمي بعض التوضيحات التي بينت للسيدين الوزيرين أن الوضع أعقد من أن يحل في جلسة 

أو جلستني.
في نهاية االجتماع، سألني األستاذ عبد الله ساعف فيما إذا كان لدي استعداد للعمل 
معه، أجبته بأنني كغيري من املسؤولني اآلخرين رهن إشارته وأعمل حتت سلطته وفق التوجه 

الذي يحدده.
اجلديدة، عن  الرسمية  الهيكلة  داخل  البحث،  في  واجلهد  الوقت  إضاعة  يتالفى  ولكي 
منافذ عملية تتيح له مباشرة مهامه واالنكباب على ملفات قطاع التعليم الثانوي والتقني، اتخذ 
األستاذ ساعف ثالث مبادرات هامة تعكس منهجيته في العمل واملقاربة التي يعتمدها في 

حل أو باألحرى جتاوز املشاكل والعوائق اإلدارية والصعوبات الشكلية التي تواجهه.
األولى، تتعلق مبقر ال��وزارة التي يشرف عليها، إذ قرر أن يستقر في جناح صغير، مبكاتب 
نهاية  إل��ى  تستعمل  كانت  بناية  وه��ي  بحسان،  لالعائشة  مبلحقة  يعرف  ك��ان  فيما  م��ح��دودة 
السبعينات كداخلية للفتيات قبل أن يتم حتويلها ملكاتب ملديرية شؤون املوظفني التي أصبحت 

تسمى فيما بعد مديرية املوارد البشرية.
الثانية، تتعلق بالطاقم البشري الذي سيعتمد عليه في تدبير شؤون وزارته، حيث اتصل 
لعدة  ال��ذي شغل  بينهم األستاذ محمد خرباش  واألط��ر من  املسؤولني  بعدد جد محدود من 
سنوات منصب مدير التعليم الثانوي والذي كان يحظى بتقدير خاص من طرف الوزير السيد 
عبد الله ساعف ملا كان يتوفر عليه من قدرات ومؤهالت وبعد نظر، واألستاذ جمال خالف، 
رحمه الله، الذي كان متخصصا في مجال التقومي والذي قدمه إليه األستاذ محمد املعتصم، 
مستشار صاحب اجلاللة، وقد عهد إليه مبلفات مهمة، واألستاذة خديجة شاكر التي كلفها 
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إليها  أوج��ه  والتي  بها  املشهود  احلقوقية  وحمولتها  الطويلة  التربوية  جتربتها  مع  منسجمة  مبهام 
الهامة بعد قراءتها  امللفات  بلباقتها املعهودة، على تذكيري ببعض  خالص شكري حلرصها، 
للصيغة األولى من هذا النص، واألستاذ عبد الفاضل لغوالي اإلطار احملنك وامللتزم، الذي كان 
يشغل آنذاك منصب مدير املركز التربوي اجلهوي بالرباط، واألستاذ إدريس فرج األستاذ بكلية 
احلقوق بالرباط الذي عهد إليه مبنصب مدير الديوان، واألستاذ املتزن الهادئ العربي مفضال 
الذي يتمتع باحترام اجلميع جلديته ووقاره ورزانته، واألستاذ عبد اللطيف شنطيط الذي كان 
يشغل منصبا باإلدارة التربوية ملركز تكوين املفتشني بالرباط،ثم بعد ذلك األستاذة ربيعة ريحان 
األديبة املعروفة واألستاذ احلجامي املختص في مجال الطباعة وغيرهم...، باإلضافة إلى عدد 
من األطر، من داخل ال��وزارة وخارجها، كانوا ينتمون إلى حزب األستاذ ساعف كان أبرزهم 
األستاذ محمد بلوط وهو معتقل سابق، واألستاذ زيسلي الذي تدرج في سلم اإلدارة إلى أن 
شغل مؤخرا منصب مدير املركز التربوي اجلهوي بالرباط. في مرحلة الحقة سينضم إلى هذه 
املجموعة طاقمان صغيران تكلف أحدهما بتدبير شؤون امليزانية والشؤون اإلدارية واملالية أذكر 
من بينهم السادة بوبكر أية الله )رئيس قسم سابق لقسم البناء والتجهيز مبديرية التخطيط( وعز 
الدين ميموني ومحمد حفيظ؛ وتكلف اآلخر بتدبير املوارد البشرية وكان على رأسه األستاذ 

جنيب املهتدي ثم بعده األستاذ محمد البوزيدي رحمه الله.
الثالثة، تتعلق بحرصه على إدراج باب خاص بالثانوي والتقني في امليزانية، باب مستقل 
عن ميزانية وزارة التربية الوطنية، وذلك حتى يتسنى له التوفر على أداة أساسية لتدبير القطاع 
الذي يشرف عليه )وهو أمر كان يواجه باعتراض شديد من بعض األط��راف بدعوى احلفاظ 
على وحدة الوزارة وعدم جتزيئها إلى وحدات صغرى إال ما كان ضروريا(. وقد استطاع األستاذ 
ساعف بإصراره وقوة حجته من جهة، وتفهم األستاذ موالي اسماعيل العلوي من جهة أخرى 

حتقيق هذا املبتغى.
كانت هذه املبادرات الثالث جتسد بعض املزايا التي يتمتع بها األستاذ عبد الله ساعف، 
يضاف إلى ذلك أنه، بحكم تخصصه في مجال العلوم االجتماعية وبحكم جتربته الغنية في 
املالئمة إلطالق  وال��ظ��روف  املناسبة  الشروط  كل  تتوفر  أن  ينتظر  يكن  لم  متعددة،  مجاالت 
بأن اإلمكانات  إميانا منه  ذل��ك،  باحلد األدن��ى من كل  لقد كان يكتفي  مبادراته ومشاريعه، 
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التي يتوفر عليها العنصر البشري وإرادته وعزميته والطاقة الكامنة فيه من شأنها أن تساعد على 
استثمار هذا احلد األدنى وإحداث دينامية وحركية باطنية تفضي إلى جتاوز الصعوبات التي 
تعترض املبادرات والتغلب على العراقيل التي تقف في طريقها ومتكن بالتالي من إفراز عوامل 

جديدة تنعكس على تطورها وتسير بها نحو حتقيق أهدافها.
خصص األستاذ عبد الله ساعف األي��ام األول��ى من حتمله مسؤولية ال��وزارة لعقد جلسات 
املستعجلة  والقضايا  وخصوصياته  القطاع  لتعرف  األط��ر  من  النخبة  تلك  مع  وجماعية  فردية 
املطروحة عليه، خاصة وأنه تعرض، خالل فترة التقومي الهيكلي، لنوع من االنحسار مسايرة 
لتوجهات املنظمات الدولية التي كانت توصي بتعزيز التعليم األساسي والتكوين املهني على 
تطوره  مستوى  على  أو  له  املخصصة  االعتمادات  مستوى  على  إن  الثانوي،  التعليم  حساب 
الكمي، فضال عن اجلمود الذي عرفه اجلانب التربوي منه في السنوات األخيرة بسبب ما كان 

يحاك من محاوالت للتراجع عن مخطط »تعريبه«.
كانت هذه اجللسات مقدمة أولى لنهج التواصل، مبختلف أشكاله وأساليبه، الذي يشكل 
احملور األساس الذي اعتمده األستاذ ساعف في تدبير قطاع التعليم الثانوي والتقني أوال وفي 
التي  املقتضبة  فكلمته  التناوب؛  من حكومة  املعدلة  النسخة  في  الوطنية  التربية  وزارة  تدبير 
ألقاها في حفل تسليم السلط »الوقت وقت عمل، والعمل سيكون في امليدان« لم تكن مجرد 
كلمة بروتوكولية، بل جسدها في الواقع، بحضوره شبه املستمر في امليدان واالتصال املباشر مع 
الفاعلني واملعنيني واملهتمني من مديرات ومديرين وإدارة تربوية ومفتشات ومفتشني وأستاذات 
رتب  أن  فما  وغيرها،  مهنية  وجمعيات  ونقابات  وتالميذ  وتلميذات  وأمهات  وآب��اء  وأساتذة 
األمور املتعلقة مبقر الوزارة وتنظيمها و« فرغ« من االستماع إلى النخبة املصغرة ملساعديه حتى 
قام بجولة أولى اجتمع خاللها باملديرات واملديرين وزار بعض املؤسسات الثانوية والتقى بعدد 
من األستاذات واألساتذة والتلميذات والتالميذ؛ وخالل هذه اجلولة وقف على أنه بالرغم من 
محدودية القطاع كميا )قياسا إلى التعليم األساسي( فهو قطاع جد متشعب، إذ باإلضافة إلى 
شعب التعليم العام املعروفة )اآلداب والعلوم التجريبية والعلوم الرياضية(، هناك التعليم التقني 
بفرعيه )الصناعي والتجاري( وكل فرع يحتوي على عدة شعب، وهناك التعليم األصيل بشعبه 
التقني  شهادة  وشعب  والتقنية  »العامة«  مبسالكها  التحضيرية  األقسام  عن  فضال  ومسالكه، 
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العالي، ثم املدارس العليا لألساتذة التي تضم مدرستني عليني للتعليم التقني إحداهما بالرباط 
واألخرى باحملمدية، واألكادمييات بصيغتها القدمية والتي اعتبرها مصالح خارجية لقطاع التعليم 

الثانوي والتقني.
وإذا كانت ه��ذه اجلولة قد مكنت األس��ت��اذ ساعف من االط��الع،ع��ن ق��رب، على أوض��اع 
التعليم الثانوي والتقني في جميع جهات اململكة، ومن تلمس املشاكل والصعوبات التي حتول 
دون تطويره كما وكيفا، فقد أتاحت له الوقوف على مجموعة من املبادرات واإلجن��ازات ألطر 
تعرف  املركزية  اإلدارة  وتنتظر من  طويلة  وجتربة  واسعة  وعلى خبرة  هامة  مؤهالت  تتوفر على 

مبادراتها وإجنازاتها والتعريف بها، واعترافا مبؤهالتها وخبرتها وجتربتها.
لقد خرج األستاذ عبد الله ساعف من هذه اجلولة امليدانية بخالصات أهمها فتور العالقة 
إلى  دفعه  مما  نفسها،  على  وانكفائها  املؤسسات  بعض  وان��ع��زال  وامل��ي��دان  املركزية  اإلدارة  بني 
مضاعفة االهتمام مبجال التواصل وابتكار سبل جديدة لتقويته، كان أولها إصدار نشرة مختصرة 
بدأت بأربع صفحات حتمل عنوان«الثانوي والتقني« يتم توجيهها إلى جميع املؤسسات الثانوية 
التي  والقرارات واإلج��راءات  املستجدات  القطاع وعلى كل  أخبار  فيها على  العاملني  إلطالع 
تتخذ على مستوى اإلدارة املركزية والتعريف ببعض مبادرات وإجن��ازات امليدان؛ ليشرف بعد 

ذلك على إصدار مجلة »الثانوية« مبواصفات علمية وتقنية متقدمة. 
لقد الحظ األستاذ ساعف أن التقارير التي تنجزها املؤسسات الثانوية وتوجهها إلى اإلدارة 
إلى  واالستماع من خاللها  استثمارها وحتليل محتواها  يتم  الرفوف وال  تظل حبيسة  املركزية 
نبض امليدان واالطالع على آرائه ومقترحاته؛ فاستعان مبجموعة من الشباب والطلبة الباحثني 
لدراسة هذه التقارير وتكوين أرضية مت اعتمادها في مد املؤسسات بتغذية راجعة حول املجالس 

التعليمية واملكتبات املدرسية واحلياة املدرسية. 
أتذكر أن األستاذ ساعف حرص على تعرف مشاكل القطاع، وخاصة تلك التي يطرحها 
التالميذ والتلميذات، من منبعها دون وسيط، فلم يكن يتردد، كلما أخبر بتنظيم التالميذ 
حلركة احتجاجية، من »النزول« إلى الثانويات لالجتماع بهم واإلنصات بتمعن واهتمام إلى 
االتصاالت  ه��ذه  مكنته  لقد  منها.  املستعجل  أو  املعقول  تلبية  والعمل  ومطالبهم  مشاكلهم 
فاتخذ  يعانون منها؛  التي  العزلة اخلانقة  الوقوف على حاجياتهم احلقيقية وعلى  املباشرة من 
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عدة مبادرات منها مبادرة »ربيع الثانويات« )حيث فسح املجال لألدباء واملبدعني للدخول إلى 
املؤسسات وااللتقاء بالتلميذات والتالميذ(، التي حتولت، فيما بعد، إلى موعد سنوي أطلق 
مختلف  في  واملسابقات  األنشطة  من  العديد  خالله  تنظم  الثانويات«  »مهرجان  اس��م  عليها 
املجاالت اإلبداعية من مسرح وتشكيل...فضال عن مبادرة رائدة أخري تخص إحداث »نواد 

سينمائية« باملؤسسات الثانوية.
في نفس السياق، ودعما حملور التواصل وإعطاء القطاع نفسا جديدا وفتح آفاق أخرى لتطويره 
»الثانوية« في  ملوقع  واستحضارا  للوزارة،  الضيق  املجال  الدائرة حوله من  بالنقاشات  واخل��روج 
األنظمة التعليمية املتقدمة ولدورها في النهضة املعاصرة واالهتمام التي حظيت به من طرف 
العديد من الفالسفة واملفكرين وعلى رأسهم الفيلسوف األملاني هيجل، حرص األستاذ ساعف 
على فسح املجال للمفكرين والباحثني لرسم مالمح التعليم الثانوي املأمول، فبادر إلى تنظيم 
ندوة هامة بعنوان »أي تعليم ثانوي ملغرب الغد ؟« متيزت بتقدمي مجموعة من العروض الغنية 

باآلراء واملقترحات التي مت استحضارها في عدد من اإلجراءات التي عرفها القطاع الحقا.
على  ساعف  األس��ت��اذ  ح��رص  اجلميع«  ش��أن  »التعليم  ملقولة  وجتسيدا  ذل��ك،  ع��ن  وفضال 
اللقاءات  االنفتاح على مكون هام مرتبط بشكل وثيق بالقطاع، فخطط لتنظيم مجموعة من 
يحضرها ممثلون عن جمعيات آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتالميذ جميع مؤسسات التعليم 
ووفر  أهدافها،  وتأطيرها بشكل يجعلها ال حتيد عن  إعدادها  والتقني، وحرص على  الثانوي 

شروط وظروف جناحها.
كان الهدف من هذه اللقاءات تقوية النسيج اجلمعوي لهذه الشريحة املعنية مباشرة باملدرسة، 
لالرتقاء بها من جمعيات يقتصر دورها على الدعم املادي البسيط للمؤسسات إلى جمعيات 

شريكة تتحدد برامجها وأدوارها ومجاالت حتركها عبر تعاقد واضح وصريح مع املدرسة.
ودائما في مجال ترسيخ النهج التواصلي وتنمية الشعور باالنتماء إلى القطاع واالعتزاز به، 
حرص األستاذ ساعف على توفير فضاء يحفز على اإلبداع واالبتكار ويفسح املجال للمبدعني 
مواهبهم،  إنتاجاتهم وصقل  لعرض  والتالميذ  التلميذات  ومن  التدريس  هيأة  واملبدعات من 
خ��الل شهر  يفتتح  ق��ارا  سنويا  موعدا  أصبح  ال��ذي  والتقني«  للثانوي  السنوي  »املعرض  فنظم 
مارس أو أبريل من كل سنة بحضور أعضاء من احلكومة ويحج لزيارته األستاذات واألساتذة 
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والتلميذات والتالميذ من مختلف جهات وأقاليم اململكة.
في نفس االجتاه، وصيانة لذاكرة القطاع وتاريخ املؤسسات الثانوية، وحفاظا على ما تزخر به 
من كتب مدرسية ومراجع علمية ومخطوطات وملفات مدرسية ومن أدوات تعليمية وجتهيزات 
مخبرية علمية ومشاغل تقنية، فقد أطلق األستاذ ساعف مبادرة رائدة أخرى أطلق عليها اسم 
»املتاحف التربوية«، حيث دعا مختلف األكادمييات والنيابات والثانويات إلى إحداث متاحف 
جهوية وأخرى إقليمية وثالثة محلية تؤرخ للقطاع. وكان أول متحف مت تدشينه هو متحف الرباط 
بثانوية احلسن الثاني بالرباط )ليسي كورو سابقا( الذي يحتفظ بذكريات للشهيد املهدي بن 
بركة، ثم متحف ثانوية اخلوارزمي )الثانوية الصناعية سابقا( في الدار البيضاء،أقدم الثانويات 

التقنية وأعرقها.
وسأنهي هذا احملور بنقطة لها داللة مزدوجة:

الداللة األولى:
في  منحصرا  داخليا  القطاع  ح��ول  التواصل  يبقى  أال  أراد  ساعف  الله  عبد  األستاذ  أن   ·
به  للتعريف  ال��واس��ع  اجلمهور  إل��ى  بالقطاع  يخرج  أن  يريد  ك��ان  ب��ه،  املعنيني  أو  فيه  العاملني 
العليا واملتوسطة في  البالد باألطر  وبتاريخه وباملتخرجات واملتخرجني منه، وبدوره في تزويد 
مختلف امليادين وبريادته في تشكيل طليعة النخبة املغربية من مفكرين وسياسيني واقتصاديني 

ومهندسني...
في هذا الصدد، حرص األستاذ ساعف الوزير على إعداد ثالثة برامج متلفزة يتضمن كل 

برنامج عدة حلقات:
الثانويات  التعريف ببعض  إلى  ثانويات« وكان يهدف  البرنامج األول: يحمل عنوان »   *
املخصصة  احللقة  في  البرنامج  استضاف  )وقد  منها..  املتخرجني  وببعض  وبتاريخها  العريقة 
لثانوية موالي يوسف بالرباط املفكر املغربي املعروف األستاذ عبد الله العروي، كما قدم امللف 
املدرسي لألستاذ عبد الرحمن اليوسفي )الوزير األول آنذاك( وجذاذته الشخصية التي حتمل 
ثانوية موالي يوسف من طرف سلطات احلماية، كما استضاف في احللقة  تاريخ فصله من 

املخصصة لثانوية موالي ادريس بفاس عميد األغنية املغربية الفنان عبد الوهاب الدكالي(.
التعليم  أطر  ببعض  التعريف  موضوعه  وك��ان  »بورترية«  عنوان  يحمل  الثاني:  البرنامج   *
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الثانوي والتقني التي أنهت خدمتها والتي كان لها حضور متميز خالل فترة عملها وكان من 
بينها األستاذ عبد القادر املازني واألستاذ محمد رونق.

الذين  التالميذ  ببعض  التعريف  إل��ى  يسعى  وك��ان  التالميذ،  ه��ؤالء  الثالث:  البرنامج   *
حققوا مسارا متميزا في حياتهم املدرسية والطالبية وبعد ذلك في حياتهم املهنية.

الداللة الثانية:
· تستخلص من احلكاية التالية: بعد فترة قصيرة من تعيني األستاذ عبد الله ساعف وزيرا 
تكن  لم  مقابلته؛  يريد  األشخاص  أحد  مكتبه  باب  طرق  والتقني،  الثانوي  بالتعليم  مكلفا 
لألستاذ ساعف الوزير أو للمسؤولني واملوظفني العاملني معه أية معرفة سابقة بهذا الشخص، 
ومع ذلك فقد استقبله واستمع إليه. قدم الشخص نفسه باعتباره إطارا متخصصا في املجال 
السمعي البصري يطلب وظيفة بالوزارة. لم يتردد األستاذ ساعف، بعد أن عرف املسار التكويني 
للشخص والشهادات التي يحملها، في إحلاقه بديوانه في انتظار أن جتد مديرية املوارد البشرية 
صيغة قانونية لتوظيفه، وطلب منه أن يستعد إلعداد أشرطة توثيقية عن قطاع التعليم الثانوي 
والتقني صاحلة للعرض في التلفزة املغربية. بعد بضعة جلسات، قدم الشخص املذكور أوراقا 

تقنية تتضمن املستلزمات املادية والبشرية إلجناز البرامج املذكورة أعاله.
فيلم  مخرج  احمل���ارزي  العلوي  العرب  عز  السينمائي  املخرج  س��وى  الشخص  ه��ذا  يكن  لم 
»أندرومان«، الذي لقي من األستاذ ساعف كل الترحيب وكل التشجيع والرعاية، وال شك 
التألق في  العلوي احمل���ارزي، وال��ذي مكنه من  ال��ذي قطعه السيد  أن ذل��ك ك��ان مفتاح املسار 
نالوا جوائز تقديرية متعددة وتعتز  الذين  البارزين  السينمائيني  مجاله، وجعله أحد املخرجني 
العلوي احمل��ارزي، الذي تربطني به  الفرصة ألعاتب السيد  البالد وتفتخر بهم، وأستغل هذه 
عالقة احترام وتقدير، على نسيانه أو تناسيه الفترة التي قضاها بالوزارة املكلفة التعليم الثانوي 
والتقني مع األستاذ عبد الله ساعف وعدم اإلشارة إليها ال من قريب أو بعيد، وتصريحه بأنه 
أجنز البرامج لفائدة التلفزة املغربية.        
حالة األستاذ عز العرب العلوي احملارزي منوذج لعدة أطر أخرى من داخل القطاع قدموا أنفسهم 
لألستاذ ساعف مرفوقني بنماذج من إنتاجاتهم، فسارع إلى تشجيعهم وإدماجهم في فرق عمل 

مناسبة لهم.
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أتوقف هنا عند هذا احملور وأنتقل إلى محور آخر يتعلق ببعض املواقف التي جتسد شخصية 
املعقدة  الوضعيات  بعض  تدبير  في  اعتمده  ال��ذي  والنهج  األبعاد،  املتعددة  ساعف  األستاذ 
وكيفية تعامله مع مساعديه ومع بعض األحداث بهدوء ورزانة وبعد نظر وتالفي إحداث أي 
ضرر ألي كان، وفي ذات الوقت حرصه على احلسم بسرعة، ورفضه ألي تدخل في شؤون 

الوزارة أو أي توجيه أو إمالء لقراراتها.
عندما عني األستاذ ساعف وزيرا مكلفا بالتعليم الثانوي والتقني كان يشغل منصب عميد 
املهام احلساسة في  ببعض  وكلفهم  فاستقدم معه بعض مساعديه،  باحملمدية،  احلقوق  كلية 
الكتابة والديوان، كما التحق بكتابته بعض من كان يعمل مع الوزير السابق بدعوى معرفته 
بالوزير اجلديد، وحدث أن إحدى هؤالء بدت منها تصرفات مريبة حيث لوحظ أنها تزود بعض 
الداخلية. عندما علم األستاذ  الوثائق  الكتابة، وبنسخ من بعض  اجلهات بكل ما يدور في 
ساعف باألمر اتصل برئيس ديوانه قائال: سأصل إلى املكتب بعد ساعة، وال أريد أن أجد 
فالنة بالوزارة، ينبغي أن تغادر حاال مكتبها وال تعود إليه، وأريد أن يتم األمر بهدوء وبدون 

أدنى ضجة. وذلك ما كان.
في أحد أيام يونيو من سنة 2000 اتصل بي الوزير األستاذ عبد الله ساعف هاتفيا باملنزل 
في وقت متأخر)أيامها كنت أرفض بشكل قاطع استعمال الهاتف النقال(: سأمر أمام املنزل 
آلخذك ونذهب للجلوس في مكان ما؛ وبدون مقدمات قال: أخبرت من طرف بعض ممن أثق 
)أيام  البكالوريا  امتحان  من  األخيرة  ال��دورة  األكادمييات ستجتاز  مديري  أحد  بنت  بأن  فيهم 
كان امتحان البكالوريا يشتمل عل ست دورات( وأنها ستحصل على نقط مرتفعة ال تعكس 
مستواها احلقيقي )مثل ما حصل في ال��دورات اخلمس السابقة (، وهم شبه متيقنني من أن 
أباها يسرب لها بعض املواضيع. قلت له بأنني أعرف املدير وهو جدي ورزين وال أعتقد أنه ميكن 
أن يتصرف بهذا الشكل، قال: لدي نفس الشعور ولكن الوقت ضيق واملوضوع جد حساس وال 
بد أن أحترك ألقطع الشك باليقني. طلب الوزير من مدير ديوانه أن يلتحق بنا، واقترح علينا أن 
نذهب إلى مقر األكادميية بعد االتصال باملدير، ونخبره باألمر بوضوح ونطلب منه أن يساعد في 
إيجاد مخرج مناسب لهذا املشكل، وأوعز لنا بأن املخرج املناسب هو أن جتتاز البنت االمتحان 
في أكادميية أخرى )آنذاك، كانت كل أكادميية مستقلة مبواضيعها(. حلسن احلظ، لم يكن مقر 



�9

 

األكادميية يبعد بأكثر من ساعة. حللنا باألكادميية، فاستقبلنا املدير بوجه متسائل، ما األمر؟ 
أخبرناه باملشكل، وبعد مناقشة قصيرة، اقترح املدير أن تنتقل ابنته إلى أكادميية أخرى الجتياز 
االمتحان بعد أخذ بعض الترتيبات، وذلك ما كان. واجلميل أن التلميذة حصلت على معدل 

أعلى مما كانت حتصل عليه.
أسر لي األستاذ ساعف بعد ذلك، بأن القرار كان قاسيا، كان هزة كبرى للتلميذة وأبيها، 
لقد أخذته مرغما وكدت أتراجع عنه وأنتما في طريقكما إلى األكادميية. ولكن هذه ضريبة 

املسؤولية.
من مزايا األستاذ عبد الله ساعف أنه قليل الكالم ويجيد اإلنصات، ال يرفع صوته أبدا 
ويصمت عندما يغضب، وال يقاطع املتكلم مهما أطال، ولكنه في نفس الوقت يطلب التركيز 
والدخول في املوضوع بدون مقدمات. ال يفتح ملفا إال بعد أن يقلبه من جميع جوانبه ويجري 
مشاورات بشأنه مع املعنيني واملهتمني من خارج القطاع ومن داخله، يشرك مساعديه في اتخاذ 
القرار بل ويشعرهم بأنه قرارهم، يتالفى اللجوء إلى سلطته املخولة إليه بحكم منصبه ويتجنب، 

ما أمكن، إحراج اآلخرين.
طلب مني في أكثر من مناسبة أن أقترح بعض األسماء لتكليفها بتدبير ملف أو اإلشراف 
على إحدى العمليات، كنت أفكر بعض الوقت وأقدم إليه بعض االقتراحات، يعلق باقتضاب 
على كل اقتراح مبا يجعلني أفهم بأنه غير موافق عليه. »أفهم« قصده فأقول: هل تريدونني، 

السيد الوزير، أن أتكلف بهذا امللف، ينظر إلي باسما ويقول: ما لم يكن هناك مانع..
تلقى  عندما  األقاليم  بعض  في  ثالثة  أو  يومني  قضينا  أن  بعد  مراكش،  من  عائدين  كنا 
األستاذ ساعف اتصاال هاتفيا للتوجه إلى احلسيمة،صباح اليوم املوالي، لترؤس حفل تنصيب 
لترؤس حفل تنصيب  ال���زوال،  تازة،بعد  إل��ى  ثم  ت��اون��ات،  ت��ازة احلسيمة  الوالي اجلديد جلهة 
العامل اجلديد إلقليم تازة. ونحن على مشارف مدينة الرباط سألت السيد الوزير فيما إذا كان 
يرغب في أن أرافقه إلى احلسيمة وتازة، هز رأسه موافقا. كان الوقت متأخرا، فلم منكث سوى 
أقل من ساعة في الرباط لترتيب بعض أمور السفر ثم توجهنا إلى تازة التي لم نصلها إال على 
الساعة الواحدة أوالثانية صباحا. مننا بأحد فنادقها ساعتني أو ثالث ساعات ثم واصلنا السفر 
التي  الكلمة  كتبنا  الطريق  في  الثامنة صباحا.  الساعة  على  إليها  وصلنا  التي  احلسيمة  إلى 
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العامل.  التي ستلقى في حفل تنصيب  الكلمة  ثم  الوالي  تنصيب  الوزير في حفل  سيلقيها 
بعد حفل الصباح الذي مر في أحسن الظروف توجهنا إلى مدينة تازة لنصل إليها في الوقت 
احملدد. عندما دخلنا إلى القاعة الرسمية، خرج شخص من أحد الصفوف وهو يصيح متقدما 
نحو املنصة، السيد الوزير، السيد الوزير، أريد الكلمة... )عرفنا فيما بعد أنه نائب برملاني 
له خالف حاد مع العامل(. بسرعة، وقبل أن يجلس، طلب األستاذ ساعف من الفقيه تالوة 
آيات من الذكر احلكيم، وقف النائب متكئا على املنصة متحفزا، ولكن ما أن فرغ الفقيه من 
التعيني، ظل  لقراءة ظهير  الشرعي  للقاضي  الكلمة  الوزير  أعطى  الكرمية حتى  اآلي��ات  ت��الوة 
النائب واقفا أمام املنصة متجهم الوجه ينتظر الفرصة ليتكلم، غير أن الوزير ما أن تسلم الظهير 
من القاضي الشرعي وسلمه للعامل اجلديد حتى وقف وقال: انتهى حفل التنصيب، وانسحب 
من املنصة متوجها إلى الفضاء الذي كان مخصصا إلقامة حفل شاي باملناسبة. أسقط في يد 

النائب البرملاني وأخذ يصيح بأعلى صوته، لم أر أبدا حفال للتنصيب بهذا الشكل.
نطاق  ف��ي  تدخل  التي  واملسائل  القضايا  ف��ي  تدخل  أي  يتقبل  األس��ت��اذ ساعف  يكن  ل��م 
اختصاص الوزارة، ويقف بصرامة أمام كل محاولة من هذا القبيل، ويقول: بقدر ما أننا على 
استعداد لالستماع إلى كل اآلراء واإلنصات إلى كل االقتراحات واالنتقادات فإن تدبير ملفات 
الوزارة يبقى شأنا حكوميا ألن احلكومة هي التي تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام وهي التي 

تساءل وحتاسب. وباستثناء الوزير األول، لم يكن يستسيغ تدخل أي كان في شؤون الوزارة.
في نفس االجتاه، طلب من األستاذ ساعف أن يستقبل وفدا من خبراء البنك الدولي وكان 

قد تالفى مقابلة الوفد رغم إحلاح هذا األخير إلى أن تدخل الوزير األول.
بعد كلمات املجاملة املعهودة في مثل هذه املناسبات، وبعد أن قدم األستاذ ساعف عرضا 
مقتضبا حول القطاع، قدم أحد أعضاء الوفد عرضا بدأه بتقدمي بعض املالحظات لينتقل بعد 
ذلك إمالء بعض التوجهات واإلج��راءات التي يعتبرها الوفد مناسبة أو مفيدة لقطاع التعليم 
الثانوي والتقني.. أحجم الوزير عن الكالم وصمت ولم يرد على االقتراحات املقدمة إلى أن » 

فهم أعضاء الوفد أنفسهم »فاستأذنوا وانصرفوا.
امللك  له  املغفور  جاللة  شكلها  التي  والتكوين  بالتربية  اخلاصة  اللجنة  عند  قليال  أتوقف 
احلسن الثاني رحمه الله وعهد برئاستها إلى مستشار جاللته املرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه، 
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ثم أعرج على موقف األستاذ ساعف من امليثاق الوطني للتربية والتكوين.
عندما دعته اللجنة اخلاصة لتقدمي عرض حول قطاع التعليم الثانوي والتقني، لم ينشغل 
كثيرا باألرقام واإلحصاءات واإلسقاطات التي أكد على أهميتها وقال انه ميكن االطالع عليها 
الثانوي  التعليم  مرحلة  موقع  مركز حول  مدخل  بعد  ولكنه  ال���وزارة،  هيأتها  التي  الوثائق  في 
في منظومة التربية والتعليم وأهميتها محور عرضه حول اإلصالح واملصلح واالحتياطات التي 
ينبغي اتخاذها حتى ال نغرق في اإلصالح من أجل اإلصالح ثم في إصالح اإلصالح، ) كان 
األستاذ ساعف قد فرغ آنذاك من ترجمة كتاب البن املوقت بعنوان »أصحاب السفينة« باشتراك 
مع الكاتب الفرنسي أالن روسيون(. عندما التقى بعد ذلك باألستاذ عبد اإلله بنكيران، رئيس 
احلكومة حاليا، وكان عضوا في اللجنة اخلاصة بالتربية والتكوين قال له: كان العرض الذي 

قدمتموه أمام اللجنة عرضا متميزا.
كان لألستاذ ساعف، الباحث والوزير، موقف معروف من امليثاق الوطني للتربية والتكوين، 
فبقدر ما رحب به واعتبر أن البالد أصبحت تتوفر على نص يؤطر مجال التربية والتعليم، بقدر 
ما كان يرى أنه ال ينبغي اعتبار امليثاق نصا نهائيا مغلقا وجامدا يحشر فيه اإلصالح. وكانت 
البنود التي يصبح معها امليثاق نصا إجرائيا تقريريا يقفل باب االجتهاد وال  له حساسية من 
يعير اعتبارا خلصوصيات اجلهات واألقاليم وللتفاوت القائم بينها، كان رأيه أن امليثاق ينبغي 
أن يكون نصا موجها مفتوحا قابال للتكيف مع اخلصوصيات ومع املستجدات بل وللتعديل إذا 

اقتضى األمر ذلك..
قال في أحد االجتماعات التي كانت تخصص لتتبع تنفيذ امليثاق ما معناه:

العمارات  تشييد  ملجال  أن  فكما  حموالته،  بكل  اإلن��س��ان  تكوين  مجال  في  هنا  »نحن 
والقناطر والطرق خصوصياته وتقنياته ومهندسوه فإن ملجال تكوين اإلنسان خصوصياته وقواعده 
التي سبق  الشأن احمللي  إدم��اج مادة  لتتبع مراحل  الفرصة  أتيحت لي  وأط��ره وباحثوه«، »لقد 
جلاللة امللك أن طلب إدراجها في األقسام النهائية للتعليم الثانوي، فوفقت على أن بناء منهاج 
العناوين كما يعتقد، بل يتطلب معرفة نظرية  مادة ليس أمرا بسيطا ينحصر في سرد بعض 
واسعة وتقنيات دقيقة تنتقل باملوضوع من مجرد فكرة خام إلى مادة بأهداف محددة ومبضامني 
الدراسية  السنة  أسابيع  على  متوازن  بشكل  وموزعة  والتقومي،  والتداول  للتعلم  قابلة  وأنشطة 
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وفصولها، إنه بناء متماسك متراص ليس متاحا إال للمختصني في املجال«.
نفس احلساسية جندها عند األستاذ ساعف جتاه اإلدارة والتنظيم اإلداري واملديريات واألقسام 
قوالب  في  وأنشطتها  اإلدارة  مهام  أن حتشر  يرفض  كان  اختصاصاتها سلفا،  احمل��ددة  واملصالح 
جاهزة جامدة، خاصة في القترات غير العادية مثل فترات اإلصالح، كان يرى أن اإلدارة هي 
التي ينبغي أن تتكيف مع أنشطة ومهام اإلدارة ال العكس، فالتنظيم اإلداري ينبغي أن يكون 
مرنا قابال للتعديل متى اقتضى األمر ذلك حتى ال جند وحدات إدارية ال تستطيع إجناز املهام 
املناطة بها لكثرتها وكثافتها، وفي ذات الوقت جند وحدات أخرى ال تعمل سوى بجزء يسير 

من طاقتها.
ي��رام، فإنه  ومع أن موقف األستاذ عبد الله ساعف من امليثاق ورأي��ه فيه لم يكن على ما 
بذل مجهودا كبيرا في تفعيله، وفتح عدة أوراش كلف بها مجموعة منتقاة من املسؤولني دون 
عليها »جمعية دعم  أطلق  ال��وزارة،  إنه أحدث جمعية، خارج  بل  الرسمية،  ملواقعهم  اعتبار 

اإلصالح«. وسأكتفي هنا بسرد هذه األوراش مع شيء من التركيز:
· ورش األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين:

حرص األستاذ ساعف على تفعيل هذا الورش عبر مرحلتني، مرحلة أولى أصدر فيها قرارا 
يطابق بني مناطق نفوذ األكادمييات وبني التقطيع اإلداري للمملكة )بدل ربطها باجلامعات كما 
كان األمر في السابق(، وقد مكن هذا القرار من إحداث ثالث أكادمييات في األقاليم اجلنوبية 
هي أكادميية جهة العيون بوجدور الساقية احلمراء، وأكادميية جهة كلميم السمارة ثم أكادميية 
وبالتالي  أكادير(،  تابعة ألكادميية  كانت جميعها  اجلهات  )هذه  لكويرة،  الذهب  وادي  جهة 
داللة  من  احلضور  لهذا  ما  مع  األقاليم  هذه  في  والتعليم  التربية  لقطاع  فعلي  تسجيل حضور 
رمزية.أما املرحلة الثانية، فقد تركزت على تفعيل هذا القرار عبر إرساء هذه األكادمييات دفعة 
ال��ذات تتمتع باالستقالل  واح��دة، وعقد مجالسها اإلداري��ة لتصبح مؤسسات عمومية قائمة 

املعنوي واملالي؛
· ورش تعميم التعليم الذي حدد له امليثاق سنة 2002 لتعميم التسجيل في السنة األولى 

االبتدائية وسنة 2004 لتعميم التعليم األولي؛
· ورش تنظيم احلياة املدرسية وذلك لالنتقال باملدرسة من بناية يتلقى فيها التالميذ الدروس 
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التلميذات  لتنشئة  إلى فضاء رحب منفتح  أنشطة محدودة،  ويجتازون االمتحانات وميارسون 
مكونات  وم��ع  بينهم  فيما  عالقاتهم  وتنظيم  كفاياتهم  وتنمية  مداركهم  وتوسيع  والتالميذ 
املدرسة باعتبارهم فاعلني يشاركون في تدبير املؤسسة وفق قواعد السلوك املدني ومبادئ حقوق 

اإلنسان؛
· ورش الكتاب املدرسي الذي دشن اختيار التعددية بدل صيغة الكتاب الوحيد؛

التلميذات  وتشجيع  االستيعابية  طاقته  توسيع  أج��ل  م��ن  وذل��ك  التقني  التعليم  ورش   ·
أهمها  العالي  التقني  شهادة  في  جديدة  تخصصات  وإح��داث  إليه،  التوجيه  على  والتالميذ 

تخصص في املجال السمعي البصري؛
األقسام  شعب  تنويع  وعلى  للتميز  ثانوية  إح��داث  على  تركز  ال��ذي  التميز  مجال  ورش   ·
التحضيرية العلمية وإحداث أقسام حتضيرية في شعب لالقتصاد والشعب األدبية، فضال عن 

توسيع تخصصات سلك التبريز وإحداث تخصص للغة العربية وآخر للفلسفة؛
· ورش مراجعة البرامج واملناهج، وهو أهم هذه األوراش إذ خرج به من ردهات الوزارة إلى 
عبد  املرحوم  رأسهم  واجلامعيني على  املفكرين  نخبة من  وأرح��ب عرف مشاركة  أوس��ع  فضاء 
الكبير اخلطيبي الذي ترأس جلنة االختيارات والتوجهات، وقد صدر عن هذا الورش »الكتاب 

األبيض« في ثمانية أجزاء؛
· ورش التعليم األصيل، وهو ورش متفرع عن ورش البرامج واملناهج، واهتم على اخلصوص 

بتفعيل املادة 88 من امليثاق الوطني للتربية والتكوين حول التعليم األصيل؛
· ورش األمازيغية، وهو كذلك ورش متفرع عن ورش البرامج واملناهج ووضع أسس إدماج 

اللغة األمازيغية في املستويات التعليمية؛
· ورش التربية الفنية حيث درج األستاذ ساعف خالل فترة حتمله املسؤولية الوزارية على 
تنظيم  مستوى  على  أو  واملناهج،  البرامج  مستوى  على  إن  املجال  لهذا  خ��اص  اهتمام  إي��الء 
تنظيم  مستوى  على  أو  والتالميذ،  التلميذات  لفائدة  التشكيلية  الفنون  مجال  في  مسابقات 
عدد من احلفالت املوسيقية شارك في إحيائها أساتذة التربية املوسيقية والطلبة األساتذة الذين 
يتلقون تكوينهم في املركز التربوي اجلهوي بالرباط، قدمت خاللها للجمهور الواسع، في عدة 

أقاليم، مناذج من الفن املوسيقي الراقي الرفيع؛ 
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· ورش ترتيب الثانويات الذي أشرف عليه املرحوم جمال خالف وحظي باهتمام املالحظني 
واملتتبعني ونشرت نتائجه في بعض اجلرائد؛ ولكنه مع األسف توقف بعد إصدار نسختني؛

· ورش التفتيش التربوي الذي حرص األستاذ ساعف من خالله على تفعيل جهاز التفتيش 
مبختلف فروعه بعد االنزواء الذي دفع إليه خالل الفترة األخيرة. 

قبل أن أنهي هذا احملور، أشير إلى أن جل الزمالء الذين عملوا مع األستاذ عبد الله ساعف 
الوزير كانوا يتمنون صادقني لو أن جتربة ال��وزارة املكلفة بالتعليم الثانوي والتقني تواصلت إلى 
التي  واألوراش  أطلقت  التي  املبادرات  نتائج  وذل��ك الستثمار  التناوب،  والي��ة حكومة  نهاية 

فتحت خالل النسخة األولى من عمر هذه احلكومة.
وأخيرا، لقد كان األستاذ عبد الله ساعف مدركا منذ البداية أن املنصب احلكومي منصب 
عرضي وأنه ال يدوم ألكثر من والية تشريعية أو واليتني، ولذلك ظل محافظا على منط حياته 
وتنوع أنشطته، فقد ظل يلقي دروسه ومحاضراته ويشرف على الرسائل اجلامعية بالكلية، ويؤطر 
املجال اجلمعوي ويصدر التقرير االستراتيجي، ويكتب املقاالت وينشر الكتب،بل أضاف إلى 
ذلك إصدار جريدة شهرية، وظل يتردد على نفس األماكن التي كان يتردد عليها قبل أن يعني 
وزيرا، فقد جتده جالسا بدون بروتوكول في مقهى بسيط يناقش الزمالء ويحاورهم. كل األماكن 
واألوقات، بالنسبة إليه، صاحلة للعمل. فقد ألتقي معه في أحد املقاهي وأحيانا في إحدى 
احلدائق أو في نادي الوزارة لصياغة رسالة هامة أو كتابة مذكرة، وقد يتواصل العمل في منزله 
إلى ساعة متأخرة من الليل، ثم في الصباح الباكر لليوم املوالي في السيارة ونحن متوجهني إلى 

مراكش أو فاس أو آسفي أو وجدة ليترأس اجتماعا أو يفتتح ندوة أو لقاء أو حلقة تكوينية.
وعندما أسندت إليه وزارة التربية الوطنية في النسخة املعدلة حلكومة التناوب، قام بجولة 
»طويلة« عقد فيها أكثر من عشرين لقاء اجتمع خالله مبمثلني عن كل الفاعلني في القطاع، 
وكان يلقي، في كل لقاء من اللقاءات العشرين، عرضا افتتاحيا ملدة ساعة ونصف يطلع فيه 
احلاضرين على توجه الوزارة وبرنامجها في مختلف املجاالت، قبل أن يفتح النقاش ويجيب على 
التساؤالت واالستفسارات. وفي كل مرة كان يلقي العرض وكأنه يلقيه للمرة األولى. أجرى 
الداخلة،  مدينة  إلى  العيون  مدينة  التنقل من  وآخرها  أطولها  وكان  بالسيارة،  التنقالت  جل 
قال لي: تذكرني هذه الرحلة وهذا الفضاء الواسع الرحب برحلة قمت بها أيام »الشباب« في 
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السودان، ثم أضاف، سأكتب عن هذه اجلولة. وفعال نشر في إحدى اجلرائد سلسلة مقاالت 
بعنوان »في بالد املدرسني«، استعرض فيها بعضا من ذكرياته في هذه اجلولة بادئا بالرحلة من 

العيون إلى الداخلة.
ونحن متوجهني إلى لقاء أو اجتماع، كنا نتوقف في الطريق ليأخذ السائق قسطا من الراحة، 
يطلب من السائق أن يركن السيارة في مكان منزو حتى ال ينتبه أحد إلى وجوده، ثم جنلس 
في مقهى بسيط الحتساء قهوة أو تناول بعض األكل، مرة ونحن في طريقنا إلى مدينة آسفي 
توقفنا في »زاوية سيدي اسماعيل« )ولألستاذ ساعف نوادر وذكريات مع عبدة ودكالة(. دخلنا 
إلى إحدى املقاهي التي تصطف في »الشارع الرئيسي« للزاوية. سألت صاحب املقهى: ألديكم 
أقول  وأنا  املقهى  والعصير« خرجنا من  الكرواسان  نعم »عندنا  قال:  فطور(؟  فطور)كاين شي 

لصاحبه: جئنا من الرباط إلى »الزاوية« لنتناول العصير والكرواسان.
كان األستاذ ساعف طيلة مسؤوليته احلكومية يتالفى املبيت في الفناذق »واألوتيالت«، 
ثم  الليل،  لقضاء  بالرباط  بيته  إل��ى  يعود  أن  بذلك،  يسمح  اجلولة  برنامج  ك��ان  إذا  ويفضل، 
االستيقاظ باكرا ومواصلة السفر. في بعض األحيان، كان يبيت مع بعض مساعديه في شقة 

أحد املعارف أواألصدقاء أو في جناح تضعه العمالة رهن إشارته.
كانت اللحظات البروتوكولية أكثر ما يزعجه، كنت أشعر أنه يتمنى أن تنتهي هذه اللحظات، 

على قصرها، بأسرع ما ميكن حتى يتحرر ويعود إلى طبيعته وسجيته.
ومع أنه كان في بعض جوالته في األقاليم النائية ميارس بعض األنشطة احلزبية واجلمعوية، 
خالل الليل وأيام العطلة األسبوعية، فقد كان يحرص دائما على أن يفصل بشكل صارم بني 
األنشطة الوزارية الرسمية واألنشطة »املوازية«، ولم يسبق أن دعاني، بأي شكل من األشكال، 

إلى حضور هذه األنشطة األخيرة ولو كمالحظ.
نفس هذا الفصل كان يحرص على إقامته،بشكل أو بآخر، بني األنشطة اجلمعوية واألنشطة 
الوزارية، فحني نظم لقاءات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتالميذ وجه الدعوة 
اللقاءات  ه��ذه  أح��د  اختتام  بلفقيه حلضور  مزيان  العزيز  عبد  السيد  اجلاللة  ملستشار صاحب 
واالستماع إلى التقارير والتوصيات وإلقاء كلمة االختتام. ونفس الصيغة اعتمدها عندما نظم 

اجلمع التأسيسي جلمعية دعم اإلصالح.
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الوزير  أما عندما نظم لقاء إلعطاء انطالق أعمال جلان اإلص��الح فقد حرص على حضور 
األول لترؤس هذا اللقاء وافتتاحه.

وختاما، لقد تابع األستاذ عبد الله ساعف دراسته في مدارس البعثة الفرنسية )وكان في 
نفس الوقت يتلقى دروسا منزلية في اللغة العربية من طرف األديب املعروف األستاذ إدريس 
اخلوري(، وسبق له أن أحرز على اجلائزة الثانية في املباراة العامة ملادة الفلسفة التي يشارك فيها 
الفرنسية داخل وخارج  الثانويات  النهائية جلميع  تلميذات وتالميذ األقسام  ممثلون عن أجنب 
وهو  الله ساعف  األس��ت��اذ عبد  عليه  يتوفر  ك��ان  ال��ذي  الرفيع  املستوى  يعكس  ما  وه��و  فرنسا؛ 
في  النخاع  مغربيا حتى  األس��ت��اذ ساعف  فقد ظل  ذل��ك،  كل  وم��ع  البكالوريا.  بقسم  تلميذ 
املوقف  كان  إذا  إال  الفرنسية  اللغة  إلى  يلتجئ  فهو ال  وبساطته،  ومنط عيشه  سلوكه وحديثه 
يحتم ذلك، ويستعمل لغة عربية بسيطة وعميقة في ذات الوقت، ويجهد نفسه في ابتكار 
اجلامعية  ومحاضراته  دروس��ه  في  تخصصه،  مجال  في  يحتاجها  التي  »التقنية«  املصطلحات 
البعض من كون  اللغة ومن تصريحات  الدائر حول  النقاش  وأبحاثه وكتاباته، ويستغرب من 

اللغة العربية قاصرة عن مسايرة التطور السريع الذي تعرفه مختلف املجاالت املعرفية. 
آمل أن أكون قد  وفقت في تسليط بعض الضوء عن الفترة التي تقلد فيها األستاذ عبد الله 

ساعف مهام الوزارة.
متمنياتي له باملزيد من التألق والنجاح والسعادة والهناء وطول العمر.

< عبد اإلله المصدق
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ⵄⴻⴷⴷⴰ ⵏ ⵡⵉⵍ ⵍ ⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ , ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵓⵔⴳⵉⵏ ⵖ
ⵉⵎⵖⵏ ⴰⵙⴻ ⵏ ⵏ ⵓ ⵎⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵄⴷⴷⴰ ⵏ ⵓ ⵍ ⴰ ⵡⴰ ⵏ ⴰⵡⴻ ⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⴽⴹ
ⴰ ⵢⴻⴷⵢⵓ ⵍ ⵓ ⵊⵉ:   ⴰⵔⵏ ⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵎⴰⵔⴰ ⵜ ⵏ ⵍ ⵍⵉ ⵢⵜⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ
ⴰⵙⵙⴰⵔ ⵜⴻⴳ ⵜⴰ ⵏ ⴳⴳⵓ ⵜ ⵏ ⵜ ⵓ ⵜⵍ ⴰ ⵢⵜ ⵜⴰⵄⴻⵔⴰⴱⵜ , ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵡⴰ ⵍ ⵏ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵉⵟⵟⴼ ⵜⵉⴳⵓⵔⵔⵎⴰ , ⴰ ⵏ ⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏ ⴳⴻⵎ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⴳⵓ ⵜ ⵉⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵅⴼ
ⵓ ⵏ ⵍ ⵉ ⴰⵎⵖⴰⴱⵉ, ⴰⵔⵜ ⵉⵙⵙⴰⴳⴳⵓⴳ ⵅⴼ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰ ⵏ .
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ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴼ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⴷⴷⴻⵔⴻⴼ ⵜⴻⵙⵡⵉⵏ ⴳⴻⵎⵜ ⵏ ⴻⵙ ⴼ    

ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⴰ ⵍ ⵏ ⴻⵙ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰ ⵏ ⵖ ⵉⵎⴷⵍ ⴰⵙⴻ ⵏ ⵍ ⵍⵉⵢⵛⵏ ⵓⴱⴱⵓⵛⵏ ⵅⴼ

ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⴰ ⵜⵔⴰⵔ ⵉ ⵎⴰⵔⴰ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵖ. ⵖ ⵎⴰⴷⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ
ⵜⴻⵎⴰⵣⵉⵖⵜ , ⴰⵔ ⵉⵙⴻⵇⵙⴰ , ⴰⵔ ⵉⵛⵏ ⵓⴱⴱⵓⵛ... ⵎⵏ ⵏ ⴰⵡⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰ ⵍ ⴰⴷ
ⵏ ⴻⵎⵍ ⴰ ⵍ ⴰ ⵖ ⵉⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔⴻ ⵏ ⵍ ⵍ ⵉ ⵙⵡⵉⵏ ⴳⵉⵎⵏ ⵉⵏ ⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ , 
ⵎⴽⵍ ⵍ ⵉ ⵙⴰ ⵏ ⵣⴻⵔⵔⴰ ⵉⴼⴻⵙⵙⴰⵢⴻ ⵏ ⴰⵔⵉⵜⵎⵓ ⵏ ⵖ ⵉⵥⵔⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵉⵥⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⵔ
ⵉⵜⵜⴰⴳⵎ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵓ ⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷⵜⵙⴻ ⵏ ⴳⴰⴷⴷⴰⵢⴻ ⵜ , ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ
ⵉⵜⵜⴰ ⵏ ⴰⵢ ⵎⴰⵔⴰ ⵉⵎⴰ ⵍ ⵉⵢⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵓⵔⴷⵖⴰⵙ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ . ⵙⵍⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵜⴰⴽ
ⵜⴰ ⵏ ⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⴳⴻⵔ ⵜⵓ ⵜⵍ ⴰ ⵢⵉⵏ ⵡⴰⵅⴰ ⵏ ⴻⴽⵏ ⵉ ⴰⵔ ⵏ ⵜⵜⵉⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰ ⵏ
ⴰⴷ ⵢⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⵍ ⴻⴽⵏ ⴰ ⵏ ⵉⵎⴰ ⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵡⴰⵙⴻ ⵏ ⴷⵉⵙⴳⵡⴰⵙⴻ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵏ ⵓⵃⵢⵓ ⴷ

ⵓⵙⵉ ⵜⵜⵉ ⴼ  ⵓⵙⴳⴰ .

ⴰⵙⵙ  ⵍ ⵍ ⵉⵖⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⴻ ⵏ ⵏ 20 ⴼⴰⴱⵔⴰⵢⵔ, ⴰⵔⵙⵖⵓ ⵢⵢⵓ ⵏ ⵅ ⵎⴰⵔⴰ
ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍ ⵎⴰⵖⵔⵉⴱ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍ ⵉ ⵜⴻⴷⵔⴼⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⴻ ⵏ ⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ , ⵢⵉⵍ ⵉ ⵓ ⵍ ⴰ
ⵓⵙⵙⵉⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵓ ⵡⴼⴳⴰ ⵏ , ⵓⴼⴰ ⵏ   ⵉⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵢⴰ ⵏ ⵓ ⵎⵏ ⵄⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵍ ⴰ ⵏ ⴰ ⵜⵉⴳ. ⵖ ⵓⵣⴻⵎⵣⴰⴷ ⵏ 2011, ⵢⵓⵔⵔⵉⴷ ⵡⴰⵡⴰ ⵍ
ⴼⴰⴷ ⴰⴷⴽⵛⴻⵎⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵏ ⵜ ⴻⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰ ⵢⵏ ⵓ . 

ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴼ ⵉⴳⴰ ⴷⴰⵖ ⵖ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵏ ⴰ , ⵢⴰ ⵏ ⵖ ⵉⵎⵏ ⵄⴰⵔⴻ ⵏ ⵍ ⵍ ⵉ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵙⵙⵉⵄⵔ
ⵉⵢ ⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰ ⵍ ⴷ ⵜⵓⵙⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ , ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴼⵔⴽⵎⴰⵙⴷⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ
ⴰⵎⴰ ⵢⴻ ⵏ ⵓ ⵓⵔⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵍⵉ  ⵢⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴷⵢⵓ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⵖ ⵓⵔ
ⵉⵙⴰⵡⴻ ⵍ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴽⴼⴰⵙ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵏ ⴻⵙ. 

ⴰⵙⵙ ⵍ ⵍ ⵉ ⵏ ⴻⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵏ ⴻⵎⵍ ⴰ ⵍ ⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⵢⵎⵓ ⵏ ⵜ ⵏ ⵍ ⴰⵎⴰ ⵏ ⵓ ⵏ ⵉ, ⵏ ⵓⴼⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ
ⵡⴰ ⵏ ⴰⵡⴻ ⵏ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻ ⵏ , ⵢⴰ ⵏ ⵡⴰ ⵏ ⴰⵡ ⵉⴷⴷⴻⵔⵏ ⵖ ⵜⵉⵍ ⵍ ⴰⵙ  ⵏ ⵜ ⴰ ⵢⴷⵢⵓ ⵍ ⵓ ⵊⵉⵜ ⵏ
ⴰⵙⴳⴻⴷ ⵏ ⵖⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏ ⴳⴻⵎ ⴰⵇⴰⵡⵎⴰ ⵊⵉ, ⵇⵇⴻ ⵏ ⵜⴰⵙⴻ ⵏ ⵡⴰ ⵍ ⵍ ⴻ ⵏ ⴼ ⵎⴰⵔⴰ
ⵎⴰⴷ ⵏ ⴰ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⴻ ⵏ ⵓ ⵍ ⴰ ⵉⵎⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⴻ ⵏ ⵍ ⵍ ⵉ ⵙⵎⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵏ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ
ⵜⴻ ⵏ ⴱⴰⵟ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ , 

ⵢⵉⵍ ⵉ ⵢⴰ ⵏ ⵡⴰ ⵏ ⴰⵡ ⵢⴰⴹⵏ , ⵍ ⵍ ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴼ ⴷⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⴰⵔⵜⵉⵏ ⵉⵏ ⵎⴰⵙ
ⴷⵉⵇⵇⴰ ⵏ ⴰⴷⵉⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰ ⵢⵏ ⵓ ⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵍ ⵍⵉ ⵔⴰⴷⵉⴳ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵖ
ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⴼⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⴱⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⴻⵔⴰⴼ, ⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵍ ⵍ ⵉⵔⴰⴷ ⵢⴰ ⵍ ⵍ
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ⴰ ⵜⵉⴳⵉ ⵢⵓ ⵏ ⵇⵉⵙⵏ ⵜⴰ ⵢⵎⵓ ⵏ ⵜ ⵏ ⵓ ⵎⵙⴰⵙⴰ . ⴰⵔⴷ ⴽⴻⵜⵜⵉⵖ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵔⴻⵜⴰ
ⵏ ⴻⵙⵏ ⵜⵉ ⴰⵡⴰ ⵍ , ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵖⵓⵔⵉ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴼ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵄⵉⵢⵢⴰⵛ, ⵏ ⵏ ⴰ ⵏ ⵢⵉ
" ⵀⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵟⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵔⴰⴷ ⴷⴰⵔⴻⵙ ⵢⵉⵍ ⵉ ⵢ ⴰ ⵏ ⵡⴰ ⵜⵉⴳ
ⵎⵇⵇⵓⵔⴻ ⵏ ⵖ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵉⵢⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰ ⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓ ⵜ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⴻⵜ
ⵏ ⵖ"

ⵉⵎⵉⵖ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷⵉⵍⵉⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵉⵢⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖⵜⵉⵍ ⵍ ⴰⵡⴻ ⵜ , ⵉⴽⴽⴰ ⵜⴰⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ
ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴼ ⵍⵍ ⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ. ⴰⵙⵏ ⵏ ⴰ ⵏ ⴻⵎⵍ ⴰ ⵍ ⴰ ⵏ ⴽ ⴷⵉⴷⵙ, ⵖ
ⵓ ⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵓⵙⵙⵉⵎⴻⵖⵔ ⵉ ⵎⴰⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵉⵢⵢⴰ ⵜ , ⵉⵏ ⵏ ⴰ ⵢⵉ " ⴽⵉⵖⵜⵉⵏ
ⵍ ⵍ ⵉⵖ ⵎⴻⵣⵣⵉⵖ, ⴰⵔⵏ ⵥⴻⵔⵔⴰ ⵙⵙⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⵔⵉⵜⵜⴰⵣⴰ ⵍ , ⵉⵙⵎⵓ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴻ ⵏ
ⵀⴰ ⵜ ⵉⴷⴷⴰ , ⵀⴰⵜ ⵢⴰⵖⵓ ⵍ ⵖ ⵉⴱⴻⵔⴷⴰ ⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻ ⵏ ⵏ ⵜ ⴰⵎⴷⵉⵏ ⵜ ⵏ ⵔⴻⴱⴰⵜ , ⴰⵛⴽⵓ
ⵉⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ ⵍ ⵍ ⴰ ⵏ ⵟⴻⵔⴼⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵡⴻⵊⴰ ⵏ ⵓⵅⵉⵢⵢⴰⵟ" ..." ⵓⵔⴼⴻⵔⴽⵖ ⵉ
ⵎⴰⴷ ⵜⵉⵏ ⵉⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⴰ ⴰⵔⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵖ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵉⵏ ⵓ , ⵎⴰⵛ ⵓⴼⵉⵖⴻ ⵏ
ⵎⴰⵙⴷⴰⵢⴻ ⵏ ⵏ ⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰ ⵏ ⵖ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⴻ ⵏ ⵍ ⵍ ⵉⵙⴷⵉⵇⵇⴰ ⵏ ⵍ ⵎⴰⵖⵔⵉⴱ  ⴰⴷ
ⴼⴻⵍ ⵍ ⴰⵙⴻ ⵏ ⵉⵔⴰⵔ, ⵉⵖ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵚⴻⵔⵚⵓ ⵉⵅⴼⴻ ⵏ ⵙ ⵖ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓ ⵜ"

ⵉⵣⴻⵔⵉ ⵉⵎⵉⵖ ⵅⴼ ⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵢⴰⵡⵉⴷ ⵛⵉⴳⴰ ⵏ ⵏ ⵉⵏ ⴰⵥⴰⵔⴻ ⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏ ⵓ ⵜⴻ ⵏ , ⵎⴰⵛ
ⵜⴰ ⵏ ⴱⴰ ⵜ ⵏ ⵏ ⴰ ⴷⵉⴼⵖⵏ ⵖ ⵉⵙⵜⵜⴰ ⵢⵏ ⵏ 2011, ⵓⵔ ⵜⴻⵖⵉ ⴰⴷ ⴰⵙⵜⴻⴼ ⵢⴰ ⵏ ⵓⵙ
ⵎⵎⴰⵇⴻ ⵍ ⴰⵜⴻⵔⴰⵔ.. ⴰⵔ  ⴰⵙⵙⴰ , ⵜⵙⵓ ⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴳⵉⴳⴰ ⵏ ⵏ ⵜ ⴻⵎⵙⵎⵓ ⵏ ⵉⵏ ⴰⵔ
ⵜⴻⵎⴰⵖⴻ ⵏ ⵜ ⴼ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴻⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⴻ ⵏ ⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⵖ ⵓⵎⵓ ⵏ . ⵎⴰⵢⴰ ⵏ ⴰⴷⴰⵖ
ⵉⵙⵎⵓ ⵏ ⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⴷⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴼ ⴷⵜⵓⴳⴻⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵏ ⴰⵙⴻ ⵏ ⵖ ⵍⴱⵔⵉⵃ ⵏ ⵔⴻⴱⴰⵜ ...

ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⴻ ⵏ ⴰⴷⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰⵄⴼ

ⵢⵓⵔⴰⵜⴻ ⵏ ⵢⵓⵙⴼ  ⵍⵄⴰⵔⵊ
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متتد معرفتي باألستاذ عبد الله ساعف إلى ما يقارب تسعة عشر سنة، حينما كنت طالبة 
لديه في السنة الثانية من شهادة الدراسات العليا)CES(، تخصص املذاهب السياسية، كان 
التي سأتعرف من  امل��ادة  املغربي”. وهي  السياسي  الفكر  “تاريخ  م��ادة  بتدريس  آن��ذاك مكلفا 
خاللها على عدد هائل من املفكرين السياسيني املغاربة الذين الزالت كتابات أغلبهم عبارة 
عن مخطوطات..وهي نفس املادة ستمكنني من معرفة توجه األستاذ ساعف املتسم باالهتمام 
بكل ما هو مغربي.. وتأكد لي هذا التوجه من خالل تشكيله لواحدة من أوائل مجموعات 
البحث حول السياسات العمومية املغربية، املجموعة التي كان أغلبها مشكال من طلبة املذاهب 

السياسية، كنت واحدة منهم.
 تعمقت معرفتي “باألستاذ” كما يناديه طلبته وأغلب املشتغلني معه، أثناء إشرافه على 
املغرب من  في  السياسية  “التنشئة  كان موضوعها:  والتي  الدكتوراه،  لنيل شهادة  أطروحتي 
خالل التعليم”، خالل هذه املرحلة ستكون بداياتي األولى في االحتكاك مع البحث العلمي 
الذي ميزج بني النظري وامليداني. هذا االحتكاك ستصقل من خالل مشاركتي في العديد من 
الدراسات واألبحاث امليدانية التي كان يشرف عليها عبد الله ساعف، كان أوالها املشاركة في 

التقرير االستراتيجي املغربي..
إذ لم يعتمد األستاذ اجلانب النظري فقط خالل احملاضرات التي يلقيها، أو خالل تأطيره 
لألبحاث التي يشرف عليها، بل كان دائما ميزج بينهما.. حيث يشرك فاعلني من مختلف 
بهدف  امليدانية،  إب��داء شهاداتهم وعرض جتاربهم  امليادين، كل حسب تخصصه عن طريق 
تطعيم الدروس النطرية، لتكون قريبة من الواقع.. وخالل تأطيره للبحوث، كان يوجه الطلبة نحو 
األبحاث والدراسات امليدانية، مؤكدا أن العديد من احلقائق الميكن إيجادها إال في امليدان.. 
وهوالدرس الذي استوعبته طيلة تعاملي معه سواء وأنا طالبة لديه إو من خالل األبحاث التي 
شاركت فيها على املستوى الوطني والدولي حتت إشرافه، أو/ وأنا أشتغل معه في تدبير شؤون 
وهو  التأطير.  أوأثناء  االجتماعية،  العلوم  في  واألبحاث  الدراسات  مركز  أنشأه:  الذي  املركز 

نفس النهج الذي أتبعه وأنا أستاذة مع طلبتي باملركز اجلهوي ملهن التربية والتكوين..
عبدالله ساعف، األستاذ األكادميي واملنظر والفاعل اجلمعوي، لم يجعل الكلية فضاء منغلقا 
على نفسه، بل جعله منفتحا على محيطه.. وكان إنشاؤه ملركز الدراسات واألبحاث في العلوم 
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االجتماعية، أحد أبرز آليات هذا االنفتاح.. إذ جعل باب هذا املركز مفتوحا في وجه جميع 
الطلبة من جميع التخصصات ومن جميع اجلامعات، وكذلك جعله مفتوحا في وجه الباحثني 
واألساتذة والفاعلني في مختلف امليادين: االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، من 

جميع أنحاء املغرب بل ومن خارجه.. 
ال��درس أو داخل الكلية، بل امتدت تلك  لم تنحصر عالقة ا ألستاذ بطلبته داخل قاعة 
إلى خارج  إمتد  الفضاء وخ��ارج محيطه احمللي واجلهوي والوطني بل  إلى خ��ارج ذلك  العالقة 
املغرب.. من خالل إشراكهم في العديد من التظاهرات واللقاءات العلمية كان أبرزها خلقه 
جلامعة التنمية االجتماعية بدورتيها الصيفية والشتوية، وهو الفضاء الذي يلتئم فيه مشاركون 
من مختلف أنحاء املغرب، وفي أحيان كثيرة من مختلف بقاع العالم.. لقد مكنت اللقاءات 
املختلفة، التي يشرف على تنظيمها األستاذ ساعف، املشاركني من االستفادة من املعلومات 
وطرح  بل  املعارضة  أو  بالتأييد  س��واء  باملناقشة  آرائهم  عن  بالتعبير  املشاركة  وم��ن  املطروحة، 
آليات  اكتساب  من  الدولية،  أو  الوطنية  أو  احمللية  س��واء  اللقاءات،  ه��ذه  ومكنت  البديل.. 

التنظيم والتدبير..
ستتعمق معرفتي أكثر مع األستاذ ساعف، خالل اشتغالي معه بديوانه حينما كان وزيرا 
للتعليم الثانوي والتقني وبعدها وزيرا للتربية الوطنية، خالل حكومة التناوب.. مكنني العمل 
معه من أن أتعرف وألول مرة على عالم آخر بعيدا كل البعد عن عالم البحث العلمي اجلامعي 
من  العديد  سأتعلم  الوطنية  التربية  قطاع  في  معه  اشتغالي  م��دة  خ��الل  العمل..  عالم  وه��و 
الدروس، من ضمنها أن الباحث عليه أن ال ينسلخ من ثوبه كباحث حتى ولو كان بعيدا عن 
فضاء اجلامعة، وأن يكون متعمقا في معاجلته ألي ملف وأن ال يجعل عمله متسما بالسطحية 

والشكالنية، تعلمت أيضا التزام احليطة والدقة في العمل.. 
ستصقل جتربتي في مجال التدبير عند التحاقي بالطاقم اإلداري ملركز الدراسات واألبحاث 
في العلوم االجتماعية،إذ لم يتدخل األستاذ ساعف / املدير أبدا في طريقة اشتغالي، بل كان 
يترك لي املجال لالجتهاد في اختيار الطريقة املناسبة الجناز أي عمل، دون أن أنسى أني باحثة 
أو أن أنسلخ كليا إلى ما هو إداري، وهي الثقة التي كانت احلافز الكبير في اإلبداع وفي تطوير 
العمل داخل املركز، وفي مواصلة املشوار معه وبالتالي اكتسابي جتربة مهمة في هذا املجال..
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وهو األسلوب الذي مييزه في تعامله مع الكل، سواء مع املشتغلني معه أومع الطلبة.. 
طيلة مدة تسعة عشر سنة، تعرفت على صفات ميزت طبع األستاذ ساعف هي: الصبر، 
التفكير العميق قبل اإلق��دام على اتخاذ أي قرار أو قبل اتخاذ موقف  التسرع،  التريث وعدم 
ما، يتميز طبعه أيضا بالهدوء وبالبطء الشديد،هذا البطء الذي كان في ا لغالب يثير غضب 
الكثيرين من ا ملشتغلني معه، كنت أنا من ضمنهم.. ومع الوقت سأكتشف أن هذا البطء هو 
نوع من الرزانة، ونتيجة للتفكير العميق في كل ملف أو مسألة..، وكذا احليطة الكبيرة التي 
يتحلى بها في جميع تعامالته، وهو ما جعله يكون دائما في املوعد سواء على الصعيد الوطني 
االستراتيجي  التقرير  وكذا  أسسه  الذي  املركز  تبوأ كل من  أبرزها  الدولي..  الصعيد  أو على 

املغربي الذي يشرف عليه، مراتب جد متقدمة عامليا.. 
أثناء  س��واء  قيمة  أحكام  في  السقوط  وع��دم  واملوضوعية  بالتواضع  األستاذ ساعف  يتصف 
األبحاث العلمية أو أثناء التعامالت املهنية وغيرها.. يتميز األستاذ ساعف بالعطاء والتطوع 
العمل  وأن  التريث،  يحتم  الوصول  وأدبيات  أخالقيات  أن  له  بالنسبة  املقابل..  انتظار  دون 

اجلمعوي أخالق، وأنه من الشيء ميكن أن نصنع الكثير إن لم يكن كل شيء..
< خديجة بنطالب

أستاذة باحثة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الرباط- منسقة إدارية لمركز الدراسات واألبحاث في 

العلوم االجتماعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعتبر األستاذ عبد الله ساعف أوال قبل كل شيء رجل علم وله عدد كبير من املؤلفات في 
مختلف املجاالت والتخصصات وأستاذ جامعي نظيف ونزيه  درس وأطر مجموعة من الطلبة 
واألساتذة الدين يتحملون أالن مسؤوليات متعددة داخل أجهزة الدولة. ملادا قلت أستاذ نظيف 
ونزيه  ألن اجلامعة املغربية  أصبحت  اليوم مسرحا ملمارسات  متخلفة وفاسدة  بعيدة كل البعد 
عن البحت العلمي املوضوعي. ويعتبر األستاذ عبد الله ساعف أيضا مناضل سياسي متمرس 

وحكيم ميارس السياسة باألخالق وبقناعات متزنة  في مساره النضالي. 
وميكن تلخيص مساره حول ثالثة محطات رئيسية مرحلة ماقبل حكومة التناوب ومرحلة 
حكومة التناوب التي مت إجهاضها باخلروج عن املنهجية الدميقراطية سنة 2002 ومرحلة ما بعد 
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حكومة التناوب  وأعتقد أن قناعات  ومواقف األستاذ عبد الله ساعف لم تتغير رغم ما ميكن أن 
يقع من هدر سياسي خالل مشاركته في حكومة التناوب التوافقي  وما تبعها من تعفن سياسي 
مجتمعية  مشاريع  وغياب  والبؤس  اليأس  وسيادة خطاب  الرؤية  وض��وح  وع��دم  النخب  وت��ردد 

حقيقية وكثرة التوالد الغير الطبيعي لألحزاب.
وميكن القول أن هدا الوضع دفع املناضل السياسي عبد الله ساعف إلى االبتعاد عن ممارسة 
السياسة بشكل مباشر من خالل احلزب السياسي وسلوكه الطريق الثالث هو ممارسة السياسة 
املدني محليا  املجتمع   املتنوعة داخل  بشكل مباشر من خالل دينامياته وشبكاته اجلمعوية  

وجهويا ووطنيا ودوليا.
كما ساهم في إص��دار عدد كبير من املجالت  ودفاتر سياسية لعبت دورا كبيرا في التأطير 
العلوم  ال��دراس��ات واألب��ح��اث في  املغربي كما أس��س مركز  البحت األكادميي   السياسي وإغناء 
نظرا جلديته  وإفريقيا  العربي  العالم  األول��ى في  املراكز  ال��ذي أصبح حاليا من بني  االجتماعية 
ومصداقيته العلمية ونوعية املواضيع والقضايا التي يهتم بها  رغم شح اإلمكانيات املادية املتاحة 
له، وأصبح مركز اهتمام ملراكز البحت في أمريكا وأوربا والعالم العربي. كما أسس مجموعة من 
الشبكات اجلمعوية  التي ساهمت بشكل أو بأخر في إغناء حركية وجتربة املجتمع املدني املغربي 
من خالل املساهمة في املالحظة االنتخابية مند 2007 إلى اليوم.كما تقوم هده الشبكات بدور 
فعال مع الساكنة من خالل التأطير والتكوين على املستوى احمللي بواسطة فروع الشبكة واجلمعيات 
احمللية واملوضوعاتية التابعة لها. كما تعتبر الشبكة من الفاعلني الرئيسيني داخل دينامكية إعالن 

الرباط والشبكة اجلمعوية األورومتوسطية ومن خالل املنتديات االجتماعية العاملية.
أما األستاد عبد الله ساعف كإنسان ومواطن فيصعب الكالم عنه ألنه قليل الكالم وحكيم 
ويصعب تفسير وفهم كالمه بسهولة نظرا حلمولته القوية. كما  يشتغل كثيرا كما وكيفا في 
صمت وبعيدا عن األضواء، إنسان متواضع جدا وبسيط وزاهد في حياته لم تغير فيه السنوات 
الطوال في الكفاح والنضال السياسي واملناصب أي شيء في مبادئه وقناعته بل زادته تواضعا 

وواقعية أكتر.
< مخزن السيد أحمد

رئيس المنتدى المدني الديمقراطي المغربي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر أستاذا ما لم يكن قد أثر فينا أو في مسارنا العلمي أو العملي. األستاذ  ال ميكن أن نتذكنّ
عبد الله ساعف عرفته و أنا طالبة. أول ما أثارني فيه هو صرامته العلمية و تدقيقه في املفاهيم 
ا لم يعطيني معلومات كثيرة و لكنه علنّمني ما هو أهم و أساسي و  و األفكار و انتقاده لها. رمبنّ
نه لطلبته أال و هو تكوين فكر نقدي و اكتساب مهارات التفكير  أصعب ما ميكن ألستاذ أن يلقنّ
املوضوعي و عدم إصدار أحكام القيمة. فال يسعني إال أن أشكره على هذه الوسائل العلمية 

لت لي مساري العلمي و العملي.  التي سهنّ
< نجية بن يوسف 

أستاذة التعليم العالي - كلية الحقوق فاس -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»من القالئل الذين استطاعوا تطويع السياسة في خدمة املعرفة. تعلمت منه كيف يكون 
املتعاملة،أساسا  الدوغمائيات  فيها  مبا  الدوغمائية  أشكال  وكل  والوثوقيات  اليقينيات  تفكيك 
وشرطا للتفكير والبحث العلمي في قضايا املجتمع املغربي. قامة علمية  كبيرة يزيدها التواضع 

شموخا. باحث، مفكر، وروائي.  قيمة مغربية إسمها عبد الله ساعف«
< محمد الهاشيمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنا سعيد بأن أُدلي بشهادتي اليوم. أن أقول بإيجاز ما أعتقده، بصدق ودون ُمداراة، في حق 
ره: عبد الله ساعف. إنسان أُقدِّ

لم يأت عبد الله ساعف إلى بيتي. وأنا كذلك، لم أزره في بيته قط. التقينا مرة واحدة، 
في مقهى مبكان ما بتطوان. جرى ذلك، إن أسعفتني ذاكرتي، نهايَة 2007 وبداية 2008. فماذا 

ميكن أن ُيقال، بل كيف احلديث عن إنسان لم نَره إال مرة واحدة؟
ر بتلقائية،  األمر صعب وسهل في آن. صعب إن سعينا إلى تزويق األمور، وسهل حني ُنَعبِّ
فنقول ببساطة تامة ما نحس به. ذلك أن ثمة أناسا نراهم كلَّ يوم، بل أحيانا صباح مساء، 
فإذا ُطلب منا احلديث عنهم ال ندري ما نقول. وإنه ملن الطرافة أن من نراهم نادرا أو ال نراهم 

قط هم الذين نرغب أحيانا في احلديث عنهم، أو في سماع احلديث عنهم. 
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د أن عبد الله ساعف ينتمي إلى هذه الفئة األخيرة. وذلك لدواٍع ثالث: املؤكَّ
1. اإلنسان:

كان هناك، جالسا إلى طاولة مستديرة. وإلى َجنِْبه قعد رجل أعرفه رأَي العني. مناضل 
رمبا. على الطاولة فنجانان اثنان من القهوة، جرائد، كتابان أو ثالثة كتب وملف ضخم. كان 

منهمكا في تقييد أمر ما. توجهُت نحوه وقلُت له على استحياء:
- أعتذر، السيد الوزير، على التأخر؛ وجدت صعوبة في تركني سيارتي.

- ال بأس السيد مَليهي، أنا أيضا يحدث لي ذلك.
التواضع،  الوطنية- لباس املسافر ! لم يكن يتصنَّع  للتربية  الوزير السابق  –وهو  كان يلبس 
كال؛ كان متواضعا طبيعيا. لم يكن يتكلم؛ بل كان ُينصت. وكان يجيب على كل األسئلة 

التي أضعها بوضوح وبإيجاز. إنسان عملي، ما في ذلك شك.
ل مرة أراه فيها شخصيا. في الواقع عرفته قليال قبل ذلك، أقصد أنني كنت  تلك كانت أوَّ
أعرف وجهه من خالل اجلرائد وبفضل التلفاز... وعلى سبيل الدقة، أقول بفضل جلسات 
التي يرى فيها وجهي: وجه غير معروف.  املرة األول��ى  أنها كانت  املتلفزة. وال ريب  البرملان 
لكن، ما أهمية الوجوه واألزياء؛ املهم، على ما يبدو، هو ما ميكن أن نعمله معًا أنت وأنا، هنا 
واآلن، اليوم أو غدا. هذا هو االنطباع الذي كان لدي عن هذا اإلنسان، وقد برهَنْت لي األيام 

الحقا أنني لم أخطئ.
2. الباحث:

قبل أعوام من رؤية السيد عبد الله ساعف في ذاك املقهى، كان لي معه شأن. حدث ذلك 
في أكتوبر 2001، على وجه التدقيق.

كنُت أُصِدر حينذاك مجلة ملفات تربوية. وكنت بصدد حتضير العدد 11. أردُت أن أخصص 
ثني أحد الزمالء  ملف ذاك العدد ل�«بيداغوجيا املذكرات« )La pédagogie du Journal (. وقد حدَّ

باملدرسة العليا لألساتذة بتطوان:
- هل تعلم أن عبد الله ساعف قد نشر نصا جميال؟

- أين؟ حول ماذا؟
الوطنية، وهو في نظري، كما قال، مذكرات بحث... أليس هذا  - في إحدى اجلرائد 
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موضوع ملفك القادم؟
- بالتأكيد، لكن هل النص مكتوب بالعربية أم بالفرنسية؟

- أنا قرأته بالعربية.
- لألسف، فمجلتي تصدر بالفرنسية... 

- من يدري؟ قد يكون النص األصلي مكتوبا بالفرنسة، من يدري؟
 Voyages à travers le pays des«  :بعد أكثر من شهر، تلقيُت نصا غاية في الروعة بعنوان

enseignants «. توقيع عبد الله ساعف. هكذا ببساطة.

ال ميكن أن أصف لكم فرحي. تساءلت: من أنا كي يرضى وزير بالكتابة ضمن مجلتي 
الصغيرة؟ وقد فهمُت الِحقا أن الباحث الذي يستحق لقب الباحث حقا هو ذاك الذي يجذب 

الباحثني الشباب إلى أعلى، وليس هو ذاك الذي ُيبخس أقدارهم.
3. الكاتب:

كان النص املذكور مكتوبا بلسان موليير. عندما قرأته، وأعدت قراءته مرة ثانية فثالثة قلت: 
هل هذا ممكن؟ وزير كاتب بني ظهرانيينا ومن بني جلدتنا؟ مالرو مغربي بحق؟ كنُت مسرورا 

بهذا النص. وذلك لالعتبارات التالية:
1( أن يقوم وزير بجولة في املغرب، على كل األكادمييات، الواحدة تلو األخرى، فهذا في 

حد ذاته إجناز وأي إجناز.
2( حينما ميسك هذا الوزير مذكرة، يصف ويحلل فيها ما يرى وما يسمع، هذا فضال عن 

تدبُّره اخلاص في ذلك... فهذا ما لم أَره شخصيا في املغرب قط. 
3( حينما يكتب هذا الشخص عيُنه ويصف رحلته، فكاتب وأي كاتب؟ إنه باحث-كاتب 

بحق. 
فلننس الوزير، لكن ال نغفل طرفة عني عن املثقف الكبير.

هل يعني هذا أنه ليس ثمة ما قد نؤاخذ عليه صديقنا ساعف؟ بالنسبة لي، أواخذه على 
إليه  املغرب وخارجه، وحينما نكون بحاجة  الله مطلوب كثيرا، في  أمر واح��د: فالسي عبد 
ونتمكن من االتصال به بعد محاوالت كثيرة عبر الهاتف أو عبر البريد اإللكتروني، يكون علينا 
أن نقف في صف االنتظار أسابيع طويلة، وأحيانا شهورا عديدة ! أفال ترون أن هذا اإلنسان، 
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هذا املثقف الذي يصرخ في الصحراء، يحمل قَدره على كاهله؟
لن أذهب إلى حد القول إن احلق البد أن يسطع يوما، بل أكتفي بالقول إنه بالرغم من كل 

ن أنه لن ُيخيِّب ظنك. شيء، فحينما يلتزم ساعف معك، وحينما يعطيك كلمته، فتيقَّ
تطوان، 27 أبريل 2015.

> أحمد َلميهي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الله ساعف  باألستاذ عبد  الزمالء عن عالقتي االستثنائية  أحد  أخيرًا  استفسرني  عندما 
اعتقدت اإلحالة على رصيد الرجل الفكري والنضالي كافية، لكن املستفسر عبر عن طريق سد 
ثغرات املعلومات التي أدليت بها بلباقة عن أنني لم أجتاوب مع مراده. وعندما شعرت باإلحراج 
فكرت في االكتفاء بإبداء شهادتي اخلاصة حول السؤال املطروح، وهنا عادت بي الذاكرة إلى 

أوان التحضير في 1998 حلكومة التناوب.
ففي تلك الفترة التاريخية بكل املقاييس ملع تلقائيًا اسم عبد الله ساعف. وخالل اجللسات 
الفقيد  بالفقيه،  املعروف  التوصيف جاء على لسان  للتجربة سمعت بذكائه، ومبا أن  السابقة 
والحقًا  واح���دة.  كلمة  في  املنقولة  الرسالة  فحوى  منه  االق��ت��راب  اعتبرت  البصري،  محمد 
املذكورة  الصفة  مرافقة حامل  أو  تتبع  بالطبع مع هذا االستنتاج سواء على صعيد  انسجمت 

حسب الزعيم املذكور.
بعد مرور ما يناهز العقدين على التنوير املشار إليه أقر بكل أمانة بفوائده، ولعل أقل ما أنا 
مدين به لصاحبه ولوطني هو شهادتي على حقيقته. وهذا ما أتطلع إليه من خالل تبليغ قراءتي 

الراهنة لشخصية األستاذ عبد الله ساعف.
السياسي على األقل على اإلنصات  الذكاء  اليوم واثقًا من قيام  بهذا الصدد، أظل حتى 
املفروض عمليًا في تفعيل املقاربة الشمولية واملندمجة الضرورية. ولقد ترسخ ذلك في ذهني 

عندما ربطت بني تفاعل وفعل عبد الله ساعف.
مثابرًا  الرجل خالل االجتماعات احلكومية  بقي  الوطنية  التربية  وزير  مهام  مزاولته  خالل 
على تتبع امللفات األخرى إلى أن يحني وقت تقدميه حلصيلة عمله. وبهذه املناسبة، كان التقدم 
احلاصل يؤكد أواًل وقبل كل شيء على ميزتني، إحداهما التواضع في التشخيص والثانية هي 
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الواقعية في إنتاج فوائض القيمة. وعندما عبرت للسي عبد الله عن رغبتي في مجالسته عن 
انفراد، دعاني لتناول وجبة غذاء بعد خروجنا من اجتماع حكومي قدمت خالله تقريرًا عن 

البيئة.
اجل��واب  مضيفي  من  أنتظر  التي  األسئلة  لطرح  مناسبة  املتاحة  الفرصة  اعتبرت  بالطبع، 
عليها. إال أنني وجدت نفسي منذ البداية في وضع معاكس عندما طلب مني السي عبد الله 
توضيح بعض النقط الواردة في التقرير الذي قدمته في الصباح. ومبا أنني بالغت إلى حد الثرثرة 
في الكالم اعتقدت أنني أخطأت الهدف املنشود، غير أنني في نهاية املطاف تيقنت أنني لم 

أخطئ سوى شهوة الطعام حينما علمت قصد الدعوة لتناوله.
بعد نهاية مهامنا احلكومية فتح األستاذ عبد الله ساعف عدة أوراش، وفي مقدمتها الورش 
أبرز املفكرين مع مبادراته، ربطت بني قدرته على  أنني ملست جتاوب  اإلستراتيجي. وحيث 
جذبهم وما ملست سابقًا في منهجية عمله. وسرعان ما تأكدت من قيام متيزه على استخراج 
القوة من الهدف، ومبا أنه ينال االعتراف الذي يستحقه حتى على الصعيد الدولي لم أتردد في 

اعتبار التمعن في مقاربته استثمارًا مربحًا.
بإيجاز، صرت أقرأ الرسالة الواردة على لسان الفقيد محمد الفقيه البصري من منظور جديد. 
وبكامل التواضع، لن أدعي متكني املطلق من توصيف مفهوم الذكاء السياسي، لكني واثق من 
مبتدئه املتمثل، عبر ما استنتجته من مواقفه، عن قرب األستاذ عبد الله منه، في التواضع أواًل 
وفي النظرة الشمولية واملندمجة ملعاجلة القضايا املستعصية ثانيًا، وعلى اخلصوص في القدرة 
بالتخلي عن الوصفات اجلاهزة  ثالثًا، وهذا ال يتأتى إال  على استخراج األفكار من اآلخرين 

واألحكام املسبقة.
وألنني أسعد مبتابعة مسيرة األستاذ عبد الله ساعف لن تفوتني فرصة اإلدالء بالشهادة عنه 
دون التأكيد على حاجة االستئناس بسقراطيته في رفع التحديات املطروحة على املغرب املعاصر 

في العالم املعاصر.
ولعل هذا ما أطر توصيف الرجل بالذكاء السياسي.

< موالي احمد العراقي 

أستاذ بكلية الطب – الدار البيضاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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« L’homme modulaire »…  De la notion chère à l’auteur de Conditions of Liberty, 
je retiens ici l’idée de l’aptitude à la mobilité dans la cohérence pour rendre hommage à 
Abdallah Saaf. Son rapport au politique en déploie la diversité des modes d’intelligence, 
non seulement la connaissance réglée de l’analyste mais aussi la pratique militante 
et l’exercice de la responsabilité. Dans son atelier personnel d’écriture, le sociologue 
voisine avec l’éditeur, le traducteur  et le romancier.

En écho à nos échanges et à ses écrits depuis plus de vingt ans, je tiens à 
souligner  l’un des axes forts de sa ligne de conduite : la défense et la promotion 
d’une professionnalisation de la science politique en tant que discipline distincte et 
autonome, avec pour corollaire sur le plan épistémologique, l’affirmation du principe 
de l’autonomie du politique.

Michel Camau
Professeur émérite de science politique

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Je suis honorée de pouvoir contribuer à ce recueil honorant un personnage et homme 
intellectuel que j’ai eu le plaisir de rencontrer il y a une bonne dizaine d’années lors 
des réunions EuroMeSCo. Dans le cadre de mes recherches au Maroc ces dernières 
années, nous avons pu faire plus ample connaissance.  C’est en 2011 dans un café 
de Rabat qu’eurent lieu nos premiers entretiens sur les confréries et le politique au 
Maghreb contemporain. Sa réaction fût tout autre que celle de mes amis« séculaires 
modernistes » au Maghreb. Au lieu de plaisanteries à la « ah tu découvres la 
spiritualité !»  ou « c’est malheureux, mais ça existe encore », Abdellah se montra 
sincèrement intéressé par mon sujet de recherche. Ce grand intellectuel, ce grand 
connaisseur de la culture, de la société et de la sphère politique marocaine, prétendait 
savoir « très peu sur le sujet ». A travers ses questions pertinentes concernant les 
tours et les contacts qu’il m’a aidé à établir il s’est très vite avéré ce que j’avais déjà 
pressenti : Abdellah est un homme à la fois savant, très modeste et d’une grande 
générosité.

Isabelle Werenfels
Head ofMiddle East andAfrica Research Division,

German Institute for International and Security Affairs (SWP), Berlin

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Respect et affection, c’est ainsi que je résumerais ce que m’inspire Abdallah Saaf. 
Tout au long des dix dernières années, j’ai eu (et j’ai toujours) le plaisir et le privilège 
de travailler avec Abdallah au sein de l’Initiative arabe de réforme, structure que 
nous avons créée et développée ensemble avec une quinzaine de centres de recherche 
arabes. Abdallah a toujours été celui qui saisissait le mieux la signification profonde, 
l’esprit et l’importance de ce que nous essayons de faire et cela parce qu’il le fait 
depuis longtemps au niveau du Maroc avec intelligence, avec passion et compassion, 
avec diplomatie et de manière inlassable. Puis ce fut la découverte stupéfiante du 
romancier lorsque Abdallah m’a offert son premier puis son deuxième roman. C’est là 
qu’est apparu ce deuxième personnage à l’imagination fougueuse et dont la sensibilité 
et la culture avaient clairement besoin de la forme romanesque pour s’exprimer. 
Abdallah le professeur, le chercheur, le politique (et non le politicien), l’intellectuel, 
est la noblesse même.

Bassma Kodmani
 directrice, Initiative Arabe de Réforme (ARI)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“ Ma première rencontre in absentia avec le professeur Abdallah Saaf s’est déroulée 
dans une librairie de Rabat à travers ses livres sur les intellectuels marocains des 
années 90. Une production savante que j’ai trouvée originale car elle met l’accent 
sur la situation critique de l’état des sciences humaines et sociales “à ce moment-
là, au Maroc”. Il m’a paru magnifique de débattre d’un tel sujet puisque c’est la 
critique scientifique qui fait exister les sciences. Plus tard quelques années après, je 
l’ai rencontré à Grenade, nos expectatives étaient presque les mêmes quant à notre 
vision critique des sciences, au contexte méditerranéen, et aux références politiques 
et intellectuels de nos deux pays respectifs, le Maroc et l’Espagne.  Je crois que le Dr. 
Saaf représente très bien comment on peut être critique et engagé sans coupure avec 
les réalités du pouvoir. Une chose vraiment remarquable dans ces temps modernes de 
turbulences mondiales. Dr. Saaf a contribué à ouvrir des pistes et des perspectives 
dans son pays mais aussi à développer la science politique marocaine.” 

José Antonio González Alcantud

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Abdellah saaf ou l’itinéraire de l’intellectuel à la Gramsci.
Posé, mesuré et réfléchi, la profondeur de son profil se mesure à la dimension de 

son humilité et sa modestie, chercheur confirmé et engagé ne connait pas de repos. 
Sa conscience positive est toute inquiétude. Il élabore constamment des projets et se 
trouve en perpétuel travail.

Notre amitié est sincère, sans arrière pensée venant de loin et que rien ne l’arrêtera. 
Je suis sûr que cet hommage sera pour Abdellah un nouveau départ pour un avenir 
bien meilleur. J’en suis confiant comment non ô Abdellah.

Abdelmajid kaddouri

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« J’ai l’honneur de saluer le Professeur Abdullah SAAF : l’homme et le chercheur. 
C’est la grande responsabilité qui m’amène à reconnaitre les apports scientifiques 
du Professeur Abdallah SAAF non seulement pour mon cursus mais pour celui des 
générations de chercheurs. M. Abdullah SAAF n’a pas besoin des messages de gloire 
et de louange, car tous ceux qui connaissent sa personne attestent de son dévouement 
et ses contributions au développement de la recherche scientifique. Mes sincère 
salutations à une personne généreuse qui a consacré sa vie à la science et

 à défendre les valeurs de justice et de dignité. »
Mohamed BENHLAL

Enseignant chercheur à la Faculté Polydisciplinaire de Taza 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Le professeur Abdallah Saaf est pour moi l’une des figures des sciences politiques. 
Avant d’être l’un des lauréats de son école, Je l’ai connu d’abord à travers ses écrits 
qui portent sur l’Etat et la vie politique Marocaine. J’ai tant apprécié son souffle 
scientifique et sa vigilance épistémologique à l’égard des phénomènes politiques dont 
les fluctuations appellent une sorte de sagesse qui était la sienne. Cet article est dédié 
à à titre d’hommage à notre grand professeur.

Hougua Ben Ahmed
Doctorant en sciences politiques, FSJES Agdal, Rabat.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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« Grandeur, valeurs et humilité,  un brassage de la personnalité du Pr Abdallah 
Saaf. Attentif, à l’écoute de tout le monde, valorisant le travail de ses étudiants et des 
chercheurs,  Abdallah Saaf est d’une exemplarité qui  suscite beaucoup de respect 
et de considération.Son encadrement pour mes travaux de recherche et le travail 
avec lui au sein du Centre des Etudes et de  Recherches en Sciences sociales est un 
honneur  et une fierté et source intarissable d’apprentissage et de perfectionnement. 
Mes remerciements, ma haute  considération et mon profond respect à M.Abdallah 
Saaf »

Meryem El Anbar 
chercheure (CERSS)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements à monsieur le professeur Abdellah 
SAAF qui fut pour moi un directeur de thèse attentif et disponible malgré ses 
nombreuses charges. Sa compétence, sa rigueur scientifique et sa clairvoyance m’ont 
beaucoup appris. Ils ont été et resteront des moteurs de mon travail de chercheur. Je 
tiens à le remercier tout particulièrement et à lui témoigner toute ma reconnaissance 
pour l’expérience enrichissante et pleine d’intérêt qu’il m’a fait vivre durant ces 12 ans 
au sein de l’UFR « management de développement social »,  pour le temps qu’il m’a 
consacré tout au long de cette période, sachant répondre à toutes mes interrogations, 
pour sa grande disponibilité et ses encouragements durant la rédaction de ce travail, 
sans oublier sa participation au cheminement de cette thèse qui est le résultat d’une 
recherche de près de cinq ans. 

Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude,  je vous remercie monsieur 
d’avoir cru en mes capacités, d’un point de vue relationnel, j’ai trouvé une relation 
cordiale, une écoute et ce que j’ai aimé par-dessus toute une franchise à toute épreuve. 
J’ai énormément appris à vos côtés. Merci pour votre gentillesse, votre patience et 
vos précieux conseils. J’ai beaucoup apprécié de travailler à vos côtés tant sur le plan 
scientifique que sur le plan humain. Je garde toujours beaucoup de plaisir à discuter 
avec vous et à bénéficier de vos conseils.

Merci pour tout.
Siham Sfani

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Je suis heureux de porter témoignage aujourd’hui, de dire brièvement ce que je 
pense, en toute honnêteté et sans détours, d’un homme que j’apprécie : Abdellah 
Saâf. 

Abdellah Saâf n’est jamais venu chez moi. Moi, non plus, je n’ai jamais été chez lui. 
Nous nous sommes vus une seule fois, dans un café, quelque part à Tétouan. C’était, 
si je m’en souviens bien, fin 2007, début 2008. Que dire d’un homme, comment parler 
d’un homme qu’on n’a vu qu’une seule fois ? 

Difficile et simple à la fois. Difficile quand on cherche à enjoliver les choses, 
simple quand on s’exprime spontanément, quand on dit tout simplement ce que l’on 
ressent. C’est qu’il y a des hommes qu’on voit tous les jours, parfois matin et soir, et 
que lorsque nous sommes sommés de parler d’eux, souvent on ne sait que dire. Ce 
qui est curieux, c’est que ceux qu’on voit peu ou jamais, il arrive parfois que c’est de 
ceux-là qu’on a le plus envie de parler, ou d’en entendre parler. A coup sûr, Abdellah 
Saâf fait partie de ces derniers. Trois raisons à cela : 

1. L’homme :
Il était là, assis à une petite table ronde. A côté de lui, il y avait un homme que je 

connaissais de vue. Un militant, probablement. Sur la table il y avait deux tasses de 
café, des journaux, deux ou trois livres et un gros dossier. Il était en train de noter je 
ne sais quoi. Je me dirige vers lui et, timidement, je lui dis :

- Monsieur le Ministre, je m’excuse d’arriver un peu en retard ; j’ai eu du mal 
à trouver une place où me garer.

- Ce n’est rien Monsieur Lamihi, cela m’arrive à moi aussi.
Il était habillé, lui l’ancien Ministre de l’Education nationale, comme un 

voyageur ! Non, il ne faisait pas le modeste ; il l’était naturellement. Il ne parlait pas ; 
il écoutait plutôt. A toutes les questions que je lui posais, il répondait clairement et 
très brièvement. Un homme pratique, à n’en point douter. 

C’était la première fois que je le voyais en chair et en os. En vérité, je le connaissais 
quelque peu déjà, je veux dire que je connaissais son visage à travers les journaux et 
aussi grâce à la télévision… Pour être plus précis, je dirai grâce aux séances télévisées 
du Parlement. C’était sans doute la première fois qu’il voyait lui aussi le mien : un 
visage inconnu. Après tout, qu’importent les visages, les habits ; l’important, semblait-
il dire, c’est ce qu’on peut faire ensemble toi et moi, ici et maintenant, aujourd’hui ou 
demain. C’est l’impression que j’ai eue sur cet homme, et l’histoire me prouvera plus 
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tard que je n’ai pas eu tort.
2. Le chercheur :
Longtemps, des années avant que je ne le voie dans ce café, j’ai eu affaire à lui. 

C’était en octobre 2001. Très exactement. 
A l’époque, j’avais une revue : Les Dossiers pédagogiques. J’en préparais le numéro 

11. Le dossier de ce numéro, je voulais le consacrer à « La pédagogie du Journal ». Et 
voilà qu’un homme, un collègue de l’Ecole normale supérieure de Tétouan, me dit :

- Sais-tu qu’Abdellah Saâf vient de publier un beau texte ?
- Où ? Sur quoi ?
- Dans un journal marocain, et c’est, d’après moi, me dit-il, un journal de 

recherche… n’est-ce pas ce pas ça le thème de ton prochain dossier ?
- Absolument, mais  ce texte, il l’a écrit en arabe ou en français ?
- Moi, je l’ai lu en arabe.
- Dommage, ma revue est d’expression française…
- Qui sait ? Peut-être que le texte original a été écrit en français, qui sait ?
Plus d’un mois plus tard, je reçois un très beau texte intitulé : « Voyages à travers 

le pays des enseignants ». Signé Abdellah Saâf. Très simplement.
Impossible de vous décrire ma joie. Qui suis-je, me suis-je demandé, qui suis-

je pour qu’un Ministre daigne écrire dans ma petite revue ? Je comprendrais plus 
tard qu’un chercheur digne de ce nom, est bien celui qui tire vers le haut les jeunes 
chercheurs, non celui qui les dédaigne. 

3. L’écrivain :
Le texte en question ici, était écrit dans la langue de Molière. Quand je l’ai lu, quand 

je l’ai relu une deuxième, puis une  troisième  fois, je me suis dis : est-ce possible ? un 
ministre écrivain, chez nous, de chez nous ? un Malraux bien marocain ?

De ce texte, j’étais content, très content. Voici pourquoi :
1. Qu’un Ministre fasse le tour du Maroc, de toutes les Académies, les unes après 

les autres, c’est déjà un exploit.
2. Quand ce Ministre tient un journal, dans lequel il décrit et analyse ce qu’il voit, 

ce qu’il entend, sans parler de sa propre réflexivité… ça, au Maroc, personnellement, 
je ne l’ai jamais vu.

3. Quand le même homme écrit et décrit son voyage, mon Dieu, quel écrivain ! Un 
véritable chercheur-écrivain. 

Oublions le Ministre, ne perdons jamais de vue le grand intellectuel.
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Est-ce à dire qu’il n’y aurait rien à reprocher à notre ami, Saâf ? Pour moi, une 
seule chose : c’est que, Si Abdellah est trop sollicité, tant au Maroc qu’à l’étranger, et 
que, lorsqu’on a besoin de lui, et que même lorsqu’on arrive à le joindre, après je ne 
sais combien de coups de fil, ou même de mails, il faut encore faire la queue, pendant 
de longues semaines, parfois pendant des mois ! Cet homme, cet intellectuel qui crie 
dans le désert,  ne voyez-vous pas qu’il porte sa croix ?

Je n’irai pas jusqu’à dire qu’un jour la vérité éclatera, je dirai simplement ceci : 
qu’en dépit de tout, quand Saâf s’engage avec vous, quand il vous donne sa parole, 
vous pouvez en être sûrs : il ne vous décevra pas. 

Ahmed Lamihi
Tétouan,  27 avril 2015.
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دراسات

ما بعد الثورات العربية، 
زمن المراجعات الكربى

< كمال عبد اللطيف
أستاذ الفلسفة السياسية في الفكر العربي المعاصر
 كلية اآلداب – جامعة محمد الخامس - الرباط

مقدمات
العربية،  ال��ث��ورات  وم��آالت  االنتقالية  التاريخ  أط��وار  الثالث،  مؤمترنا  موضوع  في  نواجه   -1
جبهات بحثية متعددة، إنه يضعنا أمام مسألة التحقيب في التاريخ، ولعله يضعنا أمام حقبة 
بعينها مَتَّ التواضع على تسميتها باملرحلة االنتقالية ومرادفاتها، من قبيل الطور االنتقالي، الزمن 
االنتقالي، زمن ما بعد الثورات...إلخ وهي حقبة َتِرُد لتوصيف أزمنة تطول أو تقصر، أزمنة 

تندرج في سياقات تاريخية متسمة مبالمح خاصة.
لتحوالت  التاريخية  امل���دارس  مقاربة  ضمن  للموضوع،  الكبرى  امل��الم��ح  ن��رت��ب  أن  ميكن 
الثورات  التاريخية احلاصلة بعد  التمفصالت  أزمنة  الراهن في حضوره وجريانه، وخاصة في 
واالنقالبات السياسية، حيث تساهم التحوالت املجتمعية العاصفة، في إجناز وقائع قد تترتب 

عنها مسارات جديدة في منط الشرعية السياسية وما يتصل بها من قيم وثقافات.
التي تعرفها  املتغيرات  إلى تخصصات متعددة، في االقتراب من  تنتمي   تشترك معارف 
أحوال الزمن، في املجتمعات التي تعاني اضطرابات وانفالتات وزالزل تطيح باألنظمة السائدة 
ما  إجن��از  في  األبحاث،  وتعدد  تنوع  ويساهم  لها.  بدائل  إقامة  أجل  للعمل من  وتتجه  فيها، 

يساعد على اإلمساك باملالمح املميزة لألطوار التاريخية الفاصلة وتداعياتها. 
وقد حاول بعض املؤرخني الذين اهتموا مبسألة التحقيب التاريخي، توطني الزمن الراهن بني 
املاضي واملستقبل(1)، إال أن التوطني في واقع األمر ليس أمرًا سهاًل، حيث يظل من الصعب 
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تعيني أين ينتهي املاضي، وأين يبدأ املستقبل.؟ هنا جند أنفسنا أمام تنظيرات املدارس التاريخية 
في موضوع الزمن الراهن وحدوده، حيث تتنوع املواقف وتخضع في تنوعها لألنساق النظرية 

املعتمدة في مدارس بناء التاريخ(2).
وال شك أن الكتابة التاريخية سواء في أبعادها املنهجية اجلديدة، أو في مستوى التداخل 
ب  احلاصل اليوم بني حقول العلوم اإلنسانية، قد أصبحت تخضع ألشكال من التحول لم ُتركَّ
نتائجها بعد(3). كما أن الدراسات التي تعنى مبواكبة التحوالت املجتمعية والتاريخية، تراكم 
بنية  نتائج على  لها في املستقبل  بدورها تنوعا في األبحاث واملقاربات(4)، نفترض أن يكون 

الكتابة التاريخية ومناهجها(5).
التاريخ، بحكم  ننطلق في هذا العمل، من اإلق��رار بصعوبة مقاربة األط��وار االنتقالية في 
أنها تندرج في إطار تركيب تاريخ الراهن في جريانه، األمر الذي يتطلب من جهة، االنتباه 
إلى تداعيات ما يجري، كما َيقتضي من جهة أخرى، تعليق األحكام إلى حني التحقق من 
عمليات الفرز التي ستحصل الحقا. وعندما يتعلق األمر بحدث مماثل لالنفجارات امليدانية 
التي مألت الساحات العمومية العربية في مطالع سنة 2011، فإن املسألة تزداد صعوبة، بحكم 
من  كثيرا  تستدعي  العربية،  املجتمعات  في  بها  تبلورت  التي  وبالصورة  االنفجارات  هذه  أن 

احليطة حلظة معاينة ومتابعة التحوالت، التي تلتها في أغلب البلدان العربية.
سنتجه في ورقتنا نحو زاوية محددة من املوضوع، يتعلق األمر ببعض مالمح الطور االنتقالي 
في كل من مصر وتونس، مع إشارات للتمثيل والتوضيح مستمدة من مشاهد سياسية عربية 
أما  بنائها في عملنا.  ن��روم  التي  املقاربة،  أخ��رى، نفترض أن تساهم في إض��اءة جوانب من 
الزاوية التي سنركز احلديث عنها فتتعلق بالبعد الثقافي، ذلك أن هيمنة السياسي على كثير 
من املقاربات املواكبة للحدث، وتداعياته املتواصلة، ال تساعد في نظرنا على اإلحاطة الشاملة 

مبا وقع(6).
في  وي��ج��ري  ج��رى  مم��ا  ج��وان��ب  تشخيص  املنطلق  ف��ي  تتوخى  محاولة  على  عملنا  يقوم   -2

املجتمعات العربية بعد انفجارات 2011، وهي تروم في الوقت نفسه، وضع اليد على ما نعتبره 
أمرا مطلوبا في الطور االنتقالي احلاصل بعد إزاحة أنظمة االستبداد، حيث يعاين املالحظ بروز 

القسمات واملالمح العامة لهذا الطور. 
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ضمن هذا اإلطار العام، سنحاول التفكير في مآل األوضاع العربية اليوم انطالقا مما نسميه 
أزمنة املراجعات الكبرى، التي نتصور أنها ميكن أن تفسح املجال لتأسيس قواعد جديدة في 
الفكر السياسي العربي، قواعد ميكن أن تساهم في بناء أنظمة في السياسة وفي الفكر، تتجاوز 
األنظمة التي متت اإلطاحة بها، وتكون قادرة في اآلن نفسه، على بناء أسس ومقومات الالعودة 

إلى األساليب االستبدادية في احلكم.
نتجنب في هذه الورقة ما أمكن التفكير باملثال أو النموذج، وذلك رغم وعينا بأن األطوار 
االنتقالية احلاصلة اليوم في املجتمعات العربية، قد يكون لها ما مياثلها في أزمنة أخرى وفي 
مجتمعات أخرى. إال أن هذا ال يعني أنه ميكننا أن جند حلوال إلشكاالت التحول في مجتمعنا 
التاريخ،  أنه ميكن االستفادة من حتوالت  نعتقد  فيها، فنحن  باالعتماد فقط على ما حصل 
التاريخية  انطالقا من معاينة جوانب من سيروراته هنا وهناك، ودون إغفال أن اخلصوصيات 
املرتبطة بالزمن احمللي واإلقليمي والدولي، ينبغي أن تكون واردة في ذهن من يتوخى التفكير 

في حتوالت الراهن العربي.
 وفي السياق نفسه، نفترض أنه ال ميكن مقارنة األطوار االنتقالية التي متت في وسط وشرق 
أوروبا في القرن املاضي، مبا حصل ويحصل اليوم في بعض البلدان العربية، إن الشروط املواكبة 
املؤطرة لألحداث فيهما ليست متماثلة. وينتج عن ذلك اختالف  لكل منهما، واملرجعيات 
في املسارات واملآالت، حيث جند أنفسنا أمام أطوار انتقالية سريعة وأخرى متعثرة. ولعل صور 

االختالف بني اإلثنتني، تقوم في اختالف األرضية التاريخية والثقافية املؤطرة للحدثني (7).
نستخدم في هذا البحث مفهوم زمن املراجعات، حيث يصبح الطور االنتقالي العربي مرادفا 
احلاضر  في  بواسطته  لنفكر  نوظفه  ونحن  حاضرنا.  في  الكبرى  املراجعات  لزمن  نظرنا  في 
واملستقبل العربيني. ونروم من وراء استخدامه إصابة هدفني محددين، يتعلق أولهما مبا نطلق 
التحديات  ملقاربة  وذلك  العربي،  الفكر  في  السياسية  احلداثة  مرجعية  تأسيس  إع��ادة  عليه، 
واإلشكاالت التي ترتبت عن صور التحول اجلارية في البالد العربية، التي عرفت انفجارات 
قوية سنة 2011. ونقوم بتشخيص جوانب من هذه اإلشكاالت في أبعادها الثقافية، املرتبطة 
بالتطلعات الدميقراطية الساعية إلى جتاوز أنظمة االستبداد والفساد، وذلك في إطار مزيد من 
في  فيتمثل  الثاني  الهدف  وأم��ا  السياسية(8).  ثقافتنا  في  واحلداثة  التقليد  بجدليات  العناية 
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مساعينا الهادفة إلى بناء نقط ارتكاز فكرية، حتاصر مأزق العودات والتراجعات التي ما فتئت 
تشكل مظهرا مالزما لثقافتنا. وقد عملنا في احملور الثاني من بحثنا، ترجمة مبدأ املراجعات 
ثقافة جديدة  أنها ميكن أن تساعدنا في عمليات تركيب  آليات إجرائية، نعتقد  الكبرى في 

منسجمة مع روح التحوالت اجلارية.
يقتضي عبور الطور االنتقالي في البلدان العربية، القيام مبراجعات هامة في باب مقومات 
توافقات تنسجم مع  بناء  الثقافي والسياسي في مجتمعاتنا، وذلك بهدف  العمل  ومقدمات 
األفق، الذي دشنه الفعل الثوري حلظة اإلطاحة بأنظمة االستبداد والفساد، ثم االتفاق على 
ن من تنفيذ ما مت التوافق بشأنه، بهدف القطع مع  أهداف مرحليٍة ُمحددة، وصوغ إجراءات متكِّ

املراحل السابقة وآثارها.
ضمن هذه املقدمات، سنعمل في محور أول على احتضان احلدث، واالنخراط في متابعة 
تداعياته وحتدياته ومآزقه، وذلك بإعادة بناء أهم مفاصله، اعتمادا على عالمات بعينها تسمح 
لنا مبعاينة االختبار التاريخي، الذي حصل لتيارات اإلسالم السياسي في احلكم. مت ننتقل بعد 
ذلك في احملور الثاني من بحثنا، إلى تركيب املآزق والتحديات التي حتدد القسمات العامة للطور 
العربية،  العربي، وسنتوقف أساسًا، أمام جوانب من معركة إعادة كتابة الدساتير  االنتقالي 

لنقف على جوانب من مفارقاتها وأسئلتها.
ننطلق في هذا العمل، ونحن نحتضن احلدث في جريانه )الطور االنتقالي(، من مسلمة 
مركزية نرى فيها أن إسقاط أنظمة االستبداد ال يشكل أكثر من خطوة هامة في طريق شاق 
وطويل، نقصد بذلك طريق تأسيس البديل التاريخي املأمول، املتمثل في بناء مشروع التحديث 
توجه في  الثوري، ضمن  الفعل  بتداعيات  وتندرج عنايتنا  الدميقراطي.  السياسي واإلصالح 
قادرة  أفعال  ببناء  التي تسمح  التاريخية،  السياسية  بلورة األسئلة واالحتياطات  يروم  البحث 
على حتصني وتطوير ديناميات وأفعال، بعضها قائم وبعضها ميكن املبادرة بإطالقه، لعلنا نتمكن 

من جتاوز صور التعثر التي تشكل العنوان األكبر للحاضر العربي. 
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أوال : فـي سمات الطور االنتقايل العريب 
 1- انفجارات 2011، ثورة أم مؤامرة؟

اتسمت الفترة التي تلت انفجارات 2011 السياسية، بجملة من السمات في أغلب البلدان 
ملعاينة  أوال  سنتجه  حتديات،  من  عنها  ترتب  ما  ورص��د  السمات  ه��ذه  حتديد  وقبل  العربية. 

جوانب من ردود الفعل، التي ساهمت بدور كبير في تبلور الطور االنتقالي العربي.
نسجل في البداية حصول ذهول كبير وسط النخب، نتيجة لالنفجارات التي تتابعت في 
املواقف  من  كثير  تبلور  الذهول  هذا  عن  ترتب  وقد   .2011 سنة  العربية خالل  البلدان  أغلب 
والثقافية  السياسية  والسياقات  الشروط  تغييب  مت  حيث  وتداعياته،  احل��دث  من  الرومانسية 
املواكبة ملا حصل من انفجارات. ومقابل ذلك، تبلورت مواقف أخرى ترى أن ما حدث حتكمت 
فيه خيارات خارجية، تروم في نظر املدافعني عن هذه املواقف، حتقيق أهداف تتجاوز ظاهر ما 
حصل. بل أن البعض منها، ذهب بعيدًا معتبرًا أن ما سيترتب عن حدث االنفجار وما تاله 
من مناخات الهدم القائمة واملتواصلة، في بعض البلدان العربية )ليبيا وسوريا ومصر(، يتجه 
لكسر شوكة العرب والعروبة(9). وبني الذهول الرومانسي ومنطق املؤامرة، الذي ينفض يده من 
بت األحداث في مساراتها الفعلية، وفي توافق مع ما يشرطها من معطيات  كل ما جرى، ركَّ

محلية وإقليمية ودولية، جملة من اخليارات واملسارات اجلديدة.
ونحن نرى أن العرب وهم يلجون أبواب الطور االنتقالي اليوم، ينخرطون في مرحلة تاريخية 
جديدة، حيث يواجهون أواًل أنفسهم في قلب حتول تاريخي حصل، وال مفر من اإلقرار بأننا 
التي تتطلب كثيرا من  املواجهات  القدمية واجلديدة،  املواجهات واملنازالت  دخلنا بعده، زمن 
يواجهون جملة من  حت��والت��ه. كما  في  العالم  وم��ع  عللها،  ال��ذات مبختلف  مع  واحلسم  احل��زم 
التحديات الكاشفة في أغلب مؤشراتها عن املعارك املرتقبة في الفكر والواقع(10). إن انتعاش 
دارت  التي  الثالث  السنوات  وطيلة  اليوم،  يجري  ما  سياق  في  والطوائف  واللغات  اإلثنيات 

بعد2011، يضعنا أمام العالمات الكبرى للمعارك القادمة.
احل��دث في جريانه  االبتعاد عن  نوعا من  للحدث،  واملؤامرتية  الرومانسية  الصور  في  نقرأ 
ه ملا حصل ويحصل،  الفعلي، ذلك أن العناصر التي يبرزها املدافعون عن الطابع املؤامراتي املوجِّ
تغفل أن التداعيات التي تتبلور اليوم أمامنا، وإن كان ميكن أن تفهم في عالقتها بجوانب من 
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الصراع الدولي على املنطقة العربية، ومقتضيات التعولم اجلارية، إال أن كل هذا الذي تبلور 
املتظاهرون  أجن��زه  ال��ذي  الذاتي،  الفعل  نظرنا، من شأن  يقلِّل في  أن  ينبغي  اليوم، ال  ويتبلور 
والذي جتمعه في اآلن  العربية،  والبوادي  العمومية، داخل احلواضر  الساحات  واحملتجون في 

نفسه روابط وصالت عديدة مع كثير من شروط تاريخنا(11).
 ينبغي أن ال نغفل أيضا أن مطلب التغيير، يندرج في اآلن نفسه ضمن الطموحات القدمية 
واجلديدة، للنخب السياسية وللمثقفني امللتزمني بقضايا مجتمعهم. وأنه يستحسن في موضوع 
َتَربُِّص اآلخرين بنا، أن نفكر في أسباب ضعفنا، ال في قوة من نعتبر أنهم يتربصون بنا، لعلنا 

ننا من التخلص منها.  نقترب أكثر من رصد ِعَلِلنا، فنعمل على القيام مبا ميكِّ
البلدان املنخرطة في مسلسل التغيير، هو  إن ما يدفعنا لتأكيد أهمية املرحلة التي جتتازها 
إمياننا بأن ما وقع عربيا سنة 2011، رغم اختالط وتداخل وغموض كثير من جوانبه، يظل حدثا 
حتقيق  إلى  الرامي  العربي  النهوض  مشروع  يزكيه  أفق  فيه،  مرغوب  التغيير  في  صانعا ألفق 
تواصل فعال ومنتج، مع مكاسب اإلنسانية في السياسة واملعرفة والتاريخ. فليست االنفجارات 
قبلنا،  التي عرفتها شعوب أخرى  الثورات واالنفجارات  وتاريخ  السهل،  باحلدث  التاريخ  في 

يستوعب كثيرا من اخلبرات والدروس املفيدة(12).
ونفترض أنه ال ينبغي االستكانة في قراءة مثل هذه األحداث عند حصولها إلى لغة القطع 
اليقينية، وذلك ألن االنفجارات تكشف التناقضات املسكوت عنها في املجتمع فتبرزها، األمر 
الذي يولِّد مؤشرات جديدة ينبغي أن تستخدم بدورها في أفعال املواجهة الساعية إلى تخطي 

تداعياتها السلبية، وتقوية كل ما يساعد في جتاوز االعطاب التي كانت سببا في حصولها. 
عليه  أطلقنا  مبا  القيام  منا  تتطلب  تاريخية جديدة  دورة  املذكور،  احل��دث  بعد  اليوم  نواجه 
وانفتحت  سائدة،  كانت  التي  السياسية  الشرعية  أرك��ان  تخلخلت  فقد  الكبرى،  املراجعات 

األبواب أمام مشروع تاريخ جديد.
2- اإلسالم السياسي في احلكم، الذهول على املقاصد

نتائج  أم���ام  ال��ع��رب��ي،  ال��ط��ور االنتقالي  وم��الم��ح  لتعيني س��م��ات  ون��ح��ن منهد  أن نقف  ن��ري��د 
بحكم  واملغرب،  ومصر  تونس  من  كل  في   ،2011 انفجارات  بعد  التي حصلت  االنتخابات 
املذكورة. فال ميكن إغفال هذا  البلدان  السياسي في  تيارات اإلس��الم  فوز  أنتجت ظاهرة  أنها 
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األمر، واملجتمعات التي أفرزت وصول اإلسالميني إلى سدة قيادة األغلبية في احلكم ليست 
مجتمعات دميقراطية.

إلى  املسلمني  اإلخ���وان  تونس، ووص��ول  إل��ى احلكم في  النهضة  ترتب عن وص��ول حركة 
احلكم في مصر، ثم حصول حزب العدالة والتنمية على األغلبية في االنتخابات التشريعية 
في املغرب، ما دفع تيارات اإلسالم السياسي في البلدان املذكورة إلى إعداد خطة جديدة في 
العمل السياسي العربي. نتبني مالمح ذلك في مواقف اإلسالميني املغاربة مبختلف حساسياتهم 
السياسية الدعوية الصوفية واألخالقية، ودون إغفال أمناط التدين الشعبي األخرى، االمر الذي 
ترتب عنه نوع من االصطفاف السياسي اجلديد داخل هذه املجتمعات، نتبني إرهاصاته الكبرى 

في املواقف التي حصلت بعد ولوج البلدان املذكورة، أبواب الطور االنتقالي(13). 
والتنمية  العدالة  وح��زب  واإلص���الح،  التوحيد  وح��رك��ة  واإلح��س��ان  ال��ع��دل  قامت جماعة 
التابع لها، بتهنئة جماعة اإلخوان املسلمني املصرية فور اإلعالن عن فوز مرسي باالنتخابات 
سمح  وق��د   .1928 ع��ام  إنشائها  منذ  اجلماعة  ه��ذه  حتققه  انتخابي  انتصار  أول  في  الرئاسية، 
التواصل احلاصل بني جماعات اإلسالم السياسي، في تقوية مؤشرات التآمر واملؤامرة، فأصبح 
هناك من يتحدث عن مؤامرة رتبت مالمحها في الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا، وحصلت 
بتواطؤ جهات عديدة، في إطار ما عرف بحاجة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى الدميقراطية 

وحقوق اإلنسان(14).
نتبني في مواقف حزب النهضة وحزب العدالة والتنمية في املغرب، من األحداث، التي 
أدت إلى اإلطاحة بحكم اإلخوان املسلمني(15)، ما يؤكد ما كنا بصدد اإلشارة إليه. فعندما 
مبناسبة  ال��ص��ادرة  التونسية،  النهضة  حركة  بيانات  بعض  مبراجعة  امل��ث��ال،  سبيل  على  نقوم 
األحداث التي عرفتها مصر، جند أنها بيانات شديدة اللهجة، وكاشفة ملواقف حركة النهضة 
من عملية عزل الرئيس مرسي(16). بل نكتشف أيضا تأثيرها على مواقف حزب النهضة من 
املعارضة التونسية(17). حيث ميكن أن نربط بني ما حدث في مصر وبني جوانب معينة في املأزق 
الذي عرفه املشهد السياسي التونسي، في موضوع احلوار الوطني وخارطة الطريق التي يقودها 
التحالف الوطني بقيادة اجلناح النقابي، بهدف تليني التصلب في املواقف، التي عرفها املشهد 
السياسي التونسي. ففي مختلف هذه العناصر، كثير من املعطيات التي ساهمت في تعطيل 
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عمليات رفع املأزق التونسي(18). 
 وقد جنح احلوار الذي انطلق في ظروف صعبة، بني أغلب مكونات املشهد السياسي التونسي، 
في التهييء إليجاد مخرج ُمتواَفٍق بشأنه، حيث انسحبت حكومة النهضة ومت تشكيل حكومة 
مؤقتة، كلفت باإلشراف على االنتخابات القادمة في سنة 2014، كما مت االتفاق على أعضاء 

الهيئة التي تشرف على االنتخابات، وإقرار الدستور التونسي اجلديد(19). 
جت��ارٍب  2011 مختبَر  انفجارات  ان��دالع  منذ  تونس تشكل  أن  إل��ى  السياق،  ه��ذا  في  نشير 
ملختلف التحوالت السياسية العربية، ما حصل منها وما هو في طور التبلور. وهي اليوم تعطي 
االنطباع بأنها دخلت بعد العمليات اإلرهابية، التي مت فيها تصفية بعض الفاعلني السياسيني 
وبعض رجال األمن، في مناخ ملغوم ومليء باملشاكل العويصة واملتشابكة. وقد نتج عن املناخ 
املذكور، حصول متوقعات حادة في املشهد السياسي االنتقالي التونسي. أما املبادرة التي أطلقها 
الطرف النقابي فقد تساهم في فتح املشهد السياسي االنتقالي في تونس، على أفق جديد يتيح 
التصلب احلاصل فيه، نتيجة مناخ اإلره��اب واشتداد حدة األزم��ة االقتصادية، وتزايد  جتاوز 

املسافة بني شعارات الثورة والتدابير السياسية القائمة.
وإذا ما قمنا مبقارنة ما يجري اليوم(20) في تونس مبا جرى في مصر، فستظهر تونس مبظهر 
متقدم، بحكم ما يتمتع به املجتمع التونسي ونخبه من خصوصيات، مرتبطة بنظامه السياسي 
ومرجعيته الثقافية. فقد ظلت تونس في عز أزماتها تتصارع دون أن تتخلى أطرافها املتنازعة عن 
احلوار، وذلك رغم ما يتبينه املالحظ من استكانة أطراف احلوار إلى لغة محددة. ومع ذلك، 
فقد الحت تباشير جديدة، في سياق املساعي الرامية إلى استكمال البرنامج، الذي مت االتفاق 

عليه في خارطة الطريق(21)، املقترحة من الطرف النقابي.
عندما يضع الباحث في اعتباره شعارات امليادين املعبرة عن مشروع التغيير، ويقارن بينها 
وبني مواقف وأشكال تدبير اإلسالميني للسلطة في الطور االنتقالي، سيفاجأ باملسافة الكبيرة 
احلاصلة بني الشعارات واملمارسات. وإذا كان االحتقان سيد املواقف في الساحتني معًا، فإن 
العبرة تكون في كيفيات املواجهة والتجاوز، أي كيفيات إدراك شروط وسياقات الطور االنتقالي، 

ومحاولة ترتيب البرامج واإلجراءات املناسبة للنهوض مبتطلباتها.
تكشف املآزق التي تعيشها البلدان املذكورة، بعد وصول اإلسالميني إلى السلطة، أمرين 
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اثنني، يتعلق األول منهما بعدم قدرة الفاعل السياسي على إدراك نوعية التحول الراسم ملالمح 
أفق في االنتقال الدميقراطي املتدرج. ويشير الثاني إلى عدم قدرته من جهة أخرى، على إدارة 
مرحلة تقع بني طورين مختلفني من أطوار التاريخ، نقصد بذلك ما قبل الثورات وما سيحصل 

بعدها. 
إذا كنا قد وضحنا ذهول النخب العربية، أمام احلدث الذي عرفته املجتمعات العربية سنة 
2011، فإنه ال ينبغي أن نغفل اإلشارة إلى الذهول اآلخر، الذي َغِشي أبصار الذين تبوأوا بعد 

ذلك مقاعد احلكم، في كل من مصر وتونس واملغرب. تبرز املعالم الكبرى لهذا الذهول، في 
نسيانهم السريع بأنهم وصلوا سدة األجهزة التنفيذية بعد انفجارات وأحداث تاريخية كبرى. 
كما تتمثل في عدم انتباههم إلى أنهم يقودون اليوم مرحلة انتقالية، يفترض أنها متهد لولوج 
أبواب النظام الدميقراطي. وقد أدى بهم الذهول إلى إغفال أن الترتيبات التي جعلتهم في موقع 
القرار، تندرج ضمن مطلب بناء برنامج انتقالي محدد، برنامج يناسب مرحلة ما بعد الثورة 
احلراك االجتماعي،  بتهدئة  القيام  التي تستدعي  اجلوانب،  منها  تداعياتها وخاصة  مبختلف 
َومَلَْلَمة املخلفات التي تركها في املجتمع والدولة واملؤسسات الصانعة الستقرار وتوازن املجتمع، 
ب��ارزًا في دروب  إال أن الذهول دفعهم إلى ركوب مسارات أخ��رى، فأصبح االضطراب عنوانًا 

االنتقال املعقدة.
3- اخلطابات السياسية وصناعة مآزق الطور االنتقالي

ترتب عن الذهول على مقاصد الطور االنتقالي، أزمة عامة في اخلطاب وفي الفعل السياسيني، 
له إلى  وَصَنع اخلوف من اإلسالم السياسي داخل املجتمع ووسط النخب ما ضاعف الذهول وحوَّ
حالة عامة، َولَّدت لدى ممثلي اإلسالم السياسي إحساسًا خارقًا بالنصر. نتبني بعض مالمح 
ذلك على سبيل املثال، في حديث اإلخوان في مصر عن فتح مصر مجددا، من أجل إعادة 

نشر ألوية اإلسالم وأنواره(22).
الدين في  توظيف  زائ��دة من  بها، واستخدام جرعات  والتفرد  السلطة  إن االستحواذ على 
مختلف  لدى  مخاوف  أث��ار  السلفي(،  التيار  من  النهضة  حزب  )مواقف  السياسي،  اخلطاب 
ل املشهد االنتقالي من مشهد للتوافق املرحلي، إلى مشهد  الفاعلني السياسيني، األمر الذي حوَّ
ٍب ألفعال من االستقطاب املغذية آلليات في الفعل السياسي، ال تناسب طبيعة الطور  ُمركِّ
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االنتقالي احلالي، بكل ما يحمله من أجواء االضطراب واملواجهة. إضافة إلى ذلك، نالحظ 
تنامي خطابات شعبوية ال تعير أي اعتبار للخطاب السياسي املفترض أن يعبر عن تطور الوعي، 

في حقبة تاريخية ال تتكرر دائمًا.
 نحن نفترض أن مهمة ترتيب برنامج الطور االنتقالي ال ميكن أن يكون إال جماعيًا، إنه 
برنامج يخص املجتمع في حلظة سعيه لتخطي آثار ما بعد االنفجارات، وبناء جسور العبور التي 
تهيئ لالنتقال الدميقراطي. كما نفترض أن أزمنة ما بعد الثورات، تعد بامتياز أزمنًة للتوافقاِت 

املرحلية املؤقتة.
فكيف نفسر تناسي الفاعل السياسي العربي حملطة املراحل االنتقالية؟ كيف نفسر الذهول 
ه وأنساه شعارات امليادين وأزمنة اإلقصاء، رغم أنه ما يفتأ يتحدث عن كونه كان  الذي غشيَّ

واحدًا من الذين صنعوا مأثرة التظاهر الثوري ؟
لبرامج اإلصالح  العمومية، وال  امليادين والساحات  التي رفعت في  للشعارات  لم يعد ال 
أي وجود في الطور االنتقالي، وأصبحنا بدل ذلك، نواجه سلطة تروم ترسيخ نفوذها وقيَّمها، 
دون التفات إلى البرنامج املرحلي ومهامه املطلوبة، بل دون انتباه إلى تعددية املجتمع وتعدد 
في  احلاصلة  الدميقراطي  السياسي  واملشروع  التحديث  مكاسب  إلى  وال  السياسية.  خياراته 

العقود السابقة، فكيف نفهم ما حصل؟
نتجه لتقدمي جملة من املعطيات، التي اتخذت لها صورًا محددة في الطور االنتقالي في كل 

من مصر وتونس، لعلها تسعفنا مبعاينة بعض مآزق الطور االنتقالي العربي. 
نبدأ باإلشارة إلى أن الطور االنتقالي عرف منطا من اخلطاب لم يكن حاضرًا بالكثافة التي 
أصبح يحضر بها في املشهد السياسي العربي. يتعلق األمر بجملة من امللفوظات التي أصبحت 
متداولة بكثافة في اخلطابات السياسية العربية، وأصبح لها في املشهد اإلعالمي اليوم حضور 
انتعاش  اللغة،  لهذه  املجال  فتح  ترتب عن  وقد  والتواكل(23).  القدرية  من  نوع  بتعميم  ينبئ 
لغات أخرى وشبكات أخرى، بل وبروز فاعلني آخرين، األمر الذي كشف طابع التأسلم الذي 
شمل مختلف مظاهر احلياة واملجتمع، واستولى على املجال االفتراضي وانطلق لتغذيته، مبنطق 

احلالل واحلرام، واخلير والشر، وأرض اإلسالم وبالد الكفر(24). 
تكشف اللغة التي نتحدث عنها، عجز نخب اإلسالم السياسي عن االقتراب من الروح 
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وجهت  التي  للروح  نفسه،  اآلن  في  إدراكهم  وع��دم  الدميقرطي،  للمشروع  املؤسسة  الفلسفية 
في  اليوم  تساهم  وهي  واالستبداد،  بالفساد  املنددة  االنفجارات  زمن  الشوارع  في  املتظاهرين 
توسيع دوائر اإلسالم الشعبي، في مجتمعات ما تزال درجات األمية فيها مرتفعة. إن كل ما 
سبق، يساهم في تعميم تقاليد محافظة ال عالقة بينها وبني مقاصد الثورة، الرامية إلى توطني 

العقل والقانون واملؤسسات في املجتمع. 
عندما نتابع مواقف اإلسالميني من الدميقراطية، في املرحلة التي سمحت لهم فيها الصناديق 
االنتخابية بالوصول إليها، نتبني مرة أخرى ذهولهم املكشوف عن املقاصد، ذلك أنهم بادروا 
إلى التغني باسترجاع العهد الذهبي للحكم اإلسالمي في قلب املخاضات االنتقالية، وتناسوا 
أن منطق الدميقراطية يتغنى بالتداول على السلطة في فترة محددة، قد تطول وقد تقصر، ولكنها 
بتدبير  قيامها  ببرامجها في مرحلة  نقارن منجزاتها  إال عندما  ذهبيا،  ُتعد عصرا  ر وال  ُتعمِّ ال 

األجهزة التنفيذية.
لم يترتب عن أفعال الثورة أي تغيير في مواقف اإلسالم السياسي الغامضة من الدميقراطية 
ونظامها في تدبير الشأن السياسي، بروح التعاقد التاريخية والنسبية. فقد عاد ممثلو اإلسالم 
السياسي إلى التغني باملطلقات، في دوائر النسبي واملرحلي والتداولي )التداول على السلطة(، 

وهي دوائر املصالح املرسلة واملتغيرة داخل املجتمع(25). 
خه وصول بعض تيارات اإلسالم السياسي إلى  إن الذهول الذي ولَّده احلدث الثوري، ورسَّ
ب العالمات الدالة على مآزق الطور االنتقالي العربي. وبحكم أننا نهتم في هذه  السلطة، ركَّ
الورقة بجوانب من األبعاد الثقافية لهذا الطور، فإننا سنحاول في احملور الثاني، بلورة جوانب 
من األبعاد الثقافية لإلشكاالت السياسية الصانعة اليوم، للمالمح العامة للمشهد السياسي 

االنتقالي في كل من تونس ومصر. 

ثانيا : مآزق وحتديات الطور االنتقايل العريب.
1- الدساتير اجلديدة، اختبارات التاريخ االنتقالي

قدمنا في احملور األول من هذه الورقة، جوانب مما أطلقنا عليه االختبار األول لتجربة اإلسالم 
التي  املرحلة  واكبت  التي  الشروط  من  بجملة  اإلحاطة  بهدف  وذل��ك  احلكم،  في  السياسي 
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أعقبت انفجارات 2011 العربية، التي أطاحت برؤوس أنظمة التسلط والفساد في تونس ومصر 
وليبيا. وقد استعملنا في التوصيف مفردة االختبار، لنتبني من خاللها الكيفيات التي اتسمت 

بها، التمارين األولى في أسلوب حكم اإلسالميني. 
في خطابات  السياسي  ال��ص��راع  ص��ور  أم��ام  العربية،  ال��ث��ورات  بعد  ملا  مقاربتنا  أثناء  توقفنا 
الفاعلني، فبدا لنا أن الذهول عن املقاصد املطلوبة في الطور االنتقالي، أنتج خطابات سياسية 
لم تستطع جتاوز التموقعات السياسية املعروفة في املشهد السياسي العربي قبل االنفجارات. 
نقصد بذلك خوف التيارات السياسية الليبرالية والتيارات ذات املنحى االشتراكي من اإلسالم 
التيارات  من  السياسي  اإلس��الم  وخ��وف  والثقافة.  السياسة  في  متظهراته  ومختلف  السياسي 

السياسية احلداثية التي جتتهد لتوطني قيم جديدة في املجتمعات العربية.
ن  ويكتشف املتابع ملا جرى في تونس ومصر، أن وصول اإلسالم السياسي إلى السلطة، مكَّ
خلدمة  احلدية  مواقفها  عن  التعبير  من  واجلهادية،  السلفية  التيارات  باقي  بأخرى  أو  بطريقة 
تيار اإلسالم السياسي احلاكم، والتصدي لباقي التيارات السياسية األخرى. فحصل تداخل 
واختالط في املشهد السياسي العربي، ترتب عنهما ارتياب متبادل، حتول فيه املشهد السياسي 
ال��ذي يفترض أن يتجه إلع��ادة تركيب ما متزق من عقود وشرعيات داخ��ل املجتمع والدولة، 
إلى مجتمع حتكمه استقطابات حادة، ضاعفت ذهول املنخرطني عن مقاصدهم املرحلية وهم 
م خالل  َل عملية اإلسراع ببناء ما تهدَّ يتعايشون حتت سقف مرحلة انتقالية، األمر الذي َعطَّ

أشهر االنفجارات، فازدادت املجتمعات العربية بعدًا عن طموحات الفعل الثوري وشعاراته.
مكنتنا العناصر التي اعتمدنا عليها في توصيف املشهد السياسي االنتقالي، من إدراك صور 
التعثر التي سادت في هذا الطور، في كل من تونس ومصر. ذلك أن وصول اإلسالميني إلى 
لروح  بعبور ُمستوعٍب  إلى تشكل وضع ال يسمح  احلكم في مجتمعات غير دميقراطية، أدى 

املتغيرات التي حصلت.
 أسباب عديدة تفسر جوانب مما حصل، يتعلق ظاهر بعضها بالوضع اجلديد، الذي احتله 
اإلسالم السياسي في تونس ومصر واملغرب. ويرتبط بعضها اآلخر، بطبيعة املعارك املتواصلة 
في ليبيا وسوريا. أما األسباب العميقة ملختلف ما يجري، فتعود في نظرنا، إلى غياب اإلسناد 
الثقافي للمعركة من أجل الدميقراطية واالنتقال الدميقراطي في هذه البلدان، وذلك رغم ما ميكن 
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أن يقال عن األنظمة السابقة، وثقافة اإلصالح والتعددية احلزبية، في هذه املجتمعات(26). 
رغم  االنتقالية،  املرحلة  انطالق  بداية  في  التي حصلت  السياسية  التفاعالت  عن  ترتب 
التحديات بعضها  توافقي، جملة من  برنامج مرحلي  الفاعلني عن  توافق بني مختلف  وجود 
وليد حلظات املخاض العسيرة التي تلت احلدث الثوري، وبعضها اآلخر قدمي، ولعله يعتبر جزءا 
من تركة املشروع اإلصالحي النهضوي، في الفكر العربي(27). نحن نشير هنا إلى املعارك التي 
أثيرت مبناسبة إعادة كتابة الدساتير، من قبيل الهوية والدين والدولة املدنية وموضوع احلريات 

الفردية، وقضايا اإلرهاب والتكفير، على سبيل املثال ال احلصر.
ال نتبني في الصيغ التي واكبت تبلور اإلشكاالت التي ذكرنا، أي احتراس من مقتضيات 
الفعل الثوري والطور االنتقالي. ينطبق هذا احلكم، على مختلف أطراف الصراع في املشهد 
بالطور  االنتقالي  الطور  اختالط  هو  أساسا،  نالحظه  ما  إن  بل  واملصري.  التونسي  السياسي 
السابق على حصول االنفجارات، فقد استمرت في الطور االنتقالي كثير من مظاهر األنظمة 
التي متت اإلطاحة بها، اإلقصاء ومصادرة احلقوق، ثم تبادل االتهامات. وفي غمرة جو مشحون 
باالستقطابات، مت إغفال أن التحول يتطلب أوال، القطع مع املواقف احلدية ومع الثقافة السياسية 
السائدة، للتمكن من حتويل الراهن العربي، إلى طور تاريخي مناسب ومساعد في عملية جتاوز 
التدريب  الفعلي في  أزم��ات وم��آزق. وللتمكن أيضًا، من الشروع  ما راكمته االنفجارات من 
ثقافة  بناء  مشروع  إط��الق  أي  العمل،  في  وإج��راءات��ه��ا  احل��وار  في  وأساليبها  الدميقراطية  على 

الدميقراطية. 
تفهم إشكاالت الطور االنتقالي العربي في نظرنا، في السياق التاريخي العام الذي تبلورت 
في إطاره، وهو سياق نعرف معاركه املبتورة وطموحاته املعطلة. وتفهم كخطوة جديدة في درب 
التسلح الفعلي بثقافة االختالف واحترام الرأي اآلخر. وضمن هذا األفق املفتوح واملتفائل، 
ب التصورات واإلج��راءات األكثر تاريخية  نفكر في مفارقات الثورات العربية وحتدياتها، لُنركِّ

وجناعة ملواجهتها.
من  مبزيد  يسعف  ما  نحو  للعبور  طريق سالك  إلى  العربي،  االنتقالي  الطور  حتويل  يتطلب 
توطني اخليار الدميقراطي في مجتمعاتنا، االستعانة مببدأ يستوعب في نظرنا خصوصيات الراهن 
العربي، يتعلق األمر بإطالق مشروع فكري، يستهدف أوال وقبل كل شيء، القيام مبراجعات 
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كبرى في السياسة والثقافة والتعليم، مراجعات كبرى شاقة ال تقبل احللول السهلة وأنصاف 
ن من حتقيق قفزة تاريخية، تتيح لنا رفع أشباه  احللول. ويتجه فيها العمل الستيعاب ما ميكِّ

املشاكل ومواجهة إشكاالت التقدم العربي.
يقوم مبدأ املراجعات الكبرى على خيار فكري مركزي، يتمثل في جتاوز املواقف القطعية 
املغلقة في القضايا اخلالفية في املشهد السياسي، وال شك أن هذا اخليار ال يعد أمرا سهال، 
إنه يتطلب كثيرا من االقتناع بالوعي التاريخي والنسبية في النظر إلى إشكاالت التحول في 

املجتمعات العربية.
في  كما حصل  املجتمعات،  تاريخ  في  الكبرى  املراجعات  إجن��از  مطلب  أن  جيدًا  نعرف   
جتارب مجتمعات أخرى قبلنا، َتْشِرطه ظروف وتراكمات وامتحانات عديدة. وفي ضوء ذلك، 
نرى أن في شروط الراهن العربي مبختلف مآزقه ما يؤهلنا للقيام بذلك. بل نستطيع القول، إن 
انفجارات 2011 تعد مدخال مناسبا إلطالق هذا املشروع، وحفر املجاري التي تتيح له توسيع 
املكاسب احلاصلة في مجتمعاتنا وتطويرها، للتمكن من محاصرة مختلف صور عودة التقليد 
بأهمية  نعتقد  إطالق عمليات سياقات  يناسب  العربي  الراهن  أن  نرى  إننا  إلى مجتمعاتنا. 

منجزاتها، في باب استئناف اإلصالحات الضرورية إلجناح مسلسل حتديث مجتمعاتنا.
يقوم مبدأ املراجعات الكبرى على نوع من الرغبة في زحزحة وجتاوز املواقف واالقتناعات 
السائدة، والسعي لتركيب ثقافة أخرى وأساليب أخرى في املواجهة والعمل، أساليب تنسج 
لتها إلى أدوات قادرة على  عالقات وصل مع الروح التي غذت انفجارات امليادين العربية، وحوَّ

تخليص مجتمعاتنا من كثير من صور التسلط والفساد.
يوظف املبدأ املركزي في ورقتنا، بهدف التفكير في كيفية نسج توافقات مرحلية تفضي في 
سياق التفاعالت التاريخية القائمة، إلى مزيد من التمرس بخلق مجال سياسي مناسب لروح 
الطموحات والتطلعات املعلن عنها في امليادين، خالل األشهر األولى لسنة2011. وال يتم ذلك 
املغلقة  السياسي  التخندق  لغة  السياسي، أي جتاوز  املشهد  بتجاوز مكونات  إال  في تصورنا، 
واملطلقة، والتمرس بروح ودروس الفلسفة السياسية احلديثة ومبادئها العامة في مقاربة الشأن 

العام، باعتباره مجاال للصراع والتنافس بلغة النجاعة والتاريخ(28).
لن نتمكن من حتقيق ما نصبو إليه، بالطرق التي نفكر فيها اليوم في السياسة والسياسي 
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السياسيني،  الفاعلني  أغلب  رايتها  يرفع  التي  التآمر  لغة  إن  العربية.  الساحات  أغلب  داخل 
أم  كانت  باملطلقات سماوية  البعض  تغني  تشبه  وهي  احلدية،  املواقف  آليات  من  آلية  تعتبر 
أرضية. ونفترض أن جتاوز كل ما سبق، لن يتم دون القيام مبراجعات كبرى، تساعد في تركيب 
املقترحات األكثر قربًا من مجتمعنا وتاريخنا، واملقترحات األكثر قربًا من َتَطلُّعنا إلى تواصٍل 
التحديات  أمام  بالتوقف  إال  يكون  إلى ذلك ال  املوصل  والطريق  العالم.  ومع  ذواتنا  منتج مع 
اجلديدة واألولويات املشتركة، وبناء اجلسور السياسية التي تسمح بتبادل التواصل والتفاعل، 

واملساهمة في حتقيق انتقال أكثر تاريخية(29).
أم��رًا مشروعا، كما  تعد  العربية  املجتمعات  في  الدميقراطية  أجل  الثورة من  بأن  نؤمن  إننا 
نؤمن بأن ما حصل في انفجارات 2011، يظل مجرد خطوة في طريق طويلة، وذلك بكل ما 
ستصنعه اليوم أفعال التحوالت اجلارية في الطور االنتقالي من ترميمات وتوافقات ومصاحلات. 
فالدميقراطية حتتاج إلى مدى زمني أطول، للتمكن من توطني دعائمها وآلياتها ومؤسساتها في 
أشكال  مع مختلف  القطع  للمجتمع  يتيح  ثقافي،  إسناد  إلى  في حاجة  تظل  كما  املجتمع. 

التقليد املترسبة والصلبة داخل املجتمع(30).
 وفي ضوء ما سبق، نعتبر أن جناح مرحلة ما بعد الثورات ال يعد دائمًا أمرًا مؤكدًا. ولعل 
والتاريخية،  السياسية  مكاسبه  منسوب  من  والرفع  ما حصل  لتحصني  اليوم،  املطلوب  األمر 
يتحدد في لزوم احلرص على احتضان ش��رارات االنتفاض في أزمنة االنتقال، لعلنا نتمكن 
أشد  مرتبط  األم��ر  وه��ذا  الدميقراطية.  ومنازل  دروب  إلى  املوصلة  القنوات  عبور  من  بواسطتها 
التي  والقطائع،  املراجعات  وعيهم مبسلسل  ودرج��ات  السياسيني،  الفاعلني  بتجارب  االرتباط 
يحتمل أن تكون االنفجارات احلاصلة قد ساهمت فيه في بداية تبلورها، ودون إغفال مستوى 
متثلهم للثقافة الدميقراطية، التي عملت أجيال من املثقفني واملصلحني، على نشر مبادئها وقيمها 

في فكرنا املعاصر، فال ثورة دون مراجعات ودون قطائع(31). 
إن الطريق التي ميكن أن تساهم في حتصني وحماية الطور االنتقالي، تتمثل في االلتفات 
اليقظ إلى نوعية التفاعالت، التي يولدها هذا الطور في كل ما ينتجه من صعوبات ومآزق. وإذا 
كنا نعي جيدًا مالبسات السياق التاريخي العام، املؤطر لالنفجارات التي عرفتها املجتمعات 
فكرنا  في  املهيمن،  والتقليد  احملاصر  التحديث  استمرار جدلية  في  أساسًا  واملتمثل  العربية، 
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ومجتمعنا، أدركنا أهمية اليقظة املطلوبة، وأهمية مبدأ املراجعات الكبرى الذي وضعناه كعنوان 
لهذا العمل.

2- املأزق السياسي االنتقالي في قلب اجلدل الدستوري
وضعتنا األحداث الناشئة في الطور االنتقالي في كل من تونس ومصر، أمام أسئلة نعرف 
أنها كانت جزءا من سجلِّ معارك خطابات النهضة العربية. كما نعرف أن فكرنا املعاصر تداول 
جوانب منها في خطاباته اإلصالحية، دون أن يتمكن من تركيب التصورات ونقط اإلسناد 
الكافية، لبلورة حلول منسجمة مع التطلعات املتشابكة داخل مجتمعاتنا. وقد تبينا ونحن نتابع 
قضايا االستقطاب السياسي، التي تلت وصول اإلسالميني إلى األجهزة التنفيذية في مصر 
الدولة املدنية  وتونس، أن اجلدل شمل جملة من القضايا الكبرى من قبيل الدين والدولة، 
الهوية ومرجعيات الدستور بني دعاة الكونية واملنافحني للخصوصية، ثم اإلشكاالت املتعلقة 

مبسالة احلريات واحلريات الفردية.
نقف في اجلدل السائد في القضايا التي أشرنا إليها، على كثير من أوجه الصراع السياسي 
والثقافي املتواصلني في الفكر العربي. كما نقف على أحداث ومواقف جديدة صانعة ملآزق، 
في زمن نفترض أنه يتجه لرسم مالمح حتول جديدة في بنية األنظمة العربية. وإذا كنا ندرك بأن 
سقوط رؤوس األنظمة، وأن كان يحمل داللة قوية، فإنه ال يؤدي بالضرورة إلى جتاوز األوضاع 
اليوم  التجاوز، تتعلق في تصورنا بالفاعلني الذين يدبرون  القائمة، وذلك بحكم أن مسؤولية 
الطور االنتقالي، سواء منهم الذين يدبرون شؤون احلكم، أو الذين يقفون في صف املعارضة، 
أو األطراف األخرى املتمثلة في الشباب والفئات املهمشة، التي كانت طيلة سنة احلدث 2011 
في قلب احلدث، ومتت زحزحتها من مواقعها حتت ضغط التفاعالت، التي ساهمت في ترتيب 

مناخ ومرحلة ما بعد الثورات.
ندرك من مسار التحوالت اجلارية واإلشكاالت املواكبة لها، نوعية الكوابح التي اعترضت 
وتعترض تطور املجتمعات العربية. فقد أعدت دساتير جديدة، بعضها استوعبت بنوده جوانب 
من املرجعية الدولية حلقوق اإلنسان، وبعضها اآلخر تضمن بعض مكاسب اجليل الرابع في 
والقانون،  بدولة احلق  التاريخي  الوعي  هو  أغلبها،  ناقص في  ما يظل  أن  إال  احلريات،  باب 

ونقصد بذلك األفق الفلسفي احلداثي احملايث للدميقراطية وقيمها.
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على  حرصت  تعاقدية،  بنية  لبلورة  مناسبة  اجل��دي��دة  الدساتير  بعض  ديباجات  شكلت 
إنتاج نصوص دستورية مرحلية، نصوص حتول املمكن والقائم إلى  ترضيات جماعية بكلفة 
املأمول، لتقعده في بنود مقيدة بتوافقات الراهن، التي يغلب على رؤيتها كما وضحنا، ذهول 

واضح عن تطلعات وشعارات الثورة وأناشيدها.
أطلقت انفجارات 2011 إمكانية العودة إلى مجموعة من اإلشكاالت، التي ما تزال تتفاعل 
ضمن ديناميات الواقع العربي، ونحن نفترض أن الصيغ التي تعود من خاللها مآزق الراهن، 
إجناز  في  االن��خ��راط  بذلك  نقصد  ورقتنا،  في  املفتاح  املبدأ  على  التأكيد  إل��ى  يدفعنا  ما  هي 

املراجعات الكبرى.
االنتقالي في كل من مصر  الطور  غ��ذت معارك  التي  اإلش��ك��االت  نستعرض جوانب من 
الفكري  اخلصاص  على  بقوة  ومؤشرة  متشابهة  معارك  على  تنفتح  إشكاالت  وه��ي  وتونس، 
)الثقافة السياسية الدميقراطية(، الذي يساهم عند توفره في تعزيز جبهة زحزحة حصون التقليد 

وجتاوزها.
ال جدال في كون عوائق استكمال خطوات الطور االنتقالي عديدة ومعقدة، إال أننا نولي 
عنايتنا هنا للعوائق الثقافية، حيث يسود نقص كبير في هذا املجال في فكرنا املعاصر. وميكن 
أن نعلل هذه النقص باألدوار التسلطية للدولة العربية من جهة، وعدم متكن النخب السياسية 
املعارضة من جهة أخرى، من مغالبة التسلط املشار إليه بأشكال من التعبئة السياسية املناسبة 
في  التسلط  دول��ة  أقامتها  التي  السميكة  اجل��دران  اختراق  نفسه، على  اآلن  في  وال��ق��ادرة  لها 
وجهها(32). ال يعني هذا التصور، أننا مننح الثقافة الدميقراطية وحدها، إمكانية إجناز عمليات 
النجاح في جتاوز عثرات املرحلة االنتقالية، بل إننا نعتبرها عنصرا مساهما في عمليات توطني 

مختلف أوجه وأطوار املمارسة الدميقراطية(33). 
ننظر إلى املآزق التي نعاين في الطور االنتقالي العربي من زاوية تاريخية، ونحاول تعقلها 
في أبعادها املختلفة، بحكم أنها تطرح أمامنا ما يساعد في القيام بعمليات جتاوزها املأمولة. 
وسنتوقف كما بينا هنا، أمام أمثلة محددة منها قصد التمثيل واإلب��راز، وتأكيد حاجتنا إلى 
الفكرية  واإلج���راءات  اآلليات  ومختلف  الكبرى،  املراجعات  مبدأ  باستخدام  التفكير  تفعيل 

املرتبطة به، كما سنوضحها في سياق الحق داخل هذا العمل.
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تونس  من  كل  في  العربية  الدساتير  كتابة  إع��ادة  عملية  التي صاحبت  امل��ع��ارك  أن  نعتبر 
ومصر، وقبلهما في املغرب، تضعنا في قلب املأزق السياسي والثقافي ملختلف أوجه الصراع 
السائد اليوم، في مشهدنا السياسي االنتقالي. وتكشف مختلف الصور التي اتخذتها املعارك 
الدستورية حدة املعارك السياسية املطروحة وارتباطها بالبعد الثقافي. كما تظهر هشاشة مشهدنا 

الثقافي، وعسر متثل النخب ألوليات األفق احلداثي ومقوماته النظرية والتاريخية.
في  أسئلة  بها من  يرتبط  وما  املدنية  الدولة  وإشكاالت  الهوية  أصبحت موضوعات سؤال 
موضوع فصل الدين عن الدولة، وقضايا احلريات، العنوان األكبر في سجاالت املشهد السياسي 
العربي، في الزمن الذي تال فعل انفجارات 2011. صحيح أن املوضوعات املشار إليها طرحت 
التي  والصيغ  املواقف  أن  إال  املاضي،  القرن  طيلة  عديدة  بصيغ  العربي  النهضوي  الفكر  في 
تتبلور بها اليوم، في الطور االنتقالي العربي ومب��وازاة مع مطلب إعادة كتابة الدساتير العربية، 
يجعلنا نقف على نوعية التحوالت التي عرفها النقاش السياسي والدستوري، خاصة وان وصول 

اإلسالم السياسي إلى احلكم، منح اجلدل سياقا وأفقا محددين. 
أه��م اإلشكاالت  وانفتاحه على  الدساتير،  إص��الح  ال��ذي صاحب مشروع  اجل��دل  ق��وة  إن 
السياسية في املجتمعات العربية، وكذا محاوالت توسيعه وتعميمه، حيث اتخذ في اإلعالم 
املكتوب واملرئي واالفتراضي، صورًا لم نعهدها في السابق. استوعب النقاش مختلف املواقف 
والتيارات، وبلور جهودًا هامًة في التصور والبناء، نعتبر أنها راكمت أثرًا ستكون له نتائج في 

ثقافتنا السياسية. 
ساهم اجلدل الدستوري التي تبلور في الطور االنتقالي، في دفع الفاعل السياسي إلى القيام 
فيها  السياسية، في مجتمعات جنح  الشرعية  قواعد  ُمرتبٍط بضبط  تاريخي سياسي،  بتمرين 

احلراك االجتماعي في إسقاط الشرعية السياسية السائدة.
 بينا في السابق، كيف ساهم وجود اإلسالم السياسي في السلطة، في عملية تبلور جيل 
جديد من الدعاة الذين يخاصمون القانون الوضعي، ويرفضون كونية مدونات حقوق اإلنسان، 
ج ثنائية معروفة في الفكر العربي املعاصر، نقصد بذلك ثنائية احلداثة والتقليد.  األمر الذي أجَّ
الناظمة  املرجعيات  ب��ل��ورة  انتقالية،  ف��ي ظ���روف  ال��دس��ت��وري احل��اص��ل  ت��رت��ب ع��ن اجل���دل  وق��د 
لالستقطاب السياسي، األمر الذي حوَّل فضاء اجلدل املذكور، إلى إطار تاريخي مناسب إلجناز 



��

 

التوافقات السياسية املطلوبة.
تكشف العناصر اجلديدة في السجاالت الدستورية، وما تالها من توافقات عامة، أننا نواجه 
مؤشرات تتطلب منا كثيرا من اليقظة، من قبيل جتاوز أخطاء املاضي، وبناء أرضية جديدة في 
تاريخ وعينا الدستوري، بكل ما يحمله من وعي بأهمية التعاقد في السياسة، وأهمية القانون 
واملؤسسات في عمليات حتديث مجتمعاتنا. ولهذا السبب، اعتبرنا أن الطور االنتقالي يرادف 
زمن املراجعات التاريخية الكبرى، فقد ُوِضعنا فيه أمام أسئلة نعرفها، ومنازالت لم نتمكن 
فيها من تركيب االقتناعات التاريخية، التي تسمح لنا بتجاوزها، حيث ما نزال نراوح اخلطو 
بني تقليد راسخ وحتديث معاق. وقد وقفنا بينهما، دون أن نتمكن من تركيب املواقف القادرة 

على توطني التحديث وخلخلة التقليد، واالنخراط املبدع في التاريخ الكوني(34).
 ،2011 التي تبلورت على هامش كتابة دساتير ما بعد ثورات  املعارك والسجاالت  لم تنته 
ة في أغلب الساحات العربية. وقد ساهم الفاعلون  رغم التوافق الذي حصل على الدساتير املعدَّ
السياسيني في بناء الصيغ التي ُترضي كل أطراف الصراع، وبدأت تطل معارك أخرى تتعلق 
كل  ورغ��م  إج���راءات.  من  يتبعها  وما  التنظيمية  بالقوانني  تتعلق  كما  الدساتير،  بنود  بتأويل 
نقائص دساتير ما بعد الثورات )دستور 2012 والدستور األخير في مصر، ودستور املغرب 2011، 
رافقت اجلدل  التي  والقانونية  السياسية  الدينامية  أن  املؤكد  فإن األمر   ،)2014 تونس  ودستور 

الدستوري في أبعادها املختلفة، قد بنت تراكمًا نوعيًا في الثقافة السياسية الدميقراطية. 
وأتصور أن علينا اليوم، أن نطور هذا اجلدل مبواصلته، واستكماله بتطويره، ذلك أن معارك 
اإلصالح والتغيير في التاريخ تتطلب النفس الطويل. وتزداد أهمية هذه املسألة، عندما نكون 
على بينة من أن طموح القوى احلداثية الدميقراطية في مختلف البلدان العربية، يستهدف اليوم 

في جتاوب مع روح انفجارات 2011، بناء على دولة القانون واملؤسسات.
ال نريد أن نقترب من القضايا التي أثيرت مبناسبة إعادة كتابة الدساتير العربية، بهدف حتيينها 
ومالءمتها مع شعارات امليادين في أشهر االنفجار، بل نريد االكتفاء بالوقوف أمام جوانب من 

األبعاد الثقافية، كما انكشفت في السجاالت الدستورية وما صاحبها من معارك.
لنقف في البداية أمام اجلدل الذي صاحب الدفاع عن حرية الضمير في الدستور التونسي، 
فقد ساعد وجود هذا البند داخل الدستور التونسي، في تقوية بنوده في موضوع احلريات بصورة 
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عامة. كما أن إيحاءات مفردة الضمير بحمولتها األخالقية األنوارية، تضعنا في قلب طريق 
التحديث(35).

أثار الفصل املستوعب ملبدأ حرية الضمير معارك لم تتوقف بعد، رغم التوافق الذي سبق 
إخراج الدستور. فقد رفض السلفيون في تونس البند الدستوري الذي يتضمنه، وطالبوا اعتماد 
الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع. كما ناهض املجلس اإلسالمي التونسي، حرية الضمير 
ن في فصل حرية املعتقد. أما املدافعون  وطالب بحذفه من الدستور، معتبرًا أنه مبدأ ُمَتضمَّ
عنه، فقد اعتبروا أن حرية الضمير تعد أساس احلريات الفكرية، إنها املبدأ احلاضن حلرية الرأي 

والتعبير واملعتقد.
يتيح لنا اجلدل الذي صاحب البند املتعلق بحرية الضمير، مالحظة أن املنجز الدستوري 
املتحقق اليوم في بلدان االنفجارات، يقدم صورة إيجابية على كيفيات التوافق املواكب للدساتير 
اجلديدة، في كل من مصر وتونس واملغرب، وذلك دون أن نغفل اإلشكاالت األخرى، سواء 
منها املتعلقة، بالقوانني التنظيمية املؤجلة، أو املرتبطة بتناقضات وتوترات البنود الدستورية فيما 

بينها. 
ننتقل إلى النقاش الذي تناول موضوع الهوية في الدستور املغربي، لنعاين من خالل صورة 
أخرى من صور اجلدل الدستوري، فقد ترتب عن النقاش املذكور في موضوع الثقافة والتعدد 
اللغوي، أَْن مَتَّ التنصيص على التعدد اللغوي مقابل واحدية الثقافة، كما مت إبراز األلوان املتعددة 
واملتغيرة للهوية املغربية(36). األمر الذي ساهم في توسيع داللة الهوية، بصورة متكننا من جتاوز 
الهوية  الهوية احلافظة لذوات مغلقة على ذواتها املعزولة، ذلك أن  التاريخ مبنطق  احلديث في 
ال تشير إلى التطابق، إال مبقدار تعبيرها عن االنفالت والتجاوز. وعندما نقبل أن تكون الهوية 
انفالتا، فإنه يترتب عن ذلك، أن اآلخر وهو العدو املفترض في املجال الثقافي واحلضاري، 
ال يصبح كذلك وبصورة مطلقة. فنحن من جهة، وبحكم التواصل القائم واملنجز بيننا وبينه، 
واحملدد في أفعال املثاقفة التاريخية، نكون قد ساهمنا بوسائلنا اخلاصة، في حتويله إلى جزء من 

صيرورة ذاتنا في التاريخ.
قدمنا في األمثلة السابقة، في موضوع معارك الدساتير اجلديدة جملة من املعطيات، التي 
تتناول مبحث الهوية واحلريات، كما عكستهما الدساتير اجلديدة. إن عنايتنا بالبعد الثقافي، 
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ه اختيارنا للمسائل املذكورة. إضافة إلى أن عودة خطابات الهوية في ظل املتغيرات  هو الذي وجَّ
إلى  وحتويلها  التاريخية،  األص��ول  ببعض  التحصن  إل��ى  الدعوة  سياق  في  ُيستخدم  اجل��اري��ة، 
مرجعيات أبدية، دون التفات كما بينا إلى األدوار، التي ميارسها التاريخ في عمليات تلوينها 
وتطويرها، بل وتقليص بعض صورها بتذويبها. وبناء عليه، فإن هذه العودة تدفعنا إلى التفكير 
في خلخلة املفاهيم املذكورة، واكتشاف محدوديتها في التعبير عن الصور، التي منلكها عن ذاتنا 

وعن اآلخرين داخل املجتمع. 
ال نريد أن نغفل اإلشارة هنا أيضا، إلى إمكانية قراءة البنود نفسها، في ضوء معارك الطور 
االنتقالي، وخاصة تلك التي ترتبط باالغتياالت التي حصلت في تونس. إن أشكال التكفير 

واالغتيال التي حصلت في املغرب، مت االغتياالت التي ظهرت في تونس.
لفكرنا  العامة  السمات  إط��ار  ف��ي  اجل��دي��دة،  الدساتير  ف��ي  والتناقض  التوتر  مظاهر  ن��درج 
الفكر  املهيمن على معاركنا في  النظري  النفس  ِقَصر  إلى  تعود  أن أسبابها  ونعتبر  السياسي. 
والسياسة واملجتمع.. إننا ال نقوم هنا بتفسير ظواهر تاريخية مركبة بعامل واحد، ولكننا نتصور 
أن القصور النظري الناجت عن مسببات عديدة، يعد واحدًا من العوامل املساعدة على فهم أكثر 
املعاصر فكرًا  واقعنا  السياسية، في  والثقافة  السياسية  وضوحًا، جلوانب هامة من إشكاالت 

وممارسة.
3- إجراءات تفعيل مبدأ املراجعات الكبرى

نتصور أن التحوالت الهامة في التاريخ والسياسة والثقافة والقانون، تتطلب مواصلة اجلهد 
والعمل دون كلل، وفي هذا اإلطار ميكن أن نتبني أن معارك الراهن الثقافية في طورنا االنتقالنا، 
أن  ذلك  والتحديث،  للحداثة  تصوراتنا  بلورة  من  مبزيد  فيها  نهتم  معارك  قسمني  إلى  تنقسم 
مساعينا الهادفة إلى إجناح ما متر به املجتمعات العربية بعد انتفاضات ميادينها، يتطلب العناية 
مبا يعزز اجلدل السياسي احلداثي في ثقافتنا. أما معارك القسم الثاني، فإننا نرى أن العناية بها 

تساهم في تطوير حداثتنا وتعميق جذورها في تربة مجتمعاتنا.
في  إجرائية  آليات  من  انطالقا  يتأسس  الكبرى  املراجعات  مبدأ  أن  هنا،  نوضح  أن  نريد 
اثنتني  آلتني  االنتقالي،  ال��ط��ور  ف��ي  ب��ه  العمل  كيفيات  ف��ي  نفكر  ونحن  وضعنا  وق��د  النظر. 
نعتقد بتاريخيتهما وقدرتهما على حتقيق الهدف، من املراجعات الكبرى املطلوبة في ثقافتنا 
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ومجتمعنا.
السياسي  اإلس��الم  تيارات  بني  العربي  الطور  في  القائم،  السياسي  االستقطاب  لنا  يتيح 
نعتبر  الذي  املرتبطة به، األمر  التقدم في معاجلة اإلشكاالت  السياسية احلداثية،  والتيارات 
االنتقالي. وضمن  طورنا  وحتديات  تاريخنا،  مطابقة ألسئلة  بناء حداثة  إط��ار  في  يندرج  أنه 
هذا األفق، وفي انسجام مع مقتضيات مبدأ املراجعات الكبرى، نشير إلى ضرورة وضع كل 
مواربة وال مخاتلة. فال  وب��دون  وتاريخي،  تفكير جماعي، عقالني  القضايا اخلالفية موضع 
ينبغي التالعب بالدين في مجال السياسة، ولم يعد هناك أحد ينكر اليوم أهمية الدين في 
حياة البشر. وقد اقتنع اجلميع أن معارك األنوار لم تغيب احلس الديني واحلساسية الدينية من 

املجتمعات اإلنسانية، ومعناه أن وظيفة الدين داخل النسيج املجتمعي ال يجادل فيها أحد. 
إن األمر موضوع اجلدل هو توظيف الدين في حقل الصراع السياسي، أي استدعاء الشواهد 
الدينية عند رسم اخلطط السياسية، هذا االستدعاء تترتب عنه نتائج تعيدنا إلى عتبة معرفية 
نظرية متجاوزة، بفعل ثورات معرفية وسياسية ودينية ال مفر من التعلم من دروسها، لنتمكن 
في  لطموحاتنا  املناسبة  السياسية  وامل��واق��ف  ال��رؤى  ونبني  العصر،  ومنطق  بلغة  احلديث  من 

التاريخ.
بناء على ما سبق، ينبغي استحضار الذاكرة العربية اإلسالمية، كما ينبغي استدعاء دروس 
التاريخ وجتارب اإلنسانية.. إن موضوع السياسة والدين ال يعد شأنا عربيا، إنه شان إنساني 

بامتياز، وال ميكن التفكير فيه خارج معطيات جتارب التاريخ (37). 
وضحنا سابقًا أن القضايا املرتبطة باملعارك الثانية، حتتاج إلى تفعيل مبدأ املراجعات الكبرى 
في الطور الراهن من تاريخنا، ذلك أن املنازالت الفكرية القادمة في مجتمعنا، واملترتبة عن 

املنعطف التاريخي اجلديد، تقتضي في نظرنا التسلح باآلليات اآلتية:
عند  اإلط��الق  بلغة  تستنجد  التي  السياسية  للتيارات  واملهادن  املخاتل  اخلطاب  جت��اوز   - أ 
نظرها في الشأن السياسي والتاريخي، ويترتب عن هذا التجاوز في تصورنا التخلي عن املنزع 
التوفيقي، الذي ساهمت في تأسيسه اخليارات ذات املنحى السلفي، واملواقف املهادنة لها مببرر 
التي  املواقف  التغيير.. ورغم أهمية  التاريخي واملرحلية في عمليات  التدرج  مراعاة متطلبات 
يبنيها املفكرون الذين ينزعون هذا املنزع، فإننا نتصور أن وظيفة الفكر ال تتمثل في قدراته على 
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التبرير والتكريس، قدر ما تتمثل في جرأته وإقدامه في مجال بلورة احلدوس والتصورات القادرة 
على استباق ومغالبة ضغوط الواقع، حيث تساهم املواقف املعبرة عن روح تطلعات املجتمعات 

في تعزيز ممكنات التغير والتحول في التاريخ..
نحن منيز هنا بني التوافق والتوفيق، ذلك أن آلية التوفيق غالبا ما تلتزم الوسطية والتوسط، أما 
التوافق فإنه يتأسس بالتفاعل املستند إلى تبادل الرأي بهدف االقتناع بوجهة محددة في النظر، 
الرياضي بل مبراجعة  الوسط  الذي يستوعب خلخلة االقتناعات وحتريكها دون حساب  األمر 
املواقف وتطويرها من طرف مجموع املواقع الراغبة في حتقيق التوافق. ونحن نفترض أن األطوار 
االنتقالية في التاريخ من قبيل ما تعرفه مجتمعاتنا اليوم، تستدعي التوافق املؤسس على احلوار 
املستوعب ملقتضيات الظرفية التاريخية املواكبة له، مقتضيات اخليار الثوري الذي عبرت عنه 

شعارات االنفجار التي انطلقت سنة2011.
ب - جتاوز املعاجلات التجزيئية في النظر إلى احلداثة السياسية، فقد ظل الفكر السياسي 
العربي ُيعنى بأسئلة ال ميكن فصلها عن مشروع احلداثة السياسية في شموليتها وفي قواعدها 
األس��اس، إال أن إغفاله ملطلب استيعاب احلداثة السياسية في كليتها، وبناًء على مقدمات 
الفكرية  إلى قضايا معزولة عن منظومتها  القضايا اجلزئية  ل  املؤسسة لها، حوَّ الفلسفية  الرؤية 
اجلامعة، األمر الذي أدى إلى جملة من املواقف املعزولة، أو جملة من املعطيات املفتقرة إلى 
األصول النظرية املساعدة على إمكانية ترسيخها، وإمكانية بناء خطاب حداثي متماسك في 

موضوعاتها..
ال تنفصل إذن في نظرنا معارك املجال الثقافي والديني والسياسي في مجتمعنا، عن مشروع 
ترسيخ احلداثة السياسية في فكرنا. وفي هذا السياق، نحن نعتبر أن صعود تيارات اإلسالم 
ننا  السياسي، وما تالها من بدايات تبلور دعاوى تيارات التكفير في ثقافتنا ومجتمعنا(38)، ميكِّ
أكثر من أي وقت مضى من بناء النظر النقدي القادر على كشف فقر ومحدودية وغربة التصورات 
املوصولة بهذه التيارات، وهو األمر الذي يتيح لنا بناء الفكر املبدع واملساهم في إنشاء مواقف 

وتصورات مطابقة لتطلعاتنا في النهضة والتقدم..
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علــى سبيل اخلتم
واجهنا في هذا العمل، سواء في حلظات التفكير في عمليات بنائه، أو أثناء االنخراط في 
تركيب محاوره ومعطياته، واجهنا مجموعة كبيرة من املشاكل. وقد حاولنا مغالبتها عن طريق 

برنامج في البحث، انطلقنا فيه من خيار معني، سمح لنا بركوب مغامرة اإلجناز. 
بنا الورقة في محورين اثنني، استوعبا جملة من قضايا الطور االنتقالي العربي، حيث  ركَّ
وقفنا فيها على اخلطابات واالستقطابات السياسية اجلديدة، كما تناولنا جوانب من املآزق التي 
حصلت في مختلف القضايا املبحوثة في احملورين. وكنا نعطي األولوية في احملورين معا للمقاربة 

الثقافية.
استخدمنا في عملية تركيب الورقة مجموعة من املقدمات، ثم بلورنا أثناء عمليات التحرير 
ثالثة توصيفات مركزية شكلت العناصر الالحمة حملوري البحث. كما توقفنا أمام مجموعة من 

اخلالصات في بحٍث نعي جيدًا، أنه يستوعب مُمكنات في النظر ال حدود لها.
فقد  الكبرى.  املراجعات  املفارقة،  االرتباك،  ثالث،  مفردات  على  اعتمادًا  البحث  بنينا 
االنتقالي  الطور  يعرفها  التي  امل��آزق  تعبيرا عن  األكثر  الصفة  لنا  تقدم  االرتباك،  مفردة  كانت 
العربي، طور ما بعد انفجارات 2011. وقد شخصناها في بعدها التاريخي العام، وذلك بحديثنا 
العربية، في  عن التحديث املعاق والتقليد املعاق، وهي املعادلة التي تشخص واقع األحوال 

السياسة والفكر طيلة القرن املاضي إلى يومنا هذا.
أما املفردة الثانية، التي كشفت أمامنا بصورة ُمكبَّرة، جوانب من التوتر في الطور االنتقالي 
في كل من تونس ومصر، فهي مفردة املفارقة بصيغة اجلمع، حيث تبدو شبكة األوضاع في 
البلدان املذكورة، بصورة تكشف عن أشكال من اخللل الصانع لكثير من املفارقات في اخلطاب 
االتساق،  فيها  يرفع  حلظة  وه��ي  مفارقات،  حلظة  بامتياز  فاللحظة  السياسيني.  الفعل  وف��ي 
ومتلؤها التناقضات واملسافات، وأشكال من االختالل الذي يتعاظم، يتراجع، يتفاعل، فينتج 
مفارقات أخرى. وال نستطيع إيجاد تفسير مناسب ملا يحصل وعوداته املتكررة إال في معادلة 
في  التفكير  قصد  تاريخيا،  موضعته  على  تساعد  فهي  املهيمن،  والتقليد  املعاق  التحديث 

كيفيات جتاوزه.
 وبني االرتباك الذي ميكن النظر إليه كفعل مالزم للطور االنتقالي العربي، واملفارقات كصورة 
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حتمل انعكاسات االرتباك في املدركات والتصورات، وضعنا أنفسنا قصدًا واختيارًا في قلب 
احلدث، وأبرزنا أهمية احتضانه، احتضان االنفجارات وشعاراتها، واحتضان األمل في بناء 
شرعية سياسية جديدة، جتعلنا نخطو خطوة كبرى في باب ترتيبنا للمشروع الدميقراطي العربي، 
وذلك بكسر السقف الذي يواصل هيمنته على حاضرنا. وقد تبينا في غمرة تفكيرنا في املوقف 
املنفعل من هذا ال��ذي يجري أمامنا، أق��ول فكرنا في ال��دور ال��ذي ميكن أن يقوم به، اإلسناد 

الثقافي املطلوب ملشروع التحديث العربي.
بنا مبدأ املراجعات الكبرى ليشكل املبدأ القادر على مجابهة املنازالت   ضمن هذا األفق، ركَّ
إلى  التي ع��ادت  وامل��ن��ازالت األخ��رى  التي اشتعلت،  ال��ث��ورات  ُولِ��دت بعضها  التي  الكبرى، 
املرتبك، ورفع  إمكانية جتاوز  ينفتح على  أمام طريق  الطور االنتقالي،  الواجهة. فأصبحنا في 
العربي  للتحديث  مبدع،  ثقافي  تأصيل  إجن��از  لنا  يتيح  ما  ببلورة  يسمح  ما  وتركيب  امل��ف��ارق، 

والدميقراطية العربية. ولن يتم ذلك في نظرنا إال بتفعيل مبدأ املراجعات الكبرى.
ال نريد بناء على ما سبق، أن تذهب انفجارات 2011 سدى، بل نريدها أن تشكل قفزة 
نوعية، في باب التخلص من مجتمعات التحديث املعاق والتقليد املعاق. وفي هذا اإلطار، 
نرى في السلبيات التي نعت بها الطور االنتقالي العربي، كما نرى في املآزق التي حصلت 
الدساتير  حتيني  لعملية  املواكب  الدستوري  اجل��دل  كشف  فقد  اإليجابية.  األوج��ه  من  كثيرا 
العربية، أن مجتمعاتنا ال تشكل أي استثناء تاريخي، في موضوع الدين والدولة. وعندما جند 
على سبيل املثال، في بعض فصول دساتيرنا اجلديدة، بنودًا تشير إلى حرية املعتقد، فإننا جند 
قبل ذلك، في مجتمعنا فتاوى التكفير، األمر الذي يساعدنا في إجناز ما يهيء مجتمعاتنا، 

لتركيب خطوات في باب مزيد من التملك التاريخي حلداثة يتطلع إليها اجلميع. 

الهـــوامش:

)1(- Mohammed Kenbib، temps present et fonctions de l’historien، publications de la faculté des letters et 
des sciences Humaines – rabat. Série : colloques et seminaries N 158، Rabat 2009، Page 35-84.
)2(- تعتبر املدرسة الوضعية في الكتابة التاريخية، أن مجال املاضي يقع على بعد خمسني أو ثالثني سنة من تاريخ كتابة املؤرخ للتاريخ. وبررت 
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أزمنة النهضة العربية وأزماتها: هل تتكرر أم ترتاكم؟

< وجيه كوثراني

I – مقدمة: 
ت إحداث تغييٍر في  ال بد لدارس املسار التاريخي الذي مرت به املشاريع الفكرية التي توخنّ
واقع احلال. واقع املجتمع العربي، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى اآلن، من 
أن يالحظ أن مشاهد وسيناريوهات عديدة شهدها هذا املسار سواء على مستوى التغيير الذي 
حصل في الهياكل واملؤسسات والعمران، أو على مستوى التغيير الذي حصل في العقليات 

والذهنيات ومناهج التغيير. 
وفي رأيي، ميكن أن نالحظ بيسر مدى التغيير الذي حصل في املستوى األول، خالل قرن 
أو أكثر من التطورات والتحوالت في األنظمة السياسية واألح��زاب وال��دول واالقتصاد وأمناط 
واالقتصادية  واالجتماعية  التاريخية  ال��دراس��ات  من  كبيرة  جملة  الحظته  ما  وه��ذا  العيش. 

امليدانية التي تناولت تطورات املجتمع العربي ُمجتمعًا، أو في كل قطر. 
هذا في حني أننا نالحظ بصعوبة، أو نكاد ال نلمس بشكل ملحوظ، مدى التغيير الذي 
حصل في الذهنيات والعقليات واملناهج، أو في محطات الفكر السياسي العربي الذي حمل 
مشروع التغيير أو واكبه كدعوة أو دراسة. ولعل السبب أن التغيير على املستوى املادي واملؤسسي 
واحلدثي ممكن للمراقبة واملالحظة على املدى القصير في التاريخ. أما التغيير الذهني في األفكار 
د عليه املؤرخ فرناند  فال يالحظ إال على املدى الطويل. ولعل هذا الفارق بني املستويني هو الذي أكنّ
بروديل عندما اقترح على املؤرخ الذي يطمح إلى دراسة تطور األفكار والتحوالت احلضارية، 
“الفترات الطويلة” في أزمنة حضارة معينة أو منطقة ذات بعد جيو-حضاري معني،  دراسة 
كاملتوسط الذي اتخذه بروديل موضوع دراسة شاملة فبحث في حضاراته وبشره وأفكاره وحتوالته 
خالل القرن السادس عشر امليالدي، زمن التحوالت العاملية للعصر العاملي “احلديث”، حيث 
اعتبره قرنًا طوياًل يفترض جزءًا من اخلامس عشر ويتعدى على جزٍء من السابع عشر. ولعل 
هذا هو حالنا، نحن العرب مع القرن العشرين الطويل الذي يقترض جزءًا من القرن التاسع عشر 
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ويتعدى على جزء ال بأس به من القرن الواحد والعشرين. 
تبرز  التي  ال��دراس��ات  من  النوع  ه��ذا  إل��ى  تفتقر  العربية  التاريخية  احلركة  أن  في  وال شك 
مشاهد التغيير في “بانوراما” شاملة للمنطقة العربية خالل القرنني احلاسمني األخيرين من 
زمني  كمدى  القرنني  هذين  على  ونشدد  والعشرين(.  عشر  )التاسع  احلديث  العرب  تاريخ 
ومؤسسات  )حادثة(  ك��دول محدثة  العربية  البنى  أصابت  التي  التغيير  أح��وال  لدراسة  طويل 
العديد  ورأي  رأي��ي  في  وأفكار، ألنهما  وأمن��اط عيش  واقتصاد حديث وعمران جديد  جديدة 
من الدارسني – على ما أظن – ميثالن املدى الزمني الذي ميكن مالحظة أوجه التغيير فيه ال 
على املستوى املادي واملؤسسي واالقتصادي فحسب، بل على مستوى األفكار أيضًا، األفكار 
كنتاج للتغيير وكدعوات إلحداث التغيير. فاألفكار في حركتها اجلدلية هي نتيجة وسبب في 
وقت واحد، وهي في مجموعها ومسارها حركة نهضة مستمرة، لم تنقطع حتى اليوم. لكن 
عدم انقطاعها بل معايشتها في التاريخ الراهن كثنائيات صراعية: كعلمانية ودين، وشريعة 
ومدنية، ومجتمع أهلي ومجتمع مدني، يطرح علينا، سؤااًل أجدى بالبحث: هل تتكرر أزمنة 
هذه األفكار أم تتراكم )وأعني بالتكرار أن األزمنة وأفكارها تعيد نفسها ك��دورات، على منط 
النموذج اخللدوني ملصائر الدول وعصبياتها املتشابهة( أو أنها تتراكم كمًا لتولنّد تغيرًا نوعيًا في 
األنظمة واألفكار وأمناط العيش ومجتمع املواطنية، أي نقلًة من معطيات االجتماع السلطاني 
– العصباني إلى شروط االجتماع الوطني املدني. ال شك أن تراكمًا وتغيراٍت نوعية حدثت 
“النفي  أمر حتققها، لكن ظاهرًة الفتًة هي ظاهرة  أح��دًا يجادل في  النهضة، ال  أزمنة  خالل 
اإليجابي  النقدي  االستيعاب  وغياب  ومشاريعها،  العربية  النهضة  مراحل  بني  ما  السلبي” 

للخبرات والتجارب العربية وغير العربية. 
وعلى هذا املستوى األخير دراسة األفكار ومراجعة الفكر السياسي العربي الذي تناول هذا 
م – على عجالة – الصورة البانورامية  املوضوع أو الذي دعا إلى إحداث التغيير، ميكن أن نقدنّ

التالية: 
II – األزمنة الثالثة واسترشاف الرابع: 

في مبحث عنونته في مطالع التسعينيات “أزمنة النهضة العربية وأزماتها”، والذي نشرته 
في كتابي: “مشروع النهوض العربي أو أزمة االنتقال من االجتماع السلطاني إلى االجتماعي 
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الوطني”، قرأت فيه أزمنة ثالثة من عمر النهضة العربية احلديثة واملعاصرة. األزمنة الثالثة 
عنونتها كالتالي: 

1- زمن التوفيق بني اإلصالحية اإلسالمية والليبرالية الغربية واملتجسد في مشاريع الدميقراطية 
التمثيلية، وهذه األخيرة تتمثل بدورها في الدساتير األولى والبرملانيات العربية، وال سيما كما 

ظهرت في كٍل من مصر وسوريا والعراق ولبنان في عشرينيات وثالثينيات القرن العشرين. 
الوحدة وحترير فلسطني، وأداة ذلك  – االشتراكية حيث سادت شعارات  القومية  2- زمن 

ه القومي الوحدوي.  احلزب الثوري ذو التوجنّ
3- زمن البحث عن هوية لألمة في أصول ومرجعيات إسالميات اخلطاب الديني املوزنّع على 

فرق ومذاهب في اإلسالم. 
يصعب كرونولوجيًا فصل هذه األزمنة بفواصل سنوات، فاملؤشر في التمييز بينها هو غلبة 
ه على مرحلة زمنية بعينها، فكأن أن نفترض أن زمن األفكار النهضوية الليبرالية  فكر أو توجنّ
األفكار  زم��ن  وأن  العشرين،  القرن  من  األول  والنصف  عشر  التاسع  القرن  أواخ��ر  هو  األول��ى 
املاضي وحتى  القرن  منذ خمسينيات  والثوري ساد  االشتراكي  املنزع  ذات  القومية  النهضوية 
السبعينيات منه، وأن الزمن الثالث املتسم بالتركيز على الهوية اإلسالمية واملرجعية اإلسالمية 
وأداة احلزب اإلسالمي والفرقة اإلسالمية وارتفع صوته دون أن يسود منذ الثمانينيات وال يزال 

)ال سيما بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران(. 
على أن املؤشر في التمييز الزمني ال ينفي التزامن بني األفكار وبني املشاريع املختلفة. 

في سياق الدراسة متنّ إبراز العناصر األساسية في خطاب وسلوك ممثلي هذه األزمنة.
*( ففي زمن التوفيق ما بني اإلصالحية اإلسالمية والليبرالية الغربية، توقفت الدراسة عند 
مسألتنْي مهمتنْي في مسار النهضة العربية: األولى، األهمية التي أُعطيت للفكر الدستوري 
)أو الدستورية لدى النخب العربية(. والثانية، التمثيل البرملاني وصيغة االقتراع )االنتخاب 
ال إجنازًا تأسيسيًا للدولة العربية  على مستوى متثيلية املواطن(، هاتان املسألتان مع تداخلهما شكنّ

ر التاريخي.  ع أو املوعود بحكم منطق التطونّ الوطنية احلديثة ذات األفق الدميقراطي املتوقنّ
لي لم يدم طوياًل، أجهضه عامالن رئيسيان: األول داخلي )البعض  غير أن هذا اإلجناز األونّ
يعتبره بنيوي(، وميكن توصيفه ب� “سياسات األعيان” أو بالعامل الثقافي البنيوي املتعلق بتركيبة 
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املجتمعات العربية )بنية العالقة السلطوية الرعوية بني املجتمع والسلطة(. والثاني خارجي: 
ضغط السياسات اخلارجية الكولونيالية واحتالل فلسطني. 

*( أما في زمن القومية االشتراكية وأحزابها ونخبها، فقد رفضت هذه القوى إجنازات الزمن 
األول املتمثلة بالدستورية والبرملانية والتعددية احلزبية، بحجة “رجعيتها” جميعًا، وعمالتها 
أو “تبعيتها” للسياسات الغربية، فحلنّ محل التمثيل البرملاني )فكرًا وممارسًة حسب البلدان( 
ل  فكرُة القائد الكاريزمي، وفكرة احلزب الواحد أو احلزب الطليعي، الذي ميثنّل اجلماهير ويشكنّ
واسطة العالقة بني احلاكم والشعب. على أن شعارين )محقني( مبدئيًا، اعطيا لهذا النوع من 
احلكم شرعية تبريرية حلنّت محل شرعية التمثيل أال وهما شعار التنمية والعدالة االجتماعية 

عن طريق تدخل الدولة “التأميم”، وشعار حترير فلسطني واالستقالل السياسي. 
زاوي���ة هذين  م��ن  املرحلة  ه��ذه  )تقييم(  لتقومي  ال��ع��رب  الباحثني  ب��ني  قائمًا  اخل��الف  زال  ال 
الشعارين أو التوجهني، ولكن ال خالف على أن الدميقراطية التمثيلية والتعددية كانتا ضحية 
ت إلى التضحية  هذا الزمن. لذلك فإن فرضيًة تقدمها الورقة ترجح أن التضحية بالدميقراطية أدنّ

بالعدالة وبالتنمية وبفلسطني. 
األمر  زال  فال  للدولة،  دينية  ومرجعية  لألمة  إسالمية  هوية  البحث عن  زمن  في  أما   )*
يحتمل الكثير من األسئلة واإلشكاالت والصراعات. صحيح أن هذا الزمن ميتد في جذره في 
التاريخ املعاصر إلى زمن “اإلخوان املسلمني” املتزامن بدوره مع الزمنني األولني، إال أن حراكه 
القرن  في  الثمانينيات  منذ  جديدة  ومعطيات  نتائج  عن  أسفر  أيضًا  ر  واملتطونّ ر  واملتفجنّ ع  املتنونّ
املاضي وحتى اليوم، وال سيما في سياق انفجار الثورات العربية الراهنة. ولعل أهم عنوان لهذه 
النتائج: هو الصراع على موقع الدين بني الدولة واملجتمع الدين ليس مبا هو حالة تدين، بل مبا 

هو ايديولوجية سياسية تتذرع بأحكام فقهية حتت عنوان تطبيق الشريعة.
كان املبرر الذاتي واملوضوعي )املعلن منه واملضمر( لهذا احلراك، أن فشل الزمننْي األولنْي 
بني، هو السبب الرئيس في منو احلركات اإلسالمية وعلو صوتها، وطرح نفسها بدياًل، مع  املجرنّ
فوارق ال بد أن تذكر بني قطاعاتها وايديولوجياتها وبلدانها املختلفة وأساليب عملها وال سيما 
ل الدميقراطي وحقيقة  حول السجال في مدى جديتها أو صدقية موقفها من الدميقراطية والتحونّ
حتالفها مع اآلخرين املختلفني معها ايديولوجيًا وال سيما مع العلمانيني والليبراليني. وباملقابل 
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ينقلب السجال أحيانًا ليطرح بدوره مدى صدقية موقف القوميني والعلمانيني من الدميقراطية 
التمثيلية بعد جتربتي اجلزائر في التسعينيات ومصر في هذا الوقت بالذات. هل كان القوميون 

والعلمانيون دميقراطيني فعاًل؟ 
الثقة هذه ال  ال تزال أسئلة كثيرة عالقة ومصدرها جميعًا أزمة ثقة بني األط��راف، وأزم��ة 
تنبع فقط من اختالف في اخلطابات واختالف في االيديولوجيات، بل رمبا تنبع – موضوعيًا 
– أيضًا من فراٍغ في الوعي التاريخي ألزمنة النهضة العربية وتشخيص أزماتها. والراجح أن 
أخطر األزمات التي تعيشها قوى النهضة العربية، هي أزمة التنافي في ما بينها والتي تتمثل 

كما يبدو في نزعة تأبيد السلطة عند الواصلني واستعجالها عند الطامحني. 
أتساءل – من قبيل التساؤل فقط – هل هذه النزعة هي من رواسب ثقافة العالقة اجلدلية بني 
التغلُّب واخلروج التي سادت في تاريخ اجتماعنا السلطاني حيث يشكل اخلروج مشروع تغلب 
يصبح شرعيًا إذا ما جنح. وهذا ما أسميناه في لغتنا العربية باالنقالب؟ أم أن هذه النزعة هي نوع 
من التماهي مع أحزاب شمولية جنحت في الغرب على هامش أزمات الدميقراطية، كالفاشية 
والنازية والستالينة؟ أم أن هذه النزعة تنم فقط عن قلة خبرة تاريخية في بناء الدول/األمم وبناء 
األنظمة الدميقراطية حجرًا فوق حجر وسقفًا بعد سقف؟ أو لسبب أخطر من ذلك غياب وعي 

بالتاريخ يعطل عملية التراكم التطوري التاريخي، فال يساعد على الدفع إلى األمام!
فت العناصر الرئيسة في توجهات مشاريع النهضة آنذاك،  في مبحث 1995، وبعد أن وصنّ
تساءلت عن إمكانية زمن رابع، بل واستشرفت هذا الزمن الرابع كاحتمال تاريخي ممكن أو 
حتمي بفعل التطور التاريخي وتراكمه أو بفعل العوامل الكامنة في التاريخ وغير املرئية على 
للعناصر اإليجابية في   )synthese( نوعي توليف  الرابع(  الزمن  فيه )في  السطح، حيث يصير 
هذه األزمنة الثالثة واستبعاد للعناصر السلبية، أي يصير فيه تراكٌم نوعي للتجارب واخلبرات 
التاريخية العربية، تراكم من شأنه أن ُينتج جديدًا، تتوالف فيه الدميقراطية الوطنية على اختالف 
اإلسالمية  القوى  تطلقه  ديني  إصالح  مشروع  مع  والسياسية،  والتنموية  االقتصادية  أوجهها 

رة. املتنونّ
 بدا لي أن الرهان وشروطه سيتحققا في الثورات العربية التي ظننتها زمنًا رابعًا وال سيما 
في ثورتني منوذجيتني ناجحتني: تونس ومصر حيث يتوافر في تاريخهما وقواهما االجتماعية 
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والسياسية عناصر التجربة التاريخية واخلبرات العلمية والثقافية التي قد توصل ملثل هذا التوليف 
ل الدميقراطي، واالستقالل السياسي والتنمية املستقلة، وتأصيل  اجلديد: احلرص على التحونّ

الهوية وجتديدها عبر اإلصالح الديني والنقد اإليجابي للماضي. 
ال شك أننا منر اآلن مبخاض وليس مبأزق، ولكننا ونحن في جلة املخاض نخشى من تكرر 
التاريخي شروطه وعقلياته ومداركه، ومن  للتراكم  أزمنتها وأزماتها، ذلك أن  العربية  النهضة 
مداركه الوعي التاريخي للتجارب، وللخبرات الذاتية والعاملية. صحيح أن الشعوب ال تتعلنّم 
ال  مساعدة  دروس���ًا  تشكل  تبقى  اآلخ��ري��ن  جت��ارب  أن  إال  تاريخها،  وصناعة  خبراتها  من  إالنّ 

لالستنساخ ولكن لالستنتاج والتوجيه واملقارنة. 
III- خربات التارخي: 

نا ومتدنّ إسالميينا العرب وعلمانيينا وليبراليينا  ولعل قراءة خبرة جتربتنْي تاريخيتني مديدتني متدنّ
إلى جتديد  التراكم  ل  يتحونّ التاريخي حني  التراكم  عملية  على  دالل��ة  ذات  العرب مبالحظات 
م أي إلى حداثة معاصرة مرنة ومنفتحة على املستقبل، أي على التطوير الدائم واالستجابة  وتقدنّ

للحاجات املستجدة، وباجتاه إرساء نظام دميقراطي مرن ومنفتح على املستقبل. 
- التجربة األوروبية بعد الثورة الفرنسية. 
- والتجربة التركية بعد الثورة الكمالية. 

تفيدنا التجربة األوروبية أننّ الدميقراطية ليست جرعة جاهزة بل إنها مسار طويل يتعثر أحيانًا 
وإمنا  توكفيل،  ده  أو  مونتيسكيو  أو  روس��و  كتبه  جاهز  لنص  تطبيقًا  وليست  أحيانًا،  وينهض 
هي جدلية تاريخية تقوم بني األفكار واملمارسة، هي أيضًا استجابة حلاجات تنمو ونضاالت 
وحتركات تنشأ، فاجلمهورية لم تستقر في فرنسا إال في العام 1875، وبعد سلسلة من الثورات 
جتها الحقًا  الالحقة، والتدابير واإلجراءات املتراكمة، وإن القوانني املدنية بدأت مع نابليون وتونّ
قوانني 1905 العلمانية، وإن حق املرأة في االقتراع شرع في العام 1944، وإن اجلدل حول متسع 
الدميقراطية وافق العلمانية ال زاال حتى اليوم مواضيع للجدل واإلثراء واإلغناء في مباحث علماء 
املسلمة  حجاب  )موضوع  االجتماعية  املواقف  في  وكذلك  والفالسفة،  واالجتماع  السياسة 
الفرنسية مثاًل(، بل وإن الليبرالية والدميقراطية لم يكونا شيئًا واحدًا في القرن التاسع عشر، بل 
كانتا ايديولوجيتنْي مختلفتني، بل متناقضتني أحيانًا كتاب Remond، تاريخ الثورة الفرنسية في 
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القرن التاسع عشر، بل أيضًا كان اإلصالح الديني األوروبي )الذي لم ينجز عربيًا(، هو املدخل 
للنهضة األوروبية احلديثة. 

وتفيدنا التجربة التركية منذ الثورة الكمالية العلمانية وحتى انتصار حزب العدالة والتنمية 
اإلسالمي، أن اخلبرة التاريخية املتراكمة في الدولة واحلكم وممارسة السلطة واإلدارة منذ سالطني 
بني عثمان )أي خالل ستة قرون من العثمانية( وخالل حوالي قرنني من التنظيمات والعلمنة 
أنتجت إسالمًا سياسيًا تركيًا مختلفًا عن اإلسالم السياسي العربي. إسالمًا تركيًا يستند في 
مشروعه التوليفي )التوفيق بني اإلسالمية والدميقراطية والعلمانية( إلى خبرة تاريخية متراكمة 
فلم نشهد في  التاريخي.  الوعي  الذاكرة كما في  وه��ذه اخلبرة مستدخلة في  وطويلة األم��د، 
أزمنة النهضة التركية إذا استثنينا إجراءات أتاتورك الراديكالية األولى تنابذًا حادًا بني املراحل 
واملشاريع. كان الصراع السياسي منذ احلركة التصحيحية التي قامت في عهد دمييريل ثم عهد 

أوزال في ثمانينيات القرن املاضي وتسعيناته يأخذ مجراه الدميقراطي املؤسسي والسلمي. 
فهل ثمة فائدة ما لإلسالميني العرب وللعلمانيني العرب في قراءة متأنية ومقارنة للتجربتني 
ومقارنتها بالتجارب العربية؟ كان لألستاذ املرحوم نقوال زياده رأي كتبه وكان يردده في مجالسه: 
“أن ال عبرة من التاريخ”، ال أدري عن أي تاريخ يتكلم. لعله قصد تاريخ األخبار واحلكايات؟ 

أو لعله قصد اإلشارة إلى املوقف النفسي “هذا يحصل لآلخرين”. 
ومع ذلك، فإن القراءة التاريخية مفيدة لتعلنّم صناعة التاريخ في الراهن. ومن أوجه تعلنّم 
الدرس  وأن  باملمارسة.  تتعلنّم  كلها  املدنية  والسياسة  والعلمانية  الدميقراطية  أننّ  الصناعة  هذه 
الذي ميكن أن نستفيد منه يتلخص: بأن ال نقطع عملية التعلم باالنقالب أو احلرب األهلية 
أو بأي شكٍل من أشكال العنف وأن نستفيد من املعرفة املتسارعة للتاريخ وللعوالم وللتجارب، 

فنختصر زمن التعلنّم في هذا الزمن بدل أن نكرر أو ننسى. 
IV- جتربتان وخربتان تارخييتان: التجربة الفرنسية والتجربة الرتكية:

أواًل: إشكالية العالقة بني الليبرالية والدميوقراطية: تراكم تاريخي في التجربة الفرنسية 
بعد الثورة:

عندما حلل مؤرخ األفكار السياسية جان جاك شفاليه “الدميو-ليبرالية” “ركز على ما هو 
غير قابل للقسمة بني الفلسفة الليبرالية والفلسفة الدميوقراطية”. إال أن مؤرخًا آخر لألفكار هو 
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رينه رميوند )R. Remond( علنّق على هذه الرؤية الدمجية بني الفلسفتني، فاعتبر أنها رؤية أقرب 
إلى القرن العشرين منها إلى القرن التاسع عشر”. ولعل هذه اإلضافة تكتسب أهميتها اليوم 
في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين. في غضون هذا الزمن وال سيما بعد 
الثانية ثم  التوتاليتارية بعد احلرب  أثر وعي مساوئ األنظمة  أن جتدد مفهوم املجتمع املدني، 
االنتفاضات الشعبية في تشيكوسولفاكيا واملجر، وصواًل إلى انهيار االحتاد السوفياتي وانتهاًء 
الفكرتني  ت��الزم  على  تؤكد  التي  السياسية  األدب��ي��ات  من  الكثير  نقر  بتنا  العربية،  بالثورات 
الليبرالية والدميوقراطية. لكن وفي الوقت نفسه، ومع تعاظم ظاهرة “العوملة” وثورة املعلوماتية، 
أو منبها ملخاطرها، باعتبارها تهديدًا  “النيو-ليبرالية” مبجال لها،  بتنا أيضًا نقرأ كالمًا حول 

للدميوقراطية بالذات. 
أسئلة عديدة تطرح: ما أوجه الفرق والتمييز بني الليبرالية والدميوقراطية في مسار منشئهما 
وتطورهما في غضون القرن التاسع عشر. وكمحاولة إجابة سنعتمد وجهة نظر رينه رميوند )القرن 

التاسع عشر 1815 – 1914(. 
هل ثمة عالقة بني هذا التمييز وما استجد من إشكاليات في غضون القرن العشرين وال 

سيما في أواخره؟ 
الليربالية والدميوقراطية يف ماسر المنأش:

يجمع املؤرخون الفرنسيون على وصف القرن التاسع عشر األوروبي أنه كان “قرن الثورات”. 
نظام  سياسي،  )نظام  القائم  النظام  ضد  موجهة  جميعًا  كانت  “بأنها  تشترك  الثورات  وه��ذه 
الدميوقراطية  أج��ل  وم��ن  احل��ري��ة  أج��ل  م��ن  قامت  وكلها  أح��ي��ان��ًا(.  أجنبية  سيطرة  اجتماعي، 

السياسية واالجتماعية أو من أجل االستقالل والوحدة الوطنيني. 
لكن وتيرة االنتفاضات وأهدافها ومضامينها، بل محركاتها االجتماعية والفكرية، لم تكن 
يحمل  املسار  ك��ان  بل   .)1789( وح��ده  الفرنسية  الثورة  ميراث  وبدافع  واح��دة  ملوجة  وفقًا  تتم 
موجات من الوتائر املتداخلة ولكن ايضًا املتمايزة. وتأسيسًا على دراسة )رميوند – القرن التاسع 

عشر 1815 – 1914( ميكن التمييز بني أربع موجات كبرى: 
1- املوجة األولى وتتألف من “حركات ليبرالية” حدثت باسم احلرية ضد بقايا النظام القدمي 

ورداته الهجومية. ومثل ذلك انتفاضات 1820 و1830 في أوروبا الغربية. 
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2- املوجة الثانية، تألفت من “الثورات الدميوقراطية اخلالصة”. 
استلهام مختلفة”،  ذات  “وهي  االجتماعية  احلركات  احلركات هي  الثالثة من  املوجة   -3
مرجعية استلهامها املدارس االشتراكية اجلديدة. وقد كانت في أواخر القرن التاسع عشر ذات 

دفع قليل لن يلبث أن يتصاعد وميتد مع مطالع القرن العشرين. 
مع  وتداخلت  عشر  التاسع  القرن  طيلة  وج��رت  القوميات،  حركة  هي  الرابعة:  املوجة   -4

املوجات الثالث، “كخصم تارة وكحليف تارة”. 
ما يهمنا في هذه الورقة التوقف عند أوجه التوافق والتمايز بني املوجتني: األولى والثانية، 

الليبرالية والدميوقراطية. 
وتأويلني متكاملني: مدخل من  وفقًا ملدخلني متداخلني  تعريفها  لليبرالية: ميكن  بالنسبة 

زاوية ايديولوجية )حركة األفكار( ومدخل من زاوية اجتماعية )حركة املجتمع(. 
الليبرالية من زاوية املدخل األول، “فلسفة شاملة”، هي فلسفة سياسية تقوم على فكرة 
احلرية، احلرية الطبيعية، والتي على أساسها يجب أن يتأسس املجتمع السياسي. إنها أيضًا 
“فلسفة اجتماعية” فردانية “مبقدار ما تفضل الفرد على مصلحة الدولة وعلى مصالح املجموعة 
التاريخ  الذين يصنعون  “األف��راد هم  للتاريخ”،  “فلسفة  أيضًا  وعلى مطالب اجلماعة”. وهي 
وليس املجموعات أو القوى املجتمعة”، وعليه تكون في نهاية التحليل “فلسفة معرفة” تقوم 
على عقل الفرد املتحرر من كل قيد أو إكراه... أما على مستوى ضمان هذه احلرية وأبعادها، 
فال بد من عالقات حقوقية وسياسية. وهذه ال تتحقق إال بتطبيق مبدأ فصل السلطات، بل 
أن “املثال األعلى عند الليبرالية املعلن أو اخلفي، هو احلكم الضعيف ما أمكن. والبعض ال 

يخفي القول بأن أفضل حكومة هي احلكومة التي ال يشعر بها أحد”. 
أيضًا  هي  الفلسفة  ه��ذه  أن  عن  الكشف  إل��ى  فتوصل  لليبرالية  السوسيولوجية  املقاربة  أم��ا 
ايديولوجية طبقة. الطبقة البرجوازية. “فالفئة االجتماعية التي تستمد منها الليبرالية منظريها 
الطبقة  إنها   )...( املتاجرة  والبرجوازية  احلرة  املهن  فئة  إليها هي  واملنتسبني  عنها  واملدافعني 

األكثر ثقافة واألكثر غنى”. 
وهي إذ قامت بالثورة، استلمت احلكم واحتفظت به في مواجهة عودة أرستقراطية النظام 
القدمي، ومواجهة صعود الطبقات الشعبية. وكان أهم دروع املواجهة لصعود الطبقات الشعبية 
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“الشرط املالي لالنتخاب” )Le Ceus(، ومراقبة الدخول إلى الوظائف العامة واإلدارية. فهي 
من زاوية اجتماعية ذات نزوع محافظ،  لكن من جهة أخرى، وألن الليبرالية حررت اإلنسان 
من قيود الوالدة وامتيازاتها، وقيود األرض وإكراهاتها )نظام القنانة(، فإنها فسحت في املجال 
أمام صعود اجتماعي قوامه وسلنّمه وسيلتان، املال والعلم، ويالحظ مؤرخو القرن التاسع عشر 

أن عبارة “كفاءات” كان ترد كثيرًا في لغة ذلك العصر. 
ولذا فإن لليبرالية وجهني. وجه حترري على صعيد املقاربة الفكرية ومن زاوية التعامل معها 
إلى أقصى مداها وأبعادها، ووجه  التي تدفعه بها  كفلسفة حتررية منطلقة من مسلنّمة احلرية 
“مصفاة” الترقي االجتماعي.  املال والتعليم  محافظ عندما يستلم أنصارها السلطة، ويصبح 
نتائج  عنه  ينتج  قد  اعتمادهما  إن  للتوسيع.  قابلة  أنها  للتضييق كما  قابلة  املصفاة  لكن هذه 
متعارضة، إنهما “حاجز وحافز” في الوقت نفسه. الليبرالية تؤدي إلى مجتمع منفتح ولكن 
أيضًا إلى مجتمع غير مساواتي. ومن خالل هذا التجاذب بني االنفتاح واحلصر تبرز الدميوقراطية 
الليبرالية في  الدائم، ومتنع وقوع  لتؤمن عملية االنفتاح  )كفكرة، وكآلية، وكثقافة سياسية( 

عملية احلصر الالمساواتي أو احلصر األقلنّوي. 
تستدخل الدميوقراطية – كفكرة – الليبرالية، وتستعيد كل تراث احلريات العامة التي دونتها 
هذه األخيرة في نصوص، تثبتها وتعطيها مجاالت أوسع. ترفض كل العوائق التي يصطنعها 
فأوسع:  أوسع  إلى حقل  املساواة  مببدأ  وتدفع  والعلم  كالثروة  الليبراليون من خالل سلطتهم: 
التعبير والصحافة  التصويت للجميع، وعلى مستوى حرية  املال والدعوة إلى حق  إلغاء شرط 
تستبعد الدميقراطية “كل تدخل مسبق أو قمعي من قبل السلطة. وايضًا كل تضييق مالي”، 
وعلى مستوى التعليم، تدعو إلى شمولية التعليم، أي إلزاميته ومجانيته، لكي ال يستخدم 
كحاجز ومصفاة، كما حترص على حتقيق املساواة في األعباء العسكرية، كما في األعباء املالية 

والضريبية. 
تشبثوا  الذين  الثورة  ليبراليي  بني  الصراع  قرن  كان  التاسع عشر  القرن  أن  رميوند  رينه  يرى 
“بالنصوص” وبني القوى الدميوقراطية اجلديدة التي ناضلت من أجل توسيع مضامني النصوص 

ومفاعيلها في املجتمع وخلق مؤسسات لها. 
ويستدعي  يستتبع  ك��ان  واحل��ق��وق  احلرية  في مجال من مجاالت  توسيع  أن كل  وال��الف��ت 
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توسيعًا في مجال آخر. 
الليبراليون قد فهموا التعليم  إن حق االقتراع الشامل كان يستدعي تعميمًا للتعليم. كان 
– التعليم الثانوي واجلامعي بصورة خاصة – وسيلة حصول على اخلبرة والكفاءة إعدادًا للنخب 
السياسية واإلدارية، بينما فهم الدميوقراطيون أن مهمة التعليم – وال سيما التعليم االبتدائي 

– “إعطاء كل إنسان املعلومات األولية الضرورية التي جتعل منه مواطنًا واعيًا”. 
التعليم  أصبح  “فكلما  بالتعليم.  ترتبط  بدورها  كانت  والنشر،  والصحافة  التعبير  وحرية 
إلزاميًا كلما وجد قراء جدد في حالة الكمون”. في اواخر القرن التاسع عشر كان الفرنسيون 
جميعًا قد مروا تقريبًا باملدرسة، وكانت قد حتققت إلزامية التعليم ومجانيته في معلظم بلدان 
أوروبا الغربية. والقراءة بدورها ترتبط مبدى القدرة املالية. لذا فإن خفض أسعار الصحف بفضل 
أعداد  التوافق بني  باجتاه  التاسع عشر  القرن  منذ منتصف  تدريجيًا  يسير  التقني، كان  التقدم 
النسخ املسحوبة من الصحف وأعداد الناخبني. يشير رميوند إلى تطور هذا اخلط فيقول”... إذا 
كان سحب مجموع الصحف اليومية من 200 إلى 250 ألف عدد – يغطي كل البلد وذلك عشية 
ثورة شباط 1848، فإن السحب في فرنسا بلغ عشية سنة 1914، ثمانية أو تسعة ماليني عدد 
– يقابلها اكثر من عشرة ماليني ناخب بقليل”. ثم “أخذ خط سحب الصحف يقترب من عدد 
الناخبني حتى تساوى اخلطان بني احلربني العامليتني”. ويستنتج رميوند: “كل هذه التجديدات 

جعلت من الدميوقراطية حقيقة واقعية وليس فقط مبدأ مدونا على جبني النظام”. 
ثانيًا: التجربة التركية: تراكم تاريخي خلبرات في بناء الدولة/األمة والتحّول الدميقراطي 

لدى اإلسالميني األتراك:
أشار بعض الباحثني العرب النابهني، إلى بعض من األسباب التي متيز اسالمية حزب العدالة 
عن اسالمية األحزاب العربية. فأشار الى اخللفية العلمانية التأسيسية للجمهورية التركية والى 
اندماج حزب العدالة وبرامجه في قلب هذه الثقافة. واحلق ان املقصود ب� “االندماج الثقافي” 
احل��زب االسالمي  احترام  املقصود هو  العدالة هو ح��زب علماني. بل  ب��أن ح��زب  القول  ليس 
التركي ملرحلة التأسيس العلماني لتركيا. تأسيس الدولة األمة، أي احترام االجماع الوطني 

املتمثنّل بامليثاق القومي التركي املؤسس للدولة.
بل إن احلزب االسالمي التركي هو لون من ألوان هذا امليثاق، وجزء ثقافي-سياسي منه، 



9�

 

ًا عليه، ليس انتقاصًا منه وليس جتاوزًا عليه، انه أشبه باألحزاب املسيحية الدميقراطية  وليس ردنّ
في دول أوروبا. 

هذه السمة، طاملا افتقدتها األحزاب العربية، القومية واالسالمية، والسيما األخيرة التي 
ر  ورثت األولى، والتي غالبًا ما كانت تغلنّب املشروع الذاتي والبرامج الذاتية: )بدءًا من التحسُّ
ل األمر، الى املطالبة بتطبيق الشريعة واقامة الدول  اونّ على زوال اخلالفة الى املطالبة بها في 
االسالمية بعد ذلك، الى تأسيس نوع من احلزبية االسالمية العاملية املتجاوزة لقطرياتها أي 

دولها الوطنية ومواثيقها التأسيسية.
هذا على أن هذه السمة ليست هي عالمة التمايز التركية الوحيدة عن احلزبية االسالمية 
احلركات  بعض  أن  بحجة  للنقاش  قابلة  أخ��رى،  نظر  وجهة  من  أي��ض��ًا،  تكون  وق��د  العربية. 

ر أفكاره باجتاه التأقلم والتكيف مع الوطنيات القائمة.  االسالمية العربية قد طونّ
قوتها  وأغلب، وتستمد  أق��وى  متايز  لعناصر  مالكة  التركية  السمة  تبقى  ذل��ك،  ولكن، مع 
وغلبتها من خبرة تاريخية أعمق وأشمل، تضرب بجذورها الى ما قبل علمانية مصطفى كمال 

وحتريره تركيا وجتنيبها كأس سيفر )Sèvre( املرادفة عربيًا لسايكس-بيكو. 
الى  العرب  يحتاج  )هل  بصيغة  العرب  الباحثني  بعض  يطرحها  التي  األسئلة  فإن  لذلك 
مصطفى كمال؟ أو بصيغة: هل العلمانية ضرورة للعرب؟ ( هي في حقيقة األمر أسئلة مشروعة. 
لكن سؤااًل أوجب وأولى، ينبغي أن يطرح قبل هذا. ملاذا ظهر مصطفى كمال في تركيا ولم 
يظهر عند العرب؟ وكيف يحصل أن حزبًا اسالميًا تركيًا يعلن احترامه للنظام العلماني، في 
حني ميعن االسالميون العرب في هجاء العلمانية، وال يتورنّع مفكر قومي عربي أن يقترح مسايرًا 

االسالميني حذف املصطلح من القاموس العربي كما هو حال محمد عابد اجلابري؟ 
ما  غالبًا  والتي  االسالمي،  التاريخ  في  األم��د  الطويلة  العثمانية  التجربة  ان  تقديري،  في 
واملعاني  وال��دروس  التاريخية  باخلبرات  ومليئة  غنية  جتربة  هي  العرب،  املؤرخون  فهمها  أس��اء 
والدالالت، بل لعلنّها التجربة األغنى في حقل معرفة أسس الدولة وثقافتها وادارتها وسياستها 
في تاريخ االسالم واملسلمني، وعلى الرغم من كل السلبيات التي قد ترافق عهود دولة سلطانية 
كبرى استمرنّت نحو ستمائة سنة )600 سنة( في مجتمعات تقوم بناها االقتصادية واالجتماعية 

على معطى العصبيات والتعدد االثني والديني. 
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األهم في دالالت هذه التجربة، والتي قادتني اليها دراساتي السابقة للمرحلة العثمانية في 
التاريخ العربي هو ما ميكن أن استخلصه من احتماالت وممكنات التأثير في الثقافة السياسية 

التركية املعاصرة، أي في تكوينها التاريخي، كما في صيرورتها املستقبلية.
أكتفي في هذه املقالة بالتذكير مبحطتني أساسييتني من التاريخ العثماني.

األوىل:
أن نظام احلكم واالدارة العثماني، لم يكن قائمًا أو مستمدًا من الشريعة االسالمية وحدها. 

نت أسس ذاك النظام. فثمة أربعة مصادر )أو مرجعيات( كونّ
أّواًل: معطيات األعراف التي توفرها املجتمعات القائمة. ذلك أن تفاعل الهيئة احلاكمة مع 
ى الى استصدار جملة من القوانني الوضعية التي سميت ب� “قانون نامه”.  هذه املجتمعات أدنّ
ولعلنّ أبرز السالطني الذين تركوا أثرًا في هذا املجال التأسيسي الذي ميكن أن نعتبره )مجال 

القانون املدني(، هما السلطان محمد الفاحت والسلطان سليمان القانوني. 
ثانيًا: املعطيات البيزنطية التي هي مزيج من تأثيرات يونانية ورومانية.

ثالثًا: مصادر االدارة الفارسية التي ورثها بنو عثمان عن أسالفهم سالجقة فارس وسالجقة 
الروم.

رابعًا: مصدر الشريعة االسالمية، وكان حقلها األساسي في التطبيق مجال االفتاء والقضاء 
والتعليم...
الثانية:

مرحلة االصالح والتنظيمات العثمانية.
لعلنّ أكثر املراحل تأثيرًا في النخبة التركية التي ساهمت في تكوين تركيا احلديثة )العلمانية 
الحقًا( هي مرحلة التنظيمات. وذلك ملا تركته هذه األخيرة لدى أجيال متعاقبة من السياسيني 
واملثقفني والقادة والكوادر من آثار ارتبطت مبفاهيم التحديث وثقافته في كل املجاالت العسكرية 
الدستوري  )املجال  األخير  املجال  في  والقانونية، والسيما  والدستورية  والتربوية  واالقتصادية 

والقانوني(. 
ال شك أننّ قسمًا من النخبة العربية )أواخ��ر القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن 
العشرين( واكب أو شارك أو تأثنّر بفلسفة التنظيمات وثقافتها. إال أن هذا القسم العربي الذي 
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يجوز تسميته ب�”اجليل الدستوري” ما لبث أن تقلنّص حضوره وتراجع أمام هجوم مدينّن طاغيني، 
اجليل  على  القضاء  مهمة  في  )موضوعيًا(  متكافلني  كانا  ولكن  ومتصارعني.  متنافسني  كانا 
ل له لناحية املنهج والنظرية.  العربي الدستوري احملسوب على جيل التنظيمات العثمانية أو املكمنّ

ان املقصودان كانا املد القومي العربي واملد االسالمي العربي.  املدنّ
هذا في حني أن نخب التنظيمات في تركيا وجيلها الالحق لم تالِق هذا املصير املشؤوم. 
اًل  كانوا ج��زءًا مكمنّ ومريديه،  ومؤيديه  ورفاقه  التركية، مصطفى كمال  القومية  بطل  أن  ذلك 
اعتبار احلكم حكمًا مدنيًا  الى  املرتكزة قبل كل شيء  التنظيمات، جزءًا من فلسفتها  جليل 
ًا فاصاًل ال بد أن يقوم صراحة أو ضمنًا بني الدين والسياسة، وبني  دستوريًا والى اعتبار أن حدنّ
اخلالفة والسلطنة، وبني سلطة الشريعة وسلطة املذهب من جهة وسلطة احلكم املدني من جهة 

أخرى.
وعليه، ميكن أن نقول أن وثيقة أنقره التي أقرها املجلس الوطني التركي في العام 1922 بعنوان 
احلديثة  التركية  القومية  الدولة  قيام  وشرعنت  رت  برنّ والتي  والسلطنة”  اخلالفة  بني  “التفريق 
ل ملسار التنظيمات معطوفًا على تراكم بطىء ولكن عميق،  )الدولة/ األمة( اال التعبير املكمِّ

من اجنازات القوانني الوضعية العثمانية.
لت قطيعة مع التقليد  ر ان هذه الوثيقة املذكورة لم تشكل قطيعة مع الدين، بل شكنّ هذا ولنتذكنّ
السائد في التاريخ االسالمي: وهو استقواء السياسة بالدين، واستقواء السلطنة باخلالفة، أي 

ما عرف ب� “اخلروج والتغلنّب”.
بشكل  يستهدف  ��ق،  وم��وثنّ وفقهي ص��ارم  تاريخي  نقد  على  الوثيقة  في  املعاجلة  منهج  ق��ام 
أساسي كشف اخُلطاب الذي يحجب عملية االستيالء والتغلنّب في سياسة اخلالفة أو السلطنة 
لت الى ملك. وكان ذلك قبل أن يصدر مصطفى كمال قراره بإلغاء اخلالفة في العام  التي حتونّ

1924 ثم قراراته العلمانية املتالحقة بعد ذلك(1). 

العربية  ترجمتها  والهالل  األه��رام  نشرت  حيث  القاهرة،  في  للوثيقة صداها  كان  عربيًا، 
في العام 1924، وحيث النّف علي عبدالرازق من وحيها ومن منطلقها كتابه الشهير “االسالم 

وأصول احلكم” الذي صدر في العام 1925. 
1 - راجع نص الوثيقة واخلطابات واملواقف املتعلقة بها في:

وجيه كوثراني، الدولة واخلالفة في اخلطاب العربي، إبنّان الثورة الكمالية في تركيا. بيروت، دار الطليعة. 
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هذا على أن الفارق كان كبيرًا بني الصوت والصدى، بني االستقبال التركي للوثيقة من جهة، 
وبني االستقبال العربي لكتاب عبد الرازق الذي يحمل املوقف نفسه من مسألة اخلالفة. ثمة 
قبول هناك )في تركيا( وان أثار ذلك بعض االلتباس. وثمة رفض هنا )في بالد العرب( حيث 
أكثر العرب )ومسلمو الهند آنذاك( من االحتجاجات، وحيث أكثر علماء مصر وسياسيوها من 
إدانة علي عبد الرازق ومن إقامة مؤمترات اخلالفة، ولكن ال عادت اخلالفة وال استقام أمر قيام 

الدولة العربية احلديثة.
V – خــالصــة ومــثــاالن مــن ذاكـــرة تارخيية عربية معيقة للوعي الــتــارخيــي وللرتاكم 

المعريف: 
قة للوعي التاريخي والتراكم  ل خبرها في التاريخ العربي املعاصر إلى أساطير معونّ أحداث حتونّ

املعرفي: 
ل خبرهما إلى خطاب أسطوري سحري معيق لعملية التراكم املعرفي في الوعي  حدثان حتونّ

هه. التاريخي العربي، حيث يصبح اخلبر املكرر في اخلطاب جزءًا من ذاكرة تاريخية مشونّ
ل حدث إلغاء اخلالفة على يد أتاتورك في حينه حدثًا مصيريًا كبيرًا  1( إلغاء اخلالفة: شكنّ

ل نوعًا من فاجعة  وتأسيسيًا على طريق إنشاء اجلمهورية التركية احلديثة، ولكنه باملقابل شكنّ
لقطاع من اجلماهير اإلسالمية الواسعة، لكن املفارقة أن “الفاجعة مبصابها” لم تصب اجلماهير 
املسلمة القريبة جغرافيًا من احلدث أو املعنية به مباشرًة وأعني األتراك والعرب، بل اجلماهير 

املسلمة في الهند. 
طبعًا للمفارقة أسبابها هنا وهناك. في اإلسالم الهندي، ثمة حنني من ُبعد وتوق ملخلص 
يأتي من اسطورة إمبراطورية إسالمية متثلت في فتوحات ومواجهات كبرى مع الغرب، في حني 
أن اإلسالم التركي يشهد على استسالم خليفة للغرب يقبل مبعاهدة مذلة هي معاهدة سيفر 
القاضية بتقسيم تركيا، كما يشهد على نهوض قائد جديد يرفض سيفر ويجمع فلول اجليش 

له إلى نواة حركة حترر وطني فاعلة وظافرة هو مصطفى كمال.  التركي ليحونّ
أما اإلسالم العربي فكان بني بني، أو في منزلة بني املنزلتني، إعجاب بالغازي اجلديد أي 
مبصطفى كمال، ونزوع للتمثل به في صورتني: عند القوميني، قائدًا قوميًا )صورته مثاًل عند 
رضا  )كرشيد  اإلسالميني  بعض  وعند  آن��ذاك(  السورية  الثورة  قائد  الشهبندر،  الرحمن  عبد 
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مثاًل( مرشحًا خلالفة إسالمية جديدة لوال “انحرافه” نحو العلمانية. 
إلى جانب هذا اإلعجاب العربي امللتبس، ثمة سعي لدى بعض احلكام )امللك فؤاد في 
مصر وامللك عبد العزيز آل سعود في السعودية( الستثمار الفراغ السياسي والرمزي الذي تركه 
إلغاء اخلالفة. أما علماء األزهر فيؤجلون القضية، أي تنصيب خليفة ألن شروطها التاريخية 

غير متوفرة – وكان هذا أيضًا موقف رشيد رضا في مؤمتر اخلالفة )1926(.
حدث آخر له عالقة بإلغاء اخلالفة أو التمهيد لهذا اإللغاء، وأعني إنتاج خطابنْي عربي 

وتركي حول هذا اإللغاء: 
األول: اخلطاب التركي ومتثل بوثيقة “التفريق بني السلطنة واخلالفة”، وهي املعروفة بوثيقة 
د لإللغاء ويؤسس له معرفيًا، ومن زاوية علم أصول الفقه  أنقرة )1922(، وهو اخلطاب الذي ميهنّ

والتاريخ اإلسالمي. 
الثاني: اخلطاب العربي واملتمثل بكتاب علي عبد الرازق: اإلسالم وأصول احلكم )1925(، 
وهو أشبه باستعادة ملفاهيم الوثيقة التركية التي كانت قد ترجمت إلى العربية عام 1924، يبرر 
فقه  ب��دل  حكم  أنظمة  الستنباط  مرجعًا  السياسة  علم  العتماد  دعوته  ال���رازق(  )عبد  عبرها 

اخلالفة وأحكامه. 
تركيا،  ف��ي  والعلمانية  اجلمهورية  ترسيخ  مت  تركيًا  ذل��ك.  بعد  ج��رى  م��ا  امل��ؤرخ��ون  يعرف 

واستدخال وثيقة أنقرة ومفاعيلها في الثقافة الدستورية التركية احلديثة. 
عربيًا، ُيزدرى كالم عبد الرازق ويهان الرجل، سواء من األزهر أو من امللك بل وحتى من 

سعد زغلول رئيس حزب الوفد. 
من املهم أن ُيتابع املؤرخ العربي دراسة املسارين، مسار النجاح التركي في تأسيس جمهورية 
السياق من  ه��ذا  وف��ي  ال��دول��ة.  ه��ذه  تأسيس  العربي في  ر  التعثنّ مدنية )دول��ة مدنية(، ومسار 
املجدي طرح السؤال التالي: ملاذا ُيكرر اخلطاب العربي اإلسالمي الزمة اخلالفة في كل مناسبة 
يدور احلديث فيها عن السلطنة العثمانية ونهايتها أو في كل مناسبة يجري فيها احلديث عن 
اخلطاب  في  نفسها  الظاهرة  نالحظ  ومل��اذا ال  والتجزئة؟  االقتسام  ومشاريع  الغربي  االستعمار 

التركي اإلسالمي؟ 
اجلواب، أننّ السلطنة العثمانية لم تكن خالفة، وأن أمر اخلالفة انتهى مع تغلب البويهيني ثم 
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تغلب السالجقة في الشرق، وأن أمر السلطنة أو الدولة السلطانية وتعددها في العالم اإلسالمي 
للسلطان  املماليك  كنف  في  عاش  عباسي  آخر خليفة  تنازل  أمر  وأن  وأمكن،  أق��وى  أضحى 
سليم، قصة مقحمة اخترعت في القرن الثامن عشر، بعد أن بان ضعف السلطنة وانكسرت 
شوكتها وهيبتها، فالتجأ السالطني إلى اللقب الديني، بعد أن كانت ألقاب سلطان السالطني 
وملك امللوك وشاه الشاهات، أكبر من لقب “خليفة” ولها األولوية في التعداد البروتوكي. وبعد 
ملاذا ال زال اخلطاب العربي اإلسالمي مصرًا على تكرار مصطلح اخلليفة واخلالفة حتى اليوم؟ 
حلاضر متوتر وملستقبل متخيل، وملاٍض مفترض؟ أعتقد أن تكرارًا للمفردة مريح للعقل ومغن 
عن تعب البحث، ومعٍز النفس بحالوة السلطة والسلطان، ومعوٌض عن عناء التخطيط ومغذ 
ملشروع سلطوي يستقوي بالدين والعاطفة الدينية. لقد اخترعت احلزبية اإلسالمية املعاصرة 
هذه الدعوة، فحملها اخلطاب تكرارًا وت��ردادًا جياًل بعد جيل، ونصًا بعد نص وحاشية بعد 
حاشية، فكأنها “احلقائق األبدية”، لكنها حقائق تغلق باب التاريخ، باب اكتشاف املاضي 

وباب تغيير احلاضر نحو املستقبل. 
2( سايكس – بيكو: هي عبارة عن محادثات جرت في العام 1916 بني مندوب بريطانيا 

سايكس، ومندوب فرنسا بيكو، ومندوب روسيا سازانوف، للتباحث في مصير بعض أراضي 
الدولة العثمانية وطريقة اقتسامها بصيغة “مناطق نفوذ”، حيث يكون لروسيا منطقة نفوذ في 
القسم  في  نفوذ  ولبريطانيا  األن��اض��ول،  من  أقسام  وبعض  البوسفور   – الدردنيل   – اسطنبول 

اجلنوبي من سورية، ولفرنسا نفوذ في القسم الشمالي والساحلي، وفلسطني إدارة دولية. 
اخلالصة أن محادثات سايكس – بيكو بعد انسحاب روسيا من احلرب، بقيت سيناريو 
فرنسي – بريطاني من سيناريوهات احلرب كأحد مشاريع مناطق النفوذ، إال أن هذا السيناريو لم 
يجر تطبيقه بعد احلرب، بقي أرشيفًا، ذلك أن موازين القوى العسكري بني الدولتني وجغرافيا 
االحتالالت العسكرية هي التي أوجدت واقعًا جديدًا حدد معالم التقسيم الذي جرى في مؤمتر 
سان رميو في العام 1920 حيث متنّ توزيع االنتدابات على دول ناشئة وحيث ُكرنّس هذا التقسيم 
الحقًا بصيغة تأسيس هويات وطنية أي جنسيات في معاهدة لوزان 1923. وعلى الرغم من أن 
خريطة سايكس - بيكو لم تطبق، إال أن خبرها “كمؤامرة” استدخل كحدث تاريخي مصيري 
انكسار لألمة، وحلظة جتزئة وتفتيت  العربية لألمة، كلحظة  التاريخية  الذاكرة  في ميثولوجيا 
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وحلظة هزمية وإفشال ملشروع الوحدة العربية، وإذ ال تزال الزمة سايكس – بيكو، تتكرر في 
التاريخ  تفاصيل  الالزمة  هذه  تلغي  باألمة،  نزلت  أبدية  لعنة  وكأنها  العربي  القومي  اخلطاب 
ومراحله وحتوالته وانعطافاته وما استجد وما استحدث خالل قرن من الزمن من تأسيس دول 
وكيانات وطنية ودول – أمم في العاملنْي العربي واإلسالمي، ومن مسارات داخلية في اإلدارات 

واالقتصاديات ونشوء النخب واألجيال وجتددها. 
ات تشكل النظام العاملي اجلديد الذي  ة من محطنّ ننسى أواًل معاهدة “لوزان” التي هي محطنّ
دشنته “عصبة األمم”، والتي هي أيضًا احملطة التأسيسية لدولة املشرق العربي الناشئة على مبدأ 

 .principle des nationalités الهويات الوطنية” – أي“
الفعلية(، وُيستعاض  العوامل واحملددات  التاريخ الفعلي )أي  “الذي” صنع  بكلمة ُينسى 
لتاريٍخ نعيشه حاضرًا  ال��دور احملدد  عنها بذاكرة وهمية، تلعب فيها أسطورة سايكس - بيكو 
دًا مبزيٍد من التجزئة والتقسيم، إذ  كمواطنني ونعيشه ماضيًا كمأساة ونترقب له مستقباًل مهدنّ
كلما مرنّ مجتمع عربي ما بأزمٍة سياسية أو بصراع داخلي، أو حرٍب أهلية، يلوح شبح التدخل 

األجنبي، عنصرًا مهددًا بالعودة إلى سايكس – بيكو كمرجعية تقسيم وإعادة تقسيم !!! 
في  والسياسية،  التاريخية  املشرقية  األدب��ي��ات  من  الكثير  في  ونالحظه  الحظناه  ما  ه��ذا 
اخلطاب التاريخي، وفي اخلطاب السياسي وفي اخلطاب اإلعالمي، وحتى في اللغة احملكية 

في املجالس. 
سيفر  مصير  بني  املقارنة  س��ؤال  املشرقي  العربي  التاريخي  الوعي  في  ينسى  ما  أب��رز  لكن 
د محادثات  املعاهدة القاضية باستسالم تركيا وتقسيمها، ومصير سايكس – بيكو – وهي مجرنّ

وسيناريو فرنسي – بريطاني لم يحظ بالتطبيق. 
اجلواب يكمن في ضرورة إعادة النظر في تاريخ هذه املرحلة، والبحث عن فرضية تاريخية 
عربية  مقاومًة  وأن  سيفر،  إسقاط  في  جنحت  كمال  مصطفى  بقيادة  تركية  مقاومًة  أن  تقول 
ت عليها  منقوصة أو متعثرة بسبب نوعية قياداتها، فشلت في إسقاط قرارات التقسيم سواء نصنّ

محادثات سايكس – بيكو أو قرارات سان رميو في مؤمتر الصلح بني احللفاء. 
هكذا يعيش القومي العربي في الواقع مفاعيل لوزان في دولته القطرية، انتماًء فعليًا جلنسية 
)nationalité( وفي ظل دستور وعالقات دولية، وقانون دولي، في حني يظل ينعي في ذاكرته 
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حدثًا أرشيفيًا اسمه سايكس – بيكو. 
العربية  اإلسالمية  الذاكرة  في  اخلالفة  إلغاء  بني صورة حدث  والتشبيه  املقارنة  جتوز  وهنا 
املعاصرة. أرجح أن ما يجمع  العربية  القومية  الذاكرة  – بيكو في  املعاصرة، وصورة سايكس 
بينهما هو ذاكرة تاريخية أسطورية خالطة لألزمنة، مجمدة ومكررة حلدث يأبى أن يتحرك في 
سياق تاريخي، جتاوزته األزمنة. في تركيا حصل التجاوز في دولة/أمة، وفي العالم العربي في 
بناء دول وطنية، قطعت أشواطًا في تطورها، وإن كان مطلب الوحدة العربية في دولة/أمة أو 
في احتاد فدرالي أو كونفدرالي مشروعًا، فهو مشروع مستقبلي حتدد شروطه )أي شروط حتققه(، 
سايكس  جلغرافية  التاريخية  الذاكرة  وليس  املستقبل،  ومخططات  والواقع  احلاضر  إمكانات 

– بيكو أو لذكرى خالفة وهمية لم تكن موجودة في الواقع.
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اندماج األقليات المسلمة  والعربية يف أوروبا
 ورهانات القانون الدويل حلقوق اإلناسن

< علي كريمي

يقتضي البحث في قضايا األقليات، ضرورة استحضار الشروط التاريخية التي في رحمها 
تكمن  قد  االستحضار  هذا  فعبر  منها،  الدينية  وباخلصوص  أورب��ا  في  األقليات  ظهر مشكل 
ما هو عليه  ك��ان، وكيف تطور حتى صار على  القانوني، كيف  إطارها  إكراهات مسار  بعض 
اليوم؟ كما تطرح بعناد أكثر معرفة ملاذا عادت قضاياها إلى الظهور في ظل النظام العاملي اجلديد، 
وبصورة تكاد تكون مشابهة لتلك التي كانت سائدة خالل القرن 19. إن معرفة ذلك تستلزم 
التفكير في إعادة قراءة سلسلة من اللحظات تؤطر الدخول إلى موضوع: اإلطار القانوني املنظم 

الندماج األقليات املسلمة في أوروبا على النحو اآلتي:
اللحظة األوىل:

بدأت قضايا األقليات تطفو على سطح العالقات الدولية من اجلديد مع عقد الثمانيات من 
القرن املنصرم، فإذا كانت في السابق مرتبطة باحلروب الدينية في أوربا، التي انتهت بتوقيع 
قانوني  مبدأ  احلقوقي  القانوني  املستوى  على  آن��ذاك  رافقها  قد  فإنه   ،1648 وستڤاليا  معاهدة 
دولي، في عمقه كان يكمن واجب احترام حقوق اإلنسان، من خالل احترام حقوق بعض 
األقليات الدينية املنتمية إما للمذهب البروتستاني أو للمذهب الكاثوليكي. لقد كانت الدول 
العكس،  أو  فيها،  الكاثوليكية  األقلية  حلماية  البروتستانتية  ال��دول  في  تتدخل  الكاثوليكية 
البروتيستانية، فنشأ  الكاثوليكية حلماية األقلية  الدول  البروتستانية في  الدول  حيث تتدخل 
عن هذا الواقع على املستوى القانوني الدولي “مبدأ التدخل دفاعا عن اإلنسانية”، كواحد من 
املبادئ الكبرى في القانون الدولي التقليدي. لقد فصل Alain Rougier في مقالته الشهيرة في 

املجلة العامة للقانون الدولي العام سنة 1910 أسس هذا املبدأ ومجال تطبيقاية1.

1 - Alain Rogier : L’invention Humanitaire en droit international, RGDIP, 1910.
- أنظر كذلك: علي كرميي، حقوق اإلنسان تطورها ومرجعيتها، الدار البيضاء، دار النشر املغربية، 1999.

- أنظر كذلك: وحيد رأفت: املجلة املصرية للقانون الدولي، مجلد سنة 1976.
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ومن املعلوم أنه خالل هذه اللحظة قد وضعت سلسلة من االتفاقات الدولية باخلصوص بعد 
القوة  توازن  املبني على مبدأ  الدولي  النظام  أو بعد نشوء مفهوم   1648 الويستقالي لسنة  النظام 
الدولية  النظر في الكم املهم من االتفاقيات  1815، وهنا تطرح ض��رورة إمعان  عقب مؤمتر قينا 

املنظمة لواقع األقليات وحلقوقها خالل القرن 19 في أوربا.
اللحظة الثانية:

وتهم مرة أخرى واقع األقليات في أوروبا، عند نهاية احلرب العاملية األولى، التي خاللها 
تغيرت اخلريطة السياسية وكذا الدميوغرافية ألوربا، بحيث اختفت دول، وظهرت دول جديدة 
وانتقل جزء من سكان هذه الدولة ليندمج في تلك... الخ، وهكذا ظهرت مشكلة األقليات 
اتفاقيات بني احللفاء، وكل  إبرم عدة  إلى  من جديد هناك ولكن بصورة أكثر حدة، ما أدى 
من بولندا، تشيكوسلوفاكيا، تركيا، كرواتيا، ورومانيا واليونان. لقد جاءت هذه االتفاقيات 
لترتيب أوضاع األقليات مبختلف أنواعها في ظل النظام اجلديد، نظام عصبة األمم، والشك أنه 
إذا كانت أهم مشاكل األقليات هي املشاكل ذات البعد اللغوي، فإن املشكل املرتبط باحلقوق 
احلرب  لنتائج  تبعا  وهكذا  املسلمة،  األقليات  مشكل  طبعا  وضمنه  كذلك،  مطروح  الدينية 
األثنيات،  مختلف  بني  التعايش  أفكار  ف��إن  أورب���ا،  في  احل��دود  لتغير  وتبعا  األول���ى،  العاملية 
والديانات أضحت غير قابلة لإلجناز1، ومن مت بدأت تظهر بشدة محاوالت إقصاء وإبعاد مختلف 

املجموعات األثنية، واللغوية، والدينية.
ولم تستطع أفكار ويلسون املثالية الصمود أمام الواقع العنيد في الدول اجلديدة، حيث تقوت 
مسألة التعدد اللغوي والديني، وفي خضم هذا الواقع نشأت فكرة حقوق األقليات داخل عصبة 
األمم، التي تأسست أصال حلمايتها، بهدف حتقيق السلم واالستقرار، إال أن ذلك لم يكتب 
له النجاح بسبب غياب اإلرادة السياسية لدى الدول املنتصرة، لكن مع ذلك مت إثراء قواعد 
القانون الدولي مببدإ حماية األقليات اللغوية والدينية، إما في االتفاقيات املبرمة كأوفاق لتسوية 
اتفاقيات خاصة بحماية األقليات  “س��ان جرمان” أو في  إتفاقية  أوض��اع ما بعد احل��رب مثل 

بصفة عامة.

1 - F. Bernoit Rohmer : la question minoritaire en Europe.
Strasbourg, Ed : du conseil de l’Europe : 1996,p : 19.
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اللحظة الثالثة:
وتبدأ مع نهاية احلرب العاملية الثانية، ونشوء األمم املتحدة، وخاللها نظر إلى مشاكل األقليات 
كموضوع ضمن موضوعات حقوق اإلنسان، لقد أكد ميثاق األمم املتحدة في مادته األولى، 
األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  الدولي،  التعاون  حتقيق  على  منها  الثالثة  الفقرة 

للناس جميعا بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين.
وقد مت إنشاء جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة في 1946 كلجنة فرعية ملنع التمييز ضد 
األقليات وحمايتهم. أقرت هذه اللجنة املادة 27 من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية 
لسنة 1966، وأكدت على عدم جواز إنكار حق األشخاص الذين ينتمون إلى أقلية عنصرية أو 
دينية أو لغوية، قائمة في دولة ما، في اإلشتراك مع األعضاء اآلخرين من جماعتهم في التمتع 

بثقافتهم، أو اإلعالن عن ديانتهم، وإتباع تعاليمها أو استعمال لغتها.1
ففي أوربا خالل هذه اللحظة كانت هناك مجموعات دينية إسالمية مهمة يجب النظر إليها 
تعود في  البلقان، وهي مجموعة مهمة  املسلمة في دول  األقليات  تهم  زاوتني:أوالهما،  من 
األصل إلى اإلمبراطورية العثمانية، وثانيهما، مجموعات إسالمية أخرى مرتبطة بالهجرة أثناء 
أو بعد االستعمارات الغربية لبعض الدول اإلسالمية، سواء في إفريقيا أو في آسيا، وقد تطور 
عدد هذه األقليات اإلسالمية في أوروبا الغربية، فرنسا، بريطانيا، بلجيكا...الخ. تبعا لتوسع 
والتطور االقتصادي الذي عرفته أوروبا، باخلصوص بعد مشروع مرشال، وعلى األخص خالل 
عقود اخلمسينات، والستينات والسبعينات من القرن املنصرم، وهو ما أعطى اليوم تعاظم األقلية 
املسلمة في أوروبا، ما بني اجليل األول من املهاجرين، واجليل الثاني، إلى اجليل الثالث. في 

ظل هذا الواقع ظهر مفهوم “احلركات الدينية اجلديدة، وهو تعبير عام فضفاض.
اللحظة الرابعة:

القرن املنصرم بدأت تظهر بعض مالمح العنصرية الدينية  الثمانينات من  منذ بداية عقد 
واألثنية وكراهية األجانب خاصة املنتمني منهم لألقلية العربية واملسلمة، يرجع بعض ذلك إلى 
التطور الذي عرفته العالقات الدولية بعد نشوء النظام العاملي اجلديد، وقبله بقليل، فاملالحظ 

1 - Julie Ringelheim : Diversité culturelle et droits de l’homme, L’émergence de la problématique des minorités Bruylant, 
Bruxelles-2000.
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وتتطور شيئا  تنمو  قد ص��ارت  الغربية،  أوروب��ا  دول  في  املسلمة  األقلية  وكراهية  العنصرية  أن 
 1979 ففيها بني  أفغانستان،  السوفياتي في  وانهزام االحتاد  اإليرانية،  الثورة  فشيئا، منذ جناح 

و1981 صارت تظهر املالمح األولى من الكراهية والتمييز ضد األقلية املسلمة في أوروبا1.
أفكار  وانتشار  ظهور  تأثيرات  في  التفكير  املوضوع  في  الباحث  على  يطرح  الواقع  ه��ذا  إن 
االقتصادية  األزم��ة  بنتائج  والتأثر  والتاشترية  الريغنية  وتالقي  تالقح  مع  املتوحشة  الليبرالية 
الدولية، في بداية ثمانينيات القرن املنصرم، فإنضاف إلى كل ذلك انهيار االحتاد السوفياتي، 
ونهاية احلرب الباردة، وما خلفته حرب اخلليج الثانية من تدمير. ولكن في نفس اآلن يظهر 
اإلسالم من جديد كعنصر في معادلة الصراع الدولي، فأصبح هو اخلطر الواجب مواجهته بعد 

دحض اخلطر الشيوعي.
لقد كانت هناك مناوشات، تظهر هذا الصراع بني الفينة واألخ��رى، لكنها مناوشات غير 
ذات بال، وبقيت في حدود بعض التعبيرات اإلعالمية، وبعض الكتابات حتت الطلب، مثل 
كتابات: “سلمان رش��دي، “ آيات شيطانية”، أو كتبات “ تسلمة نسرين”، وكالهما من 

أصول إسالمية، أو كتابات فؤاد عجمي حول العروبة والعرب ونهاية العروبة.
تأثير في  األقليات وهي ذات  قانونية دولية حلماية  وثائق  اللحظة ظهرت عدة  خالل هذه 
مجال حقوق اإلنسان وباألساس منها حقوق األقليات، تعتمد في مضمونها على روح الوثائق 

املوضوعة في حلظة احلرب الباردة2.
اللحظة اخلامسة:

هذه اللحظة أساسية، فيما يخص واقع األقلية املسلمة في أوربا، حيث متيز هذا الواقع، أوال 
بتزايدها، وبداية دخولها في احلياة السياسية واالجتماعية األوربية، وبتطور نوعيتها، بحيث أن 
أغلبها قد ازداد في أوروبا وتزامنت هذه اللحظة مع أحداث كبرى، مؤملة في العالقات الدولية، 
وباخلصوص أحداث 11 سبتمبر 2001. هذه املرحلة هي امتداد للمرحلة الرابعة، غير أنها تتميز 
عنها، مبا حتمله من مخطط للحرب على اإلرهاب، ودخول األقلية العربية واملسلمة طرفا أساسيا 
أضراب  مختلف  تصاعدت  املخطط،  هذا  حلقات  بعض  تنفيذ  على  وكتعبير  موضوعه.  في 

1 - فضيل أبو نصر: اإلنسان العاملي، والعوملة العاملية، والنظام العاملي العادل يبسان لنشر والتوزيع واإلعالم، الطبعة األولى: لبنان 2001.
2- Laszlo Trocsanyi et laureline Congnard : statut et protection des minorités exemples en Europe occidentale et centrale dans 
les pays méditerranéens Bruylant, Bruxelles, 2009.
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وأنواع العنصرية في أوروبا ضد األقلية املسلمة، فبفعل دلك حدثت أحداث مؤملة زادت امللح 
على اجلروح التي لم تندمل بعد، جروح املضايقات والتميز العنصري والديني. وقد اتخذت 
الدول األوربية أو على األقل جلها إجراءات وأصدرت قوانني، منها ما يتعلق مبنع بعض الرموز 
الدينية مثل منع النقاب في مختلف الدول األوربية، ومنع الطالبات من ارتداء احلجاب في 
فرنسا داخل املؤسسات التعليمية، وفي األماكن العامة. ومنها منع بناء الصوامع واملآذن وقد 
يتم ذلك مبوجب القانون متاما كما وقع في فرنسا سنة 2004. وفي سويسرا وأملانيا بعد االستفتاء 
على التعديل الدستوري، ومنها صدور الكاريكاتور املسيء للرسول صلى الله عليه وسلم في 
جريدة جيالندن بوسنت في الدامنارك، وإعادة نشره في مجالت ومواقع وصحف أخرى، ومنها 
صدور عدة أفالم مسيئة لإلسالم واملسلمني مثل “فتنة”، و”براءة اإلسالم”... الخ، وقد مت 

كل ذلك حتت مبرر حرية اإلعالم والرأي والتعبير.
في هذه الورقة سينصب اإلهتمام بشكل أكثر تركيزا على األقليات املسلمة التي أصولها من 
خارج أوروبا، وهي في معظمها، إن لم تكن كلها، قد جاءت إلى القارة األوربية عبر قناة الهجرة 
كيد عاملة، استقطبتها الشركات األوروبية من آسيا، أو إفريقيا، غير أنها ال تغض الطرف عن 
األقليات املسلمة التي من أصول األوربية، املنتمية باألساس إلى بعض دول أوربا الشرقية، إن 

ذك ما يقودنا إلى التفكير في إبداء مالحظتني على النحو اآلتي:
1( في بداية األلفية الثالثة ونهاية القرن املنصرم قد انضمت إلى االحتاد األوربي بعض الدول 

التي بها مجموعات دينية وباخلصوص اإلسالمية، وغالبا ما تطرح مسألة موقعها من احلقوق 
حريتها  ستمارس  كيف  اإلنسان.  حلقوق  األوربية  واإلقليمية  الدولية  الوثائق  تضمنتها  التي 
بعض  في  )املساجد(  العبادات  أماكن  بناء  على  قانونيا  تفرض  التي  القيود  ظل  في  الدينية 
دول االحتاد، أو تشييد الصوامع، أو ارتداء احلجاب أو دبح األضحية... الخ، أليس في ذلك 
تقييدات على حريتها الدينية؟ أال يتناقض هذا مع ما هو مضمن في هذه القوانني، والقرارات 
مع ما متوج وتعج به مختلف الوثائق الدولية، واإلقليمية األوروبية حلقوق اإلنسان وحول احلرية 

الدينية وحرية املعتقد1.
2( أليس من حق املهاجرين الذين حصلوا على اجلنسية في إحدى الدول األوربية، فرنسا 

Laszlo trocsangi : Statut et protection des minorités : exemple en Europe, occidental et centrale - 1
.Brylant : 2009 P : 16-20
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بلجيكا، هولندا، أملانيا، سويسرا، الدامنارك... الخ احترام معتقدهم الديني؟ أليس لهم احلق 
في املطالبة باحترام الدين اإلسالمي، وعدم اإلساءة إليه؟

إذا كان األمر يتعلق بأقلية لغوية أليس للمنتمني إليها حق استخدام لغتهم في التعامل مع 
اإلدارة، وفي القضاء؟ قد يبدو هذا غريبا نوعا ما، ولكن أليست هذه الدول هي من يؤكد على 
لبيبا، وباخلصوص حقوقها  املغرب، في  حقوق األقليات في دول اجلنوب، في اجلزائر، في 
اللغوية؟ أليست مطالبة هي األخرى باحترام احلقوق اللغوية والدينية لألقليات املسلمة، مادامت 
حتمل جنسية دولها، وما داموا يعتبرون مواطنون أوروبيون، أال يقتضي هذا أن تعمل هذه الدول 
على احلفاظ على لغات هؤالء؟ وعلى ثقافتهم، وأن ال تعمل على إدماجهم وصهرهم قسرا في 

ثقافة ولغة غير لغتهم.
أليس من حقهم اخلضوع للمحاكم اإلسالمية في ما يخص الزواج، والطالق واإلرث، وكل 

األمور الشرعية؟
البد من احترام هذه القضايا التي هي من صميم حقوق اإلنسان، ومن حقوق األقليات1، 
ستظل  كما  ورق،  على  حبرا  يظل  س��وف  والديني  وال��ل��غ��وي،  الثقافي  التنوع  مبدأ  ف��إن  وإال 
االتفاقيات واإلعالنات والقرارات الدولية، املذبحة فيها هذه احلقوق غير ذات جدوى إن لم 

يتم تعميم تطبيقها على األقليات املسلمة، وغير املسلمة.
هاتان املالحظتان ستدفعنا إلى طرح اإلطار القانوني املنظم لألقليات أي كيف تناولت قواعد 

القانون الدولي حلقوق اإلنسان احلقوق الدينية لألقليات وكيف حتميها؟
اإلطار القانوين حلماية األقليات المسلمة

غالبا ما ينص على حماية حقوق األقليات في الوثيقة الدستورية، لكي تعطي لها ضمانة 
أن ينقص من حق من حقوق  ع��ادي من شأنه  رف��ض أي تشريع  يتم  أق��وى، ولكي  وحماية 
األقليات، سواء أكان دينيا، أو ثقافيا أو لغويا... الخ، ففي الوثيقة الدستورية يتم التأكيد على 
مبدأ مساواة أقلية ما داخل دولة ما مع أغلبية سكانها في احلقوق والواجبات التي يستلزمها 
حق املواطنة.2 ويدخل ضمن املسار القانوني حلماية حقوق األقليات ما تتضمنه قواعد القانون 
1 - Laurence Dubin et autres : la légalité de la lutte contre l’immigration irrégulière, par l’union Européenne. 
Bruylant : Bruxelles 2013, p : 103.
2 - Guide pour la protection des droits de l’homme en Europe : Restauration et sauvegarde de la liberté de religion Vienne 
1993.
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األخيرة  هذه  التي حتمل  ال��دول  عاتق حكومات  على  ملقاة  دولية  التزامات  باعتبارها  الدولي 
جنسيتها.

لقد كان القانون الدولي التقليدي قوي االهتمام بقضايا األقليات سواء في جوانبها الدينية 
أو اللغوية1، وقد عرفت املرحلة املمتدة ما بني 1815 إلى ما بعد احلرب األولى حتى قيام األمم 
بالنظام  االهتمام  يتراجع  لم  األقليات،  متعددة حلماية  دولية  واتفاقيات  قوانني  املتحدة وضع 
القانوني اخلاص باألقليات إال في ظل األمم املتحدة، حيث حل نظام حقوق اإلنسان بشكل 
على  املتحدة  األمم  ميثاق  وض��ع  عند  هونغاريا  دافعت  وق��د  األقليات،  نظام حماية  ع��ام محل 
ضرورة االهتمام بقضايا األقليات، وبذلك مت طرح ضرورة وضع اتفاقية بهذا الشأن من طرف 
أحد اخلبراء وهو أستاذ القانون الدولي من بلغاريا Merno Flachbarth. قدم املشروع الذي هيئه 

هذا اخلبير أمام مؤمتر السلم في باريس فرفض.
إن القواعد القانونية الدولية التي تنظم شؤون وحقوق األقليات متنوعة ومتعددة، وهي موزعة 

على عدة اتفاقيات، وإعالنات، وقرارات وتوصيات دولية.
ميكن أن نشير إلى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 1948 من خالله سنالحظ احلسم 
الواضح في إشكال احلرية الدينية، وضرورة احترام الديانات. فبالرجوع إلى املادة 18 من هذه 
التأكيد الذي ال يطاله غموض في التشديد على حرية االعتقاد  الوثيقة الدولية الهامة، جند 
والتدين، وما يرتبط بها من تسامح ديني، وتؤكد هذه املادة على “ حق كل شخص في حرية 
أو  اجلماعة  مع  س��واء  الدينية،  شعائره  إقامة  ذلك  ويدخل ضمن  والدين،  والضمير  التفكير 

األقلية التي ينتمي إليها أو مبفرده.
إذا كان اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان قد شدد على مبدإ التسامح وعدم التمييز الديني 
والعرقي، فإن املادة األولى من ميثاق األمم املتحدة 1945 قد مهدت لذلك بشكل صريح عندما 
أكدت فقرتها الثالثة على “... تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتشجيعها بال متييز 

بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين”.
أنواع  اتفاقية مكافحة جميع  اتفاقيات وإعالنات أخرى، منها  إلى هذا اإلعالن  إنضافت 
التمييز العنصري لسنة 1965، واتفاقية إلغاء الرق، وحترمي السخرة، والتجارة في الرقيق، واتفاقية 

1 - وحيد رأفت: مصدر سابق، ص 146.
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ذويهم،  املهاجرين  العمال  حقوق  جميع  حماية  واتفاقية   ،19661 والسياسية  املدنية  احلقوق 
واتفاقية الشعوب األصلية.

كل هذه االتفاقيات تؤكد على حقوق األقليات الدينية واللغوية، وتؤكد على منع التمييز 
مبختلف صوره، وتنبذ الكراهية والالتسامح.

إل��ى ه��ذه السلسلة م��ن االت��ف��اق��ي��ات ح��ول ح��ق��وق األق��ل��ي��ات، مجموعة من  وق��د انضافت 
اإلعالنات الدولية، هي مبثابة توضيح وتفسير ملضمون اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو لبعض 

مضامني االتفاقيات الدولية املشار إليها.
ميكن أن نشير إلى بعض منها بعجالة على سبيل املثال، وكنموذج على ذلك إعالن 19812 
“بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد”، 
املدنية  ال��دول��ي للحقوق  العهد  18 من  امل��ادة  وت��ردي��د ملا ج��اء في  م��واد هي تأكيد   8 مكون من 
18 من  باملادة  منه  امل��ادة :1  في  ج��اء  ما  نقارن  عندما  باخلصوص  نلمس كذلك  والسياسية، 
العهد. أما املادة:2 من اإلعالن إياه فإن فقرتها الثانية توضح املقصود بعبارة التعصب والتمييز 

القائمني على أساس الدين أو املعتقد3.
إن هذه الوثائق الدولية تؤكد إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر على حقوق األقليات في 

ممارستها حلقوقها الدينية واللغوية بدون متييز.
وهناك كذلك إعالن حقوق األشخاص املنتمني ألقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية 

الصادر بتاريخ 18/12/1992.
لكن االهتمام بقضايا التعصب الديني والالتسامح الذي نشأ في رحم الفلسفة وحتول مع 
الزمان إلى قواعد قانونية، لم يكن االهتمام به فقط على صعيد اإلعالنات الدولية، التي قد 
إال  اإلنسان،  العاملي حلقوق  اإلع��الن  قيل عن  ما  إلزاميتها مثل  يكون هناك من يشكك في 
الدولي يعطيها طابع اإلل��زام، مع ذلك ج��اءت االتفاقيات  القانون  الغالب في فقه  أن االجت��اه 
1 - عمر احلفصي فرحاتي: آليات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية دراسة في أجهزة احلماية العاملية واإلقليمية وإجراءاتها داء الثقافة للنشر والتوزيع 

: الطبعة األولى 2012، ص: 122 وما بعدها.
2 - محمد املجدوبي: مبدأ التسامح الديني، ومناهضة العنف في هذا اإلعالن كانت هناك مطالب لوضع اتفاقية دولية تفصل مضمونا املادة 18 من العهد الدولي 

قادت اجلهود الدولية إلى وضع هذا اإلعالن عوض اتفاقية ملزمة
Htt/ thawabite arabiya. Com

قضايا وآراء، األربعاء 21 أبريل 2010 
3 - نص اإلعالن بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين واملعتقد الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار 55/36 

بتاريخ 1981/11/25 حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية األمم املتحدة نيويورك 1988، ص116.
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الدولية لتؤكد هذا الطابع، بل ولتضفي عليها أقصى درجات اإللزام، ولعل ذاك ما تؤكده لنا 
واالتفاقية   21/2/1965 بتاريخ  العنصري  التمييز  أشكال  على جميع  للقضاء  الدولية  االتفاقية 

الدولية للقضاء على جرمية الفصل العنصري وقمعها بتاريخ 30/11/19731.
القرن املنصرم بدأت تظهر عمليات اإلهتمام  الثمانينات من  أنه مند عقد  وسوف نالحظ 
بصورة واضحة بقضايا التعصب الديني والالتسامح حيث صدر قرار عن جلنة حقوق اإلنسان 
التعصب، ومتابعة اإلج��راءات احلكومية  إلى تعيني مقرر لتقصي مظاهر  1986 يرمي  في عام 
الهادفة إلى القضاء على هذه اآلفة، وفي نفس االجتاه صدر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

بتاريخ 20/12/1993 قرار يقضي باعتبار سنة 1995 سنة دولية للتسامح.
أليس لذلك عالقة  الظرفية؟  بالتسامح في مختلف مظاهره خالل هذه  ملاذا هذا اإلهتمام 
بعودة الليبرالية املتوحشة إلى الواجهة مع صعود الريغينية والتاتشيرية، أليس له عالقة ببداية 
انهيار املعسكر اإلشتراكي منذ 1985؟ أليس له عالقة بعودة العنصر األثني والديني في العالقات 
أوروبا  أليس له عالقة بتفكك بعض دول  19؟  والقرن   18 القرن  الدولية متاما كما كان خالل 

الشرقية مثل يوغسالفيا؟ أسئلة كثيرة تتوارد على الدهن !
اإلطار القانوين حلماية األقليات عىل المستوى القاري األوريب

إلى جانب حماية األقليات على املستوى الدولي باخلصوص في ظل نظام األمم املتحدة، 
الدولي  والعهد   1948 إع��الن  مع  انطالقا  واإلعالنات  االتفاقيات،  حيث ص��درت سلسلة من 
إلى   1981 وإع��الن   ،1965 باتفاقية  وم��رور  منه،   27 امل��ادة  في   1966 والسياسية  املدنية  للحقوق 
1992 الصادر  لغوية” لسنة  أو  أو دينية  أقليات وطنية  إلى  املنتمون  “إعالن حقوق األشخاص 
عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وقد اكتملت الئحة القرارات واإلعالنات، بل الزالت في 
طور االكتمال بصدور قرارين عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة أحدهما: صدر في سنة 2005 
بإيعاز من منظمة املؤمتر اإلسالمي وحتريك من طرف دولة باكستان، والثاني صدر في سنة 2011 
عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ويؤكدان على عدم اإلساءة إلى الدين اإلسالمي، وإلى كافة 

األديان.
إذا كان األمر كذلك على املستوى العاملي الدولي، فإنه على املستوى القاري األوربي ينبغي 

1 - اعتمدت هذه االتفاقية من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة التي عرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف – الدورة: 30 املؤرخ ب 31 دجنبر 1965.
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التأكيد على مضمون ما أكدته االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان حول قضايا احلريات الدينية، 
وعلى حماية ممارسة هذه احلريات1 منذ سنة 1950، ومن املعلوم أن هناك وثيقتان أساسيتان على 

املستوى القاري األوربي تخص األقليات وحقوقها.
إحداهما: هي امليثاق األوروبي اخلاص باللغات اجلهوية لألقليات الصادر سنة 1992، والثاني 

االتفاق اإلطار اخلاص بحماية األقليات الوطنية لسنة 1995.
لكن موضوع وجود اتفاقية دولية ملزمة حلماية األقليات وحماية كافة حقوقها وباخلصوص 
منها الدينية، هو موضوع قدمي جديد في ظل النظام األممي كما في ظل النظام األوربي. فعلى 
املدنية  الدولي للحقوق  العهد  27 من  املادة  الدولي، قد طرحت فكرة تطوير مضمون  املستوى 
والسياسية في اجتاه وضع اتفاقية دولية حلماية حقوق األقليات بصورة شاملة في ظل نظام األمم 

املتحدة، لكن اجلهود فشلت فقادت إلى إصدار: إعالن 1981.
وعلى املستوى األوربي طرحت فكرة وضع بروتكول مضاف إلى االتفاقية األوربية حلقوق 
اإلنسان، يشتمل على مادة واحدة تضمن لألقليات القومية بعض احلقوق التي تنص عليها 
هذه االتفاقية2، ومنها طبعا ضمان احلقوق الدينية، وقد قوبل هذا الطرح بكثير من احلذر ومن 
احليطة، جاء ذلك في ظل انهيار االحت��اد السوفياتي وتفكك بعض دول أوروب��ا الشرقية بدءا 
1/2/1993 فكرة وضع  بتاريخ   1201 رقم  التوصية  األف��ق طرحت عبر  1989، في هذا  من سنة 

البروتكول املشار إليه، من أجل حماية حقوق األقليات القومية.
ولكن رؤساء االحتاد، رفضوا فكرة البروتكول نظرا لصبغته اإللزامية حيث سيلحق باالتفاقية، 

وصاروا في اجتاه وضع اتفاقية على شرط أن ال تكون ملزمة في حق دول مجلس أوروبا.3
ميكن التأكيد على أن اللجنة األوربية قد بدأت تهتم بقضية األقليات مع حرب اخلليج الثانية، 
وإثر تفكك املعسكر الشرقي، خاصة بعد أن ملست أن جهود مؤمتر األمن والتعاون األوروبي لم 
تؤتي أكلها، لذلك جلأت هذه اللجنة إلى تشكيل جلنة إدارية لوضع املعايير والقواعد املدققة 
من أجل حماية األقليات، مت ذلك في حلظة كانت فيه الزعامات السياسية األوربية تستشعر 

1 - Laurence Dubin : la légalité de la lutte contre l’immigration irrégulière par l’union Européenne, 
Op cit, P 32.
2 - Inos : Problèmes des droits de l’homme et de l’unification Européenne, Paris, Pedon 1968, p193.
3 - Klebes.H : la convention cadre du conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, Revue trimestrielle des 
droits de l’homme n° 30, 1997, p205.
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مشاكل األقليات العرقية والدينية بعد قيام النظام العاملي اجلديد.
لكن االتفاقية األوربية اإلطار تعمدت أن تفرض على الدول األعضاء املتعاقدة التزامات، 
على شكل”أحكام مبرمجة” مبعنى أنها وضعت فقط مجموعة من األهداف التي تسعى إلى 
حتقيقها، دون أن تضفي عليها الصبغة اإللزامية، ومن مت فإن الدول األطراف غير ملزمة بتطبيق 
أحكام هذه االتفاقية، إال في حدود اإلمكانيات املتاحة لها. ال يتمتع وفقا لهذا املعنى األفراد 
املنتمون ألقليات قومية باحلرية الدينية إال إذا اعترفت لهم الدولة التي ينتمون إليها بذلك أي 
ممارسة دياناتهم، ومعتقداتهم، وهذا ما يفهم في نص املادة 8 التي تؤكد بوضوح على “... 
تتعهد الدول األطراف باالعتراف لكل شخص ينتمي إلى أقلية قومية باحلق في ممارسة شعائره 
باحلق،  األف��راد  متتع  بني  الفرق  أن   ،1  Benoit Rohmer.F رأى  وقد  ومعتقداته....”  الدينية 
باعتبار هؤالء األفراد  باحترام هذا احلق، ال يسمح  الطرف  الدولة  امللقى على عاتق  وااللتزام 
والنص عليه في  احل��ق  ه��ذا  بتطبيق  ال��دول��ة  ه��ذه  يطلبوا  أن  بالتالي  أصحاب ح��ق، وال ميكن 
قوانينها الداخلية، قد يبدو للوهلة األولى أن االتفاقية األوربية حلماية األقليات تكرر ما جاء 
في االتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان وباخلصوص املادتان 7 و8 اللتان يتطابق مضمونهما 
مع ما هو وارد في االتفاقية 1950، يهم الدول املتعاقدة األطراف في هذه االتفاقية األعضاء في 
مجلس أوروبا غير أن هذا الغموض سوف يتبدد عندما نعرف أن نطاق تطبيق أحكام االتفاقية 

اإلطار يشمل الدول األعضاء وغير األعضاء في مجلس أوروبا.
ظهر مطلب حماية األقليات األثنية واللغوية والدينية من جديد في أوروبا من خالل معايير 
“كوبنهاكن، سنة 1993، وذلك إثر اندماج دول جديدة من أوربا الوسطى والشرقية في االحتاد 
األوربي. فإذا كان االتفاق اإلطار لسنة 1995 غير قادر وال كاف حلماية األقليات باخلصوص إثر 
توسع االحتاد، فإنه قد صدرت إجراءات تسعى إلى التخفيف من ما جاء في االتفاق اإلطار، إذ 
إنها حتاول إدخال مادة جديدة تؤكد على “ أن االحتاد قد بني على احترام القيم اإلنسانية، من 
حرية ودميوقراطية، ومساواة، ودولة احلق والقانون، وعلى مبدإ احترام حقوق اإلنسان، مبا في 
ذلك حقوق األشخاص املنتمني ألقليات، وهذه القيم مشتركة بني الدول األعضاء في مجتمع 

سمته التعدد وعدم التمييز، والتسامح، والعدل، والتضامن واملساواة بني النساء والرجال”.
1 - Benoit- Romer.F : la question minoritaire en Europe vers un système coherent de protection des minorisés, institut inter--
national de la démocratie conseil de l’Europe, 1992, p73.
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إن هذا التعديل قد ووجه باعتراضات فألغى، ولكن األمر لم ينتهي، ألن حماية حقوق 
امللحة. فهل ميكن أن يحل  تعتبر من األم��ور  املندمجة في االحت��اد األورب��ي  الوطنية  األقليات 
اإلشكال ولو مؤقتا مبوجب القانون أو القوانني الداخلية، في انتظار احلل على املستوى اجلماعي 
ال��ص��ادر عن   1735 رق��م  بالقرار  التذكير  بقوة باخلصوص عند  وارد  ذل��ك  أن  األورب���ي، ال شك 
اجلمعية البرملانية األوربية التابعة ملجلس أوروبا، الذي يؤكد على واجب االعتراف بروابط كل 

مواطن أوربي التي تربطه، بهويته، وثقافته، وتقاليده.
التحفظ عىل حقوق األقليات يف أوروبا قانونيا “النموذج الفرنيس”:1

سوف أركز هنا على فرنسا باعتبارها، الدولة التي نشأت فيها حركة حقوق اإلنسان، وفكر 
األقليات  حقوق  على  تشدد  التي  االتفاقيات  بعض  مبضامني  تعترف  ال  فرنسا  إن  امل��س��اواة. 
لم تصادق على  فإنها  ولذلك  وغير فضفاضة،  دقيقة  املضامني  تكون هذه  باخلصوص حينما 
عليها  مت��ارس  فإنها  عليها  صادقت  إن  القبيل،وحتى  ه��ذا  من  التي  االتفاقيات  من  مجموعة 
حتفظات، وهذا هو موقفها مثال مع املادة 27 من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، التي 

حتفظت عليها على النحو اآلتي:
“... إن فرنسا تعلن وتصرح أنه بناء على املادة 2 من الدستور الفرنسي ال ميكن أن تطبق 
املادة 27...” كما حتفظت كذلك على االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان في سنة 1974، وعلى 
أما االتفاقية  الذي وقعته دون أن تعتمده،  اللغات اجلهوية واألقليات،  امليثاق األورب��ي حول 

اإلطار حلماية حقوق األقليات فلم توقعها ولم تعتمدها. 
معلوم أن في فرنسا أقليات متعددة ناجتة عن الهجرة من مستعمراتها القدمية، ونظرا لغياب 
إطار قانوني ينظم واقعها فهي محل صعوبات كثيرة، تهم ثقافتها ولغتها، وانتمائها الديني... 

الخ.2
“حول  املتحدة،  التابع لألمم  قد ورد في تقرير اخلبيرة املستقلة في مجلس حقوق اإلنسان 
مسألة األقليات في فرنسا في شتنبر 2007 أن هذه األخيرة تتوفر على قواعد قانونية تهدف إلى 
وتؤكد  األقليات.  بغية حماية  السامية، وكل ذلك  وقوانني ضد  والتمييز  العنصرية،  محاربة 
1 - Basdevant Gaudmet, B : Droit et religion en France.
  In E : Caparros et L. L Christians : la religion en droit comparé a l’aube du 21ème siècle Bruxelles, Bruyant 2001, p : 103-
117.
2 - Chalots. Jean Lauc et Tournu Christophe : L’héritage religieux et spirituel de l’identité européenne, Paris 2004.
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هذه اخلبيرة أن هناك قواعد قانونية مدمجة في القانون اجلنائي، أو في قانون الشغل، تهم عدم 
إلى  الولوج  التي متنع احلرمان من  الشغل  قانون  45-122 من  امل��ادة  التمييز، كمثال على ذلك 

الشغل بسبب العنصر، أو االنتماء العرقي، أو الديني، أو عدم االنتماء...الخ.
الرغم من وجود سلسلة من  أنه على  لكنها في مالحظاتها اخلتامية، وتوصياتها، أكدت 
القوانني التي متنع التمييز، فإن األقليات في فرنسا هي ضحايا التمييز العرقي املتجذر هناك، سواء 
في العقليات أو في املؤسسات، كما أن احلكومة الفرنسية نفسها الزالت متمسكة بتحفظها على 
املادة 27 من العهد الدولي للحقوق املدنية، املتعلقة بحقوق األقليات، وباخلصوص البروتكول 
رقم 12 التابع التفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان، واالتفاقية اإلطار ملجلس أوروبا اخلاصة 

بحماية األقليات الوطنية.
- ترددت فرنسا كثيرا عند املصادقة على امليثاق األوربي اخلاص باللغات اجلهوية والوطنية، 
على الرغم من أنها وقعت عليه في سنة 1999، لقد تذرعت بقضية اجلهوية اجلمهورية املبنية 
على املساواة بني املواطنني، كما تذرعت باملواد 1 و2 من الدستور الفرنسي وبكون اإلجراءات 
عندما عرضه  لذلك  الفرنسي،  القانون  في  تصورها  الصعب  من  امليثاق  هذا  في  بها  املعترف 
أكد  الدستور،  انسجامه مع أحكام  التأكد من  الدستوري قصد  املجلس  الرئيس شيراك على 
هذا األخير في قراره بتاريخ 15/6/1999، أن امليثاق األوربي للغات اجلهوية والوطنية مخالف 
للدستور الفرنسي1،. وقد قدمت مطالب إلعادة النظر في املادة:2 من الدستور، فأدخلت سنة 
2008 مادة جديدة فيه بغية االعتراف باللغات اجلهوية، ومعلوم أن املقترح الذي تقدم به نواب 

ميثلون مختلف املناطق التي توجد بها أقليات لغوية يقترح االعتراف بها كلغة وطنية في املادة 1 
من الدستور الفرنسي، غير أن ذلك االقتراح قد رفض حتت مبرر أن من شأنه املساس بالهوية 

الوطنية، ليتم االعتراف بهذه اللغات على املستوى اجلهوي فقط.
في ختام هذا املبحث األول من الورقة ينبغي التأكيد على أن قواعد القانون الدولي حلقوق 
قد تصطدم هذه  إلخ، لكن  واللغوية...  الدينية  األقليات  تؤكد على حماية حقوق  اإلنسان 
القوانني مبمارسة الدول لتحفظات، على مضامني الوثائق الدولية حلقوق اإلنسان املتضمنة حلقوق 

األقليات، وقد تتذرع كما هو الشأن في املثال الفرنسي بتعارض مضامينها مع الدستور.

1 - Problématique d’une reconnaissance des droits des minorités en France.
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عوائق اندماج األقليات المسلمة يف أوروبا:
لعب السياسيون املنتمون إلى اليمني املتطرف دورا بارزا في ممارسة التضييق على األقليات 
وبلجيكا  وال��دامن��ارك،  أملانيا،  الظاهرة في  تنامي هذه  لوحظ  وقد  أوروب��ا،  والعربية في  املسلمة 
وسويسرا، وفرنسا وهولندا... الخ، في بداية األمر كان ذلك قاصرا على اجلماعات املتطرفة، 
واألحزاب السياسية اليمينية املتطرفة، لكن سرعان ما بدأت هذه الظاهرة تخترق حتى األحزاب 
الليبرالية والتقدمية، لقد ظهر ذلك إثر حادث الرسوم الكاريكاتورية للرسول )ص(، بحيث لم 
تكن هذه املواقف من اليمني أو من اليسار جديدة بل هي مرتبطة ببداية ظهور اإلس��اءة إلى 
القرن املنصرم مع كتاب “آيات شيطانية”  الثمانينات من  اإلسالم ورم��وزه، خاصة منذ عقد 
لسلمان رشدي، ومع كتابات “ تسيلمة نسرين”، لقد شرع هؤالء وأولئك بالدفاع عن حرية 
التعبير، وهو ما يتكرر باستمرار حتى اآلن، مع فيلم “اخلضوع”1 للمخرج الهولندي” تيوڤان 
“فتنة”  “أي��ان هيرشي علي” الصومالية األص��ل. وهناك فيلم  بتعاون مع  أجن��زه  ج��وخ” ال��ذي 
املسيء إلى الرسول )صلى(، وأيضا فيلم “ب��راءة اإلس��الم”، وهناك حاالت أخرى كثيرة قد 
يصعب حصرها، كلها تهدف إلى اإلساءة إلى اإلسالم والي مشاعر األقلية املسلمة في الغرب، 
فجأت  املسلمة،  األقليات  فعل  ردود  أث��ارت  واحل��االت  القضايا  هذه  عامة،  بصفة  واملسلمني 
بشكل عنيف، متثل إما في هدر دم البعض، كما حدث مع سلمان رشدي، أو تنفيذ االغتيال 
في حق البعض اآلخر، كما حصل مع “تيوفان جوخ”، أو التهديد بقتل املشرفني على مواقع 
“الفليك” البريطاني  القائمني على موقع  بث هذه األف��الم املسيئة لإلسالم، كما حدث مع 
الذي سعى إلى بث فليم “فتنة”. وقد ينطبق ذات الشيء ولكن بصورة أشد عنفا ضد فيلم 
“براءة املسلمني” الذي عرض في الواليات املتحدة األمريكية، والذي أثار ضجة قوية كان من 

ضحاياها سفير الواليات املتحدة في ليبيا.
واملالحظ أن هذه اإلبداعات الفنية التي تسيء إلى اإلسالم غالبا ما يكون طرفا فيها مسلمون 
ارتدوا عن اإلسالم، ولعل حالة سلمان رشدي، وتسلمة نسرين، وأيان هيرشي علي” أكبر 

شاهد على ذلك.
األقلية  ط��رف  م��ن  قوية  فعل  ردود  وغيرها  الكاريكاتورية،  ول��رس��وم  األف���الم،  لهذه  كانت 
1 - عرض الفيلم من طرف التلفزيون في سنة 2004 ملدة ال تتجاوز 10دقائق وتظهر فيه أربع نسوة نصف عاريات، يرتدين النقاب، مع نوص قرآنية، يدعى أنها 

تتحدث عن العقاب اجلسدي للمرأة الناشز.
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املسلمة في أوروبا، ونتجت عن هذه الردود املتشنجة ردود فعل أخرى من طرف بعض اليمينني 
املتطرفني، جتاوزت التهديدات بالقتل إلى تنفيذ القتل.

 ردود الفعل وردود الفعل المضادة:
لقد جاءت حادثة نحر واغتيال املخرج،”تيوفان جوخ”: من طرف “محمد بويبري” عند 
إخراجه لفيلم “اخلضوع”، لتفجر احلقد والغضب ضد األقليات املسلمة في أوروبا، باخلصوص 
عندما خرجت لتنديد بالفيلم، وإرسال رسائل تهدد بقتل مخرجه، وهو التهديد الذي نفده 
بويبري، ويؤكد الهولنديون ومعهم كل الغربيني. إن اجلالية املسلمة ال تزال جتهل فلسفة املجتمع 
“تيوفان جوخ”  التعصب، ويرون أن  التي ترفض  الغربية بشكل عام،  الهولندي واملجتمعات 
يساري ينتقد جميع األديان في هولندا، ولذلك فإن اغتياله من طرف املسلمني هو مبثابة جرمية 
سياسية بشعة، كما يرون أن الشاب الذي اغتال وزير البيئة الهولندي قد تأثر بحادث اغتيال 

“تيوفان جوخ”.
هكذا سوف نالحظ كيف مت استنكار سلوك االغتيال من طرف املجتمع الغربي، ومن طرف 
األقلية املسلمة، للمخرج الهولندي وللسفير األمريكي في ليبيا، لكن ذلك لم يشفع لها، كما 
لم تشفع لها ممارسات عنصرية ارتكبت في حق منتمني لها في الغرب، من طرف عنصرين 

غربيني سواء في فرنسا أو إسبانيا، وآخرها كان في أملانيا ضد املصرية مروى الشربيني.
إن الطبيعة االستفزازية لألفالم التي أثارت هذه الزوبعة من العنصرية واحلقد ضد اإلسالم، 
عن  أبانوا  الذين  املتحدة،  ب��األمم  مقررين  ث��الث  ط��رف  من  إدانتها  متت  قد  املسلمة،  واألقلية 
الطبيعة االستفزازية لفيلم “فتنة” وأكدوا على حرية الرأي والتعبير، موضحني أنها تتناقض 
حلقوق  انتهاكا  نفسها  هي  تعد  التي  الدينية،  والعنصرية  والكراهية،  واحلقد  التحريض  مع 

اإلنسان.
مثل هذه املمارسات تدفع بقوة إلى طرح مشكل أزمة الهوية لدى األقليات املسلمة في عالقة 
مع تزايد املضايقات ضدها، وتعاظم دور اليمني املتطرف، وتأثيره على حقوق األقليات املسلمة 

في أوربا1.

1 - Basdevant- Gaudmet, B : Les origines historiques du statut des confessions religieuses dans les pays de l’union Euro--
péenne Paris : P.U.F 1999.
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أزمة الهوية ومضايقات اليمني المتطرف:
ظهرت أزمة الهوية باخلصوص لذى أبناء اجليل الثاني والثالث من أبناء األقليات املسلمة 
في أوروبا عموما، وخاصة في فرنسا وبلجيكا وهولندا، وأملانيا، والدول اإلسنكدنافية، وقد 
طرحت تساؤالت متعددة حول معرفة أسباب التطرف عند الشباب املسلم، مما استدعى القيام 

بدراسات حول املوضوع أكد بعضها أن السبب في ذلك يرجع إلى:
- الشعور بالعزلة، وضعف االنتماء، فبعض هذه الدراسات أوضحت أن اجليل الثاني من 
املهاجرين من املغاربة ال يشعر باالنتماء إلى الوطن األم كما هو حال اجليل األول، ويستبدلونه 
بالهوية الدينية، فالشباب يعتزون باالنتماء إلى اإلسالم، وإلى املجتمع اإلسالمي العاملي. وقد 

جنحت اجلماعات اإلسالمية في ترسيخ هذه القناعة في أذهانهم.
التدين لدى الشباب املتعلم   كانت بعض الدراسات القدمية نسبيا، توضح ضعف درجة 
املسلم وباخلصوص الذين يتوفرون على وظائف قارة، في حني أن التقارير والدراسات اجلديدة 
اليوم، تفيد أن الشباب املسلم ذي التعليم والتكوين العالي، يشعر باحلرمان النسبي، خاصة 
السكان  بها شباب  يحضى  التي  ال��ف��رص  بنفس  يحضون  الشغل ال  س��وق  مجال  ف��ي  وأن��ه��م 

األصليني، مما يدفع بهم نحو التطرف تعبيرا عن الغضب واإلحباط1.
وميكن اخلروج بخالصة من خالل هذه الدراسات مفادها أن األقليات املسلمة في أوروبا، 
تشعر بنوع من التمييز، وذاك ما يعطل اندماجها في املجتمعات األوربية، خاصة وأن اندماجها 
ومقتضيات  الدينية،  الهوية  على  احلفاظ  بني  التوازن  من  نوع  فيه حصول  مفروض  احلقيقي 

املواطنة2.
اليمني  بتطرف  تدكى  حينما  املسلمة،  األقليات  ان��دم��اج  وصعوبة  الهوية  أزم��ة  وتتعمق 
الشعبوي ذي التوجهات الفاشية في أوروبا، فانتشرت كراهية األجانب، والالتسامح الديني، 
والتحريض العنصري، وكل هذا مرتبط بصعود جنم اليمني املتطرف في الدول املستقبلة للعمالة 
ضد األقليات املسلمة في أوروبا، ومن أبرز األحزاب اليمينية املتطرفة احلزب الشعبي الدامناركي 
املعروف بكراهيته لألجانب، والرافض للمهاجرين، واجلبهة الوطنية في فرنسا حتت قيادة آل 
لوبني، ومنظمة عصبة الشمال” في إيطاليا وأحزاب ومنظمات أخرى شبيهة. هذه التنظيمات 
1 -Boulegue Jean : la blasphème en procès 1984-2009, l’égalise et la mosquée contre les libertés, Paris, Nova, 2010.

2 - سلسلة آفاق أوربية، احلضور املسلم في أوروبا شواغل في التشكيل اجلديد منشورات، احتاد املنظمات اإلسالمية في أوربا 2011.
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لها حضورها املؤثر في برملانات بالدها كما في البرملان األوروبي، ومتارس من داخل هذه املؤسسات 
الضغط قصد اتخاذ إجراءات ضد األقلية املسلمة في أوروبا.1

صورتان للتطرف المتبادل بويربى وفيلدرز:
من املظاهر األكثر بشاعة في التضييق على األقليات املسلمة في أوروبا، ما مت من استغالل 
به  قام  “اخلضوع” تيوڤان ج��وخ، وما  فيلم  اغتياله ملخرج  بوبيرى عند  للتصرف األه��وج حملمد 
متهور آخر من العيار الثقيل، وهو”خير فيلدرز” وهو سياسي متعصب، ضد األقليات املسلمة 
وشعبيته حزبه  منسوب شعبيته،  من  ليرفع  تيوفان جوخ  اغتيال  استغل  وال��ذي  هولندا،  في 
“من أجل حرية هولندا” كان من أبرز أعماله إصدار فيلم فتنة” في سنة 2008 وهو أبلغ إساءة 
لقد  الدين اإلسالمي،  باسم  مت��ارس،  التي  اإلره��اب  وأعمال  القرآن  بني  ربط  وقد  لإلسالم، 
رفعت األردن دعوى ضده، كما أعلنت القاعدة واجب قتله، ولكي يروج فيلدرز لفيلمه أصدر 
سلسلة من العروض أطلق عليها،”جولة حول العالم ملجابهة اجلهاد”، بغرض عرض الفيلم 
على املسؤولني احلكوميني، واملنظمات املؤثرة في جميع أنحاء العالم بدءا من روما، كما عرضه 
على الكونغريس األمريكي، بعد أن متت دعوته من طرف السيناتور “جون كيل”، وعند محاولة 

عرضه في بريطانيا منع من الدخول إليها، ونفس الشيء فعلت الدامنارك.
يعتبر فيلدرز نتاج أفكار هنتتغتون، وهو معجب مبارگريت تاتشر، وريگان، فهو إذا من أنصار 
الليبرالية املتوحشة، لكن فيلدرز معروف أكثر بأفكاره املعادية لإلسالم واملسلمني وللمهاجرين 
يقع  ذك��ي، حتى ال  بشكل  منتقاة  عبارات  يستخدم  ه��ذه،  مواقفه  تعبيره عن  وف��ي  العرب، 
حتت طائلة العقاب القانوني، “إنني ال أكره املسلمني، لكنني أكره اإلسالم”. وهو مدرك من 
الناحية القانونية أن هناك غموض في تعبيره هذا. وهو يرفض ما يسمى اإلسالم املعتدل، داعيا 
املسلمني الذين يعيشون في هولندا إلى التخلي عن نصف القرآن ومتزيقه، كما طالب في سنة 

2009 بفرض ضريبة 1000 يورو على ارتداء احلجاب.

وفي تعليقاته على األقلية املسلمة في هولندا يؤكد على ما يلي: 
“حيثما متشي في الشارع، ستعرف أنك لم تعد تعيش في وطنك، لذلك يجب أن ندافع 
عن أنفسنا، وإال فإن املساجد ستفوق عدد الكنائس” كما أكد مرة في البرملان على أن “... 

1 - من أجل التعرف أكثر على اضطهاد األقلية املسلمة في أوروبا أنظر : تقرير أجنزه: املرصد األوربي لظواهر العنصرية وكراهية األجانب. 
EUMC : les musulmans au sein de l’union Européenne, Discrimination et Islamophobie Autriche, 2006.
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اإلسالم هو حصان ط��روادة في أوروب��ا إذا لم نوقف األسلمة اآلن، فإن أوروب��ا العربية وهولندا 
العربية سوف تكون مسألة وقت فقط، نحن في الطريق إلى نهاية احلضارة األوروبية كفانا من 
الصوامع وختان  فوق  اآلذان من  الشرف، وذوي  وذبح األضاحي، وجرائم  والبرقع،  احلجاب 
اللحم  وبقاالت  اإلسالمي،  والتمويل  الشريعة،  وامتحانات  البكارة،  غشاء  وإع��ادة  البنات، 

احلالل.1  
هناك إذن قلق في األوس��اط األوربية مت إذك��اؤه عبر دع��وات بعض الشخصيات املؤثرة في 
املجتمعات التي توجد بها أقليات مسلمة، مثل الساسة الهولنديون املنتمون ألحزاب اليمني 
املتطرف مثل: Pim Fortuny الذي وجه حزبه ضد اإلسالم قبل اغتياله، و”خيرت ڤيلدرز” زعيم 

احلزب اليميني.
وقبلها، كانت   2001 11 سبتمبر  أح��داث  منذ  املسلمة  األقليات  التحامل على  مقابل هذا 
هناك من الطرف اإلسالمي ردود فعل عنيفة كذلك، منها حادث القطار في مدريد، وحادث 
ميترو األنفاق في لندن، وحادث مطار كالسكو، وغيرها، هذه األحداث دفعت باحلكومات 
املنتمني ألقليات  السكان  العالقات مع  الداخل، وأن تبحث في  إلى  اهتمامها  إلى أن توجه 
الدولة  هندسة  في  بهدف دمجهم  دينية،  كأقلية  املسلمني  جتاه  إج��راءات  اتخاذ  ومت  مسلمة، 
العصرية2، مثل ما جلأت إليه الدامنارك في إلزام املهاجرين على التوقيع عند دخولهم إلى البالد 
على تصريح يلتزمون مبوجبه على احترام احلريات الفردية واحترام املساواة بني اجلنسني- منع 
احلجاب، منع البرقع3...الخ أو كما حصل في فرنسا منذ 1989 وقانون 2004 الذي يعمم منع 
الرموز الدينية في املدرسة العمومية على اجلميع. أما بقية الدول األخرى كبريطانيا والسويد، 
وبلجيكا وهولندا... الخ فقد تركوا األمر للمدارس لكي تطبق سياساتها اخلاصة في اللباس، 

وفق ما تراه ضروري ومفيد من أجل تعليم جيد ومنتج.
وبتجاهل  ب��اإلك��راه،  األورب���ي  املجتمع  في  املسلمة  األقلية  ان��دم��اج  ميكن ضمان  هل  لكن 

خصوصياتها الدينية والثقافية؟

1 - هيلة حمد املكيمي، األقليات املسلمة في هولندا ومشاكل االندماج السياسية الدولية.
2 - تفاصيل بعض من ذلك موجود في :

EUMC : les musulman au sein de l’union Européen ne Discrimination et Islamophobie Autriche : 2006.
3 - Eléni Poliminopoulou : la liberté de l’art face à la protection des croyances religieux thèse de doctorat, université de 
Gronoble 2011. 
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من أجل اندماج حقيقي حيرتم اخلصوصيات:
ال ميكن أن تدمج األقليات املسلمة في أوربا إن لم يتم احترام خصوصياتها الدينية والثقافية 
واألخالقية، واحلفاظ على مكونات هويتها، ومن أجل ذلك بدأت بعض الدول تشجع املجالس 
التمثيلية واملنظمات التي تنشئها من أجل القيام بدور املساعد على اندماج األقليات املسلمة.

توجد هذه املجالس مثال في،النمسا، وبلجيكا، وبريطانيا، وأملانيا وإيطاليا، والسويد... 
الخ، دور هذه املجالس يكمن في كونها تساعد على حل املشاكل الناجتة عن املمارسات الدينية: 
كوضعية األئمة، وفضاءات أداء الصالة، وأماكن اإلحسان، املساجد، التغذية احلالل، القيام 
بهذه املهام تتشابه على األقل من حيث الهرمية مع بنية الكنيسة، لكن أهم جزء من مهامها 
هو قطع الطريق على اإلسالميني املتطرفني الذين من احملتمل أن يحتكروا هذا املجال، غير أن 
هذه املجالس قد تتهم بكونها تقوم بدور االستعالمات واملخابرات للدولة، كما حصل مثال مع 

مجلس أملانيا
تبيئة اإلسالم يف الدول الغربية:

يتطلب اندماج األقليات املسلمة في الغرب، دعم املنظمات املمثلة لها ماديا ومعنويا، بغية 
تنمية وتشجيع إسالم منفتح، من شأنه الوقوف ضد تأثيرات املجموعات اإلسالمية املتشددة، 
الوسطي  اإلس��الم  بتشجيع  وذل��ك  األجنبية،  احلكومات  تدخالت  وجه  في  الوقوف  وكذلك 
املعتدل ووضع قوانني ضابطة حلقوق األقليات املسلمة في مختلف املجاالت. مع تكوين األئمة 
محليا عوض استقدامهم من الدول األصلية لألقليات املسلمة، ألن من شأن ذلك أن يؤدي إلى 
حتويل املساجد إلى” دول صغيرة” داخل الدولة كما من شأنه أن يعرقل االندماج، إن األئمة 
الذين يتم استيرادهم من الدول األصلية ال يستطيعون أن يقدموا نصائح مفيدة للشباب املسلم 
إن  البلد، وحتى  لغة  اللغة،  فيها، وال  الناس  التي سيؤمون  البيئة  يعرفون جيدا ال  ألنهم ال 
كانوا يعرفون لغة البلد، فإن األهم هو إتقانها وإجادة التبليغ بها، ألن مهمة اإلمام هي اإلقناع 
واإلرش��اد. وهذا لن يكون متيسرا إال إذا كان اإلم��ام على إطالع واسع بثقافة البلد1، وعارفا 
بالبيئة الغربية إن لم يكن إبنها، فدور اإلمام قد يكون حاسما في اندماج اجليل الثاني والثالث، 

1 - Bléro B : du droit d’extériorisé son appartenance religieuse a l’école. 
  L’interdiction du foulard Islamique face à la liberté de religion 
Revue droits des étrangers 1996, n° 87 P 3-26.
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ثم إن دوره ال ينحصر في أن يؤم الناس في الصلوات، بل قد يستشار في أمور الزوجية، وفي 
قضايا اإلرث. فحسب دراسة1 أجنزت من قبل املعهد األمريكي للدراسات األملانية املعاصرة، 
أكدت أن نسبة كبيرة من الشباب املنتمني للجيل الثاني والثالث من املهاجرين يلجؤون إلى 
املجموعات املتطرفة قصد احلصول على معلومات دينية، وقد يلجؤون إلى املواقع اإللكترونية، 
إل��ى تقدمي مساعدات قصد تكوين  الغريبة بخطورة دل��ك دف��ع بها  ال��دول  ف��إن وع��ي  وم��ن ثمة 

األئمة، ودعم التكوين اجلامعي في مجال الدراسات اإلسالمية.
- وإلى جانب ذلك هناك قضية املساجد، إذ إن أغلبيتها في الدول الغربية ال تتوفر فيها 
شروط املساجد، إنها هناك أشبه باملساجد السرية في الدول اإلسالمية حيث تنتشر اجلماعات 
املتطرفة، هذه الفضاءات املخصصة للصالة غالبا ما تكون مكتظة، وغير مالءمة ألداء الصالة، 
املسيحية  الكنائس  يقارنونها مع  املسلمني، خاصة عندما  بالتهميش لدى  الشعور  إلى  وتدفع 
الغربية بدأت  ال��دول  الغربية. مؤخرا بعض  ال��دول  أو في  اجلميلة، سواء في دولهم األصلية 
تعتني ببناء املساجد وتقدم الدعم املالي لهذا الغرض. ولتفادي خرق قوانينها العلمانية تقدم 
هذه األموال حتت غطاء جتهيز مواقف السيارات اخلاصة باملصلني، أو لتدعيم املراكز الثقافية، 

عوض التصريح ببناء املساجد.
األقليات  مهم كمخرج حقيقي الندماج  أم��ر  الغربية  ال��دول  في  وطني  إس��الم  تشجيع  إن 
املسلمة في الدول الغربية. إن ذلك سيقوي اندماج املهاجر من اجليل الثاني أو الثالث ويشعره 

في نفس اآلن بأنه فعال مسلم فرنسي أو أملاني... الخ.
لكن هل ميكن أن يحصل ذلك في ظل شرط منع بناء املساجد وبناء الصوامع، وعدم التمتع 
بعطل األعياد الدينية، وتخصيص وقت ومكان ألداء الصلوات في مقرات العمل، والسماح 
للمسلمني بأداء صالة اجلمعة... إلخ، وعدم احترام األديان، وكراهية األجانب،إنها معيقات 
تقابلها من الطرف اإلسالمي أفكار من عيار اجلهاد في الكفار وإقامة إمارات إسالمية في بالد 

الكفر... الخ.
هكذا وفي ذات السياق يطرح على املستوى القانوني معرفة إمكانيات حق األقليات املسلمة، 
أو الدول اإلسالمية في مقاضاة الدول الغربية التي تتذرع بحرية الرأي والتعبير عندما يتعلق 

1 - EUMC : les musulmans au sein de l’union Européenne discrimination et Islamophobie Autriche-2006.
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األمر باإلساءة إلى األديان وباخلصوص الدين اإلسالمي، هل ميكن لها التحجج بخرق قواعد 
القانون الدولي، عند منع هذه األقليات من ممارسة طقوسها الدينية؟

القانون  ل��ق��واع��د  ان��ت��ه��اك  ال��غ��رب��ي��ة،  ال���دول  ف��ي  املسلمة  لألقليات  الدينية  احل��ق��وق  ان��ت��ه��اك 
الدولي1.

بغض الطرف عن كل القواعد القانونية املضمنة في املواثيق الدولية واإلعالنات والقرارات 
الدولية، فإن ما يرتكب من إساءة وانتهاك حلقوق األقلية املسلمة عبر وسائل اإلعالم أو غيرها، 
في دولة من الدول الغربية تكون هذه األخيرة مسؤلة عنه وال ميكن التملص من هذه املسؤولية 
حتت ذريعة تشبثها “مببدأ حرية الرأي والتعبير”2، كما ال ميكنها أبدا التذرع بكون هذه احلرية 
مكفولة مبوجب دستورها. فالهدف من وراء طرح هذا اإلشكال هو دحض عدم مسؤولية هذه 
الدول عن األفالم، والروبورتاجات، واحللقات النقاشية في التلفزيون، وما ينشر في الصحافة 
املكتوبة، واالليكترونية من مواد محرضة، متضمنة ألفكار عنصرية، ضد األقليات املسلمة 
والعربية، في الدول األوربية، إن مسؤولية الدول التي تبث وتنشر فيها هذه األفكار ثابتة، وال 
ميكن التملص منها ألي سبب من األسباب، لذى وجب على الدولة إياها منعها من التداول، 
ومعاقبة املسؤولني عنها، مببرر أنها تدعو إلى العنصرية والكراهية، وإثارة الفنت، واملساس بحقوق 
اآلخرين، والدعوة إلى التمييز ضدهم بسبب اجلنس، العرق، أو اللون. إن ذاك ما تؤكده كل 
وهكذا  املجال.  هذا  في  عليه  م��ردود  التعبير  حرية  احترام  بضرورة  فالتذرع  الدولية.  املواثيق 
انسجاما مع قواعد القانون الدولي القائمة واملستقرة، فإن تلك الدول مسؤولة عن ما يصدر عن 
إعالمها من إساءات في حق األقلية املسلمة والعربية املهاجرة، أو في الدين اإلسالمي ورموزه، 

إن كل املواثيق الدولية تدعوا إلى احترام اآلخر، وعدم التمييز، وجتدر اإلشارة هنا إلى:
1( ميثاق األمم املتحدة، الذي أكدت مادته 2 على أن من ضمن مقاصد األمم املتحدة”... 

حتقيق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس جميعا دون متييز بسبب العنصر أو اللغة أو 
الدين: 

2( ميكن استحضار كذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، 

التي تشكل األساس القانوني لإلعالنات وملختلف القرارات ذات الصلة، ألنها تشجب التمييز 
1 - Bossyt.M : l’interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l’homme. 
Bruxelles, Bruyant 1976.
2 - Amelie Robitaille - Froidure, la liberté d’expression, face au racisme, Etude de droit comparé, franco- Américain L’har--
mathan. 2011.



���

 

العنصري بكافة أشكاله من الديني إلى العرقي إلى منع كل أشكال الكراهية، وشجب الدعاية 
والتنظيمات القائمة على األفكار والنظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة، وقد أكدت 

مادتها 5: على” احلق في حرية الفكر والعقيدة والدين.1
إن ما يحدث اليوم سواء في هولند، أو بلجيكا، أو أملانيا، وفرنسا، والدامنارك أوفي الواليات 

املتحدة لألقلية املسلمة، هو عني العنصرية.
الوثائق األخرى ذات الصلة بالموضوع:

فباإلضافة إلى الوثائق الدولية املشار إليها، صدرت عن األمم املتحدة وعن أجهزتها املختلفة 
مجموعة من الوثائق، تؤكد على حق وحرية األشخاص في الدين والعقيدة وتلح على عدم 
التمييز ضدهم على أساس ذلك، وتدعو الشعوب وكذا الدول إلى تبني سياسة التسامح التي 

تقتضي نبذ إزدراء األديان وحظر املساس باملقدسات الدينية: ومن أهم هذه الوثائق.
1( إعالن 1981 الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة

الديني: لقد أكدت  التعصب  القضاء على جميع أشكال  1996 بشأن  م��ارس   6 إع��الن   )2

إهانة  املعتقد يشكل  أو  الدين  أس��اس  البشر على  التمييز ضد  أن  اإلع��الن على  ه��ذا  ديباجة 
للكرامة البشرية، وتنكر ملبادئ ميثاق األمم املتحدة. كما أكدت الفقرة 7 من ديباجته 9/14 على 
ضرورة اتخاذ الدول ما يلزم ملواجهة التعصب وما يتصل به من عنف قائم على أساس الدين أو 
املعتقد، مبا في ذلك تدنيس األماكن الدينية. بينما حث في البند اخلامس من القرار الدولي 
على اتخاذ جميع التدابير ملكافحة الكراهية والتعصب، وتشجيع التفاهم والتسامح، واالحترام 

في املسائل املتصلة بحرية الدين أو املعتقد.
وهكذا تتويجا للمبادئ الواردة في املواثيق والعهود السالف اإلشارة إليها، والوثائق األخرى 
التي تدخل ضمن ما يطلق عليه “القانون الرخو”، » Soft Law « فإنه قد صدرت وثائق أخرى 
أساسية ومهمة في مسألة احترام األدي��ان واحترام معتقدات األقليات وعدم التمييز في هذا 
املجال نذكر منها على سبيل املثال: أنه نتيجة لتزايد التمييز العنصري ضد األقليات املسلمة 
في الغرب وما صاحبه من تعد على املقدسات اإلسالمية، فقد أص��درت جلنة األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان بتاريخ 12 أبريل 2005 قرارا بشأن مكافحة إهانة ازدراء األديان2، صدر هذا القرار 
1 - Flauss Jean François : la protection internationale de la liberté, religieuse. Bruxelles Bruyant 2002.
2 - جرمية إهانة األديان في املواثيق الدولية:- أنظر : أعمال الندوة الدولية: ظاهرة اإلسالموفوبيا وسبل التعامل معها منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 

والثقافة إيسيسكو: 2015.
كذلك:
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باقتراح من باكستان نيابة عن دول منظمة املؤمتر اإلسالمي.
تتغذى فكريا  الغرب، وهي  األقليات اإلسالمية في  تنامت احلمالت ضد  العموم  وعلى 
املستقاة من  بالتوجهات  املسنودة  السياسية  األفكار  وتزكيها  وهنتنغتون،  فوكوياما  نظرية  على 
الريغينية والتاتشرية، هذه األفكار تقوت وتعززت أكثر في بداية األلفية الثالثة عندما لقحت 
بأفكار احملافظني اجلدد األكثر محافظة ورجعية منها. في ظل هذه البيئة تطورت احلملة املسعورة 
ضد األقلية املسلمة، وضد اإلسالم في الغرب، وتراجعت قيم احترام حقوق اإلنسان الدينية 
في دول تدعي الريادة في الدفاع عنها؟ ألم يكن ذلك أحد أسباب تنامي ظاهرة التطرف املضاد 
الهيئات  التي تصدر عن  املجحفة  القوانني  التي جتد في  املسلمة،  األقليات  من طرف بعض 
التشريعية بإيعاز من أحزاب اليمني املتطرف ومن يلف لفه في الدول الغربية، تسوغ التمييز 

واحلقد ضد األقلية املسلمة1.
أليس قانون منع احلجاب، ومقترح فرض الضريبة على ارتدائه، واالستفتاء الدستوري على 
إثارة  على  قوانني مشجعة  كلها  إلخ  األضاحي...  ذبح  ومنع  واملساجد،  الصوامع،  بناء  منع 
الفنت2؟ أليست هذه السلوكات ذات الطابع السياسي واملسنودة بقواعد قانونية ما يعطى لبعض 
احلاقدين، واملرضى من هذا الطرف أو ذاك احلق في ارتكاب جرائم خطيرة، هذا لردع اإلسالم 
واألقلية املسلمة، وذاك حلماية اإلسالم واملسلمني في دار الكفر. وكنموذج على ذلك، حادث 
اغتيال تيوفان جوخ من طرف مغربي متعصب، واغتيال مروى الشربيني بسبب ارتداء احلجاب 
من طرف متعصب أملاني. إنها أح��داث سوف تتكرر وباستمرار ما دام لم تتم معاجلة قضايا 
إندماج األقليات املسلمة، ليس مبوجب إصدار قوانني متييزية من عيار منع احلجاب، ورمبا في 

يوم ما منع الصالة، ومنع صيام رمضان أو حمل القرآن، أو تالوته.
إن مثل هذه القوانني أيا كان مصدرها تتناقض مع حريتني هما: احلرية الشخصية، واحلرية 
الدينية، وهي من احلقوق واحلريات التي تؤكدها كل الشرائع والقوانني، واألعراف والديانات، 

وتؤكدها املواثيق الدولية، والدساتير الوطنية.

.Elenni Polymenopoulou : Liberté de l’art face à la protection des croyances religieuses -
مصدر سابق، ص 157.

1 -Patrice Meyer-Bisch Jean Bernard Marie: La liberté de conscience dans le champ de la religion document de travail de 
L’IIEDH, n°4.
2 - Bribosia, E. Rorive I : «  le voile à l’école : Une Europe divisée,
 Revue Trim-dr-h. n° 60, 2004, p 941-973.
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مستقبل السلم واألمن الدوليني 
عىل ضوء التهديدات الدولية العابرة للحدود

< إدريس لكريني  

أستاذ العالقات الدولية، 
كلية الحقوق؛ جامعة القاضي عياض؛ مراكش

تقديم
ينطوي حتديد تعريف دقيق للسالم الدولي على صعوبات سياسية ومعرفية جمة، وذلك 
بالنظر إلى تعدد الزوايا التي يقارب من خاللها الساسة والباحثون واملهتمون.. هذا املفهوم؛ 

واملصالح واخللفيات التي تتحكم في ذلك.
 حتى أن امليثاق األممي الذي تكرر فيه غير ما مرة مصطلح السلم واألمن الدوليني، جاء خاليا 

من تفسير واضح ومحدد لهذه املصطلحات رغم حيويتها وخطورتها في نفس اآلن(1).
وفي هذا الصدد حتدث “ريشارد نيكسون” عن صنفني متباينني من السالم؛ األول وهمي، 
يفترض أن يكون كامال وتنعدم معه اخلالفات والتناقضات بني الدول، والثاني؛ حقيقي وواقعي 
تعترف فيه الدول بتناقضاتها وخالفاتها وتتعايش ضمنه؛ محاولة التغلب على أشكال الصراع 

بشتى الوسائل السلمية.
وعموما؛ فإذا كانت احلرب هي تلك املواجهة العسكرية التي تتم لفترة طويلة أو قصيرة عبر 
استخدام قوات مسلحة بني طرفني أو أكثر؛ وتسفر عن ضحايا بشرية ومادية وطبيعية..، فإن 
السالم هو على النقيض من ذلك، يعبر عن تلك احلالة التي يعم فيها االستقرار والطمأنينة 
وتغيب فيها كل أشكال التوتر واحلروب والصراع لتحل محلها عالقات ودية مبنية على االستقرار 

والتعاون والتعايش والتواصل..
أما بخصوص األمن؛ فقد عرفه فريق من اخلبراء احلكوميني الذي شكله األمني العام لألمم 
املتحدة؛ تطبيقا لقرار اجلمعية العامة 188 في دوراتها 38 لسنة 1983، ضمن تقريره – الفريق 
- املنشور سنة 1986 على النحو التالي: “األمن من حيث املبدأ، هو حالة ترى فيها الدول أنه 
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ليس ثمة أي خطر في شن هجوم عسكري أو ممارسة ضغط سياسي أو إكراه اقتصادي، بحيث 
تتمكن من املضي قدما نحو العمل بحرية على حتقيق تنميتها الذاتية وتقدمها”(2)، بينما اعتبره 

“ماكنامارا” بأنه “القدر األدنى من النظام واالستقرار”(3). 
التي  القاسية  احل��روب  ظل  في  العالم  شعوب  لكافة  مطمحا  شكل  قد  السالم  ك��ان  وإذا 
التاريخ البشري؛ حيث بادرت الدول منذ القدم إلى نسج عالقات جتارية ودبلوماسية  مر بها 
لتحقيق  كسبيل  واجلماعية؛  الثنائية  االتفاقيات  من  العديد  بينها  فيما  وأبرمت  وثقافية..، 
هذا الهدف املنشود..؛ فقد أضحى مطلبا أكثر إحلاحا في العقود األخيرة التي متيزت بتنامي 
املخاطر  م��ن  ع��دد  وب��ب��روز  باإلنسانية؛  فتكا  أكثر  أسلحة  وظ��ه��ور  ال��ص��راع��ات  وتفاقم  احل���روب 
ال��دول؛ من قبيل تلوث  الدولية اجلديدة التي تتجاوز في تداعياتها ومظاهرها وأبعادها حدود 
البيئة، الفقر، تهريب املخدرات، ندرة مصادر الطاقة وما يتطلبه ذلك من استحداث مصادر 
بديلة ومستدامة في هذا الشأن؛ ندرة املياه، اجلرمية املنظمة، اإلرهاب الدولي بكل أشكاله، 
الصراعات والنزاعات اإلثنية، انهيار الدول، األمراض املعدية واملميتة؛ جتارة اجلنس؛ اجلرمية 
اإللكترونية؛ الهجرة بشتى مظاهرها؛ النزاعات املرتبطة بالدميوقراطية وحقوق اإلنسان... التي 

ألقت بظاللها وحتدياتها وإشكاالتها على مستقبل السلم واألمن الدوليني.
أوال- تطور مفهوم السلم واألمن الدوليني

خالل فترة احلرب الباردة التي متيزت بتوترها وصراعها على مختلف األشكال والواجهات، 
واملواجهات  الصراعات  غياب  فيها  يفترض  التي  احلالة  بتك  الدوليني  واألم��ن  السلم  ارتبط 

العسكرية، مبا تعنيه من تركيز على خطر وحيد هو الهاجس العسكري.
 غير أنه مع سقوط االحتاد السوفييتي وانهيار جدار برلني..؛ التفت العالم إلى مخاطر أخرى 
غير عسكرية ال تقل في خطورتها وأهميتها عن النزاعات العسكرية؛ مما جعل مدلوليهما يبدوان 

في هذه املرحلة من تطور العالقات الدولية أكثر توسعا وشموال.
وقد أشارت بعض التقارير إلى أن هناك ست مجموعات من التهديدات ينبغي أن يعنى بها 

العالم اآلن؛ وفي العقود القادمة أيضا:
- احلروب بني الدول؛

- احلروب داخل الدول، مبا في ذلك احلروب األهلية وانتهاكات حقوق اإلنسان واإلبادة 
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اجلماعية على نطاق واسع؛ 
-  الفقر واألمراض املعدية وتدهور البيئة؛

- األسلحة النووية واإلشعاعية والكيماوية والبيولوجية؛
- اإلرهاب؛

- اجلرمية املنظمة عبر الوطنية (4)..
ومن الواضح أن تشابك العالقات الدولية نتيجة لتزايد االعتماد املتبادل وتشابك املصالح بني 
مختلف أشخاص القانون الدولي؛ جعل من مواجهة هذه املخاطر اآلخذة في التطور أمرا ملحا؛ 
ملا تفرضه من حتديات أمام جميع الدول في ظرفية لم تعد فيها احلدود اجلغرافية والسياسية 

حصنا منيعا لالحتماء من تداعياتها. 
التنسيق والتعاون الدوليني؛  إن هذه املخاطر تتطلب مقاربة عقالنية ومتطورة في إطار من 
وبخاصة وأن ما ينطبق على أشكال احلرب ينطبق أيضا على أشكال السالم؛.. فبروز شكل 
جديد للحرب، يجعل أخطارا جديدة حتوم حول السالم وتؤدي إذن ألن يولد عموما بعد فترة 
احلضارة  ومع خصائص  اجلديدة  الشروط  مع  يتالءم  للسالم  الوقت، شكل جديد  من  طويلة 

املعنية(5). 
واإلره��اب  املنظمة  )اجلرمية  النظامي  غير  والعنف  العسكرية  احل��روب  مخاطر  من  يزيد  ومم��ا 
أم���را ملحا؛ ه��و ذل��ك التطور  ال��س��الم  ال��ع��ق��ود األخ��ي��رة؛ ويجعل م��ن مطلب  ف��ي  ال���دول���ي..( 
التكنولوجي الهائل واملتسارع؛ وتزايد استثماره في املجاالت العسكرية بشكل مباشر أو غير 
مباشر؛ فقد ارتبطت التكنولوجيا تاريخيا باحلروب واملجال العسكري بشكل كبير، فغزو الفضاء 
الذي كلف تسخير إمكانيات علمية وتقنية ومالية وبشرية.. ضخمة؛ جاء في سياق الصراع 
اإليديولوجي بني العظميني إبان احلرب الباردة؛ وكاد أن يفضي بصراع عسكري في الفضاء 
)حرب النجوم( خالل منتصف الثمانينيات من القرن املنصرم، كما أن العديد من االختراعات 
املجاالت  تلج  أن  قبل  صرفة؛  عسكرية  أغ��راض  خلدمة  ب��األس��اس  ج��اءت  الكبرى؛  العاملية 
لتوجيه  البداية  في  وظفت  التي  الطائرات  والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت  )تقنية  املدنية 
ضربات للعدو عن بعد، البوارج، األقمار االصطناعية، الشاحنات، الدبابات قبل أن تطور إلى 

جرارات؛ احلواسيب..(.
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 ومع ذلك؛ فإن احلرب التي تعتبر النقيض احلتمي للسالم؛ ملا جتلبه على اإلنسانية من 
ال��ذات، باجتاه  دمار ووي��الت؛ شكلت على امتداد التاريخ البشري؛ محطة للتفكير ومراجعة 
بلورة حلول ومداخل اتفاقية جماعية وثنائية لضمان نوع من االستقرار الدولي؛ يكفل نوعا من 
التعايش والتعاون، ولعل هذا ما يفسر بروز عصبة األمم املتحدة كإطار دولي تعاوني عقب احلرب 
الدوليني  إليها بحفظ السلم واألمن  العاملية األولى وإنشاء األمم املتحدة كمؤسسة عاملية عهد 

عقب احلرب العاملية الثانية..
ومن جهة أخرى؛ أثبت تنامي اإلرهاب على امتداد أنحاء مختلفة من العالم؛ بأن احلروب 

واملخاطر العسكرية لم يعد مصدرها هو الدول فقط. 
وتتعدد وتتنوع السبل الدولية الالزمة لتحقيق السلم واألمن الدوليني؛ فقد تطورت بتطور 
أن  ك��والر”  “دانييل  األستاذ  السياق؛ الح��ظ  ه��ذا  وضمن  املخاطر،  وتطور  الدولية  العالقات 
املجتمع الدولي نهج عدة سبل بغية حتقيق هذا الهدف(6): فهناك السالم بواسطة الردع ومراقبة 
ب��إرادة  “ستالني”، وجتسد  وم��وت  كوبا  أزم��ة  أعقب  ال��ذي  االنفراج  بواسطة  والسالم  التسلح، 
العظميني عبر الدخول في عصر التعايش السلمي، ثم هناك السالم بواسطة عدم االنحياز في 
ظل اشتداد احلرب الباردة وخطورة السالح النووي على البشرية وأخيرا السالم بواسطة التنمية؛ 

على اعتبار أن معظم األزمات الدولية مصدرها اقتصادي واجتماعي بالدرجة األولى.
وباعتمادنا لقراءة متأنية للميثاق؛ جند أنه يتوخى حتقيق السلم واألمن الدوليني من خالل 
محاولة التأسيس لعالقات دولية متوازنة؛ حتكمها مجموعة من الضوابط الصارمة والعالقات 
الودية املتبادلة، وهو ما يندرج ضمن اإلجراءات الوقائية التي اتبعها امليثاق، فهذا األخير أكد 
في ديباجته على أن األمم املتحدة تهدف إلى ترقية األوضاع االجتماعية واالقتصادية لشعوب 
األحوال  تدهور  بني  والوثيقة  اجلدلية  العالقة  تلك  امليثاق  هذا  لواضعي  اتضح  بعدما  العالم، 
التي تشكل في عمقها  والعسكرية  السياسية  األزم��ات  تنامي  االقتصادية واالجتماعية وبني 
تهديدا واضحا للسلم واألمن الدوليني، وفي جانب آخر منه؛ جاء ميثاق األمم املتحدة حافال 
دولي  مناخ  مباشر إلع��داد  وانسجامها سبيال غير  بتكاملها  تقارب  التي  املبادئ  مبجموعة من 
للتعاون والسلم؛ يحدد من جهة واجب الدول اجتاه األمم املتحدة وواجبها املطلوب اجتاه بعضها 
الذي  بالشكل  باستعمالها  التهديد  مجرد  أو  القوة  استخدام  حظر  على  أكد  حيث  البعض؛ 
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ميكن أن ميس السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي للدول، مستثنيا من ذلك حالة الدفاع 
املنع املنصوص عليها في الفصل  أو  القمع  الفردية واجلماعية وإج��راءات  النفس  الشرعي عن 
السابع، كما حث الدول على تنفيذ التزاماتها بحسن نية وحظر كل أشكال التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول.
ثانيا- األمراض اخلطرية المعدية وتلوث البيئة

مثلما هو الشأن بالنسبة لقضايا الدميوقراطية وحقوق اإلنسان التي أصبحت مبثابة »شركة« 
بني الدولة واملجتمع الدولي ومنظماته الدولية(7)، صارت قضايا األمراض الفتاكة املعدية وتلوث 
البيئة حتتل مكانة بارزة ضمن اخلطاب الدولي؛ وأضحى الدفاع عنها ضمن قائمة األولويات 

الدولية. 
1- األمراض العابرة للحدود

أسهمت االكتشافات العلمية والطبية املتطورة في توفير محيط معيشي أكثر سالمة؛ مما كان 
له الفضل في حتسني شروط الصحة العامة بشكل ملحوظ.

ومع ذلك؛ فإن الطريق مازال صعبا وطويال؛ فالعديد من بلدان العالم لم تستطع بعد القضاء 
على مجموعة من األوبئة واألمراض الفتاكة..

إلى أن  وامل��واص��الت؛  ال��دول وتطور وسائل االتصال  املتبادل بني  تزايد االعتماد  وقد أدى 
بانتقال سريع وواس��ع لعدوى بعض األوبئة  قرية صغيرة تسمح  العالم معها عبارة عن  أصبح 

واألمراض اخلطيرة بني مختلف املناطق.. 
طفيليات  التي حتمل  تسي«  »تسي  ذبابة  أن  التقارير  بعض  ذك��رت  السياق؛  ه��ذا  وضمن 
املثقبيات وتقوم بنشر مرض النوم؛ تغزو 37 دولة من دول إفريقيا شبه الصحراء؛ مبا في ذلك 32 

دولة من بني 42 دولة األكثر فقرا ومديونية في العالم(8).
وتبدو خطورة هذه الذبابة على الصحة والبيئة إذا ما استحضرنا أن الكثير من املناطق املوبوءة 
بهذه احلشرة؛ تكون فيها األرض مناسبة للنشاط الفالحي؛ إال أنها تبقى بدون زراعة؛ بينما 
استخدامها، ومن بني  انهيارا بسبب كثرة  الذبابة  اخلالية من هذه  األخ��رى  األراض��ي  تواجه 
خطر  يواجهون  مليونا   60 ف��إن  نسمة،  مليون   260 عددهم  البالغ  املنطقة  تلك  سكان  إجمالي 
اإلصابة مبرض النوم؛ كما أنها تقتل 3 ماليني رأس ماشية كل عام؛ محولة بذلك الكثير من 
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أراضي إفريقيا اخلصبة إلى مناطق غير مأهولة بالسكان...
هجوم  مينع  أن  يستطيع  واملاشية  لآلدميني  تطعيم  تطوير  العلماء  يستطع  لم  ورغ��م خطورتها 

مرض النوم(9).
عندما  1997؛  سنة  اإلنسان  على  الطيور(10)  أنفلونزا  مدي خطورة  أخ��رى  ناحية  من  وتبني 
أصيب أشخاص بفيروس هذا الداء في »هونغ كونغ«، لتبدأ العدوى في التصاعد واالنتشار 
التي  الرغم من اجلهود  2004..(؛ وعلى  )فيتنام سنة  العالم  امتداد مناطق مختلفة من  على 
العاملية،  الصحة  )منظمة  املتخصصة  وكاالتها  دوليا من خالل  أو  محليا  املتحدة  األمم  تبذلها 
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والبنك الدولي..(؛ فالزال اخلطر مطروحا بقوة بسبب 

استمرار انتشار هذا الداء بشكل مخيف.
وبخصوص داء فقدان املناعة املكتسبة )اإليدز(؛ قدر عدد املصابني بالفيروس في عام 2005 
بحوالي 38،6 مليون شخص، فيما قدر عدد من أصبحوا مصابني بالفيروس بنحو 4،1 ماليني 

شخص؛ وعدد الذين توفوا بسببه بحوالي 2،8 مليون شخص(11).
 وجاء في تقرير صادر عن صندوق األمم املتحدة ملكافحة اإليدز سنة 2004؛ أن هذا األخير 
دول��ة   23 ف��ي   )1999 ع��ام  )منذ  ال���والدة  متوسط عمر حديثي  ف��ي  ملحوظ  انخفاض  إل��ى  أدى 

إفريقية. 
وصدرت حتذيرات من منظمات وهيئات األمم املتحدة تؤكد أن متوسط عمر الفرد قد انخفض 
ليصبح أقل من 40 عاما بسبب هذا املرض في العديد من البلدان املنتشرة في جنوب الصحراء 
اإلفريقية؛ ومنها جمهورية إفريقيا الوسطى، لوسوتو، مالوي، موزمبيق، سواتسيالند، زميبابوي 
وزامبيا، كما تراجعت مؤشرات التنمية البشرية بهذه البالد، لتصل إلى املستويات التي سجلت 
عام 1990؛ وقد أصبح عمر الفرد املولود بني عامي 1995 و2000 في هذه البلدان السبع أقل ب 
13 عاما عن متوسط عمر الفرد املولود قبل بداية ظهور الوباء في نفس البالد، وخالل عام 2003 

تسبب اإليدز في وفاة 2،2 مليون شخص في شبه الصحراء اإلفريقية وحدها(12). 
وجاء في تقرير آخر صادر عن األمم املتحدة بهذا اخلصوص؛ أنه خالل اخلمس والعشرين 
عاما التي مضت منذ ظهور احل��االت األول��ى لإلصابة بهذا ال��داء)اإلي��دز(، أودى هذا األخير 
بحياة أكثر من 25 مليون نسمة، وأصاب باليتم 15 مليون طفل، وأدى إلى تفاقم وطأة اجلوع 
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والفقر.
 وبذلك أصبح - اإليدز- هو السبب الرئيسي لوفاة الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم 
بني 15 و59 سنة، وأصبحت النساء متثلن حاليا 50 باملائة من املصابني بالفيروس على مستوى 

العالم(13). 
وأمام هذه الوضعية املخيفة، وارتفاع تكاليف األدوية في األسواق الدولية والتي ال تستطيع 
معظم الدول الضعيفة تأمينها ملواطنيها؛ مت إنشاء الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا 
في عام 2002؛ كإطار يسمح بتوفير الدعم والتمويل للدول الفقيرة في هذا اخلصوص؛ ومع ذلك 
الفينة واألخ��رى؛ تؤكد أن هناك تزايدا  البلدان بهذا اخلصوص بني  ال��واردة من هذه  فالتقارير 

مهوال في انتشار هذا الداء. 
2- تدهور البيئة

وباقي  اإلنسان  الذي يشكل فضاء حلياة  والبيولوجي  الفيزيائي  النظام  بذلك  البيئة  تعرف 
الكائنات احلية والعناصر الطبيعية غير احلية من ماء وهواء وتربة وما يحيط بهما.

وبفعل ميل اإلنسان إلى تطوير حياته ومحيطه، تبني أن هذا الفضاء احليوي أصيب بأضرار 
التطور  أيضا  يخلفه  وم��ا  السامة  النفايات  نقل  بفعل  امل��اء؛  أو  الهواء  لتلوث  نتيجة  جسيمة؛ 
الصناعي والتكنولوجي من ملوثات؛ ناهيك عن تنامي احلروب واملنازعات، وإجراء التجارب 
النووية والكيماوية.؛ وازدياد وثيرة قطع األشجار وعدم الترشيد في استغالل املياه؛ واستعمال 
األسمدة الكيماوية الفالحية بشكل مفرط؛ وانتشار املساكن غير الالئقة التي تفتقر للشروط 

الصحية الضرورية )قنوات الصرف الصحي..(..
األمن  على  السلبية  والتداعيات  اآلث��ار  من  مجموعة  يطرح  اإلنسان  نشاط  أصبح  وهكذا 
البيئي؛ بكل مكوناته )أنهار، محيطات، جبال، غابات وحيوانات..( بالشكل الذي يهدد 

احمليط البيولوجي لإلنسان حاليا كما بالنسبة لألجيال املقبلة.
واألم��ن  السلم  إمكانية حتقيق  الصعب ج��دا احلديث عن  املعطيات؛ ص��ار من  ه��ذه  وأم��ام 
الدوليني دون استحضار لألمن البيولوجي الذي يفرض بلورة جهود حقيقية لتنظيم إدارة املوارد 
الطبيعية وعقلنة استغاللها؛ والتي غالبا ما يكون التنافس حولها مغذيا للعديد من الصراعات 

على امتداد أرجاء مختلفة من العالم.
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امل��اض��ي، حيث عقدت  ال��ق��رن  ف��ت��رات مبكرة م��ن  بالبيئة منذ  ال��دول��ي  ب��دأ االهتمام   وق��د 
الطبيعية وحسن استغاللها،  بالثروات  الدولية لها عالقة  اللقاءات واالتفاقيات  مجموعة من 
غير أن هذه اجلهود ظلت نسبية، وكانت أول خطوة دولية مهمة وجادة متت في هذا الشأن هي 

مؤمتر “ستوكهولم” حول بيئة اإلنسان سنة 1972 الذي نظم حتت إشراف األمم املتحدة.
األنظار  لفت  في  الكبير  األث��ر   1986 سنة  أوكرانيا  في  النووي  تشيرنوبيل«  حل��ادث«  وك��ان 
إلى مشكل تلوث البيئة؛ فهذا احلادث اخلطير الذي جتاوزت تداعياته دول االحتاد السوفيتي- 
سابقا- إلى باقي دول أوربا؛ أكد مبا ال مجال للشك فيه أن انتشار تلوث البيئة ال يراعي احلدود 
السياسية الدولية أو احلواجز اجلغرافية، وأسهم في نقل االهتمام بهذا املشكل من املختبرات 

العلمية إلى أروقة السياسة الدولية(14).
وضمن هذا السياق؛ انعقد مؤمتر »ريو دي جانيرو«(15) في الفترة املمتدة ما بني 3 و14 يونيو 
عام 1992؛ حيث متيز بحضور دولي وشعبي مكثف ووازن)40 ألف شخص، 1200 منظمة دولية 
غير حكومية، 178 دولة، 130 رئيس دول��ة(؛ وهو ما منح لألمم املتحدة دورا مهما وحيويا ظل 

مسلوبا منها لسنوات طويلة.
 ورغم أن هذا املؤمتر شكل منبرا للتراشق بالتهم املتبادلة بني دول الشمال ومثيالتها في اجلنوب 
حول املسؤولية عن هذا التلوث، إال أن أشغاله متخضت عنها مجموعة من التوصيات والتدابير 

التي حاولت في مجملها التوفيق بني التنمية من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى.
وفي سنة 2002 انعقد مؤمتر »جوهانسبورغ« بجنوب إفريقيا؛ وشكل محطة لتقييم حصيلة 
القضايا  من  العديد  إزاء  اخلطر  ناقوس  لقرع  ومناسبة  الشأن؛  هذا  في  املبذولة  الدولية  اجلهود 
البيئية: )تراجع املخزون السمكي، التصحر؛ التغيرات املناخية؛ فقدان التنوع البيولوجي..(؛ 
كما مت خالله االتفاق على أهمية وض��رورة مواجهة مجموعة املخاطر ذات الصلة؛ عبر تبني 
تنفيذ خطة فعالة بحلول عام 2015 تقضي بخفض نسبة الفقر على املستوى العاملي، توفير مياه 

الشرب، خفض معدالت وفيات األطفال واألمهات مبقدار الثلثني(16).. 
واآلم��ال  الطموحات  دون  تظل  أهميتها؛  وعلى  اجلهود  ه��ذه  أن  إليه؛  اإلش���ارة  ينبغي  ومم��ا 
املعقودة والنتائج املرجوة؛ نتيجة إخالل العديد من الدول وبخاصة الكبرى منها بالتزاماتها في 

هذا اخلصوص.
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حقيقة أن النتائج املهولة لتلوث البيئة ال تعرف احلدود اجلغرافية؛ غير أن نتائجها السلبية 
وفيضانات  أعاصير  في شكل  النامية  البلدان  من  ع��دد  في  تدميرا  أكثر  بصور  تظهر  ما  غالبا 

وجفاف وتدهور لألمن الغذائي..(17).
التي تنذر مبزيد من تدهور املجال  وقد برزت في السنوات األخيرة مجموعة من املؤشرات 
البيئي؛ ففي سنوات التسعينيات من القرن املنصرم كان هناك حوالي 90 باملائة من القتلى من 

ضحايا الفيضانات والعواصف واجلفاف(18).
كما أن حوالي 50 باملائة من أنهار العالم أصبحت ملوثة مبواد صناعية وكيميائية سامة، فيما 
وازداد  الزراعية خصوبتها؛  األراض��ي  معظم  وفقدت  القطع،  من  ملزيد  العالم  غابات  تعرضت 
زحف الرمال بشكل مهول؛ وارتفعت درجة احلرارة باألرض بشكل ملحوظ، ووقعت العديد 
من الكوارث الطبيعية )أعاصير، فيضانات...( التي يرجع العلماء أسبابها إلى تنامي ظاهرة 

االحتباس احلراري التي تسهم في توسع ثقب طبقة األوزون. 
العالم سيعانون من  أكثر من نصف سكان  أن  إلى  االستراتيجية  الدراسات  وتشير بعض 

نقص خطير في املياه في غضون العقدين املقبلني.
فيما أكد البعض على أن ما يزيد عن نسبة 70 باملائة من سطح الكرة األرضية؛ ميكن أن 
السنوات  التحتية األخ��رى في  البنية  تنمية  وامل��دن ووسائل  والتعدين  الطرق  بتأثيرات  يتلوث 
الثالثني القادمة؛ إذا لم تتخذ اإلجراءات العاجلة؛ وذلك طبقا ملا ورد في تقرير عن برنامج األمم 

املتحدة للبيئة(19).
ومن جهتها قدرت منظمة األرصاد العاملية أن عدد أحداث الطقس السيئ تضاعف فعليا 
خالل السنوات العشر األخيرة؛ ويذكر أيضا أن عقد التسعينيات شهد أقصى ارتفاع في درجات 

احلرارة على مستوى العالم؛ وكان عام 1998 حتديدا األعلى حرارة في تلك الفترة(20). 
وهناك توقعات علمية أخرى؛ تؤكد أن املناخ العاملي سيشهد في املائة عام املقبلة ارتفاعا 
في حدود معدل 3،6 درجة مئوية، وبخاصة وأن هناك ستة غازات رئيسية من الغازات الدفيئة 
أكسيد  ثاني  املناخ:  في  جتنبه  أو  إلغاؤه  يتعذر  وال��ذي  النهائي  التغير  مسؤولة عن  تعتبر  التي 
الكربون، امليثان، وأكسيد النيتروز الذي يتسبب في 74 باملائة من احلرارة العاملية ككل، بينما 

الهيدروفلوروكربون بيرفلوروكربون وكبريتات الهكسوفلوريد لها التأثير األقل على املناخ(21).



���

 

ثالثا- اجلرمية المنظمة واإلرهاب
يعد العنف مبختلف مظاهره من أقدم الظواهر املتأصلة في املجتمعات اإلنسانية التي يعتبر 
والعالقات  الدولي  املجتمع  في  هاته  العنف  ظاهرة  تعاظمت  وقد  أهم سماتها،  أحد  الصراع 
أو  ال��ذي جت��رى فيه  النطاق  أو على مستوى  الدولية بشكل الف��ت، س��واء من حيث مظاهرها 

بالنسبة لعدد املنظمات التي متارسها. 
ورغم اجلهود الداخلية والدولية الكبرى واملهمة التي بذلت في سبيل احلد من هذه الظاهرة 
التي أرقت بال احلكام والشعوب؛ إال أنها لم تأت بنتائج مريحة، وما تنامي احلروب والعمليات 

اإلرهابية في الفضاء الدولي والداخلي إال دليل على ذلك(22).
1- اجلرمية املنظمة

لتطور  تبعا  األخ��ي��رة؛  العقود  ف��ي  ملحوظ  بشكل  للحدود  العابرة  املنظمة  اجل��رمي��ة  ت��ط��ورت 
التكنولوجيا ووسائل االتصال والتجارة والنقل..، مما أثيرت معها العديد من املخاوف، األمر 

أسهم في تنامى الوعي بضرورة التعاون ملواجهتها. 
وفعالة  تدابير جماعية  اتخاذ  بأهمية  املتحدة  األمم  أعضاء  ال��دول  من  العديد  اقتنعت  فقد 
ملواجهة أخطار هذه الظاهرة..، فخالل املؤمتر احلادي عشر املعني باجلرمية، تقرر تعزيز التحالفات 
وإقليمية  ثنائية  مبادرات  من خالل  العاملي؛  الصعيد  على  اآلفة  هذه  ملكافحة  االستراتيجية 
واستعادة  املتبادلة  القانونية  واملساعدة  املجرمني  تسليم  التدابير:  من  مجموعة  عبر  وجماعية 

األصول وغسل األموال واجلرمية ذات الصلة باحلاسوب(23). 
ومن املعلوم أن اجلرمية تنعكس بالسلب على املجتمعات في األقطار الفقيرة؛ فهي تسهم في 
نشر عدم الثقة داخل املجتمعات وتؤثر بالسلب أيضا على املمارسة الدميوقراطية.. “حيث يبدأ 

الناس في النظر إلى الدولة كعدو بدال من اعتبارها هيئة متثله”(24).
وهي باإلضافة إلى ذلك؛ توفر األج��واء والظروف املالئمة لبروز مخاطر أخرى، فانتشارها 
في دولة ما يتيح إمكانية تهريب األسلحة ونشر الفساد بشتى أشكاله وبروز مظاهر االنفالت 

األمني؛ مما يؤدي إلى تراجع سيادة الدولة وعدم قدرتها على حماية مواطنيها.
للجرمية  أضحى  فقد  االت��ص��االت،  تكنولوجيا  حقل  طالت  التي  املذهلة  للتطورات  ونظرا 
اإللكترونية بعد دولي واضح؛ وهو ما يطرح احلاجة إلى ضمان أن تكون احلماية القانونية منسقة 
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ال��دول؛ من أجل منع ظهور م��الذات ملرتكبي اجلرائم اإللكترونية؛ وغالبا ما تكون  فيما بني 
اجلرائم اإللكترونية ذات طابع عام؛ حيث حتدث عبر احلدود وتؤثر على مستعملي مثبطات 

االتصال اإللكتروني في بلدان مختلفة(25).
2- اإلرهاب الدولي

مظاهره  لتطور  تبعا  األخ��ي��رة،  الثالث  العقود  في  كبير  بشكل  اإلره���اب  مخاطر  تعاظمت 
وأشكاله وتنوع وتباين العوامل التي تغذيه؛ من فقر وأمية وضعف قنوات التنشئة وعدم فعالية 
وفقا  تتم  اإلرهابية  العمليات  كانت  فبعدما  ودوليا..  محليا  والقانونية  السياسية  املؤسسات 
ألساليب تقليدية وتخلف ضحايا وخسائر محدودة في الفئات واملنشآت املستهدفة؛ أصبحت 
تتم بطرق بالغة الدقة والتطور؛ مستفيدة في ذلك من التكنولوجيا ووسائل االتصال احلديثة؛ 
أو  النظامية؛ سواء في األرواح  احل��روب  تعادل خسائر  وأضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد 
املمتلكات(26) واملنشآت.. كما تزايدت املخاوف والشكوك في إمكانية استعمال الضالعني في 

هذه األعمال ألسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماوية..
وحتى سنة 1997 وصل عدد االتفاقيات الدولية التي تتعلق باجلرائم املرتبطة باإلرهاب والتي 
أودعت في األمم املتحدة إحدى عشر اتفاقية، وتتناول كل واحدة منها جانبا محددا من جوانب 

اجلهود الرامية إلى القضاء على اإلرهاب (27).
غير أن هذه االتفاقيات لم تكن بالفعالية املنتظرة، وبخاصة مع غياب مفهوم واضح ودقيق 
لإلرهاب؛ فالتعريفات الواردة في هذا الشأن تخضع للمصالح الضيقة للدول وتعكس في مجملها 

اخللفيات السياسية واإليديولوجية واملصلحية ألصحابها.
التيار  التعارض بشأنه موجود حتى داخ��ل  أن  “اإلره���اب” هو  زاد من غموض مفهوم  ومما 
الفكري واإليديولوجي الواحد، إذ أن ما يعد في نظر البعض عمال “إرهابيا” يستلزم املكافحة 
باعتباره جرمية، يبقى في نظر البعض اآلخر شكال من أشكال ممارسة الكفاح املشروع من أجل 

تقرير املصير(28). 
انفرادي  بشكل  عليها  امليدانية  ال��ردود  وثيرة  تصاعدت  املعضلة؛  هذه  مخاطر  تزايد  وأم��ام 
االتفاقية  واجلهود  الدولية  القانونية  الضوابط  فعالية  قصور  ظل  في  األخيرة؛  السنوات  خالل 

املرتبطة بهذا الشأن.
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ومعلوم أن معظم هذه الردود يثير في الغالب مجموعة من اإلشكاليات القانونية واإلنسانية؛ 
ال��دول في  بالنظر إلى غياب مفهوم دقيق وموحد يؤطر هذه الظاهرة، إضافة إلى حتايل بعض 
ردها على “اإلرهاب” على مقتضيات امليثاق األممي وقواعد القانون الدولي عن طريق تكييف 

منحرف لها؛ بالشكل الذي يسمح بشرعنة سلوكاتها في هذا الصدد.
ويبدو من جانب آخر؛ أن هناك قلقا عميقا جتاه حتويل االنتباه واملوارد والعدالة االقتصادية 
الواليات  بعدما جنحت  وبخاصة  اإلره���اب”(29)؛  على  “باحلرب  يسمى  ما  إلى  واالجتماعية 
في  الدولية  األول��وي��ات  واختزال  الظاهرة؛  هذه  مبكافحة  املرتبطة  ملقاربتها  الترويج  في  املتحدة 

مكافحة ما تسميه إرهابا.
في صورها  الظاهرة، سواء  هذه  مبكافحة  املرتبطة  الدولية  اجلهود  على  نظرة سريعة  وبإلقاء 
العالجي،  الطابع  اتخذ  أن جلها  االنفرادية؛ يالحظ  وامليدانية  اجلماعية  واالتفاقية  القانونية 
أي أن املكافحة تنصب على ما بعد احلادث “اإلرهابي”، وحتى تلك اجلهود الضئيلة املرتبطة 
وجسامة  هول  أن  ذلك  بغريب؛  ليس  وه��ذا  أمنيا،  الظاهرة  تقارب  ما  غالبا  الوقائية  باملعاجلة 
وال��ت��ط��ورات  ي��ت��وازى  بشكل  تتطور  ومظاهرها  فضاءاتها  أض��ح��ت  ال��ت��ي  “اإلره��اب��ي��ة”  األع��م��ال 
التكنولوجية املدنية والعسكرية... غالبا ما جتعل صناع القرار يطرحون أسئلة أضحت عادية 
بالفعل؟  قام  من  على  باألساس  وتركز  تنصب  اإلرهابية،  األح��داث  عقب  باستمرار  وتتكرر 
وكيف قام بهذا الفعل؟ )مقاربة أمنية(، في حني يتم إهمال-عن قصد أو عن غير قصد- طرح 

سؤال محوري وضروري وهام وهو: ملاذا مت القيام بهذا الفعل؟.
ناجعة  وسبل  أساليب  لبلورة  وتركيز  تأمل  وقفة  تتطلبان  ومكافحته  اإلره��اب  مواجهة  إن 
وفعالة؛ تقف على مسبباته في أشكالها املتباينة واملتعددة للوقاية من تداعياته؛ قبل اخلوض 
في عالجه بأشكال زجرية وأمنية ورمبا “إرهابية” أيضا قد تزيد من تفاقمه وتطوره، ذلك أن 
التجارب الدولية املرة في هذا اخلصوص )أحداث 11 شتنبر 2001 مثال..( أوضحت بامللموس 
واملادية ال ميكنه احلد  والتكنولوجية  البشرية  له اإلمكانيات  توافرت  أمني مهما  أن أي إجراء 
من هذه الظاهرة(30)، بعدما أصبح القائمون بهذه األعمال يطورون آلياتهم ووسائلهم ويستغلون 

وبتحايل كبير أضيق الفرص والفجوات لتنفيذ أعمالهم.
إن أسباب ظاهرة “اإلرهاب” الدولي كمظهر من مظاهر العنف متعددة ومتشابكة ومعقدة 
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في آن واحد، تتنوع بني ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني أيضا.
ولذلك فاملكافحة احلقيقية لهذه الظاهرة تبدأ من بلورة مفهوم عاملي للظاهرة؛ وجتاوز املقاربة 
األمنية التي تركز على الفاعل والفعل )وقد أثبتت إفالسها بالفعل في العديد من احلاالت( 
أبعادها  شتى  في  الظاهرة  لهذه  احلقيقية  والدوافع  املسببات  على  تقف  شمولية؛  مقاربة  إلى 

وجتلياتها النفسية واالجتماعية والتربوية.. 
رابعا- ترسيخ السلم واألمن يف عالم متغري

ملا كانت العوامل املؤثرة بالسلب على السلم واألمن الدوليني متعددة ومتنوعة؛ فإن املداخل 
الكفيلة بتالفي مختلف املخاطر بدورها ينبغي أن يطبعها التنوع واالختالف؛ فسياسة احلد من 
التسلح التقليدي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعزيز اللجوء إلى السبل السلمية لتسوية 
املنازعات.. والسير قدما نحو مزيد من تشابك العالقات وتبادل املصالح واملعطيات واملعلومات 
بني الدول؛ واالهتمام بشؤون العلم واملعرفة.. كلها عوامل من شأنها اإلسهام في بروز عالم 
يسوده السلم واألمن، كما أن االهتمام بجانب التنمية في الدول الضعيفة يعد إجراء ناجعا 

لتعزيز قدرة هذه الدول على مواجهة مختلف هذه املخاطر.. 
وتظل مسؤولية األمم املتحدة جسيمة في هذا الصدد باعتبارها منظمة عاملية؛ كما أن تطوير 
قواعد ومبادئ القانون الدولي انسجاما مع التطورات املتسارعة التي تشهدها العالقات الدولية؛ 

يظل عامال حيويا على طريق حتقيق السالم واألمن املنشودين.
1- تفعيل األمم املتحدة في عالم مضطرب 

املاضي؛  القرن  النصف األول من  البشرية خالل  التي اجتازتها  واملآسي  احل��روب  في ظل 
في  ونهجت  أولويتها؛  رأس  على  الدوليني  واألم��ن  السلم  حفظ  مطلب  املتحدة  األمم  جعلت 
سبيل حتقيق ذلك مسلكني؛ األول: ذو طابع وقائي ويتلخص في العمل على منع األسباب 
دولية  عالقات  خللق  واملناسب  املالئم  الدولي  املناخ  وتوفير  الدوليني،  واألم��ن  للسلم  املهددة 
ودية؛ يطبعها التعاون.. و»جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها نحو إدراك 
هذه الغايات املشتركة« )الفقرة الرابعة من املادة األولى من امليثاق(، وتبني مجموعة من املبادئ 
التي ألزمت بها املنظمة نفسها وأعضاء املجتمع الدولي )املادة الثانية من امليثاق األممي(؛ من 
قبيل: املساواة في السيادة بني الدول)الفقرة األولى من املادة الثانية( وتنفيذ االلتزامات الدولية 
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الثالثة من  بوسائل سلمية)الفقرة  النزاعات  امل��ادة( وفض  نفس  الثانية من  نية)الفقرة  بحسن 
الدولية)الفقرة  العالقات  أو استخدامها فعال في  القوة  باستخدام  التهديد  امل��ادة( وعدم  نفس 
الرابعة من نفس املادة( وتقدمي العون لألمم املتحدة)الفقرة اخلامسة من نفس املادة( وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول)الفقرة السابعة من نفس املادة(.
والثاني: ذو طابع عالجي، ويتلخص في تدخل املنظمة بأجهزتها )اجلمعية العامة، محكمة 
أو  القائمة بشكل سلمي  املنازعات  العامة( في حل  الدولية، مجلس األم��ن، األمانة  العدل 

بشكل زجري بواسطة املجلس.
وقد احتل هذا األخير مكانة الريادة ضمن هذا السياق؛ بعدما خول له امليثاق مجموعة من 

الوسائل والسلطات.
وإذا كانت املبادئ - السابق ذكرها- ميكن أن تقارب في تكاملها وانسجامها مفهوما عاما 
أو »تهديد  أث��ار مصطلح »السلم« و«األم��ن«  امليثاق وإن كان قد  الدوليني؛ فإن  للسلم واألم��ن 
السلم« أو »اإلخالل به« أو »العدوان«..، جاء خاليا من حتديد تعريف دقيق لهذه املصطلحات 
ال��ذي جعل داللتها فضفاضة وحتتمل أكثر من معنى  املهمة واخلطيرة في نفس اآلن، األم��ر 

وتخضع لتأويالت متباينة(31).
 وبقراءة متأنية لبنود امليثاق؛ يتبني أن الغموض الذي شابه في هذا السياق؛ كان القصد 
منه ترك هامش واسع للمجلس باعتباره املسؤول الرئيسي عن حفظ السلم واألمن الدوليني؛ 
لكي يصبح اجلهة الوحيدة املؤهلة بسلطتها التقديرية لتحديد احلاالت النقيضة لهذا املفهوم؛ 
الدوليني.. قبل مباشرة  للسلم واألم��ن  أو إخ��الل  إذا كانت تنطوي على تهديد  وتوصيف ما 

إجراءاته الزجرية للرد على هذه املمارسات)املادة 39 من امليثاق(.
وإذا كانت فترة احلرب الباردة قد أثرت بشكل سلبي على تطبيق نظام األمن اجلماعي الذي 
أتاح من خالله امليثاق األممي للمجلس إمكانية مواجهة احلاالت النقيضة للسلم واألمن الدوليني 
بكل حزم وعبر كل الوسائل السلمية منها والزجرية، وذلك نتيجة ملجموعة من العوامل:)تنامي 
بها  جاء  التي  اجلماعي  األم��ن  نظام  آليات  قصور  والغرب؛  الشرق  بني  اإليديولوجي  الصراع 
امليثاق؛ اإلسراف في استعمال حق االعتراض بشكل شل حركة املجلس وإحالل نظام مناطق 
النفوذ محل نظام األمن اجلماعي..(، فإن األمم املتحدة قامت خالل هذه الفترة بالبحث عن 
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سبل جديدة لتجاوز شلل وعجز املجلس باعتباره الدعامة املفروضة لبناء هذا النظام.
 وقد متحورت اإلجراءات التي ابتدعتها األمم املتحدة في سبيل جتاوز هذا العجز حول أمرين 
اثنني؛ األول: يتعلق بتطوير وتدعيم دور اجلمعية العامة في مجال احملافظة على السلم واألمن 
الدوليني عبر خلق فرع ثانوي لهذه اجلمعية، يحمل اسم “اجلمعية الصغرى”، وذلك بناء على 
مقتضيات املادة 22 من امليثاق، التي تقضي بأنه: “للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية 
ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها”، وكذا تبني اجلمعية ذاتها لقرار “االحتاد من أجل السلم” رقم 
377/5 بتاريخ 4 نونبر 1950 بأغلبية أعضائها، الذي يسمح لها بتحمل التزامات األمم املتحدة 

املرتبطة باحملافظة على السلم واألمن الدوليني في حالة عجز املجلس عن أداء واجباته املتعلقة 
بهذا الشأن؛ جراء استخدام أعضائه الدائمني حلق االعتراض ) الفيتو(.

والثاني: يرتبط بإحداث عمليات حلفظ السالم في مناطق مختلفة من أرجاء العالم(32)، 
وهذه العمليات وإن لم يتطرق لها امليثاق بصورة محددة ودقيقة، إال أنها تطورت لتصبح أداة غير 
عسكرية لكبح النزاع في وقت حالت فيه قيود احلرب الباردة دون اتخاذ مجلس األمن ما يسمح 

به امليثاق من خطوات أشد قوة(33). 
وعلى العموم، جنحت األمم املتحدة إلى حد كبير في حسم عدد من اخلالفات واألزمات 
الدولية؛ فقد أسهمت في إنهاء حروب أهلية عبر التفاوض في السنوات ال 15 األخيرة أكثر مما 

حدث في ال�200 سنة املاضية. 
وفي ستينات القرن املاضي اعتقد كثيرون أن عددا يتراوح ما بني 15 و25 دولة ستصبح من 
على  ساعدت  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  ولكن  النووية،  لألسلحة  احلائزة  ال��دول 
احليلولة دون ذلك؛ ومن جانب آخر؛ كان ملنظمة الصحة العاملية دور أساسي في وقف انتشار 
املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة )سارز( قبل أن تقتل عشرات اآلالف من األشخاص ورمبا 

أكثر(34).
السلم  حلفظ  الوقائية  السبل  مستوى  على  بعيد  ح��د  إل��ى  جنحت  ق��د  املنظمة  كانت  وإذا 
واألمن الدوليني من خالل جهود وكاالتها املتخصصة في املجاالت التنموية والصحية والتربوية 
والتقنية.. في مختلف مناطق العالم؛ وفي تعزيز التعاون الدولي في مختلف املجاالت؛ حيث 
“ريو  في  “قمة األرض”  بينها:  نذكر من  أهمية  تخلو من  مؤمترات ال  ع��دة  متكنت من عقد 
دي جانيرو” بالبرازيل حول البيئة سنة 1992؛ واملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان في يونيو 1993؛ 
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واملؤمتر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة في شهر شتنبر 1994؛ الذي عكس إدراكا عامليا متزايدا 
باملشكل الدميوغرافي العاملي؛ واملؤمتر الدولي حول مكافحة اجلرمية املنظمة في شهر دجنبر 1994 
املؤمتر  ثم   ،1995 سنة  بكوبنهاجن  االجتماعية  للتنمية  العاملي  القمة  ومؤمتر  بإيطاليا،  بنابولي 
الدولي الرابع حول املرأة ببكني سنة 1995 وخالل نفس السنة انعقد مؤمتر القمة العاملي للتنمية 
مستوى  على  عملها  فإن  االجتماعي..  والتفكك  والبطالة  الفقر  قضية  لتدارس  االجتماعية 
التدخالت الزجرية حلفظ السالم أو رد العدوان بعد نهاية احلرب الباردة؛ متيز بنوع من االنحراف 
تارة وعدم الفعالية تارة أخرى)القضية الفلسطينية، قضية لوكربي، حرب اخلليج الثانية، حرب 
النزاع في السودان،  النزاع في الصومال،  اليوغوسالفي املنهار،  الشيشان، احلرب في االحتاد 

احتالل العراق..(. 
وأمام تزايد التحديات واملخاطر الدولية املشتركة، وتهافت بعض القوى الكبرى على هذه 
املنظمة؛ وبروز انحرافات واضحة في تدخالتها امليدانية في العقدين األخيرين.. ميكن القول 
أن هذه األخيرة أضحت في وضعية تفرض تعزيز قدراتها وتصحيح مسارها ملواجهة الكثير من 

هذه املخاطر اآلخذة في التطور واالنفالت..
ولذلك فهي بحاجة إلى إصالح حقيقي؛ يترجم مصلحة العالم بشماله وجنوبه بالشكل 

الذي يجعل منها منظمة حلفظ السلم واألمن الدوليني بالفعل.
وبخاصة وأن املمارسة الدولية أكدت بأن هذه املنظمة تفتقد إلرادة مستقلة عن إرادة القوى 

الدولية الكبرى؛ مما يشكك في صفتها الدولية ويسيء ملصداقيتها.
فتشكيلة املجلس)العضوية الدائمة وحق الفيتو( الزالت تعكس موازين القوى عقب انتهاء 
احلرب العاملية الثانية أكثر منها توازنات عالم اليوم؛ وبخاصة بعد ظهور أقطاب دولية جديدة 

كاليابان وأملانيا والهند.. وتزايد أعضاء املنظمة بشكل الفت..
ومن مت أصبح من الالزم تعديل امليثاق باجتاه عقلنة استعمال حق االعتراض أو إلغائه، وفتح 
العضوية الدائمة أمام فاعلني دوليني جدد؛ في إطار من التمثيل القاري العادل؛ مع خلق توازن 
بني جميع أجهزة املنظمة؛ وإعمال رقابة على نشاط املجلس من قبل محكمة العدل الدولية 
واجلمعية العامة؛ وإشراك هذه األخيرة بشكل فاعل في كل اإلجراءات املرتبطة بحفظ السلم 
واألمن الدوليني في صورها الزجرية والودية؛ ومنح محكمة العدل الدولية والية جبرية ومنح 
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قراراتها الصفة اإللزامية.
والعمل أيضا على ترشيد وعقلنة إعمال مقتضيات الفصل السابع من امليثاق، وتبني تفسير 

ضيق ومحدد للمادة 51 من امليثاق املرتبطة مبمارسة حق الدفاع الشرعي. 
هذا باإلضافة إلى اإلسراع بتشكيل جيش مستقل تابع للمنظمة؛ وتزويده بكافة اإلمكانيات 

املالية والتقنية والعسكرية للقيام مبهامه على أحسن وجه(35).
كما أن امليثاق األممي الذي يحمل في طياته العديد من املفاهيم الغامضة التي تنطوي على 
أهمية وخطورة في آن واحد كالسلم واألمن الدوليني والعدوان واالختصاص الداخلي.. متنح 
للقوى الكبرى فرصة فرض التأويالت املنحرفة واالجتهادات املصلحية، يظل بحاجة ماسة إلى 
تدقيق هذه املصطلحات ونزع الغموض عنها؛ بالقدر الذي يحد من إقدام القوى الدولية الكبرى 

على جتاوز األمم املتحدة وحسم خالفاتها بنفسها ضدا على هذه املنظمة والقانون الدولي.
2- تطوير القانون الدولي 

إذا كان القانون بشكل عام ال يحتمل اخللود والقداسة مطلقا، ويفترض فيه أنه مجموعة من 
الضوابط املسايرة التي يفرزها واقع اجتماعي معني، فإن القانون الدولي أضحى في العديد من 
بنوده ومبادئه التقليدية متجاوزا، ويشكل عرقلة كبيرة أمام مواجهة مختلف التحديات الدولية 
بشكل جدي وصارم. فأمام التطورات الدولية الراهنة؛ أصبحت بنوده ال تساير التطورات التي 
تشهدها العالقات الدولية؛ مما يتيح إعمال العديد من التكييفات املنحرفة واخلطيرة؛ ويسمح 

بتطور هذه املخاطر وانتشارها على نطاق واسع.
ومن مت فاملجتمع الدولي أصبح ملزما بضبط مجموعة من االنفالتات والتجاوزات امليدانية 
املسيئة للسلم واألمن الدوليني؛ التي تؤشر إلى تخلف القانون الدولي وعدم مسايرته للتطورات 
تطبيقه  وآليات  نفسه  الدولي  القانون  تطوير  الدولي؛ من خالل  الواقع  التي يشهدها  املستمرة 

أيضا؛ متاشيا مع املتغيرات املتسارعة التي يشهدها العالم منذ نهاية احلرب الباردة. 
تزايدا مطردا في  “النظام” الدولي  املرحلة من تطور  الدولية في هذه  الساحة  فقد شهدت 
حجم اإلجراءات التي تتخذها الدول من جانب واحد؛ وتعد الواليات املتحدة من بني الدول 
األكثر جلوءا لهذه املمارسات لتأمني مصاحلها. وميكن أن نستحضر ضمن هذا السياق العديد 
من السلوكات)فرض عقوبات زجرية على مجموعة من الدول بذرائع مختلفة: كوريا الشمالية، 
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إيران، السودان، سوريا..؛ االعتداء على أفغانستان، غزو العراق، اإلجراءات املنفردة املرتبطة 
مبكافحة “اإلرهاب” أو احلد من أسلحة الدمار الشامل..(.

القومي   وإذا كانت هذه األخيرة - السلوكات - غالبا ما تبرر بذرائع احملافظة على األمن 
األمريكي وتثبيت السلم واألمن الدوليني..؛ فإن الواقع امليداني واملمارسة تبرزان زيف هذه 
االدعاءات؛ وبخاصة وأنها غالبا ما تسهم بشكل كبير في تهديد السلم واألمن الدوليني وتخلق 

حالة من االنحراف في تطبيق القانون الدولي وتكرس نوعا من الفوضى في الساحة الدولية.
فالضربات الوقائية التي ابتدعتها هذه الدولة كآلية جديدة للتخلص من كل األصوات الرافضة 
لسياساتها؛ واعتبرتها امتدادا حلق الدفاع الشرعي الفردي واجلماعي عن النفس املنصوص عليه 
في املادة 51 من ميثاق األمم املتحدة، عبر توجيه ضربات عسكرية مسبقة إلى كل هدف يعتقد 
أنه يشكل خطرا آنيا أو مستقبليا على مصاحلها، سواء تعلق األمر دولة أو شخصا أو منظمة أو 
منشأة.. هي سلوك غير شرعي سيهمش السبل الديبلوماسية إلدارة األزمات وتسوية املنازعات 

الدولية ويحرض على السلوكات االنتقامية بني الدول.. 
إن الدول التي تقدم على مثل هذه املمارسات؛ تبرر مواقفها باالستناد إلى القانون الدولي 
انطالقا من تكييف منحرف لبنوده، كالتوسع في تفسير مبدأي عدم التدخل أو منع استخدام 

القوة أو التهديد باستعمالها في العالقات الدولية واالستثناءات الواردة عليهما.
وهو األمر الذي دفع البعض إلى القول: “إن القانون الدولي غدا منظما مخلصا لالعدالة 

الدولية، بل للفوضى الدولية التي ترتدي قناع النظام” (36).
إن عدم احتواء هذه السلوكات املنحرفة من شأنه خدمة األطراف الدولية الكبرى املتحكمة 
في مسار العالقات الدولية التي ستضاعف حتما من استغاللها لهذا الفراغ القانوني؛ لتكييف 
احلاالت مع القواعد التقليدية القائمة بشكل منحرف وتعسفي مع سعيها احلثيث إلى عرقلة 
بلورة ضوابط في هذا الصدد تخدم البشرية جمعاء، أو مراكمة سوابق ستؤسس ملقاربات قانونية 

تعكس تصوراتها ومصاحلها(37).
وإذا كان من املفروض أن يستجيب القانون الدولي باستمرار إلى املتغيرات واملستجدات التي 
يفرزها التطور، فإن ترجمة هذه احلاجيات إلى ضوابط غالبا ما تتحكم فيها اعتبارات وخلفيات 
مصلحية، على اعتبار أن القانون الدولي يشكل في شموليته آلية خلدمة مصالح القوى الدولية 
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الكبرى املسيطرة واملتحكمة في العالقات الدولية.
فقد تنبه البعض إلى أن التطور الذي حلق بالقانون الدولي العام، اقتصر دوره على مجرد 
النص على املبادئ العامة، دون أن يقترن في حاالت كثيرة بتحديد السلوك الواجب االتباع 
بشكل محدد، مما يجعل التطور يفقد هدفه، ويعرضه ألن يكون خاضعا إلرادة الدول في هذا 

الشأن، وهذا األمر كفيل وحده بإحلاق وصف احملدودية بهذا التطور(38). 
ومن زاوي��ة أخ��رى؛ ميكن القول إن غياب ضوابط دولية حتمل قدرا من التوافق بني جميع 
دول العالم بشماله وجنوبه، تؤطر هذه التدخالت التي أصبحت ضرورية في بعض املجاالت 

اجلديدة، من شأنه أن يراكم سوابق قد تهدد بانهيار القانون الدولي برمته(39). 
التفعيل، من خالل  العقد األخير نوعا من  الدولي شهد في  القانون  للبعض أن  قد يبدو 
حتريك العقوبات اجلماعية التي قادتها األمم املتحدة بشكل مكثف في مواجهة بعض الدول، أو 
تفعيل نظام األمن اجلماعي(40) لكن املالحظ هو أن هذا التفعيل الذي حلق باألمم املتحدة على 
مستوى التحرك وتنفيذ القرارات عبر نهج سياسة العقوبات أو متابعة بعض القضايا من خالل 
سياسة التفتيش، لم يوازه تطور على مستوى إشراك العديد من الدول التي ظلت على الهامش 
في بلورة القرارات الدولية في هذا اخلصوص، مما جعل هذه األخيرة تصب في خدمة مصالح 
القانون في مواجهة  صانعيها أكثر من خدمة السلم واألمن الدوليني، وبالتالي فرض احترام 

الدول الضعيفة وحدها(41). 
لقد أضحى تطوير القانون الدولي والنهوض مبستواه في ارتباطه باملتغيرات الدولية القائمة 
أمرا ضروريا وملحا، ليعكس التطورات احلالية احلاصلة في العالقات الدولية، وذلك من خالل 
املوازنة بني حقوق الفرد من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى، وخلق انسجام بني مختلف 
الوثائق الدولية، فامليثاق األممي يحرم صراحة اللجوء إلى القوة في العالقات الدولية أو التهديد 
باستخدامها؛ فيما جند أن اإلعالن لعاملي حلقوق اإلنسان في املقابل، يؤكد على ضرورة ضمان 
حماية حقوق األفراد من جور الدول املستبدة(42)؛ وبني السيادة من جهة والسلم واألمن الدوليني 
من جهة ثانية، ويضع احلد لهذه التضاربات واملمارسات الناجتة عن غموض وقصور الضوابط 
احتواء هذا  وأن عدم  الدولية، وبخاصة  القانونية  املبادئ  ارتباطها مبجموعة من  التقليدية في 
الفلتات، من شأنه خدمة األطراف الدولية الكبرى املتحكمة في مسار العالقات الدولية التي 
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ستعزز من استغاللها لهذا الفراغ القانوني لتكييف احلاالت مع القواعد التقليدية القائمة بشكل 
منحرف وتعسفي؛ مع سعيها احلثيث إلى عرقلة بلورة ضوابط في هذا الصدد تخدم البشرية 

جمعاء، أو مراكمة سوابق ستؤسس ملقاربات قانونية تعكس تصوراتها ومصاحلها.
ومن ناحية أخرى؛ هناك عدد كبير من االتفاقيات الدولية التي جتسد في مضمونها مصالح 
القوى الكبرى، فالنظام الدولي املرتبط باحلد من انتشار أسلحة الدمار الشامل - على سبيل 
املثال- الذي جتسده االتفاقية املوقعة في هذا الشأن سنة 1968، أقر بواقع امتالك القوى النووية 
العراقيل أمام أي دولة تطمح في احلصول  الكبرى لهذا السالح؛ وح��اول وضع مجموعة من 
يقوم على سبل ملتوية  النووي  النادي  إلى  الدخول  النووي، ولذلك أصبح  السالح  على هذا 
الواقع؛ وهو ما عكسته عدة حاالت دولية: الهند، باكستان وكوريا  تعتمد على فرض األمر 
ببعض  املتحدة  كالواليات  الكبرى  الدولية  القوى  بعض  من  استهتارا  جند  فيما  الشمالية.. 
الدولي  املجتمع  أن  يؤكد  ما  وه��ذا  اإلن��س��ان..  وحقوق  والبيئة  بالتسلح  املرتبطة  االتفاقيات 
ق��ادرة على احلسم مع مظاهر االستهتار  قوية وفعالة؛  بناء مؤسسات دولية  لم ينجح بعد في 

باالتفاقيات واملواثيق الدولية. 
التعاون  بقصد  وج��دت  والتي  وأهدافها  تخصصاتها  اختالف  على  الدولية  املؤسسات  إن 
أدوات تخدم  األم��ر مجرد  واق��ع  الدولي؛ أصبحت في  والرخاء  والسلم  األم��ن  الدولي وحتقيق 

مصالح األقوياء بفعل تغييب البعد الدميوقراطي فيها.
 فاملؤسسات االقتصادية التي تأسست باسم التنسيق االقتصادي بني الدول ومساعدتها في 
جتاوز مشاكلها وأزماتها االقتصادية واملالية الطارئة؛ أصبحت آلية لالستغالل الفاحش وتعميق 
اجلروح االقتصادية للدول الفقيرة من خالل إثقالها بالديون والشروط السياسية املجحفة مما نتج 

عنه تباين صارخ بني شمال غني وجنوب يصارع من أجل البقاء.
كما أن غالبية املؤسسات الدولية احلكومية وغير احلكومية املرتبطة بحماية حقوق اإلنسان؛ 
أضحت وسيلة لتصفية احلسابات مع الدول من خالل التركيز على اخلروقات التي تعرفها هذه 
احلقوق في دول؛ وغض البصر عن مثيالتها ورمبا التي تتجاوزها خطورة في مناطق أخرى، كما 

تبني أنها قادرة فقط على انتقاد الضعفاء فقط في العديد من احلاالت(43).
وال تختلف وضعية املؤسسات القضائية الدولية عن هذه األحوال؛ بعدما غدت بال سلطات 



���

 

فعلية؛ أو تكرس عدالة األقوى. 
واحلقيقة أن تفعيل هذه املؤسسات - القضائية - الدولية بكل أنواعها من شأنه أن يشكل 
مدخال مناسبا ومهما لتعزيز عدالة دولية حقيقية قادرة على املساهمة بتحقيق السلم واألمن 
الدوليني وجديرة مبواجهة »اإلرهاب« الدولي؛ وبخاصة وأن تعطيل العدالة أو عرقلتها سيدفع 
حتما نحو البحث عن سبل ال مشروعة قد تصل إلى درجة العنف بكل مظاهره لالقتصاص 

وحتقيق املطالب.
الدولي باجتاه ضبط  القانون  السبيل األساسي واألول لوقف هذه االنحرافات هو تطوير  إن 

مكامن اخللل في املمارسات الدولية بشكل يستحضر مصالح املجتمع الدولي برمته.

خامتة
إن حتقق حالة السلم واألمن الدوليني ال تقترن بوجود أو غياب عامل جزئي ووحيد من قبيل 
التي  والشروط  العوامل  توافر مجموعة من  أو  بغياب  رهينة  تظل  بل  العسكرية..؛  النزاعات 
يفترض فيها التكامل والشمولية؛ فهناك عالقة وطيدة بني اجلرمية واملخدرات من جهة وتزايد 
انتشار األمراض اخلطيرة كالسيدا من جهة ثانية؛ كما أن هناك عالقة قوية بني انتشار الفقر 

واألمية واألوبئة من جهة وتزايد الصراعات واحلروب من جهة أخرى...
الرامية إلى حتقيق هذا  الراهنة تفرض تطوير اآلليات واإلج��راءات  الدولية  التطورات  ولعل 
الهدف املنشود؛ فإذا لم يكن شكل السالم متاما على صورة حقائق القرن الواحد والعشرين، 

فإنه ميكن أن يتبدى ليس غير مناسب، وإمنا خطرا (44).
مبالغ  رؤية تشاؤمية  ينطوي على  التحديات ال  التهويل من مخاطر هذه  أن  بالذكر  وجدير 

فيها؛ بقدر ما يجسد نظرة موضوعية لواقع دولي سمته االضطراب واالرتباك.
وهي وضعية من املفروض أن تكون دافعا لتذليل اخلالفات الدولية ونبذ الصراع؛ ومحفزا 
على طلب السالم واحلوار والتعاون خدمة لألجيال القادمة؛ وبخاصة وأن هذه املخاطر آخذة في 

التطور واالنتشار بشكل متسارع قد يخرج عن نطاق التحكم والسيطرة في أية حلظة. 
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يف الدستورانية العربية الجديدة:
أسئلة الهوية، المواطنة، مدنية الدولة ونظام الُحكم.

< د.حسن طارق

 
الدستور، كإطار  بأن عرفت نفسها كتحُرك خارج  العربي،  الربيع  بلدان  الثورة، في  بدأت 
للثورة، ثم سيكون  التالي  اليوم  إنتقاالت  لتدبير  إليه  قانوني وكسقف سياسي، قبل أن تعود 
عليها في وقت الحق التفكير في جتاوزه، بعد نقاش متوتر حول نقطة البداية؛ اإلنتخابات أم 

الدستور؟
في اللحظة األولى يسود موقف الرفض "األخالقي" لدستور ما قبل الثورة، بإعتباره تعبيرًا 
قانونيًا عن التسلط ورمزًا للماضي، وفي الثانية سيتم تسويغ التعامل اإلنتقائي مع بعض فصوله 
لتدبير "بياضات" التحول غير املُتوقع، ثم في الثالثة سُيطرح على الثورة اإلختبار األصعب: 
هل ميكن أن يكون دستورها أقرب ما يكون من روح الثورة، وفكرة القطيعة، أم سيتحول إلى 

ُمجرد إصالحات قانونية ومعيارية عابرة؟
)1(

فيها،  ت��دون   - متامًا  تشبهها  دساتير  ذل��ك  ال��ى  حتتاج  عندما   - الشمولية  األنظمة  تكتب 
والفرد، و ترسم فيها احلاجة  للدولة وللمجتمع  بدون عقد نقص، ماتريده من سعادة مطلقة 
التاريخية للحزب امللهم أو للقائد الضرورة أو للزعيم الذي يحمل رسالة السماء، كبديل عن 

حكم املؤسسات وشرعية اإلنتخابات ورضا الناس.
في  تشبهها  ال  دساتير  تكتب  فهي  لذلك  الشجاعة،  نفس  متلك  ال  السلطوية،  األنظمة 
شيء: تدبج فيها مقتضيات متتح بدرجة معقولة من مرجعيات احلقوق واحلريات، و تقيم من 

خاللها مؤسسات "شكلية" للمراقبة والتمثيل واملشاركة.
بالقوانني واملؤسسات واملرجعيات، في دائرة الاليقني  أنها تقذف  ما تفعله بعد ذلك، هو 

والهشاشة. 
فعلت السلطوية العربية بالدساتير، ما تفعله عادة األنظمة السلطوية بالقانون، تريده خادمًا 
طيعًا ألهدافها السياسية، وال تقبل به أبدًا سيدًا. سيادة القانون أمر مناٍف لطبيعة هذه األنظمة، 
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حيث الدولة حترص على ان تكون دولة قانونية دون أن تتحول الى دولة للقانون، وحيث تضم 
الدولة عديدًا من املؤسسات دون أن تصبح دولة للمؤسسات.

السلطة، في حاالت السلطوية العربية، لم تخرج من بنوذ الدستور حتى تكن له اإلحترام 
الالزم، إنها وفقًا اليديولوجيتها التأسيسية، سابقة عن الدستور نفسه، وأسمى من الدستور 
ذاته، إنها وليدة شرعية التاريخ البعيد، أو هي تعبير عن إرادة الله في أرضه، أو ترجمة لفكرة 

الثورة املجيدة ولتنظيمها احلزبي العتيد.
لذلك عوض أن تكون الدولة، هنا، محكومة بالدستور، كنا أمام أنظمة سياسية سلطوية 

حتكم بالدستور، الى جانب باقي آليات الضبط األمني والتوزيع الريعي. 
ظلت السلطوية العربية ترمي بوثائق الدستور، التي لم تستغني عنها لدواع تأثيت الواجهة 
ومعرضة  املَجاز،  مايشبه  الى  إياها  محولة  السياسي،  الهامش  الى ظالل  املزعومة،  الليبرالية 
تطبيقها لنزعة تقريبية محكومة بالتقدير السياسي للحاكمني. إنها مجرد نصوص لإلستئناس 
البأس من اإلستناد الى فصولها إذا كان ذلك في مصلحة السلطة، و ال بأس من اإللتفاف 
املبادئ  تفرغ  ولوائح  قوانني  باصدار  س��واء  القانونية،  الهندسة  ممكنات  بكل  عليها  والتحايل 
الدستورية من مضمونها وجوهرها، أو بخلق مساحات من اإلستثناءات التي تكاد في النهاية 
ان تخنق القواعد األصلية لتتحول الى قاعدة عامة، وعندما الميكنها أن تضمن الدستور الى 
الطارئة /الدائمة،  املرحلة  لغاية مرور  أو بتعطيله  تتفيهه بقوانني مشوهة،  صفها، وتعجز عن 

فانها في األخير تعمد مباشرة الى انتهاكه وخرقه بال أدنى هاجس أخالقي!
أحداث ما بعد 2011، عززت الطلب على دستورانية عربية جديدة، تقيد احلاكمني وتضمن 
احلرية، و في أجواء الساحات العمومية ولدت مثالية دستورية جديدة، تراهن على دور تغيير 
بنفس  تكن  لم  للثورة  املوالي  اليوم  مابعد  تطورات  لكن  التاريخ،  مسارات  تغيير  في  القوانني 
اخلطية "املتوهمة"، وخارج النجاح اإلستثنائي للتجربة الدستورية، صادف حلم الدستورانية 

العربية اجلديدة، الكثير من املتاعب. 
لقد شكلت العودة القوية لشعار الدولة الدينية، محاولة في العمق لوأد مستمر لفكرة الدستور 
نفسه، ورمبا لإلرتداد حتى على الثرات املرتبك للسلطوية العربية في مجال الدساتير. الدولة 
الدينية التي تبدأ في املنطلق بنفي ممكنات التعاقد القانوني بطابعه الوضعي والبشري والنسبي، 
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لتجعل في نهاية التحليل مرجعيات احلياة السياسية متعالية عن التاريخ واألرض.
كذلك فإن تصاعد الكثير من اإلدع��اءات الهوياتية، شكل من جهته نسفًا مباشرًا لفكرة 
املواطنة الدستورية، والتي تربط احلقوق باالنتماء للمجموعة الوطنية، بغض النظر عن اللغة أو 

الدين أو الطبقة أو الطائفة أو اجلنس أو اللون.
وكما أنه ال ميكن تصور احلديث في نفس الوقت، عن الدستور وعن منطق الدولة الدينية، 
فانه الميكن بتاتًا اجلمع بني الدستور وبني خطابات الهوية التي تترك شروخًا في املواطنة وتكرس 

متييزًا واضحًا بناٍء على انتماءات ماقبل مواطنية!
من جهتها فان مؤشرات عودة "العسكر" للحياة السياسية في مرحلة مابعد الثورات، من 
شأنها أن تطرح بحدة القلق حيال إعادة انتاج مساحات سلطوية واسعة خارج منطق الدستور 

وخارج دائرة املساءلة! 
في هذا املقال نقترح تفكيك دستورانية الربيع من خالل التفكير في األجوبة التي قدمتها 
اجلماعي،  اإلنتماء  ومحددات  املدنية  الدولة  وقضايا  الهوية  ألسئلة  الثورات،  مابعد  دساتير 
إنفجار  مواجهة  على  القادرة  السياسات  ملسألة  السلطة،  توزيع  وإشكالية  احلكم  نظام  ملوضوع 

الطلب االجتماعي املتزايد، ثم إلشكاليات احلرية وحقوق اإلنسان.
وهذا التفكيك هو الذي سيسمح بإعادة تركيب دستورانية الربيع، وفق أربعة دساتير متجاورة 

ومتداخلة، هي دستور الهوية، دستور السلط، دستور احلقوق ودستور السياسات.
)2(

لم تبرز بعد، في تونس وليبيا واليمن، وفي مصر أيضًا التي جرت في نحو عام وثيقتني 
دستوريتني، وعلى الرغ�م من ُمرور أكثر من ثالث سنوات على بدء "الربيع العربي"، املالمح 
النهائية للجمهوريات الثانية)أو الثالثة في احلالة املصرية(. وهنا، فإن خصوصية احلالة الثورية 
العربية، من حيث غياب الطابع األيديولوحي والتنظيم الثوري "املركزي"، أَثرت على تعقد 
مسارات الدسترة، وعلى صعوبة إيجاد مناذج تفسيرية ُمطابقة، متتح من فرضياٍت تقدمها املعرفة 

العلمية، املتعلقة بتدبير السؤال الدستوري، في حلظات االنتقال إلى الدميقراطية.
مأزق دستورانية الربيع العربي بدأ منذ األيام األولى التي تلت الثورات، مع إشكاليات تدبير 
االنتقال الدستوري، على ضوء الشرعية الثورية الطارئة، ثم مع النقاش املتوتر الذي انطلق بشأن 
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ترتيب أجندات املرحلة اجلديدة، وأخذ صيغة جدل التأسيسي والتمثيلي، ببروز السؤال: هل 
نبدأ باالنتخابات أم بالدستور؟

بعد  ما  واملجتمع، في زمن  الدولة  والفاعلني داخل  للقوى  احل��ادة  السياسية  االستقطابات 
لب على الدستور، فقد توالت اإلعالنات الدستورية، أو  الثورات، أدت إلى نوٍع من كثافة الطنّ
حتى موجات الدْسترة، والتي واكبت حتوالت كبرى شهدتها هذه الدول، توزع الفاعلون بني 

اعتبارها موجة ثورية ثانية، أو ثورة ُمضادة.
كثافة، ال شك، أنها أسهمت في حتميل املطلب الدستوري انتظاراٍت كثيرة، وحتى األوهام، 
التي، بعيدًا عن أي تنسيب تاريخي، جتعل التفكير في اللحظة الدستورية تفكيرًا في قطيعة 

ُمتخيلة حادة، على املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
كل، ال تعد إعادة االعتبار للسلطة التأسيسية املُنْتخبة في صياغة الدستور   من حيث الشنّ
2013 منْحًى  يونيو/ حزيران   30 ملا بعد  إذ عرفت احلالة املصرية  املسار،  قاعدة عامة لكل هذا 

ُمغايرًا.
من حيث املضمون، فإن "انِْفجار" قضية الهوية، كأثر ُمباشر لسقوط األنظمة الُسلطوية، 
ُمحددات  بشأن  التقاطبي  النقاش  انطلق  حيث  الدساتير؛  لٌكتاب  اختبار صعب  أول  شكل 
الدولة،  طبيعة  وبشأن  الفرعية،  الثقافية  والهويات  واإلس���الم  العروبة  بني  الوطني  االنتماء 
وطرحت قضايا الدولة املدنية، وموقع الشريعة اإلسالمية في صناعة القانون. وبدا أن توافقاٍت 
ُصِنعت -على عجٍل -داخل ساحات الربيع، بني اإلسالميني والعلمانيني، ميكن أَن تكون أكثر 

هشاشة مما نتصور.
فورة  السياسي في  الفعل  التي طبعت  املُجتمعي  وقوة احلضور  الثوري،   مرجعيات احلراك 
الدساتير تذهب في اجتاه األجيال اجلديدة من دساتير احلقوق،  2011، جعلت صياغة  ما بعد 
بتوسيع دائرة حقوق اإلنسان املدسترة، وضمانات حمايتها، واملُشاركة املدنية عبر االنفتاح على 
أشكال جديدة من الدميقراطية املواطنة والتشاركية. كما أن اختالط املطالب السياسية بأصوات 
االحتجاج االجتماعي جعل مسارات الدسترة ُتعنى، أكثر فأكثر، بالسياسات العامة، وتعود، 

أكثر فأكثر، إلى الدساتير /البرامج نفسها.
هنا، حتاول الوثائق الدستورية، حتت ضغط زمن االحتجاج، أن تتقمص جوابًا مفترضًا على 
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إشكاليات املجتمع وقضايا املواطنني االقتصادية واالجتماعية وسؤال "السياسات"، فضاًل عن 
وظيفتها األصلية جوابًا على قضية السلطة وسؤال "السياسة".

)3(
يعود اجلدل من جديد حول الدولة املدنية، كأحد املفاهيم التي شكلت جزءًا من اإلرتدادات 
الفكرية ملوجة "الربيع العربي".نعم لقد كان املفهوم سابقًا بعقود عن أحداث 2011، لكنه ما 

كان ليحظى مبثل هذا اإلنتشار والتداول واحلضور العمومي لوال سياق مابعد الثورات.
حضوٌر يبدو في الواقع كُمواٍز موضوعٍي لغياب مفهوم آخر عن التداول العام ؛ليس سوى:

العلمانية!
العربًي، سوى  الفكر  لساحة  العلمانية  الفكرة  ول��وج  على  ق��رٍن  من  أزي��د  يفض  لم  حيث 
على تكريس إلتباساتها االيديولوجية، و عزلتها كاختيار سياسي، و إذا كانت جبهة احلداثة 
داخل خريطة التيارات الفكرية العربية املعاصرة، لم جُتمع على تبنيها كإحدى مقومات النهضة 
املمكنة، إما بدعوى انها فكرة مستوردة )برهان غليون(، أو أنها ليست مطابقة للحاجة التاريخية 
العربية، مثل مطلبي الدميقراطية والعقالنية )عابد اجلابري(، فان الرهان على مسار "علمنة 
موضوعية صامتة"قادرة على فرض طابع "الزمنية"على الدولة الوطنية، قد تعرض بدوره لفشل 

ذريع!
تصاعد  ايقاع  على  تعيش  العلمانية،  مشروع  عن  املنافحة  الفكرية  اجلهود  ماجعل  وه��ذا 
التقليد واحملافظة واإلسالم السياسي داخل املجتمعات العربية، سياق جعل العلمانية تصبح 

بتعبير جورج طرابيشي كلمة "رجيمة"في سوق التداول املفاهيمي العربي.
و رمبا مثل هذا الوضع، هو الذي قد يكون جعل التيارات التقدمية، داخل ساحات التغيير 

العربية، تشاطر التيارات اإلسالمية شعار الدولة املدنية.
شعار يحفظ للعلمانيني دفاعهم عن مجال سياسي بشري، و وضعي، تسوده النسبية وشرعية 
للعلمانية، و يجسد خطوة مهمة في إطار  املباشرة  الدعوة  العام، و يجنبهم صدامية  اإلقتراع 

مراجعات وتكيف الفكر السياسي للحركات اإلسالمية، مع متطلبات تدبير الشأن العام.
لذلك ميكن قراءة مطلب الدولة املدنية على ضوء السياق السياسي، كمفهوم توافقي تعزز 

في ظل مالبسات تقارب العلمانيني واإلسالميني داخل ساحات الربيع العربي.
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على أن اإلختبار األول لهذا التوافق كان هو حلظة كتابة دستور "أنظمة"مابعد الربيع العربي، 
الشريعة في عملية  بالدين، و موقع  الدولة في عالقة  الهوية، و توصيف  حيث برزت قضايا 

صناعة القوانني، إحدى أسئلة دستورنية الربيع العربي!
وهنا فإن التعاطي الدستوري مع هذه القضايا، تغير بني حاالت الهيمنة االيديولوجية، و 

الغلبة السياسية أو التسوية التوافقية.
لقد رتبطت صياغة دستور اجلمهورية الثانية أو دستور الثورة املصرية، عام 2012، بسياق لم 
يسمح بانتصار فكرة صنع الدستور ضمن مقاربة إستراتيجية ومجتمعية، إذ مت تغليب التدبير 

التكتيكي ملا أسمته البالغة السائدة أنذاك مبعركة الدستور.
ولعل هذا املنطق هو الذي ساعد، بالنسبة لبعض الباحثني، القوى املهيمنة في مشهد ما 
ح��ول املكتسبات الظرفية التي تأمل حتقيقها من الدستور، وهنا  التفاوض  على  يناير   25 بعد 
الدولة  مبقومات  اخلاصة  امل��واد  على  السلفي،  التيار  اإلسالمية، خاصة  القوى  اهتمام  انصب 

واملجتمع، والتي اعتبرتها متس هوية مصر.
كل هذا أنتج دستورًا ُيجسد الهيمنة اإليديولوجية، وُيرسخ جتسيدًا للوثيقة الدستورية املثقلة 

باخلطابات واللغة األخالقية والهواجس الهوياتية.
هذا  اعتبار  ميكن   ،2014 املصري  الدستور  وثيقة  أنتج  ال��ذي  السياسي  القوى  مبيزان  عالقة 

األخير كمحاولة لتعطيل اإلدعاءات الهوياتية التي جاء بها دستور 2012. 
فاملؤكد أن الطابع اجلوهري للدستور املصري الثاني بعد الثورة، يبرز أساسًا من خالل إعادة 
النظر في املواد املتعلقة بالهوية والتي جاء بها الدستور املعطل، سواء بتأثير من احلالة السياسية 

كما بعد ثورة 25 يناير أو يضغط كبير من أنصار التيار السلفي.
وهكذا مت إلغاء الصياغة املثيرة للجدل التي تضمنها دستور 2012 والتي تشترط أن ُيستشار 

األزهر في املسائل املتعلقة بالشريعة اإلسالمية.
الشعب  ك��ون  على  ينص  أن  ع��وض  ال��ذي  األول  الفصل  تغيير صياغة  ذل��ك سيتم  وقبل 
املصري جزء من األمتني العربية واإلسالمية، أصبح ُيعرف الشعب املصري كجزء من األمة 
العربية )حيث( يعمل على تكاملها ووحدتها، معتبرًا أن مصر جزء من العالم )وليس األمة( 
اإلسالمي، تنتمي إلى القارة اإلفريقية، وتعتز بامتدادها األسيوي، وتسهم في بناء احلضارة 
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اإلنسانية.
واختفى التنصيص الواردة في املادة السادسة من الدستور االول ملابعد الثورة، والذي يتحدث 

عن الدميقراطية والشورى كمقومتني للنظام السياسي.
م��ن اللغة  الكثير  م��ن  السابق  الدستور  ج���ردوا  دس��ت��ور2014،  ف��إن صائغي  اللغة  م��ن حيث 
االجتماعية واألخالقية املتحفظة، وحتى عندما يحضر هذا الطابع اللغوي فإنه يبدو رمزيًا أكثر 

مما هو قانوني.
هل مع كل التعديالت، ميكن اعتبار دستور 2014، دستورًا للدولة املدنية؟

أغلبية  أنها ذات  ُيفترض  والتي  أن جلنة اخلمسني،  يعتبر  فالبعض  ليس مؤكدًا،  اجل��واب 
مدنية، قد ضحت بالدولة املدنية مقابل تعديالت متوسطة ألهمية تناسب موقفها من التيار 
"اإلخواني" وإنها في املقابل لم تعمل سوى على دسترة "الدولة العميقة "، واضعة مفهوم 

الدولة املدنية نفسه -كمقابل هذه املرة حلكم العسكر- موضع تشكيك.
وضمن منطق بعيد عن مقاربتي الهيمنة أو الغلبة، مت تدبير امللف الدستوري في جوابه على 
األسئلة امللتهبة حول الهوية، ومآل الدولة املدينة، وعالقة الشريعة اإلسالمية بالقانون، في 

احلالة التونسية بكثير من روح التسوية والتوازن.
هكذا زاوج الدستور التونسي في توصيفه للدولة، بني اعتبارها من جهة دولة حرة، مستقلة، 
ذات سيادة، اإلسالم دينها، والعربية لغتها، واجلمهورية نظامها، وبني اعتبارها من جهة أخرى 

دولة مدينة، تقوم على املواطنة وإرادة الشعب، وعلوية القانون.
الدولة املدينة هنا تعني مبنطوق ديباجة هذا الدستور، الدولة حيث احلكم للقانون والسيادة 
الفصل بني  مبدأ  وعلى  احل��رة  االنتخابات  بواسطة  السلمي على احلكم  التداول  عبر  للشعب 

السلطات والتوازن بينها.
ومن جهة  للدين،  راعية  الدولة  من جهة  يعتبر  آخ��ر،  مقتضى  في  التوازن سنجده  نفس 
أخرى كافلة حلرية املعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة حلياد 

املساجد ودور العبادة عن التوظيف احلزبي.
كشعار  املدنية"  "الدولة  مفهوم  موضعة  ودساتيرها،  العربية  الثورات  -إذن-  أع��ادت  لقد 
مرحلي يسمح بتوافق اإلجتاهات االساسية داخل كل من اإلسالميني والعلمانيني، والواقع أن 
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الطابع التكتيكي والسياسي ملضمون " الدولة املدنية "، سيبرز قابليته الكبيرة للتأويل، خاصة 
من طرف بعض تيارات اإلسالم السياسي والتي دافعت مثاًل عن تصور الشيخ القرضاوي الذي 

حتدث على "الدولة املدنية باملرجعية اإلسالمية".
وهنا فإن هشاشة املضمون السياسي الذي مت إعطائه لهذا املفهوم، ترجع في نفس الوقت 
إلرتهانه مبعطيات السياق السياسي، خاصة مع بعض املآالت غير السعيدة لوحدة "النضال 

امليداني"بني اإلسالميني والعلمانيني، في حلظة "الساحات العمومية".
وهو ما يجعل األسئلة العميقة حول عالقة الدين بالسياسة، و احلداثة السياسية واإلصالح 
الديني واملواطنة، تعود لتظهر من جديد، كاشفة احلدود التي يحملها مفهوم "الدولة املدنية " 

نفسه.
في نهاية التحليل فإنه من املهم التأكيد على أن قابلية هذا املفهوم لتشكيل أرضية توافقية 
منطق  -بعيدًا عن  تلغي  أن  يجب  والعلمانيني، ال  اإلسالميني  بني  ممكنة  سياسية/دستورية 
التسويات-احلاجة الفكرية لتجديد واستمرار الترافع من أجل العلمانية كأفق تاريخي ملصاحلة 

العرب مع احلداثة. 
)4( 

إذا كانت مدنية الدولة قد شكلت عقدة النقاش الذي إستغرقته املرحلة التأسيسية ملابعد 
الثورات، في موضوع الهوية، فإن الُسلطة التنفيدية قد شكلت باملوازاة مع ذلك عقدة النقاش 

في موضوع نظام احُلكم.
احلرجة  بأسئلته  الثقافي،  الدستور  قلق  العربي"  "الربيع  داخل دستورانية  تعايش  وهكذا 
حول إعادة تعريف املجموعة الوطنية، و إشكاليات اإلنتماء، وعالقة الدين بالدولة، وقضايا 
احلقوق الثقافية، مضاٌف إليه توتر الدستور السياسي، باجلدل الكبير حول إختيار طبيعة النظام 

السياسي ملابعد الثورة.
لقد كان على الُنخب العربية أن تعيد إنتاج جدل - كان يبدو كالسيكيًا وُمتجاوزًا - حول 
املرة  هذه  لكن  املُختلطة،  أم  البرملانية  أم  دميقراطية:الرئاسية  وأكثرها  السياسية  النظم  أفضلية 
بشكل بعيد عن أن يتعلق األمر مبجرد قناعات أكادميية متقاطعة، فوراء كل إختيار كانت تبدو 
بوضوح رهانات الفاعلني السياسني وتقديراتهم الظرفية وتقييمهم الذاتي حلجمهم اإلنتخابي 

وحلجم خصومهم.
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لقد عرفت النقاشات بشأن هندسة السلطات، على عكس ما كان متوقعًا، انتصارًا واضحًا 
انحساٍر  مقابل  في  "السلطوية"،  مظاهرها  وتقليم  "الرئاسوية"،  راهن على تصحيح  الختيار 
بنٍي للدعوات البرملانية. وفي حلظات كثيرة، ُقدمت مزايا النظام الرئاسي املُعقلن، أَو حتى شبه 
وال��ذي قد يحمله االختيار  االن��زالق "املُْمكن"،  لتجنب مخاطر  الرئاسي، ضمانًة مؤسسيًة 

البرملاني، من حالة الدولة االستبدادية إلى حالة الدولة الفاشلة.
حجج املدافعني عن تصحيح "الرئاسية العربية"، عوض تبننّي دساتير، تذهب رأسًا نحو 
احلزبي  النسيج  بضعف  اإلق���رار  م��ن  انطلقت  "محافظة"،  مقاربة  تضمنت  برملانية،  صيغة 
وهشاشة الثقافة السياسية، الضرورية لنجاح األنظمة البرملانية، ثم عرجت على ما قدرت أنه 

حاجة اجتماعية عميقة لدى الشعوب العربية، للتماهي مع قيادة سياسية/ شخصية قوية. 
وه��ك��ذا ش��ك��ل ه���ذا ال��ن��ق��اش ف��رص��ة إلخ��ت��ب��ار احل��ج��ج امل��ت��ب��ادل��ة دف��اع��ًا ع��ن ك��ل إخ��ت��ي��ار من 
احلاجة  إستحضار  إلى  البرملانية  احلكومة  نظام  أجل  املترافعون من  اإلختيارات، حيث ذهب 
الرئاسوي  اإلنحراف  مسؤولية  إنطالقًا من  الدستورية،  الهندسة  على مستوى  للقطيعة  املاسة 

الذي عرفته مؤسسات األنظمة السياسية في الوصل إلى حلظة اإلنفجار الكبير لعام 2011.
بل إن اإلختيار البرملاني كثيرًا ما مت تقدميه - خاصة من طرف الفاعلني القادمني من معارضات 

صعبة للسلطوية- كآلية مؤسساتية لعدم تكرار اإلنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
في املُقابل فإن املدافعني عن اإلختيار الرئاسي أو املختلط، إنطلقوا من ضرورة احلرص على 
تفادي إختصار الدميقراطية في النظام البرملاني، ومن نفي مسؤولية اإلختيار الدستوري الرئاسي 
في إنتاج حالة العطب املؤسساتي واإلستعصاء الدميقراطي العربي، معتبرين أن ضعف البنى 
والتقاليد احلزبية، و طبيعة الثقافة السياسية السائدة، ومخاطر التحول اإلنتقالي الهش، كلها 
عوامل ترجح لديهم احلاجة الى نظام سياسي يقوده رئيس بصالحيات قوية، في حدود ما تقره 

مبادئ املساءلة السياسية و الرقابة الدميقراطية.
)5(

أساسيني  هاجسني  احُل��ك��م،  نظام  ب��اب  في  ومصر،  تونس  دساتير  صياغة  في  حتكم  لقد 
واملؤسسات، عبر  السلط  ت��وازن  في  الفادحة  باحلرص على معاجلة اإلختالالت  األول  يتعلق 
محاولة إعادة التوازن لعالقة كل من احلكومة والسلطة التشريعية مع الرئيس، بشكل يسمح 
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من جهة بخروج احلكومة من ظل الرئيس وحتولها الى شريك فاعل، و من جهة بحل إشكالية 
الالمسؤولية السياسية للرئيس أمام البرملان.

عن  التنفيذية،  السلطة  داخل  الصالحيات  إنتشار  إع��ادة  مبحاولة  إرتبط  الثاني،  الهاجس 
طريق " أنسنة" وحتجيم الصالحيات التنفيدية للرئيس، و تقوية قائمة الصالحيات املستقلة 
الرئيس  بني  التنفيدية  السلطة  تقسيم  من  منط جديد  تكريس  مت  احلكومة،  عليها  تتوفر  التي 

واحلكومة
 في النهاية فإن التفاوض وإعادة التفاوض حول نظام احلكم بني فاعلي مشهد مابعد الثورات، 
سمح بإنتاج نظام دستوري ُمختلط بتونس، يتأسس على تقسيم للسلطة بني صالحيات ذات 
طابع سيادي وثمتيلي للرئيس، وبني صالحياتئ تدبيرية للحكومية تهم السياسات العمومية 

غير ذات العالقة بالدفاع واألمن القومي واخلارجية.
و بإنتاج نظام دستوري رئاسي ُمعقلن في مصر، إحتفظ فيه الرئيس بُقبعتي رئاسة الدولة 
والسلطة التنفيدية في نفس األن، وإذا كان ال يتأسس على نفس التقسيم الواضح للصالحيات 
التنفيدية في احلالة التونسية، فانه يحاول أن يعيد التوازن لنظام رئاسي شهد إنحرافات رئاسوية 
كبرى، عبر عقلنة صالحيات الرئيس ونقل احلكومة من حالة الشريك الثانوي الى وضع أكثر 

تقدمًا.
من  الدسترة،  مخاضات  البلدين خالل  في  السياسية  واألح��داث  املواقف  تركيب   إعادة 
شأنه أن يوضح الطبيعة التوافقية لنظام احلكم الذي مت إقراره في تونس، و الذي يبدو من خالله 
حجم التنازل الذي قدمته مثاًل حركة النهضة التي تشبتت في البداية بفكرة نظام احلكومة 
البرملانية القوية والرئيس احملدودة صالحياته، في مواجهة متسك ممثلي القوى الليبرالية واليسارية 

بالنمودج الرئاسي.
أما في مصر فاملالمح الكبرى لنظام احلكم لم تتغير كثيرًا بني دستور 2012، و دستور 2014، 
و هو ما يعني كما الحظ الباحثون ؛أن شكل النظام الذي كان موضوع توافق بني اجليش وممثلي 
2012، هو نفسه الذي شكل أرضية  العميقة من جهة واإلخ��وان من جهة أخرى عام  الدولة 
التوافق اجلديد بني اجليش وممثلي الدولة العميقة من جهة وأعداء اإلخوان من جهة أخرى عام 

.2014
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هل شكلت الدساتير، في زمن الربيع العربي، تدوينًا لروح الثورات، أم كتابة لتسويات اليوم 
التالي للثورة؟هل الدستور العربي اجلديد هو الدستور الذي يستحق "العربي اجلديد"الذي بزغ 

في ربيع 2011؟ أسئلة يقدم اجلواب عنها العديد من مسالك قراءة الدساتير اجلديدة.
)6( 

تنهض "دستورانية الربيع العربي"على إمكانية قراءة الُنصوص الدستورية املُنتجة، بعيدًا 
عن كونها إعالنات عن الهوية اجلماعية أو مواثيق لتوزيع السلطة أو صكوكًا للحقوق، كدساتير 
للسياسات العمومية، باملعنى الذي حتاول فيه بغض النظر عن طبيعتها املعيارية، أن ُتقدم نفسها 
كذلك كجواب على فورة اإلحتجاج الشبابي واجلماهيري والشعبي التي جسدتها اإلنفحارات 

الثورية لعام 2011.
هكذا يشكل الدستور املصري لعام 2014، حالة مدرسية لنا ميْكن املُغامرة بتسميته "دستورًا 
للسياسات العامة"، حيث جتاوب النص القانوني اآلسمى مع سياقه اإلحتجاجي، ومع فورة 
الطلب اإلجتماعي الذي تسارع مع تأثير التحوالت االقليمية، و هو ما جعل صياغة الدستور، 

تعود بقوة الى تبني نفٍس برن�امجٍي، طبع أجيال قدمية من الدساتير العربية والغربية.
التدخلية  بنزعتها  الناصرية  ال��دول��ة  ث��رات  على  إستند  امل��ص��ري  ال��دس��ت��ور  أن  هنا  والش��ك 

وبدستورها البرناَمِجُي الطابع و"اإلشتراكي" األسلوب.
الدستور التونسي، من جهته، كذلك يسمح باإلنتصار لفرضية أثر اإلحتجاج اإلجتماعي 
والسياسي على الصياغة ذات النفس البرنامجي، واحلريصة على تدوين جزٍء من اإللتزامات 

اإلقتصادية واإلجتماعية للدولة وحتديد اإلطار املرجعي العام لتدخالتها وسياساتها.
باحلرص  الدولة  ملزمًا  الوطن،  بناء  في  فاعلة  كقوة  للشباب  كاماًل  أف��رد فصاًل  أنه  خاصة 
على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته والعمل على حتمله املسؤولية وتوسيع 

إسهامه في التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والسياسية.
إن إستعراض ماميكنه توصيفه بدستور السياسات، داخل الوثائق التأسيسية ملرحلة مابعد 
إنفجارات 2011، يوضح كثافة اإللتزامات التي يضعها الدستور على عاتق الدولة واحلكومات في 
مجال السياسات بأبعادها اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية، و من جهة أخرى يبدو اإلهتمام 
أكثر تركيزًا على اجلوانب اإلجتماعية سواء من خالل سياسات األسرة، سياسات املساواة، 
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سياسات احلماية االجتماعية والتغطية الصحية، سياسات التعليم والبحث اجلامعي..
والواقع أن هذه الكثافة جتعلنا، مثاًل في حالة الدستور املصري، نتجاوز وضعية الدستور الذي 
يحدد اإلطار القيمي واملرجعي واملذهبي للسياسات العمومية، الى مايشبه تصريحًا للسياسة 
العامة او برنامجًا حكوميًا أو حتى قانونًا للميزانية السنوية، فاملادة 18 من الدستور املذكور تلزم 
الدولة بتخصيص ما ال يقل عن 3% من الناجت القومي اإلجمالي، لإلنفاق احلكومي في مجال 
امل��ادة 19 الدولة بتخصيص ما ال يقل ع��ن4% من ذال��ك الناجت لالنفاق في  الصحة، فيما تلزم 
مجال التعليم، ونفس الصيغة جندها عندما يتعلق األمر باإلنفاق العمومي في مجاالت التعليم 

اجلامعي)2%(، و البحث العلمي)%1(.
لكن السؤال الضروري هنا ؛هو هل لهذه الكثافة معنى؟وهل ثمة فكرة مركزية ناظمة لكل 

هذه اإللتزامات واحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية؟
ساهمت في الواقع، احلالة الثورية التي شهدتها بلدان الربيع العربي، في سياق إنفجارات 
2011، في عودة "يوتوبيا" املساواة والعدالة الى املخيال السياسي اجلمعي للشعوب التي ربطت 

بني الثورة وبني "الِعيْش"و الكرامة.
الثوري، فان إسهام نشطاء  اليسار عمومًا في هذا احل��راك  لعبه  الذي  املتواضع  ال��دور  ورغم 
مدنيني منفتحني على دينامية احلركات اإلجتماعية العاملية في النقاش العام، جعل جزءًا من 
املطالب التأسيسية يرتبط بفكرة الدستور اإلجتماعي، والدستور املُفصل، املُستوحى من دساتير 

اجليل الرابع.
واإلجتماعية،  اإلقتصادية  احلقوق  فعلية  النقاش حول مدى  التي جعلت،  الدساتير  هذه 
شبه متجاوز، إذ أن احلماية القضائية لهذه احلقوق حتولت بشكل كبير، بغض النظر عن الطبيعة 
اإليجابية للحقوق اإلجتماعية، إنطالقًا من األسلوب اجلديد املستعمل في هذه كتابة الدساتير 
"اإلجتماعية"، واملتميزة بالكثير من التدقيق والتفصيل، مما يجعلها تتجاوز أزمة اخللل الذي 
طاملا إتسمت به الصياغة الدستورية لقيم العدالة التوزيعية، و عدم وضوح القواعد الدستورية 

الضامنة للحقوق واحلريات اإلجتماعية وحتقيق املساواة
إن مساءلة دساتير الربيع العربي، على ضوء اإلطار املعياري لدساتير اجليل الرابع، يجعل 
هذه الدساتير رغم ظغط فكرة العدالة االجتماعية، داخل سياق الثورات، وبالرغم من كثافة 
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اإللتزامات اإلجتماعية التي وضعتها هذه الدساتير على عاتق الدولة، بعيدة عن متثل فكرة 
دساتير احلماية اإلجتماعية، ومفتقدة رغم نفسها اإلجتماعي للروح الناظمة وللفكرة املركزية 
املُعبرة عن تصور إجتماعي/إقتصادي ُمنسجم، حيث كثيرًا ما يغلب مايسميه األستاذ سمير 
بعض  تذييل  م��ن  المينع  وال���ذي  املتناقضات،  ب��ني  املُضلل  النصي  "التهجني  بطابع  مرقص 

النصوص بكلمات حول العدل دون الدخول في تفاصيل البنية القانونية، "
واضحة  ومذهبية  فكرية  مرجعية  بوجود  توحي  ال  السياسات"  "دستور  أن صياغة   ذلك 
ومنسجمة، حتدد اإلطار العام للتدخل اإلقتصادي واإلجتماعي، و هو ما يجعل مثاًل بعض 
الباحثني يتحدثون غن غياب الهوية اإلقتصادية للدستور املصري لعام 2012، و هي مالحظة ال 
شك أنها تنسحب، نسبيًا، كذلك على دستور عام 2014، رغم أن جلنة صياغته حرصت على 
نوٍع من التنقيح "اإليديولوجي" لدستور 2012، الذي ظل يحتفظ، على مستوى املعجم، ببعض 
تأكيد بعض مواده على فكرة التخطيط  1971، من خالل  الفلسفة "اإلشتراكية"لدستور  بقايا 

مثاًل، و هي املواد التي أُعيدت كتابتها في الدستور املصري اجلديد. 
والشك أن األمر يعود في نهاية األمر الى طبيعة موازين القوى التي حكمت عملية صياغة 
هذه الدساتير، خاصة في عالقة القوى السياسية داخل مشهد مابعد الثورة، مع فكرة العدالة 
احلكم  ونظام  الهوية  مسألتي  أولوية  الى  وكذا  االيديولوجية،  تفضيالتها  وطبيعة  اإلجتماعية 

على سؤال طبيعة النظام اإلجتماعي واالقتصادي املأمول.
حيث أن العديد من الباحثني إنتبهوا الى أن السياق العام أسهم، مثاًل في احلالة املصرية، 
التعاقد اإلجتماعي  بتوافقات سياسية تكتيكية بعيدة عن منطق  إنتاج دساتير محكومة  في 

البعيد املدى.
)7(

وحقوق  احلريات  وإح��ت��رام  القانون  لعلوية  الدولة  بضمان  التونسي،  الدستور  توطئة  أق��رت 
اإلنسان وإستقاللية القضاء واملساواة في احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني واملواطنات، 
السامية، كما أكد  الكونية  بالقيم االنسانية ومبادئ حقوق االنسان  مذكرة بتمسك الشعب 
وإرادة  املواطنة،  على  تقوم  مدنية،  دول��ة  تونس  أن  على  امل��ذك��ور  الدستور  من  الثاني  الفصل 

الشعب، وعلوية القانون.
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وفي نفس السياق حرصت ديباجة الدستور املصري على إعتباره دستورًا يفتح طريق املستقبل، 
يتسق مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، يصون احلريات، يحقق املساواة في احلقوق والواجبات 
دون أي متييز.كما اعتبرت املادة اخلامسة من الدستور املذكور، أن النظام السياسي يقوم على 
أساس التعددية السياسية واحلزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بني السلطات والتوازن 

بينهما، وتالزمهما املسئولية مع السلطة، واحترام حقوق االنسان وحرياته.
وإذا كانت الديباجة السابقة، قد ذكرت مبشاركة املصريني في صياغة اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان، و مبوافقتهم عليه، فإن املادة 93، نصت على إلتزام الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق 

الدولية حلقوق االنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
أما الفصل 20 من الدستور التونسي، فقد أقر بسمو املعاهدات املوافق عليها من قبل املجلس 

النيابي واملصادق عليها، على القوانني، رغم انها تبقى أدنى من الدستور. 
من جهة أخرى خصص الدستور التونسي بابه الثاني، للحقوق واحلريات، حيث إستعرض 
على إمتداد وثيقة حقيقية للحقوق، من خالل ثالثون فصاًل كاماًل )من الفصل 21، الى الفصل 
احلقوق املدنية والسياسية، و  من  بحزمة  والتزاماتها  العترافها  التونسية  الدولة  تكريس   ،)49

للمواطنني  تضمن  الدولة  أن  على  أك��د  كما  والثقافية،  البيئية  و  واإلجتماعية،  اإلقتصادية 
واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية والعامة.

أي  من  االنسان،  مكتسبات حقوق  على حتصني  التونسي،  الدستوري  املشرع  عمل  كما 
تعديل دستوري )ف 49(.

أما الدستور املصري، فخصص بابه الثالث، للتطرق من خالل إثنني وأربعني مادة، للحقوق 
واحلريات والواجبات العامة، )من املادة 51، الى املادة 93(، التي تلتزم الدولة بحمايتها، 

 واعتبر أن النصوص املتعلقة مببادئ احلرية واملساواة، غير قابلة الي تعديل دستوري مالم 
يكن متعلقًا باملزيد من الضمانات )م 226(.

التقدم  الربيع، كذلك من خالل  الدستوري حلقوق االنسان تعزز داخل دساتير  التكريس 
اإلقرار  السياسي، خاصة من خالل  النظام  لطبيعة  الدعامات االساسية  املنجز على مستوى 
اعتبار املواطنة وإرادة  أو  مصر(،  دستور  من   93 )م  الدولة  في  للحكم  كأساس  القانون  بسيادة 

الشعب، وعلوية القانون من مقومات الدولة )ف2 من دستور تونس(.



���

 

رغم أن دساتير ما قبل 2011، ظلت تتضمن العديد من مقتضيات احلقوق واحلريات، فان 
ملبادئ  تكريسها  مستوى  على  ملحوظًا  تقدمًا  املعيارية  الناحية  من  قد شكلت  الربيع  دساتير 
حقوق اإلنسان، لقد أصبحنا من حيث الهندسة العامة لهذه الوثائق أمام جيل الدساتير التي 
هي مبثابة صكوك للحقوق واحلريات، وانتقلت الصياغة نحو مزيد من التدقيق والتفصيل وتقييد 
املشرع العادي في وظيفته كمحدد لضوابط قواعد احلقوق واحلريات، و تعزز هاجس البحث عن 
الضمانات القضائية واملؤسساتية، و تقوت الدعائم األساسية لثقافة احلقوق واحلريات سواء من 
خالل تكريس الفصل بني السلط، أو إبراز أهمية التشريعات الدولية في مجال حقوق االنسان، 

أو االهتمام املتنامي مببدأ دولة القانون، وترسيخ مبدأ املسؤولية وربط املمارسة باحملاسبة.
ملرحلة  املهيكلة  اجلدليات  إح��دى  تبقى  بالدميقراطية،  االنسان  حقوق  عالقة  كانت  وإذا 
اخلروج من السلطوية، فانه على مستوى املمارسة السياسية، يبقى مستقبل احترام املقتضيات 
الدستورية والقانونية التي تكفل احلقوق واحلريات، مرتبطًا أشد اإلرتباط بالتقدم احلاصل على 
للنهوض  تاريخية  فرصة  يقدم  أن  من شأنه  ما  وهو  السياسية،  واملشاركة  الدميقراطية  مستوى 
أحد ضحايا  واحلريات،  احلقوق  ملف  يجعل  ان  املقابل  في  االنسان، كما من شأنه  بحقوق 

اإلرتدادات السلطوية املمكنة في مرحلة االنتقال املعقد نحو الدميقراطية.
)8(

الثورات،  مابعد  مرحلة  داخ��ل  الدستوري  السؤال  موقع  بقراءة  السابقة،  التحاليل  تسمح 
لم  والتي  الدسترة،  عملية  حملتها  التي  واالنتظارات  الرهانات  ن��درك حجم  جعلنا  ما  وه��ذا 
يكن مطلوبًا منها بناء ميثاق سياسي جديد فقط، بل وجدت نفسها في مواجهة العديد من 
وحدود  وتقنيات  وظائف  بطبيعتها،  تتجاوز  التي  والبرنامجية،  والهوياتية  الثقافية  التحديات 

الهندسة الدستورية.
لقد أسهمت حالة عودة السياسة، التي أنتجتها األوضاع الثورية، في البلدان العربية في 
مرحلة مابعد انفجارات 2011، في إرتفاع منسوب الطلب على الدسترة، وفي تضخم املطالب 
املرفوعة في وجه املجالس التأسيسية، مبا في ذلك كثير من املطالب "غير الدستورية"بالطبيعة 

والتعريف. 
هل شكلت الدساتير، في زمن الربيع العربي، تدوينًا لروح الثورات، أم كتابة لتسويات اليوم 
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التالي للثورة؟
هل الدستور العربي اجلديد هو الدستور الذي يستحق "العربي اجلديد" الذي بزغ في ربيع 

2011؟

االجتماعي  للعقد  ومعيارية  وقانونية  مؤسسية  ترجمة   ،2011 مابعد  دساتير  شكلت  هل 
والسياسي اجلديد؟ 

أسئلة يقدم اجلواب عنها العديد من مسالك قراءة مآالت التجربة الدستورية اجلديدة.
 عمومًا فإن املرحلة القادمة؛ مرحلة ما بعد الدسترة سيكون من شأنها أن تدعونا إلى تنسيب 
كثير من األوهام التي عادة ما تصاحب الرهان على آثار سياسية فورية لتغييرات قانونية ومعيارية، 

وإلى إستحضار عدم التطابق النظري والتاريخي بني الدستورانية والدميقراطية. 
اذا كانت التجربة الدستورية التونسية، تبدو حلد اآلن، أكثر إثارة لالهتمام، على مستوى 

طابعها التوافقي، 
و بالنظر لقدرة الفرقاء السياسيني على تغليب قاعدة احلوار والتنازالت املتبادلة، على لعبة 
مصر،  في  الدسترة  مسار  فان  الشارع،  الى  واملفتوحة  احل��ادة  االيديولوجية  التقاطبات  حتويل 
يعيدنا الى املربع األول للتحليل، حيث هشاشة التعاقدات الدستورية ترتبط بالتسويات الظرفية 
واملرحلية بني الفاعلني في مشهد مابعد الثروات، و حيث طاولة احلوار التأسيسي، سواء في 

2012، أو في 2014، لم تتسع لتشمل كل مكونات اخلريطة السياسية الوطنية.

التحول  ملرحلة  الدستوري  التأطير  ك��ون  في  يتجلى  السياق،  ه��ذا  في  املستخلص  ال��درس 
من  ل��ل��خ��روج  وبتكييفه كمسار  ال��ت��ح��ول  ه��ذا  بتحصني  يسمح  ق��د  ال���ذي  ب��ال��ق��در  ال��س��ي��اس��ي، 
السلطوية، بالقدر ذاته الذي قد يصبح نفسه تقنينًا لعودة معلنة للسلطوية، ودسترة "مقننّعة" 

للدولة العميقة.
إن التعاقد الدستوري، اليكفي عادة لتدشني مسار االنتقال الى الدميقراطية، لكنه يبقى 
عملية  بقواعد  االل��ت��زام  على  واالجتماعية،  السياسية  والقوى  النخب  لقدرة  أساسيًا  مؤشرًا 
سياسية جديدة، تنهض على التداول السلمي، و دورية االنتخابات، وفصل السلط، واحترام 

احلقوق واحلريات.
لذلك فان قياس درجات التحول السياسي، ال يرتبط فقط بوجود الدستور كوثيقة سياسية 
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وقانونية في حد ذاتها، بل مبدى استبطان النخب لفكرة الدستورانية، و ملبادئ سمو القانون 
األسمى، و لوظيفة الدستور األصلية في تقييد السلطة.

وهذا مايعني أن اخلروج من السلطوية، بالقدر الذي يتطلب وثيقة دستورية جديدة، بالقدر 
تخرج  دستورية جديدة،  ثقافة  في صيغة  يترجم  وسياسيًا،  ثقافيًا  يتطلب شرطًا  ال��ذي  ذات��ه 

النصوص الدستورية من دائرة الهشاشة والاليقني والتقريبية. 
لذلك سيكون، علينا أن نتذكر كثيرًا، أن أصل العطب العربي يكمن في الطبيعة السلطوية 
لألنظمة، وأن اخلروج من السلطوية مسار طويل ومعقد، يشكل البناء الدستوري أحد مداخله 

املُمكنة وليس ُسدرة منتهاه. 
 إن اجلمهورية العربية "اجلديدة"، بالقدر الذي تتطلب وثيقة دستورية جديدة، بالقدر ذاته 
دستورية جديدة،  ثقافة  في صيغة  ُيترجم  وسياسيًا،  ثقافيًا  العمق-شرطًا  -في  حتتاج  ال��ذي 

ُتخرج النصوص الدستورية من دائرة الهشاشة والاليقني والتقريبية. 
عناصر بيبيوغرافية:)كتب، مقاالت، أوراق بحثية(.

- الكتب:
باللغة العربية:

- نبيل عبد الفتاح "النخبة والثورة: الدولة واإلسالم السياسي والقومية والليبرالية "دار العني للنشر )القاهرة.2013(.
- محمد شريف بسيوني /محمد هالل "اجلمهورية الثانية في مصر ".دار الشروق )القاهرة.2012(.

- عماد الفقي "الدستور..احلالة املصرية: أسئلة وإجابات في ضوء الدساتير املقارنة ".)املنظمة العربية حلقوق اإلنسان.القاهرة.2012(.
- كمال عبد اللطيف"الثورات العربية حتديات جديدة ومعارك مرتقبة"منشورات كلية اآلداب الرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم 61.سنة 2012.

باللغة الفرنسية:
 Azzouzi)A(-Cabanis)A("le Néo-constitutionalisme Marocain à l’epreuve du printemps  -

.arabe"l’harmattan،2011
- املقاالت:

باللغة العربية:
- سمير مرقص "الدساتير وتقدم األوطان..السياقات والتجليات"مجلة الدميقراطية، السنة 14، العدد 53، يناير2014.

العربية احلديثة".مجلة"األكادميية  الدساتير  مقارنة على  تطبيقية  له:دراسة  القضائية  واحلماية  العدالة اإلجتماعية  ملبدأ  الدستورية  بوزيان "القيمة  - د.عليان 
للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية "العدد10.يونيو 2013. 

-كمال عبد اللطيف " اجلدل الدستوري في الراهن العربي" مقال منشور مبوقع "مؤمنون بال حدود.
باللغة الفرنسية.

- Mathieu TOUZEIL-DIVINA, "Printemps et Révolutions arabes: un renouveau pour la séparation des pouvoirs ?", 
Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°143,novembre 2012.

- األوراق البحثية:
- وحدة حتليل السياسات "دستور بالغلبة:نظرة مقارنة بني دستور 2012، ومشروع دستور 2014"، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، يناير 2014.
- فاروق، ياسمني "صنع دستور الثورة املصرية بني العقد اإلجتماعي والتعاقد السياسي"ورقة بحثية منشورة في موقع مبادرة اإلصالح العربي، غشت 2013.

- صبحي، مجدي "اإلقتصاد واحلقوق اإلقتصادية في الدساتير املصرية "دراسة منشورة مبوقع مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية.
- بيومي، محمد "االعالم في الوثائق الدستورية لدول الربيع العربي"أوراق منتدى البدائل العربي للدراسات )القاهرة.أبريل 2014(.

- ناثان براون /ميشال دن "مشروع الدستور املصري يكافئ اجليش والسلطة القضائية "، مركز كارينغي للشرق األوسط، دجنبر 2013.
- عبد املولى، عزالدين "أضواء على التجربة التونسية في االنتقال الدميقراطي "، مركز اجلزيرة للدراسات، فبراير 2013.

- املسعودي، أمينة"اإلصالحات الدستورية في العالم العربي:ما تكشفه رغم محدوديتها "، مبادرة االصالح العربي، يناير2010.
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قي بعض عوائق البحث قي الدني والسياسة 
 

< عزالدين العالم

 أستاذ باحث جامعة الحسن الثاني 

 تسعى هذه الدراسة إلى التفكير في بعض العوائق والقيود املالزمة للبحث قي مجالني ال 
يزاال حلدنّ اآلن موضوع سؤال وصراع، وهما الدين والسياسة.

ة، أذكر منها ثالثة:  تتنّخذ هذه العوائق أشكاال عدنّ
اجلماعية  بالعقلية  أسميه  أن  ميكن  ما  إل��ى  أساسا  تعود  مجتمعي،  طابع  ذات  عوائق   -  

السائدة.
 -عوائق ذات طابع سياسي، تتعلنّق بتأثير الدولة السلطوي على حريات البحث والتعبير في 

دة. بعض املجاالت احملدنّ
الباحثني في  الذي تستعمله شريحة من  املفاهيمي  أو باآلحرى حدود اجلهاز   - عوائق، 

العلوم السياسية بهدف فهم آليات احلقل السياسي والديني.
 قد ميتعض البعض ممنّا قيل على أساس أننّ مجموع العوائق املذكورة، تظل ذات طابع عام 
وفضفاض، ُكتب حولها الكثير، ومتنّت اإلشارة إليها مرارا وتكرارا. اعتراض وجيه...غير أننّ 
ا، باإلشارة إليها هنا، أني سأحتدث عنها انطالقا من خمس حاالت محددة  ما يسمح لي، رمبنّ
ذاتية شخصية.  بسيرة  هنا  األم��ر  يتعلنّق  وال  كباحث.  املتواضع  مساري  في  عشتها شخصيا 
عكس ذلك متاما، أعتقد جازما أننّ ما سأحكيه هو جتربة موضوعية، قد يقتسمها معي بعض 

الباحثني في هذين املجالني.
1- حمظورات البحث يف المجال الديين 

 على خالف ما قد يعتقد الكثير، يبدو أننّ املجتمع أكثر محافظة من الدولة نقسها في مجال 
الدين، وخاصة فيما يتعلنّق بأوامره ونواهيه. ذلك أننّ العقلية اجلماعية السائدة، وفي بعض 
احل��االت، ال تبدي أي تسامح جتاه ما تراه خرقا للقواعد واملمارسات الدينية. من األكيد أننّ 
ات احلياة، ومع  ر باستمرار من عاداته وممارساته ليتالءم، بشكل أو بأخر مع مستجدنّ املجتمع يغينّ
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ذلك، ال مجال للشكنّ في وجود قواعد وأعراف وممارسات يصعب جدا املساس بها.
 ألي شيء ميكن أن نعزَو كلنّ هذا احلضور، وهذه القوة احملسوسة التي يحظى بها الدين في 
ة. غير أننّ هذا ال مينع  املجتمعات العربية ؟ سؤال يصعب حتديد اجلواب عنه لتداخل عوامل عدنّ
من أن جند بعض عناصر اجلواب قي كون “اإلسالم”، بشكل من األشكال، دين “مدني”، 
انغرس منذ زمان قي قلب حياة املسلم اليومية. إننّنا غالبا ما ننسى أننّنا نستبطن “اإلسالم” في 
ة  مظاهر شتى من حياتنا، فنحن نتزونّج ب”عقد نكاح”، ونطلنّق ب”إحسان”، ونرث ب”حصنّ
املعروفة... اإلسالمية  الشعائر  بكل  أمواتنا  ندفن  أننا  كما  األنثيني”،  ة  حصنّ تعادل  للذكر 
وهذا دون أن ننسى تقنني “املعامالت” وضبط “احلدود” اللذان كانا، إلى عهد قريب، حكرا 
ر اإلسالم في أدق تفاصيل احلياة  على الشريعة اإلسالمية. كلنّ هذه املعطيات تبرز مدى جتذنّ
اليومية، إلى حدنّ ميكن معه القول إننّ املسلم يكاد يعيش دينه بشكل ال شعوري، بل وأحيانا 
بشكل دنيوي كما هو احلال في بعض املناسبات الدينية، مثل عيد األضحى أو شهر الصيام. 
واحلال هذه، من الطبيعي أن ال ترى الدولة )أو الدول( اإلسالمية أي مصلحة لها في تكسير 
قواعد وممارسات تضمن لها تلقائيا، ودومنا عناء، تعايشا اجتماعيا، وأمنا نفسيا، وهما شرطان 

أساسيان يستحيل في غيابهما تصور وجود سلطة سياسية.
بأننّ  االعتراف  بدنّ من  واملمارسات، ال  القواعد  قيمة في شأن هذه  بعيدا عن كلنّ حكم   
الباحث  أو عقلية سائدة، حتول في بعض احل��االت احمل��ددة، دون حرية  يغلنّفها من ذهنية  ما 

والكاتب عموما في التعبير عن آرائه.
1- الفكاهة واملقّدس

من  نوعا  تشهد  التي  األخيرة  السنوات  ه��ذه  في  خاصة  بينهما،  اجلمع  يصعب  كلمتان   
التشدد املتزايد قي الدين، وما صاحب ذلك من تصاعد للحركات اإلسالمية، املعتدلة منها 
الثانية  بينما حتيل  والهزل،  والسخرية  ة  واخلفنّ الُطرفة  على  األولى  الكلمة  والراديكالية. حتيل 
على التبجيل واخلشوع والتقدير واالحترام. ولكن، هل يتعلنّق اآلمر فعال بتعارض ال مجال فيه 
ر عشرات  للتصالح؟ أال توجد خيوط واصلة بني الطرائف املسلية والشعائر الدينية؟ وكيف نفسنّ
الكتابات الساخرة حول الكنيسة ورجال الدين في الغرب املسيحي؟ وكيف ميكننا قراءة العديد 

من الدراسات حول “الفكاهة اليهودية”؟
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 وباملثل، ال يبدو هناك تعارض مطلق بني الُطرفة والدين في احلضارة العربية اإلسالمية. 
ويكفي كدليل على ذلك استقراء أمهات املصادر التراثية التي خلنّفها لنا فقهاء وأدباء، أمثال 
اجلاحظ واإلبشيهي وابن اجلوزي والتوحيدي واملعرنّي واملتنبي وأبونواس والتيفاشي...لنتأكد 
رين  هون سهام نقدهم الساخر لبعض رجال الدين من دعاة ومعلنّمني ومفسنّ كيف كان هؤالء يوجنّ
ثني وأئمة ومؤذنني وقضاة وفقهاء، بل وحتنّى “خلفاء” املسلمني أنفسهم، ولنرى أيضا  ومحدنّ
كيف كان هؤالء يسوقون عشرات الطرائف عن صحابة الرسول، بل إنهم لم يكونوا ليجدون 

غضاضة قي االستشهاد برسول الله، وهو القائل: “أنا أمزح وال أقول إال صدقا”.1
 واليوم، ما هي وضعية الفكاهة “اإلسالمية”؟ أطرح السؤال ألني غامرت يوما، مبناسبة ندوة 
دولية حول “اإلسالم واملعيش اإلسالمي”، بالبحث في موضوع “النكتة والدين”. هكذا، 
الدراسات  ببعض  ومستعينا  اإلسالمي،  تراثنا  بها  يزخر  التي  الطرائف  من  بالعشرات  زا  معزنّ
ن من  رت أن أشتغل على “منت” دراسي يتكونّ احلديثة حول الفكاهة املسيحية واليهودية، قرنّ

حوالي خمسني “نكتة” أو ُطرفة تتعلنّق كلها باملجال الديني.
 وكأي باحث، جاهدت من أجل تفكيك محتويات “املنت”، باحثا عن املعنى والالمعنى، 
ح به واملسكوت عنه، محلال ما تعجنّ به الطرائف من استعارات وتوريات...وأخيرا،  منتبها للمصرنّ
أسميته ب”الفضاءات  ملا  أولهما  صت  اثنني، خصنّ محورين  إلى  بحثي  تقسيم  إلى  اهتديت 
الدينية”، مثل اجلنة وجهننّم واملسجد والكنيسة واألضرحة والكتنّاب القرآني...كما خصصت 
ا أسميته ب”الوجوه الدينية”، مثل الفقيه واإلمام واملؤذن واألولياء،  احملور الثاني للحديث عمنّ

دون أن ننسى العديد من الطرائف التي تكون املالئكة والرسل طرفا قي مجريات أحداثها.
 ال يتعلنّق األمر هنا بتفصيل مضامني ما بحثت فيه، ولكن باألحرى اإلشارة إلى الصعوبات 
الكبرى التي واجهتها وأنا أصوغ فقرات بحثي باللغة العربية. فبجهد لغوي كبير، من أجل 
دالالتها،  في  والذع��ة  تكون صريحة  ما  غالبا  التي  الطرائف  أو  النكات  وط��أة  من  التخفيف 
خدش  شأنها  من  مباشرة  صياغة  كل  اجتناب  بهدف  الكلمات  انتقاء  في  شديد  وبحرص 
ن من إنهاء  نت من صياغة احملور األول املتعلق بالفضاءات الدينية، دون أن أمتكنّ املعتقدات، متكنّ
معلم  )أي  املتعلقة ب”الْفقيه”  الفقرات  بعض  اللهم  الدينية،  بالوجوه  اخل��اص  الثاني  احمل��ور 

1  انظر على سبيل املثال: د. شاكر عبد احلميد. الفكاهة والضحك –رؤية جديدة- منشورات »عالم املعرفة« يناير 2003. وخاصة الفصل السابع املتعلق 
ب«الفكاهة والضحك في التراث العربي«.
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الصبيان بلغة اجلاحظ(، وباملؤذن و“الُطلبة”. أما باقي “الوجوه الدينية”، فبدا لي أمر صعب، 
إن لم أقل غير آمن، الكتابة عنه، وخاصة باللغة العربية. والنتيجة أني قررت بكل بساطة أن 

أراقب ذاتي، وأعذل عن جزء مهم من بحثي.
. ذلك أني لم أشارك في الندوة املذكورة   والواقع أننّ رقابتي لذاتي لم تقف عند هذا احلدنّ
مبداخلة “عرجاء” فقط، بل قررت أيضا، وفي أخر حلظة، أن يكون تدخلي باللغة الفرنسية، 

أختبئ بني كلماتها. فما ميكن قوله في املغرب بلغة أجنبية، قد ال ُيسمح به باللغة العربية.1
2- شهر الصيام

في دراسة جماعية بعنوان “اإلسالم املعيش: بحث في القيم واملمارسات الدينية باملغرب”، 
كتب الباحث محمد الطوزي: “ يصعب أن نحصر شهر رمضان، وهو شهر الصيام، في دائرة 
الظواهر الدينية. إذ أننّه واقعة اجتماعية كلية تتجدد سنويا. إننّ صوم رمضان شأن معياري إلى 
حدنّ أننا لم جنرأ على إدراجه مباشرة كسؤال. إذ بدا لنا من املجازفة أن نسأل املغاربة فيما إن 
املسلم  املسلم وغير  الفاصل بني  احل��دنّ  يعتبر  الصيام  وأننّ  أم ال، خاصة  كانوا يصومون رمضان 
)...( وهكذا، فإننّ موقف السلطات العمومية القاضي باعتبار صيام رمضان أمرا مفروغا منه، 
له  املستجَوبني، كما وجد  أغلبية  له صدى عند  العام، يجد  بالنظام  مبثابة مسنّ  وإبطاله علنا 

صدى في اختيارنا حتن عدم طرح السؤال عاريا، واالكتفاء مبدى درجة الصيام التطونّعي.”2 
 أدرجت هذا االستشهاد ألبرز كم هو صعب، إن لم يكن أمرا محفوفا باملخاطر، مساءلة 
م الهائل الذي حققته  بعض القضايا التي تهمنّ الدين اإلسالمي. نعم، ال ميكن أن ننفي التقدنّ
الدراسات املهتمة باإلسالم، وال أن نغض الطرف على الزخم الهائل من األدبيات التي جعلت 
والكاتب  الباحث،  حرية  بحدود  نعترف  أن  إال  ذل��ك  مع  ميكننا  ال  ولكن  لها،  موضوعا  منه 
مة”، وعلى رأسها شهر الصيام الذي ينعدم  عموما، في التعبير عن آرائه حول مواضيع “محرنّ
الدراسة اجلماعية  الباحث حسن رشيق في نفس  “تسامح” كما أوضح ذلك  في شأنه كل 

السابقة الذكر.
ر  أح��رنّ كنت  عندما  عشتها  جتربة شخصية،  تشاركوني  أن  منكم  أودنّ  السياق،  نفس  في   
كتابا، صدر مؤخرا بعنوان “حترير الكالم في جتربة اإلسالم”، أحكي فيه عن عالقتي بالدين 

 Cahiers de recherche ; Centre Jacques Berque N 2 – 2005 ; Rabat :1  انظر ملخصا لهذه املداخلة قي
2  Voir Mohamed El Ayadi, Hassan Rachik ; Mohamed Tozy “L’islam au quotidien –Enquête sur les valeurs et les pratiques 
religieuses au Maroc- Editions Prologues 2007 
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اإلسالمي.
أزال. ففي فترة  التي عشتها وال  املتعددة   يطرح هذا الكتاب1 بشكل عام وجوه اإلس��الم 
الطفولة، عشته بشكل تلقائي، عفوي و”ثقافي” )باملعنى األنتربولوجي للكلمة(. وفي مرحلة 
را للشعوب وضدنّ العقل، وفي مرحلة الحقة )قد تكون  املراهقة، رفضته وخاصمته باعتباره مخدنّ
مرحلة النضج( أصبح اإلسالم عندي موضوع بحث وسؤال واستقصاء. ال يتعلنّق األمر هنا، 
ة أخرى بشرح مضامني كل مرحلة، ولكن فقط اإلش��ارة إلى مدى إحساسي بحريتي في  مرنّ
ث عن إسالم “ثقافي” طبع طفولتي، أو عن إسالم أصبح “موضوع بحث”  الكتابة، وأنا أحتدنّ
ة في  في دراستي باجلامعة كطالب وتدريسي فيها كأستاذ. مقابل ذلك، عانيت صعوبات عدنّ
ا كان يخاجلني من  التعبير عن رفضي لإلسالم وخصامي معه في فترة مراهقتي، وخاصة عمنّ
انتقاء  في  بذلته  ال��ذي  املجهود  كل  من  الرغم  وعلى  الصيام.  شهر  تخصنّ  وأحاسيس  أفكار 
را أمام أوراقي، وجسدي في حالة توقف،  ة جتربتي، كنت أراني مسمنّ كلماتي علنّني ألنينّ حدنّ
أراقب  أننّ احلذر من طبعي، قررت مرة أخرى أن  مترددا في مواصلة كتابتي...وأخيرا، ومبا 
ذاتي، وأنشر حكايتي ناقصة في كتاب مبتور ممنّا ال يقلنّ عن عشر صفحات أحكي فيها عن 

عالقتي بهذه “الشعيرة” الدينية. 
 سوف يكون من السخافة أن يحصر املرء املوضوع في أداء هذه الفريضة من عدمه. فأنا أحتدث 
ر الكاتب طيلة كل هذه الصفحات  ا يفوق العشر صفحات، ومن غير املعقول أن يكرنّ هنا عمنّ
أدائ��ه لهذه الشعيرة أو إهماله لها. املوضوع أعمق من فعل  التقريرية التي تؤكد  نفس اجلملة 
ى ضرره، إن حصل هناك ضرر،  يؤول أمره في نهاية املطاف إلى عالقة العبد بخالقه، وال يتعدنّ

صاحب الفعل نفسه، متاما كتارك الصالة، على حدنّ تعبير فقهاء اإلسالم. 
3- القانون العام اإلسالمي !

 من بني األشياء التي تثير االستغراب في اإلنتاج الثقافي العربي، الكمنّ الهائل من الكتابات 
ف��ي اإلس���الم، فهو مطلق وكامل  ت��رى أن ال ش��يء ينقص  وال��ت��ي  التي تراكمت منذ ع��ق��ود، 
ن كل األشياء. فيه كلنّ احلقوق والواجبات، القانون واملؤسسات، الدميقراطية  مكتمل، يتضمنّ
رون، بل وحتنّى  ه به دعاة ووعاظ ومبشنّ واحلريات...قد يكون مثل هذا الكالم مفهوما حني يتفونّ

1  عزالدين العالم: حترير الكالم في جتربة اإلسالم. منشورات «دفاتر سياسية» 2008 الرباط.
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ا وأن ينطق به مثقفون  حركيون سياسيون، ال همنّ لهم في البحث والسؤال وال هم يحزنون. أمنّ
وباحثون وجامعيون، فذاك حقا مدعاة لالستغراب.

دين رافضني ألسس احلضارة احلديثة، وما يأتي منها، بل   ال يتعلنّق األمر هنا مبفكرين متشدنّ
يشمل أيضا عددا من املفكرين والباحثني الذين يستنيرون مببادئ العقل احلديث. فبعضهم، 
يتلكأ  ت��راه  احلديثة،  الدولة  ومقومات  العلمية  للنهضة  الغربي  األس��اس  على  يؤكد  ك��ان  وإن 
ويداهن حني يتعلنّق األمر بالتجربة العربية اإلسالمية، فيلفق أقواال، من هنا وهناك، مفادها 
العربية  احلضارة  مات  ومقونّ التحديث  مات  مقدنّ بني  تعارض  كل  وانتفاء  تناقض،  أي  غياب 

اإلسالمية، وفي ذلك خلط ال يجوز ملن يكون البحث والتفكير مهنته.
رون وباحثون بعشرات اآليات   ما سرنّ هذا اخلطاب التبريري؟ وكيف يحدث أن يستشهد مفكنّ
القرآنية، جنبا جلنب، مع نصوص منتقاة من كتابات »جون لوك« و«إعالنات حقوق اإلنسان« 
ليقولوا لنا أننا مثلهم، إن لم نكن سبقناهم في مجال »الدميوقراطية« و«حقوق اإلنسان« منذ 
زمان وزم��ان؟1 وملاذا هذا اخللط القاتل بني إسالم معياري، ظلنّ املسلم، وال يزال، يحلم به، 

وإسالم تاريخي، هو الوحيد الذي ميكن للباحث أن يستقرئ معطياته؟ 
العام اإلسالمي«.  القانون  إلى  أدرنّس مادة بعنوان »مدخل  أن  2004، كان علنّي   في ستة 
كطالب  العام  القانون  لشعبة  أنتمي  باألمس  كنت  أن��ي  لهما  أونّ لسببني:  العنوان  ه��ذا  أثارني 
كل  ر  أتذكنّ باحث.  كأستاذ  اإلسالمي  السياسي  بالتراث  أهتمنّ  اليوم  أني  وثانيهما  جامعي، 
فروع القانون العام التي درستها كطالب بكلية احلقوق، فال أجد فيها أثرا لإلسالم، وأستعرض 
الع عليها كأستاذ باحث،  نت من االطنّ أمامي مئات النصوص السياسية اإلسالمية التي متكنّ
فال أجد أثرا ألي قانون عام. وتساءلت كيف تسننّى للبعض اجلمع في عبارة واحدة بني ما ليس 
رات حتمل  ن أساتذة جامعيون، في زمن قياسي، من إصدار ُكتب-مقرنّ مبجموع؟ بل، وكيف متكنّ

عنوان »املدخل إلى القانون العام اإلسالمي«؟
في  مفرط  دمياغوجي،  إثباتي،  خطاب  كل  حتاشى  على  حرصا  أكثر  أصبحت  أن��ي  ومب��ا   
إيديولوجيته، وتافه بتبريريته، ما كنت ألدرنّس طلبتي تشريعات بعض الفقهاء »املدنية« معتبرا 
إياها قواعد سياسية، وما كنت ألستعرض أمامهم أحالم بعض الفالسفة املسلمني وأمانيهم 

1  انظر على سبيل املثال الكتاب الذي أصدره عابد اجلابري بعنوان »الدميوقراطية وحقوق اإلنسان«
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باعتبارها قواعد عامة، كما نأيت عن نفسي أن أقرأ عليهم نصائح وأخالقيات مؤرخني وأدباء 
القانون  رأسها  وعلى  العامة،  القوانني  أننّ  أع��رف  وأن��ا  اإلس��الم��ي،  السياسي  االستبداد  ر  تبرنّ
ر لي أن أُدرنّس هذه املادة  الدستوري، تسعى لضبط سلوك الدولة وتقنني مؤسساتها. هكذا ُقدنّ
سنة بكاملها ألبرز، من خالل نصوص ووقائع ومقارنات، أن ال وجود لشيء ميكن أن أسميه 

حقا »قانونا عاما إسالميا«1. 
2- حمظورات البحث يف المجال السيايس 

السياسية  العلوم  مباشر، وضعية  الثاني هو، بشكل غير  احمل��ور  ث عته في هذا  ما سأحتدنّ  
العروي:  الله  عبد  يقول  الباحثني.  من  العديد  بشهادة  ة  وهشنّ متعثرة  وهي وضعية  باملغرب. 
»إننّ العلم الذي يبحث في اجتماعيات الدولة، أي علم السياسات مهجور في مجموع البالد 
نّما أجنز من دراس��ات في هذا املجال متنّ في إطار معاهد أجنبية.«2، ويضيف في  العربية، وإن 
مكان آخر: »إن املسؤولني العرب يشمئزون من كل بحث موضوعي – في نطاق ما تعنيه الكلمة 
في العلوم اإلنسانية- حول أصول سلطتهم ووسائل نفوذهم«، ثم يتساءل: »هل تقبل األنظمة 
العربية أن تدرس بكيفية موضوعية حسب املناهج التقديرية احلديثة، ال في معاهد أجنبية بل 
في مؤسسات وطنية؟ أن ُتدرس األوضاع السياسية العربية علميا في اخلارج شيء، وأن ُتدرس 

في الداخل شيء آخر...«3 
 ومن وجهة أخرى، يالحظ عبد الله ساعف أننّ علم السياسة في املغرب ضعيف، وإنتاجه 
هزيل، ومضمونه غير متبلور بشكل واضح ومستقل.... وعن الفترة األخيرة، يالحظ نفس 
الباحث أننّ املغرب شهد إنتاجا سياسيا ال بأس به، غير أننّه يظل ضعيفا، وفي ارتباط وثيق 
بالعمل اجلامعي –األكادميي، إضافة إلى أننّه في الغالب األعم لبس لباسا قانونيا شكليا، أو 

أنه اهتمنّ مبجال »العالقات الدولية«...4
 ال وجود لهذا العلم إذن مبعناه املؤسساتي، وليس أمرا غريبا أننّ يكون علم السياسة باملغرب 
علما »مهاجرا«، ليس فقط باملعنى املكاني، بل، وعلى اخلصوص نحو مجاالت معرفية أخرى. 

لت وقائع هذه التجربة في كتاب »حترير الكالم في جتربة اإلسالم«. م - س 1  سبق لي أن فصنّ
2  عبد الله العروي: مفهوم الدولة ص 145 املركز الثقافي العربي 1981

3  نفس املرجع
4  Voir Abdallah Saaf « Images politiques du Maroc » p 11 /17 Rabat 1987 Voir aussi « Politique et savoir au Maroc » p 
117/141 Rabat. 
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ل، كما أشار إلى ذلك محمد الطوزي إلى »مؤرخ«  فلكي يعيش »عالم السياسة«، فإننّه تارة يتحونّ
للوقائع واملؤسسات، وأخرى إلى »مؤرخ« لألفكار...)األطروحات اجلامعية املغربية في العلوم 
ح الباحث حسن رشيق كيف أننّ هذا العلم تتقاسمه  السياسية تؤكد ذلك(1. ومن جهته، يوضنّ
األساس  املسلنّمة  تبقى  معا،  احلالتني  في  “و  والتاريخ.  األنتربولوجيا  هما  أساسيتان  نزعتان 
بدنّ من االستعانة  وبالتالي ال  املغرب،  بلد مثل  لفهم  لوحده  السياسة غير كاف  أننّ علم  هي 

باألنتربولوجيا أو بالتاريخ.2”
و“مهاجر”  “مهجور”  علم  الباحثون،  ه��ؤالء  كما الح��ظ  إذن،  باملغرب  السياسة”  “علم   

و“هزيل”. 
 ال يدخل طبعا في نطاق هذه الدراسة حتليل وضعية العلوم السياسية باملغرب، ولكن فقط 
اإلشارة إلى بعض العوائق التي الزمت ظهور هذه العلوم ومسارها باملغرب، وذلك من خالل 
جتربة شخصية تعكس، في اعتقادي، واقعا موضوعيا اختبره العديد من الباحثني املهتمني بهذا 
املجال. تتعلنّق األولى مبدى حرية الباحث في اختيار مواضيع بحثه وطرق حتليالته، وتختصنّ 

الثانية مبدى جناعة بعض املفاهيم املستعملة في إدراك حقيقة الواقعة السياسية باملغرب.
ا - حينما تختبئ العلوم السياسة!

الطلبة، خريجي  من  واح��دا من جماعة  املاضي، كنت  القرن  من  الثمانينيات  بداية  في 
شعبة “العلوم السياسية”، أبحث عن موضوع يكون عنوانا ألطروحتي اجلامعية. وبغضنّ النظر 
ومدى  الشعبة  ه��ذه  في  قضيتها  التي  السنوات  طيلة  كطالب  درستها  التي  امل��واد  طبيعة  عن 
السلطانية”  “اآلداب  موضوع  على  أخيرا  اختياري  وقع  السياسية”،  ا ب”العلوم  حقنّ عالقتها 
كعنوان ألطروحتي. ملاذا الغطس في هذا املاضي السحيق بدل البحث في موضوع يهمنّ حقا 
حت عناوين أطروحات  دت عناصر جوابه حينما تصفنّ تبدنّ السياسية”؟ تساؤل  “العلوم  مجال 
زمالئي التي حتمل معها أكثر من داللة. فمنهم من جعل من تاريخ األفكار السياسية موضوعا 
لبحثه، ومنهم من اكتفى بنصوص القوانني الدستورية عنوانا ألطروحاته، ومنهم من عاد لوقائع 
ومؤسسات املاضي يبحث فيها، كما كان هناك من بينهم من اختار بعض الظواهر والوحدات 
االجتماعية ليبحث قي انعكاساتها السياسية، ومنهم أيضا من سافر بعيدا ليبحث في قضايا 

1  Voir M/ Tozy :La science politique à l’écoute des discours de la rue –Les illusions du regard- in « Sciences politiques, 
sciences morales » Itinéraires et pratiques de recherches . Tunis 1995/ 
2  Hassan Rachik : Sciences politiques et pratiques de terrain  in « Revue marocaine des sciences politiques » n 1 2010.
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تهمنّ القانون الدولي والعالقات الدولية.
ع مواضيع “العلوم السياسية”، فإننّ موضوعها املركزي، خاصة إن كانت   مهما قيل عن تنونّ
مات الدولة، وآليات السلطة  في بداية تأسيسها كما هو احلال في املغرب، هو البحث في مقونّ
تاريخية تبحث فيما مضى أكثر من بحثها فيما يقع هنا واآلن،  السياسية، ليس من وجهة 
وال أيضا من منظور قانوني ينحصر مداه في احلْرفية الدستورية. وهنا أتساءل: كيف حدث 
أن توزنّعت، أو باألحرى اختبأت أبحاث جيل بكامله في مجاالت أخرى تهمنّ تاريخ األفكار 

واملؤسسات السياسية، والدراسات القانونية واألبحاث األنتربولوجية؟
 ال أملك جوابا قطعيا. هل كان األمر اختيارا إراديا عفويا؟ هل كانت متليه ظروف اجلامعة 
با من مناقشة مواضيع  املغربية واحمليط السياسي العام؟ وأال يكون في نهاية املطاف حذرا وتهينّ

تدخل في صلب الواقع السياسي املغربي؟
 مهما كان اجلواب، يبدو، من خالل تصفحنا ملختلف املنشورات املغربية من كتب ورسائل 
وأطروحات جامعية منذ 1956 إلى السنوات القليلة األخيرة، وفيما لو قمنا بجرد أولي ملختلف 
“العناوين” التي تشير من قريب أو من بعيد إلى املجال السياسي، أننّ العلوم السياسية تظلنّ 

ا”.  فعال كما الحظ ذلك عبد الله العروي من “أسوأ العلوم حظنّ
ث عن زمن الدولة ومسار مؤسساتها، أو تؤرخ لبعض   هكذا جند كتابات “تاريخية” تتحدنّ
غالبا،  بالوصف  تتناول  “قانونية”  وكتابات  السياسية.  األفكار  وحتنّى  السياسية،  األح��داث 
ذات  وكتابات  اخلارجية.  وعالقاتها  ومؤسساتها  وسلطاتها  الدولة  موضوع  أحيانا  وبالتحليل 
واإلص��الح  والدولة  النهضة  عن مشكالت  نظر شمولية  وجهة  من  ث  تتحدنّ منحى”فلسفي” 
وتصورا  سياسيا  بعدا  طياتها  في  حتمل  فقهية،  وأحيانا  عامة،  “دينية”  وكتابات  واملجتمع. 
للمجال السياسي. وكتابات “تراثية” تعتمد على حتقيق وتقدمي بعض اإلنتاجات السياسية 
االجتماعية”،  “الوحدات  مبختلف  تهتم  “انتربولوجية”  وكتابات  ومشارقة.  مغاربة  ملفكرين 
وعالقاتها مع السلطة. وكتابات “سير ذاتية”، وهي في الغالب األعم مذكرات لبعض رجال 
السياسة في املغرب )وطنيون وقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير وبعض زعماء األحزاب(. 
وأخيرا هناك كتابات تندرج في إطار علم السياسة، وهي أوال قليلة، وثانيا حديثة العهد. وقد 
أو اخلمسة عشر سنة األخيرة  العشر  املغرب خ��الل  ما ص��در في  أننّ  إل��ى  هنا  اإلش���ارة  تكفي 
حول الدولة واألحزاب واالنتخابات والنظام الدستوري والسياسي...يفوق على هزاله ما صدر 
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خالل أربعني سنة، ولذلك داللته التي ال تخفى1.
 لم يحقق هذا العلم تراكما حقيقيا يسمح للباحث بالوقوف على حقيقة الواقع السياسي 
له بفرض  تاريخا يسمح  العلم بعد،  وآلياته وفاعليه ومحيطه. وال ميلك هذا  ماته  املغربي مبقونّ
نفسه كعلم قائم الذات...أما السبب فواضح: قدميا لم تكن الدولة املغربية )بل وكل الدول 
ويفضح  أسسها،  يعري  “علم”  إلى  بحاجة  اإلسالمية(،  العربية  الرقعة  على  تعاقبت  التي 
الدولة،  حافظت  التسعينيات،  بداية  غاية  وإل��ى  املغرب،  استقالل  بداية  وم��ع  استبدادها. 
قليل من  تاريخية وعوامل سياسية، ال مجال الستحضار تفاصيلها، على قدر غير  ألسباب 
استبدادها، ولم تبزغ تباشير ظهور علم سياسة باملغرب إال مؤخرا، وحتديدا مع إمكانية احلديث 
العمومي عن الدميقراطية واالنتقال الدميقراطي والتناوب السياسي...الخ. ليس غريبا إذن أن 
ظلنّ احلديث عن السياسة مختبئا ما يقارب أربعة عقود من استقالل املغرب داخل مجاالت 
معرفية أخرى تهم التاريخ والقانون والفلسفة والدين واألدب، ليتخلص اليوم شيئا فشيئا من 

عباءاتها عساه يحقق ذاته واستقالليته. 
 وبناء على ما سبق، أال ميكن القول أن االنتقال الصعب واملعقد واملؤلم واملتقطع أحيانا من 
دولة السلطان التقليدية )التي ال حاجة لها بعلم قد ينتقدها ويعري أسسها( إلى سلطان الدولة 
احلديثة )التي تتأسس على قاعدة الشأن العمومي وقيم املشاركة السياسية( عَكس في كثير من 

جوانبه هذا الظهور املتعثر لعلم السياسة. 
ب - في حدود املفاهيم

الدراسات  من  العديد  ظهر  املدني،  املجتمع  ك  وحت��رنّ املغربية،  الدولة  انفتاح  مع  بالتزامن   
واملقاالت والكتابات حول الدولة واألحزاب والنقابات واجلمعيات واملواطنة والدميقراطية وحقوق 
اإلنسان والدستور وغيرها من املواضيع التي تهم املجال السياسي. ال ندعي هنا القيام بجرد ملا 
ي شيء  ا يكون علينا توخنّ ُكتب حول املشهد السياسي املغربي في السنوات األخيرة، ولكن، رمبنّ

من احلذر أمام كثرة هذه الدراسات، حتنّى ال ننتظر من أغلبها ما هي عاجزة عن حتقيقه.
 فإذا كانت العوائق السابقة في أغلبها عوائق موضوعية، قد تكون مجتمعية تخصنّ العقلية 
العائق  هذا  فإننّ  السلطوي،  الدولة  تأثير  ناجتة عن  تكون سياسية  قد  السائدة، كما  اجلماعية 
األخير يعود للباحث نفسه، وحتديدا ملدى جناعة استعماله لبعض املفاهيم السياسية احلديثة 
1  لالطالع على تفاصيل عناوين هذه الكتابات، انظر »الكتاب المغربي –مجلة بيبليوغراقية نقدية-«، وهي دورية سنوية 

تصدرها »الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر«
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ملعرفة الواقع السياسي املغربي.
مثل:  بها  تشتغل  التي  اخلاصة  مفاهيمها  االجتماعية،  العلوم  كسائر  السياسية،  للعلوم   
الدولة واملؤسسة واحلزب والصوت االنتخابي واحلكومة والبرملان واالقتراع والدستور واحلريات 
ميكن  هل  أت��س��اءل:  واملعارضة...وهنا  السياسية  واملشاركة  والقانون  واحل��ق  واملواطنة  العامة 
للباحث أن يستعني بهذه املفاهيم “احلديثة” في حتليله للوقائع السياسية املغربية؟ أال يرتكب 
هذا الباحث خطأ معرفيا قاتال باستعماله ملفاهيم يبدو أننّ عالقتها العضوية بالواقع السياسي 
دة. وأال يصبح استعمالنا لهذه املفاهيم املرتبطة تاريخيا مبسار الدولة احلديثة،  املغربي غير مؤكنّ

تعبيرا منا عن طموح ورغبة في أن تتأسس، أكثر مما هي أدوات لتفسير واقع سياسي؟ 
املواضيع  البحث في بعض  التساؤل املنهجي هو ما طرحته على نفسي، وأنا بصدد   هذا 
التي تخصنّ املغرب احلديث. ففي إحدى املناسبات، كنت بصدد تهيئ دراسة حول التاريخ 
االنتخابي للمغرب املستقل. وكأي باحث، استقصيت كل املعطيات الضرورية املتعلقة بالقوانني 
ل عليها، ونسب  االنتخابية، واحلمالت االنتخابية لألحزاب املشاركة، والنتائج النهائية احملصنّ
والكبرى...وأمام كل  الصغرى  البوادي واملدن  والشبابية، ونسب مشاركة  النسائية  املشاركة 
انطالقا من هذه  نتائج ذات مصداقية  أن نستخلص  لي كم هو صعب  تبنينّ  املعطيات،  هذه 
املعطيات الظاهرة. فهل نستطيع استنادا على نسب املشاركات االنتخابية التي عرفها املغرب 
منذ االستقالل، أو املشاركة النسائية التي فاقت مشاركة الرجال في كثير من احملطات، أو نسبة 
هذه املشاركة في بعض البوادي املغربية التي فاقت نسبة مشاركة عدد من املدن، هل يحق لنا 
أن نستنتج من هذه املعطيات الكمية أن نساء املغرب أكثر تسينّسا من رجاله، وأن هذه البادية أو 
تلك أكثر اهتماما بالشأن العام من مدينة عمالية كبيرة مثل الدارالبيضاء؟ وبكلمة، هل يكون 
لتطبيق املناهج االستقرائية والكمية واإلحصائية من معنى أمام ظاهرة انتخابية يجتمع فيها في 

ل السلطات، والعمق “االنتروبولوجي” للناخب املغربي؟ آن واحد تدخنّ
 كثيرة هي العالمات التي تدفع الباحث في “العلوم السياسية ملزيد من احلذر في استخالص 
القوانني  مبنطوق  باالكتفاء  املغربي  السياسي  والنظام  الدولة  حتليل  مثال  ميكن  فهل  نتائجه. 
االجتماعية  للحقيقة  مطابقة  القانونية  القاعدة  كانت  ومتى  القانونية؟  واملدونات  الدستورية 
والسياسية، وهل بجرة قلم ميكن أن منحو الهوة ونذيب املفارقة القائمة بني ما يقوله القانون وما 
عي القبض على منطق السلوك  ينطق به الواقع؟ ومن يكون هذا الباحث اليوم الذي ميكنه أن يدنّ
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ة، ال عقل سياسي  إن كانت هي نفسها غارقة في جتريبية فجنّ املغربية،  السياسي لألحزاب 
يحكمها؟ ومن يستطيع ضبط حتالفاتها، إن كانت هي نفسها، تقول في الصباح ما ال تفعله 

في املساء؟ 
فيها،  وتتحكم  السياسية  احلياة  ر  تسينّ “وضعية”  وميكانزمات  آليات  العلم  هذا  يفترض   
ويكون باإلمكان حتليلها ورصد تفاصيلها وجزئياتها، بل وأيضا استشراف مآلها. واحلال هذه، 
ال نبالغ إن قلنا إننّ احلياة السياسية املغربية تبدو وكأنها موزعة بني حياتني: حياة ظاهرة، تطفو 
اإلع��الم،  وسائل  في  ونشاهدها  عنها  ونسمع  والكتب  الصحف  في  عنها  نقرأ  السطح،  على 
وحياة باطنة، هي منبع القرار السياسي، ويصعب خرق أسرارها. وبالتالي، هل يكون”التحليل 
السياسي” ملثل هذا الوضع أمرا ممكنا؟ أال نكون في حاجة إلى “عرفان” سياسي قادر بحدسه 
على تفكيك شفرة أسرار وضع سياسي، قد تعجز العلوم السياسية ب”وضعانيتها” على سبر 

أغواره؟ 
 إن أكبر صعوبة تعترض هذا “العلم” هي بالضبط احلالة االنتقالية التي يعيشها املغرب، هذا 
التشكل املتغير دوما ملختلف فاعليه. فالدولة حتمل معها ماضيها السلطاني آملة في التخلص 
التي  “اإلرع��اء”  وبعالقة  واإلثني،  القبلي  اجلماعي،  بانتمائه  يحس  واملواطن  ترسباته،  من 
جتمعه مع احلاكمني أكثر ما يحس بذاته وفردانيته واستقالليته، وانتخاباتنا احملسوبة على رؤوس 
األصابع تتماوج بني الوالء السلطوي والقبلي، واالقتناع الفردي احلر...يبدو أننا في حاجة 
إلى علم سياسة من نوع خاص، ميكنه القبض على حقيقة واقع سياسي، كل شيء فيه ينتقل 

بدءا من الدولة إلى املواطن، مرورا باألحزاب والنقابات واجلمعيات واملؤسسات... 
 وأخيرا، ورغم كل ما قيل عن ارتباط العلوم السياسية بتحديث احلقل السياسي ودمقرطته، 
ورغم كل املآخذ التي ميكن توجيهها إلى طبيعة الدولة...فإن االكتفاء مبثل هذا التصور يظل 
مسألة  فقط  ليست  والدميوقراطية  التحديث  مفاهيم  أن  أهمها  أسباب  لعدة  وم��ح��دودا  قاصرا 
“سياسية” و”إرادوية”، ولكنها أيضا، وباألساس مسألة مجتمعية ومدنية تهم األسرة واجلماعة 
واملدرسة واملؤسسة... فبقدر ما ال نكف عن ترديد القول بعسر انتقال املجال السياسي من 
من  املجتمعي  االنتقال  احلديث عن عسر  ذلك  مع  وبالتساوق  ننسى،  احلداثة،  إلى  التقليد 
الشأن  أمر  يهمهم  “مواطنني”  إلى  السلطان”  أسباب  في  اخل��وض  “اجتناب  عليهم  “رعايا” 

العام، وهذا موضوع آخر...
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العلم دعامة استقرار الدولة ووسيلة رقّيها
- محمد نب الحسن الحجوي -

< نجية بن يوسف 

أستاذة التعليم العالي - كلية الحقوق فاس -

رون املعاصرون والسياسيون املمارسون للشأن العام والتي  إن معظم األسئلة التي يطرحها املفكنّ
ل هاجسهم وهمهم الذي يؤرق تفكيرهم هي أسئلة سبق لغيرهم ممن عاش في حضارات  تشكنّ
أخرى وحقب سابقة أن طرحوها وحاولوا اإلجابة عنها، فالكل تساءل ومازال عن االستبداد 
أسباب  وعن  العدل  وعن  بالسياسة  الدين  وعن عالقة  األف��راد  وعن حقوق  الدميقراطية  وعن 
غيرها من  إلى  واملجتمع  الدولة  التعليم وعن إصالح  اإلداري وعن  الفساد  الدولة وعن  فساد 
األسئلة  ه��ذه  كانت  إذا  أن��ه  غير  املجتمعات،  وف��ي كل  األزمنة  في كل  ر  تتكرنّ التي  األسئلة 
ر وكل  ر في كل زمان وفي كل مكان ومع كل مفكنّ أبدية ودائمة، فإن األجوبة عنها كانت تتغينّ
سياسي. في هذا اإلطار سنحاول استعراض ما حمله احلجوي ) الذي كان فقيها وفي نفس 
الوقت ممارسا للسياسة والذي عاش ما بني 1874 و1947( من آراء وأفكار حول املسألة التعليمية 
في املغرب واحللول التي رأى أنها السبيل الوحيد خلروج املغرب من التخلف الذي كان يتخبنّط 
ق على كل سالح »،  فيه على اعتبار أن العلم في نظر احلجوي قوة ال تعادلها قوة، وسالح متفونّ
أهميته، بالنسبة له، تكمن في خلقه للفرد القادر على إقامة املجتمع العادل وفي تدعيم القدرة 
ثها بقيمها  السياسية والعلمية لدى هذا الفرد. فالعلم والثقافة ينتج وعي األمة بحقوقها وتشبنّ
لت مجدها وقوتها في املاضي كما أنه الوسيلة التي تخلق قوة الدولة  وخصوصياتها التي شكنّ
مها في احلاضر، ذلك أن تنمية البالد، في نظره، تقوم على القوى البشرية التي تعتبر من  وتقدنّ

أهم الثروات التي متلكها الدولة. 
إن للعلم، في تفكير احلجوي، أهمية سياسية إلى جانب أهميته االجتماعية والثقافية. 
 ،« العدل   « وه��و  أال  قوتها  وف��ي  الدولة  تسيير  في  األساسية  الدولة  دعامات  بأحد  ربطه  لقد 
الوسيلة القادرة على متاسك املجتمع واستمراريته، و» أعظم قوة بيد امللك« وفي الدولة الذي »به 
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متلنّك القلوب«1. إن العلم عنده هو املدخل للعدالة واملساواة، يعمل على تكوين الفرد القادر على 
إقامة املجتمع العادل وتلقينه مفاهيم العدالة واملساواة، وكل الدعامات السياسية واألخالقية 
ر األفكار ويفتح البصائر«2، ويساعد على تدعيم  التي يقوم عليها املجتمع والدولة، ألنه »ينونّ

وحدة املجتمع وعلى دوامه وقوته ورفاهيته واستقراره.
السلطة  متولنّي  ن  املجتمع، وعامل ميكنّ أفراد  وتثقيف  لتكوين  والتعليم عنده، وسيلة  العلم 
ل أو للمهيأ ألية مسؤولية سياسية من  الة ويسمح للمؤهنّ من تسيير احلياة السياسية بطريقة فعنّ
اكتساب فكر مستقل ومنطقي يجعله حاكما واعيا بالطرق احملكمة ملمارسة السلطة، ويعمل 
ام« نابغني قادرين على  ن من خلق »أم��راء« و»حكنّ على تدعيم املقدرة السياسية لديه، إذ ميكنّ
ها إال  حكم البالد ب »عدل ورحمة ونهضة ومجد«3، ألن »الرياسة »، في نظره، ال يستحقنّ
من ميلك »مزيد علم ومعرفة« وال متنح »بكبر سن وال بعظمة جثنّة«4. من هنا جاء تأكيده، على 
ر »وجود عدل ورحمة في أمة جاهلة أهملت تربية أبنائها  أنه ال ميكن ألي »عاقل« أن يتصونّ

فانحطت إلى درجات األخالق السافلة«5. 
بل أكثر من ذلك يرى أن خدمة الصالح العام وحب الوطن وعدم خيانته، ال تأتي من فراغ 
عة على خدمة هذه املنفعة التي تنقل للفرد  وإمنا تكون بامتالك مجموعة من القيم واملشاعر املشجنّ

عبر تنشئة وتربية تغرس حبنّ البالد في أعماق أفراد األمة واألمراء على السواء،
الوطن وتخلق شعورا ورد فعل  فما لم تكن هناك تربية وثقافة سياسية ينبني عليها حب 
إيجابي لدى األف��راد مبا فيهم األم��راء جتاه املنفعة املشتركة وخدمة الصالح العام، فإن القناعة 

ة، قابلة ألن تتهاوى في أي وقت 6. باالنتماء للوطن والتضحية من أجله ستكون قناعة هشنّ
نات املجتمع واالنحطاط  إن التدهور الذي كان يعيشه املغرب والضعف الذي طال كل مكونّ

1  احلجوي: أصول التربية. ص 16.
2  احلجوي: ن م. ن ص.
3  احلجوي: ن م. ن ص.

4  احلجوي: الرحلة إلى فرنسا وإنكلترا. ص 132.
5  احلجوي: أصول التربية. ص 16.

6  يقول مونتسكيو Montesquieu، يجب أن يكون للتربية هدف تعليم » الفضيلة السياسية » )la vertu politique(، وهي املصلحة العامة والتنكر 
للذات، وإن بقي هذا األخير دائما » شيء مؤلم جدا ». وأنه للحفاظ على أي جمهورية » البد من كننّ احلب لها »، وال يكون ذلك إال بالتعليم، الذي يفترض القيام 

بتلقني » الفضيلة السياسية » 
Montesquieu : De l’esprit des lois. IV, 5 et IV, 6 pp. 266 – 267. Cité , par BENOIT (Francis-Paul) : Montesquieu, inspira--
teur des jacobins – La théorie de la bonne démocratie -.Revue du droit et de la science politique en France et à l’étranger. 
RDP. 1/95. p. 24.
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ة الكبرى..« و»الداء  الذي تهاوت فيه الدولة، جعلته يعتبر »اجلهل أعظم مفسدة« و»سبب املعرنّ
الذي ال دواء له إال العلم«1.

فاملغرب الذي أصبح يعاني من سلبيات اجلهل واألمية نتيجة انتشارهما في احلياة العامة 
ر االعتماد على اجلاهلني واألميني في تسيير الدولة وال في حتقيق  وبني املسئولني جعلته ال يتصونّ
مها ألنه بفقدان العلم يفتقد »غيرها من عدلية وعسكرية وداخلية وخارجية....«2. ذلك  تقدنّ
مها ال يكون إال »بقدر اعتنائها بالعلم والعرفان«3، إلميانه بكون رفاهية  أن مستوى قوة الدول وتقدنّ
فان على مدى االهتمام بالتعليم ووضع األسس الصحيحة له. واملالحظ  األمة واستقرارها يتوقنّ
أن فكرة ضرورة إبعاد املسئولني األميني عن مجال تسيير شئون الدولة مازالت تطرح بحدة إلى 

اليوم في املغرب خاصة فيما يتعلنّق بظاهرة أمية املنتخبني.
و انطالقا من اقتناعه بفكرة أن »ال حياة إال بالعلم«4، وال وجود لشيء بدونه، وبعد اعتماده 
جميع الوسائل للمطالبة بضرورة القيام بنهضة علمية شاملة في املغرب إلخراج » الشعب من 
ظلمات اخلمول وحالك اجلهل إلى مصاف األمم احلية«5، لم يترك احلجوي وسيلة وال طريقة إال 
وارتكز عليها للمطالبة باإلصالح الشامل وإصالح الوضعية التعليمية املتدهورة باملغرب والرفع 

من مستوى التعليم به واالهتمام بكل مجاالته6.
لت  و هي وضعية لم تثر احلجوي، الذي مارس مسئوليات قطاع التعليم، وحده، وإمنا شكنّ
في تلك الفترة السيما أولئك الذين اطلعوا على املستوى التعليمي لفرنسا  هاجسا أرنّق كل مثقنّ
والطرق التي اتبعتها للوصول لذلك، فعبد احلفيظ الفاسي، معاصره، يعتبر حالة املغرب آنذاك 
» وهدة » سقط فيها العلم والعلماء حلنّها بيد السلطان الذي من واجبه مدنّ يد املساعدة، من 
العلمية  احلالة  بتحسني  أنه  القتناعه  الديني،  التعليم  وخاصة  العربي  التعليم  إص��الح  أجل 
الدينية على حسب ما يقتضيه العصر من النظام املفيد، ستسرع األمة في التدرنّج »في معارج 

1  احلجوي: خامتة في حكم تعليم البنات في الشرع اإلسالمي.ح 118. ص 46 47.
2  احلجوي: انتحار املغرب. ص 116.

3  احلجوي: النظام في اإلسالم. ص 37.
4  احلجوي: خطب تتعلنّق بالتعليم. ح 224.و ح 227. ص 50 و51.

5  احلجوي: ن م.ن ص.
6  سبق البن خلدون أن قال في هذا اإلطار » إن الصنائع إمنا تكثر في األمصار. وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة واحلضارة والترف تكون نسبة الصنائع في اجلودة 
والكثرة، ألنه أمر زائد على املعاش. فمتى فضلت أعمال العمران عن معاشهم، انصرفت إلى ما وراء املعاش من التصرنّف وخاصية اإلنسان، وهي العلوم والصنائع. ومن 
مناه وال بد من الرحلة  نة فال يجد فيها التعليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في أهل البدو كما قدنّ تشوف بفطرته إلى العلم، ممن نشأ في القرى واألمصار غير املتمدنّ

في طلبه إلى األمصار املستبحرة شأن الصنائع في أهل البدو » ) املقدمة: ص 405 (.
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االرتقاء« و»مدارج العرفان«1.
و أمام الوضع التعليمي املتضعضع الذي عايشه احلجوي، ونتيجة سيطرة همنّ اإلصالح على 
ة بعد تولنّيه منصب مندوب املعارف، اقترح احلجوي مخططا إصالحيا متكامال  تفكيره، خاصنّ
يشمل كل مجاالت ومراحل التعليم، بدءا من املرحلة األولية إلى املرحلة النهائية، إلميانه بأن 
التعليم » من األشياء القابلة للترقي دائما وال ينحصر في دور من األدوار«2، منطلقا منذ البداية 
من وجوب محاربة األمية » العدو األلذ الذي أهلك املسلمني في أقطار األرض«3، كما يصفها 

ومعتبرا نشر التعليم » االبتدائي العربي » في احلواضر والبوادي واجبا » شرعيا واجتماعيا«4.
فكيف يجب أن يكون تعليم األمة وتثقيفها؟

يقرنّ احلجوي بإجبارية تعليم الصغار، ذكورا وإناثا، ابتدءا من سن السادسة )6(5 للحصول 
دها في أربع أو خمس سنوات. على التعليم االبتدائي العربي في مدة حدنّ

ه إليه كثيرا، حيث  و نادى بربط مبدأ نشر التعليم مببدإ آخر اعتبره من األهمية مبكان ونبنّ
بدونه ال ميكن إجناح هذه العملية، أال وهو احلدنّ من ظاهرة تشغيل األطفال وإبقائهم في املدارس 
حتى سن ثالث عشرة سنة )13(، لتعلنّم املبادئ األولية لكل العلوم6. كما ربطه بتشجيع الكبار 
على التوجه »ملدارس ليلية« من أجل محو األمية وتعلنّم القراءة والكتابة واألخالق ملن فاتهم 

سن التمدرس على أن يكون ذلك » مجانيا«7.
إن اتخاذ خطوات من هذا النوع يعود، كما يرى احلجوي، بالنفع العميم على املجتمع وعلى 
الدولة. فبفضله ينشأ من جهة » جيل وأمة صاحلة راقية«8، ومن جهة أخرى يعود بالنفع على 
إدارة البالد التي ستتقوى من خالل تطعيمها باملتعلنّمني وإبعاد كل جاهل أمي عنها والهدفني 
نة وإال فال«9.  ت متمدنّ مرتبطني، ذلك أنه »إذا صار موظفو األمة علماء كانت األمة راقية وعدنّ

1  الفاسي ) عبد احلفيظ (: التاج. املطبعة األهلية.1346.ص 16.
الفالح  الفاسي: » إن لكل عصر حاجيات ولكل طور من أطوار األمم كماليات البد من استيفائها كلما تدرنّجت األمة في معارج االرتقاء وجرت في ميادين  يقول 
والتقدم على السنة الفطرية التي تدور حول محور هذا الكون البديع النظام وال سبيل يا موالي إلى التبصر مبا ذكرنا من حاجيات الزمان وكمالياته إال بالعلم » ) التاج: 

ص 16(.
2  احلجوي: محاضرة في إصالح التعليم.ح 152.ص 2.

3  احلجوي: خطب تتعلنّق بالتعليم. ص 51.
4  احلجوي: ن م. ن ص.
5  احلجوي: ن م. ن ص.

6  احلجوي: خطب تتعلنّق بالتعليم. ص 51 52.
7  احلجوي: ن م. ن ص.

8  احلجوي: ن م. ص 51.
9  احلجوي: أساس التهذيب.ص 15.
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إن أهمية موضوع نشر التعليم ومحو األمية، وارتباطه بفكرة الرقي والتطور عند احلجوي، 
دفعت به، باعتباره فقيها من جهة، وواعيا بسيطرة التفكير الديني على األمة وعدم خضوعها 
بالتالي إال لألوامر الدينية، من جهة أخرى، للتأكيد على أن قيام الدولة بوظيفة التعليم هو 
»فرض كفاية« إذا ما »أخلنّت به األمة أخلنّت بفرض واجب وأثمت كلنّها«1، بل يعتبر عدم 
طي وجتاوزه للتعليم العالي، الذي مازالت مدارس  التوقف عند حدنّ التعليم االبتدائي أو املتوسنّ
املغرب، كما يقول: » قاصرة عنه »، هو زيادة في اخلضوع لهذا األمر الديني إذ كل من » اشتغل 
بذلك اشتغل بفرض كفائي واجب على األمة«2. وهذا يعني أن األمة ملزمة بتعليم أفرادها 

وتثقيفهم والدولة ملزمة بتسهيل ذلك.
وأبناء  أبناء األغنياء  العربي بني  االبتدائي  التعليم  نادى بضرورة نشر  وإن كان قد  أنه  إال 
ث عن مدارس فرنسية باملناطق القروية،  الفقراء في البوادي على حدنّ سواء، إال أنه لم يتحدنّ
وقصرها على أبناء احلواضر، ألنه وإن طالب بصرف جزء من أموال األحباس على أبناء الفقراء 
شني، إال أن ذلك لم يكن يعني إميانه بتكافؤ الفرص  املتمدرسني لكي ال يبقوا مهملني ومهمنّ
أف��راد األمة وإمنا هدفه احلقيقي من مطالبته بتمدرسهم كان هو احلدنّ من إفساد »  بني جميع 
أخالق أوالد الطبقة العالية والوسطى«3، كما يقول، جاعال من املدرسة وسيلة المتصاص سوء 
األخالق و»التأثير السيئ« الذي قد يحدثه أفراد الطبقة الفقيرة على أبناء الطبقة احملضوضة، 

كما يعتقد.
كان  قدمية  فكرة  احلجوي، ألنها  في عصر  ما، خاصة  غريبة شيئا  الفكرة  هذه  تظهر  وقد 
التأثنّر  املدرسة لدى هؤالء هي مكان  املاضية، وإن كانت  القرون  ري  ر عنها بعض مفكنّ قد عبنّ
بسوء األخ��الق، فجون لوك )John LOCK( مثال كان قد اقترح عند حديثه عن طريقة تعليم 
ون على أيديهم  أبناء النبالء والطبقة األرستقراطية، تكوين هؤالء بواسطة معلنّمني خواص يتلقنّ
»حسن التعامل« و»املجامالت«، ألن إدخالهم للمدارس والثانويات سيفقدهم براءتهم وطباعهم 
الراقية نتيجة تأثير زمالئهم من الطبقات السفلى عليهم. فاألرستقراطي ميكن له جتاوز جزء كبير 

1  احلجوي: التعاضد املتني. جريدة السعادة / 1936. ص 31.
إن جعل احلجوي التعليم ومحو األمية من فروض الكفاية قد يكون راجعا إلى كون التربية اإلسالمية من خالل السيرة النبوية بدأت بتعليم الكبار. وإذا كان الغرض من 

ه الرسول ) ص ( هو تربيتها تربية إميانية، فهذا لم يكن يغفل املبادئ األساسية للتعليم: تعليم األسرى للمسلمني مقابل إطالق سراحهم. تعليم، كما سننّ
2  احلجوي: التعاضد املتني. جريدة السعادة.ص 31.

3  احلجوي: أساس التهذيب. ص 15.
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ن في املدارس من ثقافة وعلم، حتى ال متسنّ طباعه وتتأثر بطباع أخرى1.  مما يلقنّ
لكن ما يثير االنتباه أكثر، في اقتراح احلجوي هذا، هو أنه رغم إعجابه بالتعليم احلديث 
وخصوصا التعليم الفرنسي إال أنه لم يتأثنّر بأفكار جول فيري )Jules FERRY(، واضع القوانني 
املتعلنّقة بالتعليم العام والصادرة مابني 1879 و1889، )أي القريبة من عصر احلجوي (، والتي 
جاءت مببادئ قيام مدرسة ابتدائية عامة، إلزامية للجميع وعادلة تقوم فيها املساواة بني أبناء 
آن��ذاك حيث كان  أفكار  املغرب من  مبا ساد في  تأثنّره،  ناجت من  ولعلنّ ذلك  الطبقات.  جميع 
يطالب بعض الفرنسيني بالفصل بني التعليم اخلاص بالنخبة البرجوازية )األعيان (، وبني أبناء 
اقترح م. ج. هاردي )M.G.HARDY( وجوب تعليمهم تعليما  الذين، كما  عموم الشعب، 
ه نحو تعليم املهن  ع الوسط االقتصادي واالجتماعي املنتمني إليه. ويتوزنّع بني التوجنّ ع بتنونّ يتنونّ
ح ترسيخ التقسيم الطبقي الذي كانت تهدف إليه  اليدوية واحلرف الصناعية2. األمر الذي يوضنّ

ه إليه احلجوي أو أراد التغاضي عنه أو تأثنّر به3. فرنسا ولم يتنبنّ
و مع ذلك فإن طموح احلجوي وإرادته في إصالح التعليم من أجل ترقية األمة وجعلها في 
مصاف الدول القوية، لم يتوقنّف عند املدارس الثانوية، بل جتاوزه للدعوة إلى »إحداث مدرسة 
يتبنينّ من  ما  الراقية«4، لكن  مبثابة جامعة كبرى مثل »جامعات األمم  العالي« تكون  للتعليم 
املغاربة  أبناء  متكني  منه  الهدف  يكن  لم  املغرب،  في  العالي  للتعليم  مدرسة  بإقامة  مطالبته 
من متابعة دراستهم العليا في بالدهم والرفع عنهم عناء الذهاب إلى أوروب��ا فقط وإمنا مبتغاه 
األساسي، كان أعمق، يتمثنّل في احلفاظ على الهوية الدينية للشباب املغربي وحمايتهم من 
االختالط باألوروبيني حتى ال تتأثر أفكارهم باألفكار األوروبية وهم لم يستكملوا بعد تكوينهم 
الديني واألخالقي، كما يقول، ففي اعتقاده أن اختالط أبناء املغاربة » بأوروبا ذات األحزاب 
في حال أنهم لم يستكملوا أخالق الدين خطر على الدين وعلى األخ��الق«5. ولعل ما كان 
1  LOCK dans sa lettre dédicacée à Edward CLARCK de CHIPLEY.cité par : Eugénio GARIN : L’éducation de l’homme 
moderne (1400 – 1600 ). FAYARD, 1968. p.224.
2  HARDY(M.G.) : Le problème scolaire au MAROC. Casablanca. Imprimerie Rapide.1920.

ذكره محمد عابد اجلابري: أضواء على مشكل التعليم باملغرب. دار النشر املغربية. الدار البيضاء. ص 19.
، مثل مادة الكينني،.... ينبغي تقدميه في جرعات صغيرة  3  كان يرى بعض الفرنسيني أنه » ال ينبغي تعميم التعليم وفرضه بسخاء على كل من هبنّ ودبنّ

مكافأة وتشريفا لألرستقراطية احمللية » 
DROUILH (G) : Le protectorat et l’enseignement musulman et israélite au Maroc. Mémoire de stage , ENA , Mars 1948, 
p. 11.

4  احلجوي: أساس التهذيب. ص 14.

5  احلجوي: أساس التهذيب. ص 14.
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يهم للطباع األوروبية أو  يخاف منه أكثر هو تأثنّرهم بالفلسفة العقالنية السائدة في أوروبا وتبننّ
فساد األخالق قياسا على ما تخونّف منه الطهطاوي الذي طالب بتعليم األبناء أصول الدين قبل 
أي تعليم آخر كي ال يتأثنّروا بضالالت »الفالسفة العقالنيني«1. أو كما كان يضن رشيد رضا 
حتى ال تضعف »العاطفة امللية« لديهم، ألن التعليم األوروبي قائم على »املجون واإلباحية«2. 
إال أن ما ينبغي اإلش��ارة إليه هو أن سلطات احلماية نفسها لم تكن ترغب في ذهاب الطلبة 
وإن  بسهولة،  مراقبتهم  لها  يتسنىنّ  باخلارج حتى  دراستهم  ملتابعة  مستعمراتها  وطلبة  املغاربة 

سمحت لهم فيما بعد بالسفر3.
هذا وال يكتمل اإلصالح عند احلجوي بدون توفير الشروط واألدوات التعليمية الضرورية 
وتهيئ اجلو املالئم للتحصيل، كاحلد من االكتضاض في األقسام4، وتوفير أدوات تربوية مالئمة 
واألهم،  األساسية  التربوية  ب��األداة  االهتمام  بضرورة  نادى  التدريس. حيث  عملية  لتسهيل 
ع األغنياء  أال وهو الكتاب، حاثا على تشجيع تأليف كتب مدرسية في املغرب من خالل تبرنّ
القدمي، كانت ال تزال جتول في  التعليم املغربي  ح أن فكرة  بجوائز ملؤلنّفيها5. األمر الذي يوضنّ
دعى  وإمن��ا  املغرب،  لتالميذ  عامة  مدرسية  كتب  لوضع  املخزن  أو  الدولة  ي��دع  لم  فهو  ذهنه، 
اخلواص من األغنياء للمساهمة في تشجيع التأليف املدرسي. ويظهر السبب من طرحه اقتراح 
األخرى  األقطار  رفض جلب كتب من  إذ  الفكري،  لالستقالل  التأليف، من جهة، حتقيقا 
ر إال عن »نقص بنينّ  وإن كانت بأثمان تشجيعية، ألن استعمال هذا النوع من الكتب لن يعبنّ
فيهم » أي في املغاربة6، كما يقول. ومن جهة أخرى، هو تدعيم للهوية املغربية العربية، إذ 
حثنّ على اإلطالع على كل ما هو حديث بلغة وطنية، بعد مطالبته بوضع مفردات »لألشياء 
املخترعة واملكتشفة«7، في هذه املؤلنّفات، الفتقار اللغة العربية القدمية ملصطلحات العلوم واحلياة 
ة«  و»الكننّ و»العيب«  العار«   « العلمي العتباره من  التحصيل  وتيسير  لتسهيل  وكذا  احلديثة، 

1  احلجوي: سابايارد ) نازك (: الرحالون العرب...ص 111.
2  احلجوي: املراكشي ) محمد صالح (: اإليديولوجية....ص 253.

3  VERMEREN ( Pierre ) : Ecole, élite et pouvoir. Maroc- Tunisie XXe siècle. Alizés 2002. p.170.
ر  4  احلجوي: محاضرة في إصالح التعليم. ص 4. طالب احلجوي بتحديد عدد التالميذ في 20 أو 30 تلميذا، للحد من االكتضاض في األقسام الذي كان ينفنّ

التالميذ من الدراسة.
5  احلجوي: مكتبة الرباط. ص 452.

6  احلجوي: ن م. ن ص.
7  احلجوي: مكتبة الرباط. ص 452.
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إدماج مفردات »أعجمية في لغة العرب من غير تغيير...«1.
وقد جاءت دعوة احلجوي لالنفتاح على العالم وعلى العلوم العصرية واحلديثة من اقتناعه 
مبساهمة هذا االنفتاح في تطوير الدولة وبوجود املغرب »على عتبة باب عصر جديد »، عصر ال 
»فوز« فيه وال »سعادة« إال ل�»أهل العلم والعمل«2 كما يقول، خصوصا وأن االنفتاح، بالنسبة 
إليه، »ينفخ في األمة املغربية روحا جديدة وعنصرا من عناصر الترقي إن لم نقل هو الترقي كله 

أو هو سببه احلقيقي«3.
ك  امل��واد  من  مجموعة  في  إتقانه  الواجب  العصري  والتعليم  احلديثة  الثقافة  ن��وع  د  يحدنّ و 
»احلقوق« و»اجلغرافيا« و»العلوم الرياضية« و» الطبيعية«، التي يقول عنها أن تعلنّمها صار »من 
فة  أقدس الواجبات« ألن احتياج املغاربة لها كاحتياجهم » لألقوات«4، باعتبار أن النهضة متوقنّ
تنظيم اإلدارة حسب  أن  بإتقانها«. كما  ترتقي فالحة وال صناعة وال جتارة إال  إذ »ال  عليها 
القواعد احلديثة ال يكون إال بها«5. هذا إضافة إلى دورها في »تنوير أذهان رجال املستقبل«6. 
ره أو رفضه لهذه العلوم، واقترح على املغاربة منافسة األوروبيني  ر عن تنكنّ لهذا السبب لم يعبنّ

فيها »عسى أن يوجد منهم علماء مخترعون«7، كما يقول. 
الذين  أو  سبقوه  الذين  رين  املفكنّ من  مجموعة  إلى  انظم  قد  ه  التوجنّ بهذا  احلجوي  ويكون 
عاصروه، واملطالبني بضرورة اإلطالع على العلوم األخرى التي ال تدرنّس في اجلامعات التقليدية 
ز الدولة، كما كان  كما كان ينادي بذلك خير الدين التونسي، وللقيام بصنع أجهزة حربية تعزنّ

يقول رشيد رضا8. 
ف الواقعي، يدرك أنه ال ميكن التعامل مع العلوم احلديثة واالستفادة منها  لكن احلجوي املثقنّ
»إال مبعرفة اللغة األجنبية«9، التي يعدنّ تعلنّمها، بالنسبة إليه، واجب و»فرض« على اجلميع 
وسبب للخروج من »سجن العزلة القاتل«10، »تلك العزلة التي كنا بها منزوين في ركن اخلمول 

1  احلجوي: ن م. ن ص.
2  احلجوي: خطب مدرسية. ص 1.

3  احلجوي: املعارف في املغرب وجهود احلكومة. ح 199. ص 2.
4  احلجوي: مجموع خطب ومقاالت ملا كان مكلنّفا باملعارف. ح 118. ص 66.

5  احلجوي: ن م. ص 67.
6  احلجوي: تقرير عن املعارف في املغرب. ص 1.

7  احلجوي: ن م.ن ص.
8  املراكشي ) محمد صالح (: اإليديولوجية....ص 253.

9  احلجوي: محاضرة في إصالح التعليم العربي. ص 2.
10  احلجوي: أصول التربية. ص 30.
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عن العالم«1.كما يقول.
ر والنجاح  م والتطونّ دة عنده، استقاها والحظها من التقدنّ فوائد تعلنّم هذه اللغات كثيرة ومتعدنّ
الذي وصل إليه اليهود خاصة في امليدان التجاري بعد إتقانهم لهذه اللغات، مقارنة باملسلمني 
رين في كل املجاالت لرفضهم تعلنّم لغات أخرى غير اللغة العربية القدمية، حيث يعترف  املتأخنّ
لتهم لتلك األعمال2، وكيف بقي  كيف أن اليهود »علنّموا أوالدهم اللسان« و»العلوم« التي أهنّ
الفقيه  احلجوي  معاصر  ال��ذي شرحه  األم��ر  وهو  احلديث.  ه  التوجنّ هذا  بعيدون عن  املسلمون 
محمد العلمي في أحد كتبه بكون بعض الناس من أولئك الذين »ال يعرفون بني حرام وحالل 
وال مييزون بني رشد وضالل...« أنكروا على من يتعاطى تعلنّم اللغة غير العربية ونعتوه مبا ال 
يليق جلهلهم بهذه اللغات3. ذلك أنه ابتداء من النصف الثاني من القرن 19، بدأت الرابطة 
يع اليهود، بشكل واسع، على تبني قيم احلرية واملساواة كما جاءت  اإلسرائيلية العاملية بتشجنّ
بالتخلنّي عن  تنادي  الرابطة  التعليم. ولم تكن هذه  ر عن طريق  بها احلضارة األوروبية والتحرنّ
التقاليد والديانة اليهودية، لكون شعارها كان هو »كن يهوديا في املنزل وإنسانا في اخلارج«، وإمنا 
ز على عاملية الثقافة العلمانية، هذه العاملية التي ال توجد، في نظرهم، إال في إعالن  كانت تركنّ
اللغات  أهم  كذلك  احلجوي  يعتبرها  التي  اللغة  وهي  الفرنسية4.  اللغة  وفي  اإلنسان  حقوق 
وأكثرها نفعا وأعظمها جدوى5، بدونها ال ميكن أن يتمنّ حتقيق أي شيء حديث، مما يجعل من 
الالزم » قبل كل شيء حتصيلها وإتقانها » ألنه بدون معرفتها »ال تكاد توجد صناعة أو جتارة أو 

أي حرفة كانت من حرف هذه احلياة العصرية«6.
العلوم  على  لالنفتاح  سببا  األجنبية  اللغات  إتقان  اعتبر  احلجوي  أن  هو  هنا  يالحظ  ما   
العصرية واحلرف املهنية فقط، دون أن ينتبه إلى ما قد تسمح به هذه اللغة من اإلطالع على 
مبادئ احلقوق واحلريات التي تعمل السلطات الفرنسية على حرمان املغاربة منها. وهو األمر 

1  احلجوي: املعارف في الغرب وجهود احلكومة ح 199. ص 2.
2  احلجوي: مستقبل جتارة املغرب.مطبوع. ص 18. 

3  العلمي ) محمد (: كتاب اإلعالن بحرية اإلنسان في التكلنّم بأي لسان بدالئل السنة والقرآن ». ص 1 و2.
ئة من حسنة وال يستمعون قوال فضال عن أن يتبعوا  زون بني رشد وضالل وال يعرفون سينّ يقول محمد العلمي: » وبعد فإن أناسا ال يعرفون بني حرام وحالل وال ميينّ
ئة ما جهلوه ولم يعرفوه أنكروا على من يتعاطى تعلنّم اللغة التي ليست عربية على الوجه املرضي واحلالة السنية وملزوه مبا ال يليق  أحسنه. احلسنة عندهم ما ألفوه والسينّ

وهم بأحكام الشريعة ال يعلمون وما دروا أنهم بإنكارهم عليه بال علم هم الظاملون اآلثمون ».
4  ASSARAF (Robert) : MOHAMED V et les juifs du Maroc à l’époque de VICHY. PLON.1997.p.59. 

5  احلجوي: خطب مدرسية. ح 224. ص 1.
6  احلجوي: ن م. ن ص.
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دين حينما وجدوا فرنسا تتجه نحو تعليم لغتها  الذي كان يتخونّف منه بعض الفرنسيني املتشدنّ
ألبناء مستعمراتها ومحمياتها1.

لقد كان هؤالء يرفضون تغيير عقلية أبناء الدول اخلاضعة لالستعمار حفاظا على مصاحلهم 
ن  تلقنّ كانت  عندما  نفسها  الفرنسية  السلطات  بل  حالها2،  على  العقليات  تلك  بقاء  متمننّني 
لغتها لبعض األفراد لم يكن هدفها تطوير البالد املستعمرة أو الواقعة حتت حمايتها أو الرفع من 

مستوى سكان هذه املناطق، وإمنا اتخذت هذه اللغة كوسيلة الستيعاب األهالي فقط.
هذا وإذا كان احلجوي يحبنّذ بل ويدعو بإحلاح لتعلنّم اللغات األجنبية، العتباره إياها من 
العصرية  احلياة  وتوقنّف  والتكنولوجية،  العلمية  االكتشافات  مجال  القتحام  احليوية  املسائل 
ر في كل مرة أنه » ال سبيل إلى  عليها، إال أن حرصه على الهوية املغربية العربية جعله يذكنّ
إتقان أي لغة أجنبية ملن لم يتقن لغة قومه ولغة شريعته وأمته«3. فالنهوض والتقدم واالنفتاح 
على عصر جديد يبدأ عنده بإصالح اللغة العربية والعلوم العربية والدينية، والتشبنّث بهذه اللغة 
واحملافظة عليها، ألنها هي التعبير عن املجد والتاريخ والهوية العربية اإلسالمية4، وإصالحها 
يكون بإحيائها و»إدخال النهضة إليها« »وسريان ماء احلياة فيها« و»تعريف األمة مبا اعتراها«5، 
ر عن العكس بعد أن »أغلق  حتى ال تصير من اللغات امليتة«، وإن كان الواقع، حسب رأيه، يعبنّ
تة فعال. ولقد ظلموها يقول احلجوي«  باب النقد والتهذيب »في وجهها، حيث صارت لغة مينّ

تة وإمنا هو سبات يزول بيقظة من هم أهل للسباق في مضمار احلياة«6. فما هي مبينّ
إن احلفاظ على اللغة العربية، عنده، هو في حقيقة األمر، حفاظ على الهوية واملجد والذاتية 
والوسيلة التي يتم بها التخاطب والفهم، فهي كما يقول: » األصل وإليها املرجع وبها التفكير 

روا أن سكان مستعمراتكم تعلنّموا الفرنسية ومن خاللها استطاعوا التعرنّف على األفكار الفرنسية )...(.  ر Henri TRIDON السلطات الفرنسية قائال: » تصونّ 1  حذنّ
ما هي هذه األفكار؟ أليست هي جعل اإلنسان حرا واألفراد متساويني وال وجود حلكومة شرعية خارج نطاق إرادة األغلبية....كيف ستجيبون هؤالء األفراد املتعلنّمني 
لون إلى  الذين تعملون على جعلهم أقل منكم، عندما يطالبونكم بتطبيق إعالن حقوق اإلنسان....؟ اليوم هم رعايا. عندما يعون مفهوم القانون السياسي سيتحونّ

وننا، بل إن ذلك سيمنحهم كل األسباب لكي يكرهوننا« مضطهدين. إن كشف أسرار اللغة الفرنسية لهؤالء لن يجعلهم يحبنّ
TRIDON (Henri) : Comment la France perdra ses colonies. Paris, 1913.pp. 110-111.Cité par Noureddine SRAIB : Enseigne--
ment, élites et système de valeur : le Collège Sadiki de Tunis.pp.110- 111, dans : Elites Pouvoir et Légitimité au Maghreb, 
ouvrage collectif. CNRS.1973. 
 PLANTEY(A) :La(ل من اإلرث التاريخي والديني والعرفي، وهو ما يريد بعض الفرنسيني اإلبقاء عليه 2  يقول Alain PLANTEY أن تلك العقلية تتشكنّ

.).réforme de la justice. P. 160
3  احلجوي: محاضرة في إصالح التعليم العربي. ص 2.

4  احلجوي: ن م. ن ص.
5  احلجوي: ن م.ص 1.

6  احلجوي: مكتبة الرباط. ص 453.
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والتعبير عن أحوالنا والتفاهم فيما بيننا«1. والتفريط فيها وفناءها هو »فناء األمة بعينه«، أوال 
ألنها هي »باب األخالق والتهذيب وباب األدب والتأديب«2، وثانيا هي الرابط »بيننا وبني 

تاريخنا ومجدنا القدمي » وإغفالها هو » إقبار للمجد والتاريخ العربي واإلسالم«3.
وإحساس  األخالقية  للقيم  رم��ز  هي  وإمن��ا  وص��رف،  نحو  قواعد  ليست  عنده  العربية  اللغة 
بالذات والوجود والهوية. هي لغة القرآن واإلسالم والتاريخ، ومن ثمة، جزء من كيان وإحساس 

الفرد بهويته. 
اقترح  االجتماعية،  األم��راض  على  للقضاء  وسيلة  والعلم  التعليم  من  يجعل  وحتى  هذا 
تدريب الطالب، ومن بينهم أمراء املغرب، على النقد وعلى »أعمال الروية والتفكير الصحيح 
كما  ألنه  امللزومات«4،  من  اللوازم  استنباط  على  والقوة  والنباهة  التفكير  ملكة  فيهم  لتتربى 
رين العاملني واملخترعني واملكتشفني، ال باحلفاظ  يالحظ، العالم لم يرتق » إال بالنبهاء املفكنّ

قني«5.  املتشدنّ
أكثر من ذلك والحترام الرأي املخالف وحتقيق االستقاللية الفكرية، يرى أن احلل يكمن 
ب املذهبي«  في تهذيب وتربية الناشئة على »استقالل الفكر« واالبتعاد عن اجلمود و» التعصنّ
و» بثنّ روح التفكير الصحيح » القائم على الدليل والبرهان6، باألخص في املجال الديني حيث 
أظهر احلجوي دائما رغبته في البحث عن إسالم معتدل يختلف عن ذاك الذي حاول بعض 
دين من الفقهاء والطرقيني فرضه على األمة7. إضافة إلى بثنّ فكرة احترام أفكار الناس  املتشدنّ
بعضهم بعضا و»عدم الضغط واجلبر في الفكر« وحتذيرهم »من التعرنّض لآلراء بالسخرية وكل 
به ذلك من فتنة في  ق الروابط بني أفراد املجتمع وما يسبنّ ما يجب اجلفاء والنفرة«8 مخافة متزنّ
ب وجمود  الدولة. وهذا ما دفع به إلى حثنّ الطلبة على »أن ال يضيعوا نفيس العمر في تعصنّ

1  احلجوي: أصول التربية.ح 255. ص 30.
2  احلجوي: محاضرة في إصالح التعليم. ص 1.

3  احلجوي: أصول التربية. ص 31.
4  احلجوي: أساس التهذيب. ص 1.

5  احلجوي: التربية اإلسالمية.ح 255.ص 4.
ب املذهبي وبثنّ روح التفكير الصحيح الذي يعتمد الدليل ويقف  6  احلجوي: جتديد علوم الدين. ص 24. يقول احلجوي: » استقالل الفكر ونزع...اجلمود والتعصنّ

بجانب البرهان...« ) ص 24 (.
ه على الطريقة التيجانية التي ألنّفت كتابا يقول: » كفانا كتاب الله ) كما يقول عمر ( ونقول كفانا سنة رسول الله....إذا شئنا أن يذهب اخلالف بيننا  7  في ردنّ
قوا » ) القرآن فوق كل شيء أو حماة القرآن والتيجانيني. ح 256. ص  وتضمحلنّ الشحناء ونكون أمة واحدة كما أمر القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرنّ

.)21
رهم من التعرنّض لآلراء بالسخرية وكل ما يجب اجلفاء والنفرة...« ) ص 24  8  احلجوي: ن م. ص 24 25. يقول: » عدم الضغط واجلبر في الفكر...و نحذنّ

.)25
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د خصوصا في املجال الديني لن يعمل إال على متزيق  ب والتشدنّ ال فائدة منه«1، ألن هذا التعصنّ
ية للضعف واالضمحالل.  املجتمع الواحد ولن يخلق بني األفراد سوى احلزازات والفتنة املؤدنّ
املجتمع ويخلق محيطا مستقرا  إيجابا على  ينعكس  الناس  لدى  والتسامح  والتعايش  فالوعي 

وآمنا بعيدا عن الفتنة واالضطراب.
من طرف  تعرنّضت النتقادات شرسة  قد  اإلصالحية  اقتراحاته  أن  يعترف  احلجوي  لكن 
يهم »بعض اجلامدين« و» ذوي األغراض الشخصية » الذين اعتبروا مناداته بإصالح  من يسمنّ
التعليم العربي وإصالح طريقة تلقينه سواء في الكتاتيب القرآنية أو في املدارس أو في جامعة 

القرويني أمرا قاضيا على حفظ القرآن2. 
و قد جنح الرافضون لإلصالح الوقوف في وجه مشروعه اإلصالحي جلامعة القرويني مما أدى 
إلى فشله3، وقد أرجع احلجوي ذلك ل » التحاسد » ولتفضيل املصلحة اخلاصة على املصلحة 
العامة لدى النخبة املغربية4 مما أثار حنقه وحنق كل من كان يهدف إلى إنقاذ التعليم العربي 
من هوته وانحطاطه، ومن بني هؤالء عبد احلفيظ الفاسي الذي ناشد السلطان بقبول إصالح 
التعليم ككل، ناعتا من كان يستخدم وسائله لشدنّ املجتمع إلى املاضي ب » بطانة السوء وأرباب 
ب »، الذين يقفون » حجر عثرة في طريق تنفيذ ذلك واملوافقة عليه بدعوى أن  اجلهل والتعصنّ
دا  ما يطلب من اإلصالح والنظام ينافيان الشرع اإلسالمي ومييتان كرامته وكرامة العلماء«، مؤكنّ

أنهم بهذا املوقف » جنوا....على العلم والعلماء أعظم جناية«5.
و قد الحظ احلجوي أن الرافضني لإلصالح كانوا ينتقدونه قبل رؤية النتائج وهذا ما دفعه 

للقول »ال أفلح من ينتقد األمور التجريبية قبل ظهور النتيجة. واألعمال باخلوامت«6.   

1  احلجوي: ن م. ص 16.
2  احلجوي: محاضرة في إصالح التعليم. ص 3. يقول احلجوي: » فبينما نحن نبني ونصلح ونرممنّ بفاس وقد شرعوا في الهدم والتخريب في الرباط بغير فاس » ) 

الفكر السامي. ج 2. ص 197 (.
دا  ز األعمال، لكان محييا للقرويني مجدنّ ز اخليال إلى حينّ ح إن ذلك القانون لو خرج من حينّ ح أو تبجنّ 3  احلجوي: ن م. ن ص. يقول احلجوي: » وأقول من غير متدنّ

لهيئتها التدريسية جتديدا صحيحا ».
4  احلجوي: الفكر السامي. ج 2. ص 197.

5  الفاسي ) عبد احلفيظ (: التاج. ص 16 17.
6  احلجوي: محاضرة في إصالح التعليم. ص 3.
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الحكامة الجيدة وهيئاتها يف الدستور المغريب لسنة 2011

< أمينة المسعودي

أستاذة بجامعة محمد الخامس

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية- الرباط - أكدال

 تتوخى هذه املساهمة التعرض لكيفية مقاربة الدستور املغربي لسنة 2011 في بابه الثاني 
عشر، للحكامة اجليدة، املبادئ والهيئات. ويستدعي حتليل هذا الباب اعتماد مقاربة شمولية 
للنص الدستوري برمته في موضوع مبادئ احلكامة اجليدة )أوال( ثم جتلي احلكامة من خالل 
الضبط املؤسساتي )ثانيا( وأخيرا تكفل الباب الثاني عشر املخصص للحكامة اجليدة بالنص 
املذكورة، ثم بضمان وتفعيل تطبيقها من طرف مؤسسات  للحكامة  العامة  املبادئ  أوال على 
والدميقراطية  واملستدامة  البشرية  والتنمية  اجليدة  واحلكامة  واحلريات  احلقوق  حماية  وهيئات 

التشاركية )ثالثا(

أوال: مقاربة الدستور الشمولية لمبادئ احلكامة اجليدة 
بداية تنبغي اإلشارة والتأكيد على أن الدساتير العاملية أو باألحرى دساتير اجليل األول ال 
تتضمن إشارة إلى مبادئ احلكامة اجليدة وال إلى هيئاتها، وبالتالي ال ينفرد الدستور املغربي 
بتخصيص باب كامل من أبواب دستوره للحكامة اجليدة وهيئاتها فحسب، بل يتميز النص 
األسمى بالتعرض ملبادئ احلكامة اجليدة في فصول متعددة منه بل وابتداء من تصديره، حيث 
واحلكامة  والتعددية  املشاركة  في  املتجلية  املغربية  اململكة  مرتكزات  النص صراحة على  يتم 

اجليدة.
النظام  أن  السامية على  الوثيقة  األول من  الفصل  الدستور، ينص  ديباجة  التصديرأو  بعد 
الدستوري يقوم “على اساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والدميقراطية املواطنة والتشاركية، 

وعلى مبادئ احلكامة اجليدة، وربط املسؤولية باحملاسبة “
وغني عن البيان أن تخصيص الباب الثاني للدستور للحقوق واحلريات في إثنى وعشرين 
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فصال إمنا يعد دعامة ملبادئ احلكامة اجليدة خصوصا باعتبار احلقوق واحلريات من الفصول السامية 
حيث ال ميكن أن تكون املكتسبات في مجال احلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها في 

الدستور، موضوع مراجعة أو تعديل دستوري طبقا ألحكام الفصل 175 من الدستور. 
ولعل ما ساهم بصفة دقيقة في تعزيز مبادئ احلكامة اجليدة تخصيص الدستور ألكثر من 20 
فصال ملبادئ ومظاهر الدميقراطية التشاركية التي تعد بدورها من املرتكزات السياسية للمملكة 
املغربية طبقا ملا ورد في تصدير الدستور. وتتعدد املستويات التي متارس من خاللها الدميقراطية 
التشاركية حيث ورد لفظ” املشاركة” في الدستور أكثر من 12 مرة، بينما ورد لفظ “الدميقراطية 

التشاركية” في الدستور التونسي لسنة 2014 مرة واحدة فقط )الفصل (.
فبالنظر إلى مختلف الفصول الدستورية املشار إليها أعاله، ميارس الدميقراطية التشاركية كل 

من:
- جمعيات املجتمع املدني )ف.-12 -139 146(

- املنظمات غير احلكومية )ف.12(
- هيئات للتشاور )ف.13(

- املواطنات واملواطنني )ف.14-15(
- املغاربة املقيمون باخلارج )ف.17-18(

- الشباب )ف.33(
- السكان )ف.136(

»اإلع��داد«  من  التشاركية،  الدميقراطية  ممارسة  آليات  أخ��رى،  من جهة  وتتنوع،  وتختلف 
و«اإلش��راك« و«التقدمي« و«املشاركة« و« املساعدة« و«التأمني« و«التيسيير« و« النهوض« وذلك 

على الشكل املبني في الفصول الدستورية التالية:
- إعداد مشاريع وقرارات لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها 

)ف.12(
- إشراك مختلف الفاعلني االجتماعيني في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها 

وتقييمها )ف.13(
- تقدمي ملتمسات في مجال التشريع )ف.14(
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- تقدمي عرائض إلى السلطات العمومية )ف.15(
- مشاركة أوسع للمغلربة املقيمني في اخلارج في املؤسسات االستشارية وهيئات احلكامة 

اجليدة )ف.18(
- توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية 

للبالد )ف.33(
- مساعدة الشباب على االندماج في احلياة النشيطة واجلمعوية )ف.33(

- دفع األطراف في قضية بعدم دستورية قانون )الفصل 133(
البشرية  التنمية  في  مساهمتهم  من  والرفع  شؤونهم  تدبير  في  السكان  مشاركة  تأمني   -

املندمجة واملستدامة )ف.136(
- تيسير مساهمة املواطنات واملواطنني واجلمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها وتقدمي 

عرائض من طرف املواطنني واجلمعيات )ف.139-146(
- النهوض بتطوير احلياة اجلمعوية )ف.170(

احلكامة  مبادئ  على  رك��ز  الدستوري  املشرع  أن  يتضح  الدستورية،  املقتضيات  لهذه  تبعا 
اجليدة من خالل الدور التشاركي الذي منحه للمجتمع املدني من خالل إشراكه في مجاالت 
لدميقراطية  قوية  لدعائم  بذلك  التشريع، مؤسسا  مراقبة  وأيضا في  بل  التشريع،  وفي  التنمية 
تشاركية في إطار مبادئ احلكامة املنصوص عليها دستوريا، بالشكل الذي يجعل من الفاعل 

اجلمعوي فاعال أساسيا في التنمية والتشريع.
ثانيا : احلكامة والضبط المؤساسيت

 لم يختزل املشرع الدستوري احلكامة اجليدة في مقاربتها مقاربة شمولية فقط، وإمنا دعمها 
وأحاطها بضمانات تتجلى في إقرار عملية ضبط عمل وتنظيم وسير جميع املؤسسات الدستورية، 

التنفيذية منها والتشريعية والقضائية. 
- ضبط عمل املؤسسة التنفيذية 

 باعتبار أن املؤسسة امللكية تعد طرفا في ممارسة السلطة التنفيذية، فقد عمد املشرع الدستوري 
إلى ضبط كيفية ممارسة عملها من خالل النص، ألول مرة، على أن امللك ميارس مهامه من 
خالل السلطات املخولة له صراحة بنص الدستور. وتدخل في ذلك صالحيات امللك الدينية 
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املتعلقة بإمارة املؤمنني واملخولة له حصريا مبقتضى الفصل 41 من الدستور، وصالحياته كرئيس 
للدولة والتي ميارسها كذلك، صراحة بنص نفس القانون األسمى )ف.42(. 

إن ممارسة صالحيات املؤسسة امللكية طبقا لفصول الدستور مدعمة برفع القداسة عن شخص 
امللك طبقا للفصل 46 من الدستور، خالفا جلميع الدساتير املغربية السابقة حيث كان شخص 

امللك مقدس وال تنتهك حرمته )ف.23( 
العرش من قبل  الرشد، حيث متارس صالحيات  بالغ سن  وحتى عندما يكون امللك غير 
مجلس الوصاية، فإن املشرع الدستوري حرص أيضا على ضبط عمل هذا األخير من خالل 
تخويل رئاسته لرئيس احملكمة الدستورية وكذا من خالل توسيع تركيبته التي أصبحت تضم، 
العشر  والشخصيات  األعلى  العلمي  للمجلس  العام  ولألمني  البرملان  لرئيسي مجلسي  إضافة 
املعينة من طرف امللك، كال من رئيس احلكومة والرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة 

القضائية )ف.44، الفقرة 2(. 
أما بخصوص الطرف الثاني في السلطة التنفيذية، أي احلكومة، فإن األمر يتعلق بعناصر 

جديدة تتجلى في النقط التالية :
1- ضبط مسلسل تشكيل احلكومة، يكمن هذا العنصر اجلديد في حتديد شروط تشكيل 
مرة، في  الدستور، ألول  أعمالها. حيث حدد  وانتهاء  الزمني البتداء  الضبط  احلكومة وفي 
يعني  امللك  أن  بالنص على  وذل��ك  البرملانية،  األغلبية  احلكومة عن  انبثاق  47 ض��رورة  فصله 
رئيس احلكومة من احلزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب؛ ومن خالل 
ضرورة انبثاقها عن األغلبية البرملانية يتحدد تاريخ بدء عمل احلكومة وتاريخ نهاية عملها ومن 
شأن هذا التحديد الزمني أن يربط تاريخ بدء وانتهاء عمل احلكومة، حيث يبتدئ هذا بابتداء 

الوالية التشريعية وينتهي بنهايتها.
2- ضبط العمل احلكومي بقانون تنظيمي )للفصل 87 من الدستور( يحدد مبقتضاه طريقة 
تسيير وتنظيم وسير العمل احلكومي وكذا الوضع القانوني ألعضاء احلكومة. وحاالت التنافي 
مع الوظيفة احلكومية، وقواعد احلد من اجلمع بني املناصب والقواعد اخلاصة بتصريف احلكومة 
املنتهية أعمالها مما قد يجعل حدا للفراغ الذي كان يشوب حاالت التنافي ألعضاء احلكومة 
مثال، حيث كان ُيطلع على بعض منها في نص منظم ملؤسسة أخرى، ويتعلق األمر بالقانون 
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التنظيمي للمجلس الدستوري الذي يقضي بأنه ال يجوز اجلمع بني مهمة عضو في املجلس 
وبني العضوية احلكومية1.

مبثابة  احلكومة  رئيس  أصبح  أول��ى،  فمن جهة  احلكومة.  أعضاء  بني  التراتبية  العالقة   -3
الرئيس الفعلي للوزراء وليس وزيرا بينهم فقط كما يتضح ذلك من خالل الفصل 47 الفقرات 
6-5-4 وكذا الفصل 93، الفقرة 2( كما اتضحت من جهة ثانية وألول مرة، العالقة التراتبية 

بني فئة ال��وزراء وبني فئة كتاب الدولة ذلك أن الفصل 87 من الدستور صريح في هذا الشأن 
بنصه على أن احلكومة تتألف من رئيس احلكومة والوزراء، وميكن أن تضم كتابا للدولة ) الفقرة 
األولى( بينما كانت النصوص الدستورية السابقة تضع جميع الفئات الوزارية في درجة واحدة 
وذلك بالنص على أن احلكومة تتألف من الوزير األول والوزراء )الفصل 59 من دستور 1996(. 

ويتضح أيضا التدرج الهرمي بني الوزراء وكتاب الدولة في دستور 2011 من خالل النص على 
انه ميكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة.) الفصل 93، فقرة 3( 2

- آليات ضبط عمل املؤسسة التشريعية
يضبط اإلطار النصي لدستور 2011 بنية تنظيم وطريقة اشتغال املؤسسة التشريعية. وتتعدد 
املقتضيات القانونية املتضمنة لهذا الضبط اجلديد، من فصول دستورية وقوانني تنظيمية وقوانني 

داخلية ملجلسي البرملان.
بالتأكيد على شكل  الدميقراطي  التمثيل  الدستوري بداية، أساس مشروعية  النص  يحدد 
االنتخابات التي ينبغي أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وأن تلتزم السلطات العمومية باحلياد التام 

إزاء املترشحني وبعدم التمييز بينهم )الفصل 11(
أناط  البرملان،  داخل  أساسيا  مكونا  السياسية  األح��زاب  وباعتبار  االنتخابات  مرحلة  بعد 
املشرع الدستوري األحزاب السياسية بأدوار محددة وواضحة في سبع فقرات من الفصل 7 حتدد 
أوالها مجال عمل األحزاب الذي لم يعد مقتصرا على تنظيم املواطنني ومتثيلهم )الفصل الثالث 

1  - انظر الفصل 4 من القانون التنظيمي رقم 93-29 املتعلق باملجلس الدستوري كما هو متمم ومكمل من طرف القانون رقم 8-89. اجلريدة الرسمية عدد 
4244 في 5 أكتوبر 1998، ص. 2680

2  - راجع ملزيد من التفصيل اجلزء الثاني من أطروحتنا لنيل دكتوراة الدولة في احلقوق : »الوزراء في النظام السياسي املغربي«. الفئات احلكومية. الصالحيات 
واملسؤوليات. )حتت الطبع( وانظر أيضا:

El Messaoudi Amina : Régulation juridique du gouvernement et transition démocratique au Maroc. 2007, Prologues, 
N°. 37, hiver pp. 6- 20.
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السياسي  وتكوينهم  واملواطنني  املواطنات  تأطير  على  تعمل  أصبحت  وإمن��ا   )1996 دستور  من 
وتعزيز انخراطهم في احلياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبني 
الدميقراطية وفي نطاق  بالوسائل  والتناوب  التعددية  السلطة على أساس  واملشاركة في ممارسة 

املؤسسات الدستورية )الفقرة األولى من الفصل السابع(
باإلضافة إلى مجال عمل األحزاب السياسية، اهتم الدستور أيضا بضبط تأسيسها وحلها 
الدستور  اح��ت��رام  نطاق  في  بحرية  األنشطة  ومم��ارس��ة  التأسيس  ش��روط  النص على  من خ��الل 
والقانون، كما ارتبط حلها أو توقيفها مبقتضى مقرر قضائي طبقا للفصل التاسع من الدستور. 
كما ارتقى، من جهة أخرى، باإلطار التنظيمي لعمل األحزاب السياسية من قانون عادي إلى 
قانون تنظيمي يحدد إضافة لشروط التأسيس واألنشطة، معايير تخويل الدعم املالي للدولة لها 

وكذا كيفيات مراقبة متويلها )الفصل 7(. 
ال��دور الدستوري اجلديد  وفي نفس إطار ضبط العمل البرملاني، تنبغي اإلش��ارة أيضا إلى 
املنوط باملعارضة البرملانية طبقا للفصل 10 من الدستور الذي يضمن للمعارضة مكانة تخولها 

حقوقا متعددة تضاهي مثيلتها في التجارب الدستورية املتقدمة.
بعد اإلشارة إلى دور األحزاب السياسية والتأكيد على دور املعارضة، ضبطت في فصول 
النواب  ملجلس  األول��ي  ال��دور  تبيان  مت  البرملان حيث  مجلسي  بني  العالقات  أخ��رى  دستورية 
بالنسبة ملجلس املستشارين، سواء في ما يتعلق بسلطة التشريع )ف.78 و84( أو بسلطة مراقبة 

احلكومة )الفصول 88 و105(. 
وحرصا على ضبط االنتماء السياسي ألعضاء البرملان، اهتم املشرع الدستوري بالنص على 
التجريد من صفة عضو في أحد املجلسني كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح 
كما   )61 )الفصل  إليها  ينتمي  التي  البرملانية  املجموعة  أو  الفريق  عن  أو  لالنتخابات  باسمه 
التي  التنافي  تعددت ح��االت  مبهامه،  للقيام  للبرملاني  الوقت  متسٍع من  إتاحة  أجل  ومن  أنه 
امتدت لتشمل باألساس صفة العضوية في احلكومة ورئاسة مجلس جهة، أو أكثر من رئاسة 
واح��دة لغرفة مهنية أو ملجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إلقليم ومزاولة كل مهمة عمومية 
غير انتخابية إلى غير ذلك من احلاالت، حيث أكدت مقتضيات الفصلني 62 و63 من الدستور 
قواعد حتد من اجلمع بني  البرملان،  التنظيمي لكل من مجلسي  القانون  على ض��رورة تضمني 
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االنتدابات االنتخابية1. 
وفي نفس اجتاه ضبط العمل البرملاني، ُحدد أوال، أجل نشر القوانني باجلريدة الرسمية في 
ثانيا، احلصانة  ألغيت،  50( كما  )الفصل  تاريخ ظهير إصدارها  ابتداء من  أقصاه شهر  تاريخ 
داخل  البرملاني  دور  تامني  وك��ذا  املسؤولية،  ضد  باحلصانة   64 للفصل  طبقا  واكتفي  اجلنائية 

املجلس النيابي فقط وليس خارجه.
النقط  بالنص على  نفسه  الدستور  اهتمام  أيضا،  البرملانية  املؤسسة  قواعد ضبط   من بني 
الواجب حتديدها في النظام الداخلي لكل من مجلسي البرملان، تهم باخلصوص قواعد تأليف 
وتسيير الفرق واملجموعات البرملانية واالنتساب إليها واحلقوق اخلاصة املعترف بها لفرق املعارضة، 
وواجبات األعضاء في املشاركة الفعلية في أعمال اللجان واجللسات العامة واجلزاءات املطبقة 

في حالة الغياب وكذا عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها )الفصل 69(. 
والتشريعية،  التنفيذية  املؤسستني  عمل  بضبط  اخلاصة  الدستورية  املقتضيات  عن  فضال 
اهتم املشرع الدستوري أيضا، بالنص على ضبط عمل املؤسسة القضائية بصفة عامة واحملكمة 

الدستورية بصفة خاصة.
- استقالل القضاء والدور اجلديد للمحكمة الدستورية

لقد ارتقى »القضاء« مبوجب الباب السابع من الدستور إلى »سلطة« لتكون السلطة القضائية 
مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية )ف.107( كما ارتفعت، من جهة أخرى، 
عدد الفصول الدستورية املخصصة »للسلطة القضائية« إلى إثنى وعشرين فصال )من الفصل107 
إلى الفصل128( بعد أن كان عدد الفصول املخصص لها في إطار الدساتير اخلمسة السابقة ال 

يتجاوز الستة2. 
بعد التأكيد على ضمان استقالل السلطة القضائية في الفصل 109 من الدستور حيث مينع 
كل تدخل في القضايا املعروضة على القضاء، وال يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي 
أوامر أو تعليمات، وال يخضع ألي ضغط، حرص املشرع الدستوري، على توضيح وتخصيص 

مجموعة من الفصول لكل موضوع على حدة.

1  -القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب. اجلريدة الرسمية عدد 5987 في ذي القعدة 1432 )املوافق ل17 اكتوبر 
2011( ص.5053 - 

2  - انظر مثال من الفصل 82 إلى الفصل 87 من الباب السابع اخلاص بالقضاء في دستور 1996.
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القضائية  للسلطة  السابع املخصص  الباب  القضاء«، في  يهم »استقالل  أول   فمن عنوان 
املتضمن لستة )06( فصول )من 107 إلى 112(، ُيخصص عنوان ثان للمجلس األعلى للسلطة 
القضائية بضمه ألربعة فصول ) من الفصل 113 إلى الفصل 116( بينما يهتم العنوان األخير 
للباب املذكور، ب«حقوق املتقاضني وقواعد سير العدالة« في إطار اثنى عشر فصال )من الفصل 

117 إلى الفصل 128(

وعالوة على هذا، عمل الدستور اجلديد على ترسيخ مبادئ أساسية تعد مبثابة ضمانات 
األحكام  نشر  وإلزامية  القضاء  أحكام  تعليل  منها على اخلصوص ض��رورة  يذكر  للمتقاضني، 
القضائية وإلزامية األحكام النهائية الصادرة عن القضاء وكذا إلزام السلطات العمومية بتقدمي 

املساعدة الالزمة أثناء احملاكمة.
وأسندت، بنفس الهدف، للمجلس األعلى للسلطة القضائية صالحيات جديدة ال تضمن 
استقاللية القضاة فحسب، بل تكرس حماية القضاة املهددين في ممارسة صالحياتهم وتعمل 

على تطبيق الضمانات التأديبية في حق املخلني بالتزاماتهم املهنية.
ومن املفيد اإلشارة أيضا في نفس السياق، إلى أن الدستور اجلديد اعتبر املقررات املتعلقة 
بالوضعيات الفردية للقضاة، الصادرة عن املجلس األعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب 

الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية باململكة.
أما في ما يتعلق باحملكمة الدستورية، فقد اتضح ضبط عملها في ما يخص تشكيلها أوال، 

ثم أيضا في ما يتعلق بصالحياتها.
لعضوية  م��رة، على وض��ع ش��روط  الدستوري، وألول  املشرع  للتشكيل، ح��رص  فبالنسبة   
القانون،  مجال  في  العالي  التكوين  قبيل  من  الدستورية  احملكمة  في  عشر  اإلثنى  األعضاء 
والكفاءة القضائية أو الفقهية أو اإلداري��ة، واألقدمية في ممارسة املهنة ملدة تفوق خمس عشر 

سنة وكذا التحلي بالتجرد والنزاهة )الفصل 130. الفقرة اخلامسة(
النظر  املتمثل في  الدستورية، فإن الختصاصها اجلديد  أما بخصوص صالحيات احملكمة 
بني  وضعها  على  تأثير  قضية،  في  النظر  أثناء  أثير  قانون  دستورية  بعدم  متعلق  دف��ع  كل  في 
املؤسسات الدستورية األخرى، وأساسا في عالقاتها مع املواطنني، باعتبار أن حق إحالة قوانني 

غير دستورية إلى احملكمة امتد ليشمل أيضا املواطنني األطراف في النزاع )الفصل 133(



�9�

 

ثالثا: مبادئ احلكامة اجليدة وهيئاهتا
تعد مبادئ احلكامة اجليدة وهيئاتها التي ترد ألول مرة في الدستور املغربي، ضمن باب 
كامل مستقل، إضافة نوعية وفريدة في الدستور املغربي اجلديد. ففي الباب اخلاص باحلكامة 
اجليدة، مت التعرض بداية إلى املبادئ العامة ثم إلى الهيئات املستقلة التي تكلف كل مجموعة 

منها مبجال معني.
فبخصوص املبادئ التي وردت في الدستور من الفصل 154 إلى الفصل 160، فقد همت 
تنظيم املرافق العمومية على أساس املساواة بني املواطنني وخضوع املرافق العمومية ملعايير اجلودة 
لألموال  تدبيرها  تقدم احلساب عن  العمومية  املرافق  أن  واملسؤولية، كما  واحملاسبة  والشفافية 
نص  امل��ذك��ورة،  املبادئ  ملختلف  إضافة  والتقييم.  للمراقبة  الشأن  هذا  في  وتخضع  العمومية 
الفصل 157 على ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد احلكامة اجليدة املتعلقة بتسيير اإلدارات 
العمومية واجلهات واجلماعات الترابية األخرى واألجهزة العمومية. باإلضافة إلى هذا، فإن 
الشروط التي اقرها الفصل 158 بخصوص ض��رورة تقدمي كل شخص، معينا كان أو منتخبا، 
أو غير مباشرة، مبجرد  التي في حيازته، بصفة مباشرة  باملمتلكات واألص��ول  لتصريح كتابي 
للحكامة  إط��ارا جديدا  تضع  أن  من شأنها  انتهائها،  وعند  ممارستها،  وخ��الل  ملهامه،  تسلمه 

ومبادئها. 
هيئات احلكامة اجليدة

عنوانا  لكل مجموعة  احلكامة وخصص  هيئات  من  أن��واع  ثالثة  بني  املغربي  الدستور  مييز 
والتقنني،  اجليدة  احلكامة  وهيئات  بها،  والنهوض  اإلن��س��ان  حقوق  حماية  هيئات  خاصا: 

وهيئات النهوض بالتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية التشاركية.
هيئات حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها: املجلس الوطني حلقوق اإلنسان- الوسيط- 

مجلس اجلالية املغربية باخلارج- الهيأة املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
هيئات احلكامة اجليدة والتقنني: الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري- مجلس املنافسة- 

الهيأة الوطنية للنزاهة والرقابة من الرشوة ومحاربتها-
هيئات النهوض بالتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية التشاركية: مجلس أعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي- املجلس االستشاري لألسرة والطفولة- املجلس االستشاري للشباب 
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والعمل اجلمعوي.
الدولة كما ميكن  الهيئات مستقلة وتستفيد من دعم أجهزة  الدستور على أن هذه  وينص 
للقانون أن يحدث هيئات أخرى للضبط واحلكامة اجليدة )الفصل 159(، كما ينص الفصل 160 
من جهة أخرى، على أن هذه الهيئات واملؤسسات تقدم تقريرا عن أعمالها مرة واحدة في السنة 

على األقل ويكون التقرير موضوع مناقشة من طرف البرملان.
وال ينص الدستور على عدد أعضاء هذه الهيئات وال على مدة واليتها تاركا ذلك لقوانني 
التي » حتدد تأليف صالحيات وتنظيم وقواعد سير املؤسسات والهيئات املنصوص عليها في 

الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور وكذا حاالت التنافي عند االقتضاء« )الفصل 171(1
أو  اجلديدة  الدساتير  الالتينية، خصصت  أمريكا  ودساتير  األوربية  الدساتير  عكس  على 
طبقا  الهيئات  لهذه  التعرض  املفيد  من  ون��رى  املستقلة،  للهيئات  كامال  بابا  االنتقال  دساتير 

للتسلسل الكرونولوجي إلصدار الدساتير املذكورة.في هذه النصوص.
الهيئات املستقلة في التجارب املقارنة

مصر  امل��غ��رب،  ال��ع��راق،  كينيا،  اجلنوبية،  )إفريقيا  ال��دمي��ق��راط��ي  االن��ت��ق��ال  دس��ات��ي��ر  مت��ي��زت 
وتونس..( بالنص على إنشاء هيئات أو جلان مستقلة تهتم مبيادين ومجاالت مختلفة وتقدم 

تقاريرها سنويا أمام البرملان.
أعضاء  وإقالة  بتعيني  املتعلقة  املقتضيات  على  بالتنصيص  املذكورة  الدساتير  اهتمت  لقد 

الهيئات أو اللجان املستقلة ومختلف مهامها أو اختصاصاتها. 
من املهم اإلشارة أيضا إلى أن الدساتير األوروبية وعددها 27 لم تشر في باب مستقل لهيئات 
احلكامة أو الهيئات املستقلة أو جلان مستقلة، باستثناء بعض الفصول املتفرقة والتي أشارت 
باخلصوص ملؤسسة املدافع العام أو الوسيط كالدستور اإلسباني مثال في فصله 26 أو الدستور 

الفنلندي في الفصل 30 أو الدستور الهنغاري في الفصل 50..إلخ
بناء على هذا سنعتمد، للمقارنة، على أمثلة بعض الدساتير االنتقالية، إفريقية وعربية، 

1  - قبل صدور دستور 2011، أحدثت ثالث هيئات إدارية مستقلة كاملجلس االستشاري حلقوق اإلنسان وديوان املظالم وكذا الهيئة العليا لالتصال السمعي 
البصري، انظر ملزيد من التفصيل:

Abdallah Harsi : Les autorités administratives indépendantes à la lumière de l’évolution constitutionnelle récente. In La 
Constitution de 2011. Eclairages croisés sur le nouveau constitutionnalisme marocain. Publications de l’Association maro--
caine de droit constitutionnel. El Maarif El Jadida. 2014, pp.210-224
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التي نصت في باب من أبوابها إلى جلان وهيئات مستقلة في مجاالت مختلفة، أهمها حقوق 
وذلك  وغيرها  االنتخابات  وجلنة  البصري  السمعي  االتصال  وجلنة  اجليدة  واحلكامة  اإلنسان 

حسب الترتيب الكرنولوجي لتاريخ إصدار هذه الدساتير. 
الالتينية على هيئة  أمريكا  العربية واإلقريقية، نصت بعض دساتير  الدساتير  وبعيدا عن 
للرقابة  املركزي  1988 الذي نص على هيئة اجلهاز  البرازيلي لسنة  مستقلة واح��دة، كالدستور 
واحملاسبة في الفصل السابع، أو الدستور الشيلي لسنة 1980 املعدل في سنة 2001 الذي خص 
ينظم تشكيلها وصالحياتها  التي  املركزي،  البنك  لهيئة مستقلة واحدة وهي  12 منه  الفصل 

مبقتضى قانون تنظيمي )املادة 97(
الهيئات املستقلة في بعض الدساتير اإلفريقية والعربية

خصص الفصل التاسع من دستور إفريقيا اجلنوبية مثال )1996(، وبالضبط في فصوله من 
181 إلى 194، ملؤسسات الدولة الداعمة للدميقراطية الدستورية وهي كالتالي: 

املدافع العام- جلنة حقوق اإلنسان في جنوب إفريقيا- جلنة تعزيز وحماية حقوق اجلماعات 
الثقافية والدينية واللغوية- جلنة املساواة بني اجلنسني- املراجع العام واللجنة االنتخابية.

وتعد جميع هذه املؤسسات مستقلة وال تخضع سوى للدستور والقانون كما ال يجوز ألي 
املؤسسات  هذه  تخضع  كما  املؤسسات.  هذه  في عمل  التدخل  الدولة  في  أو جهاز  شخص 
ملساءلة اجلمعية الوطنية، ويجب أن تقدم تقريرا عن أنشطتها وأداء مهامها للجمعية الوطنية مرة 

كل سنة على األقل.
بعد حتديد مهام كل هيئة أو جلنة من هذه اللجان املستقلة خصص الدستور فصوال للنص 

على سلطة تعيني وإقالة اللجان املذكورة،وكذا لتحديد مدة واليتها.
اللجان  هذه  في  للعضوية  توفرها  الواجب  الشروط  حتديد  وبعد  التعيني،  سلطة  بخصوص 
)الفصل 193( نص الدستور على أن تعيني أعضاء هذه اللجان يتم من طرف رئيس اجلمهورية 

بناء على توصية من اجلمعية الوطنية بشأن:
- األشخاص الذين ترشحهم جلنة تابعة للجمعية الوطنية والتي تشكل بطريقة متناسبة من 

أعضاء جميع األحزاب املمثلة في اجلمعية الوطنية وتتبع موافقة اجلمعية الوطنية
- القرار الذي تتخذه اجلمعية الوطنية يكون بقرار مؤيد من 60 باملائة على األقل من أعضاء 
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اجلمعية الوطنية إذا كان األمر يتعلق بتعيني املدافع العام أو املراجع العام، أو من أغلبية أعضاء 
اجلمعية الوطنية إذا كانت التوصية تتعلق بتعيني عضو إحدى اللجان.

أما بخصوص السلطة التي متلك حق عزل أو إقالة هذه الهيئات، فال يجوز عزل املدافع العام 
أو املراجع العام أو أي عضو في اللجان املستقلة إال بناء على شروط حددها الدستور كما ال 
تأخذ اجلمعية الوطنية قرارها بالعزل إال بناء على تأييد نسبة معينة من أعضائها وفقا للشخصية 

املطلوب عزلها. )194(
من جهة أخرى، وفي ما يخص مدة والية الهيئات املذكورة، فإنها تختلف، طبقا لدستور 
جنوب إفريقيا، حسب احلالة، فبالنسبة للمدافع العام يعني ملدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد 
كما يعني املراجع العام لفترة محددة غير قابلة للتجديد تتراوح بني 5 و10 سنوات. بينما يتكفل 

التشريع الوطني بالنص على مدة والية باقي الهيئات املستقلة.
الدستور العراقي 2005

يخصص الدستور العراقي لسنة 2005 الفصل الرابع للهيئات املستقلة، من املادة 99 إلى املادة 
105 وعددها 07 وهي كالتالي:

املفوضية العليا حلقوق اإلنسان- املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات- هيئة النزاهة- البنك 
املركزي العراقي- ديوان الرقابة املالية- هيئة اإلعالم واالتصاالت- دواوين األوقاف.

تخضع هذه الهيئات للرقابة من طرف مجلس النواب وينظم عملها بقانون. وترتبط دواوين 
األوقاف مبجلس النواب.

مزاولتها  مب��دة  وال  امل��ذك��ورة  الهيئات  ف��ي  بالتعيني  املكلفة  السلطة  ع��ن  ال��دس��ت��ور  ينص  ال 
للمنصب.

الدستور الكيني 2010
خصص الدستور الكيني الباب اخلامس عشر للجان واملناصب املستقلة من 248 إلى 254 

وعددها 09 02+ مناصب مستقلة وهي كالتالي:
املستقلة  اللجنة  لألراضي-  الوطنية  اللجنة  واملساواة-  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  كينيا  جلنة 
املعنية  اللجنة  القضائية-  اخلدمة  البرملانية- جلنة  اخلدمة  واحل��دود- جلنة  االنتخابات  لشؤون 
بجمع اإليرادات- جلنة اخلدمة العامة- جلنة خدمة املدرسني- جلنة جهاز الشرطة الوطني- أما 



�0�

 

املناصب املستقلة فهي: احملامي العام- مراقب امليزانية.
اللجان واملناصب املستقلة  حدد الدستور الكيني من جهة أخرى أهداف وسلطات ومتويل 
حيث ال تخضع جلان املكاتب املستقلة ومشغليها سوى للدستور والقانون كما أنها مستقلة وال 

تخضع لتوجيه أو رقابة أي شخص أو سلطة.
ويخصص البرملان، من جهة أخرى، متويال كافيا لتمكني كل جلنة ومكتب مستقل ألداء 

مهامها ويتم إقرار ميزانية كل جلنة ومنصب مستقل بتصويت منفصل.
وينص الدستورالكيني أيضا، على أن اللجان تتكون من ما اليقل عن ثالثة أعضاء وال يفوق 
ذلك وينص التشريع الوطني على حتديد عددهم والتوصية بتعيينهم. وتتعدد الشروط املطلوبة 

للعضوية في اللجان واملناصب املستقلة املذكورة.
كما يحدد الدستور شروط العزل أو اإلقالة من املنصب في املادة 251.

للمساعدة في  استدعاء أي شاهد،  بسلطة  تتمتع  اللجان  أن هذه  إلى  اإلش��ارة  املهم  ومن 
أغراض حتقيقاته. وترفع كل جلنة وكل شاغل منصب مستقل تقريرا إلى الرئيس وإلى البرملان، 

في أسرع وقت ممكن بعد نهاية كل سنة مالية.
يجوز للرئيس أو للبرملان أو ملجلس الشيوخ أو لشاغل أي منصب مستقل، تقدمي تقرير بشأن 
مسألة معينة في أي وقت. كما يتم نشر وتعميم أي تقرير مطلوب من جلنة أو شاغل منصب 

مستقل.
ومن املفيد اإلش��ارة إلى أنه في سنة 2011 صدر الدستور املغربي الذي سجل السبق على 
آنفا، في عشر  العربي، في نصه على هيئات احلكامة والتي متثلت، كما ورد ذلك  املستوى 
هيئات تتكلف كل مجموعة منها بصالحيات محددة طبقا ملا مت النص عليه في الفصول 161 

إلى 170 من الدستور. 
الدستور املصري 2013

وبالضبط،من  املستقلة  للهيئات  منه  اخلامس  الباب   2013 لسنة  املصري  الدستور  خصص 
املادة 207 إلى املادة 221 وهي هيئات كالتالي:

الوطنية  الهيئة  لتنظيم اإلعالم )211(  املجلس األعلى  الوطنية لالنتخابات- )207(  الهيئة 
القومي  املجلس  املستقلة:  القومية  املجالس  لإلعالم )213(-  الوطنية  الهيئة   )212( للصحافة 
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حلقوق اإلنسان- املجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة- املجلس القومي للمرأة- املجلس 
القومي للطفولة واألمومة.

أما الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية فهي: البنك املركزي- الهيئة العامة للرقابة املالية- 
اجلهاز املركزي للمحاسبات- هيئة الرقابة اإلدارية-

تعني هذه الهيئات من طرف رئيس اجلمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه 
ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وال يعفى أحد منهم إال في احلاالت احملددة بقانون 
وتقدم الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية تقاريرها سنوية إلى كل من رئيس اجلمهورية ومجلس 
تنظم صالحياتها  العام.. كما  للرأي  التقارير  وتنشر هذه  فور صدورها  ال��وزراء  ورئيس  النواب 

بواسطة قانون.
الدستور التونسي 2014

خصص الدستور التونسي الباب السادس منه للهيئات الدستورية املستقلة وذلك في الفصول 
املتراوحة بني الفصل 125 إلى الفصل130. ويتعلق األمر بخمس هيئات مستقلة كالتالي:

التنمية  البصري- هيئة حقوق اإلنسان- هيئة  السمعي  هيئة االنتخابات- هيئة االتصال 
املستدامة وحقوق األجيال القادمة- هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

قبل مجلس  القانونية واالستقاللية من  بالشخصية  تتمتع  التي  الشخصيات  تنتخب هذه 
نواب الشعب بأغلبية معززة. وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة 

عامة مخصصة للغرض.
وسبل  وتنظيمها  انتخابها  وط���رق  فيها  والتمثيل  ال��ه��ي��ئ��ات  ه���ذه  تركيبة  ال��ق��ان��ون  يضبط 

مساءلتها.
يشير الدستور التونسي كذلك إلى الشروط الواجب توفرها في أعضاء الهيئات املستقلة ومدة 
واليتهم، فمثال تتركب هيئة االنتخابات من تسعة أعضاء مستقلني محايدين من ذوي الكفاءة 
والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتني 

)الفصل 126(
يالحظ أن مدة والية جميع الهيئات املستقلة هي ست سنوات وينص الدستور على أن ثلث 
املستدامة وحقوق  التنمية  وهيئة  اإلنسان  هيئة حقوق  باستثناء  يجدد كل سنتني،  األعضاء 
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األجيال القادمة التي يقتصر الدستور على النص بأن مدة واليتها ست سنوات، بدون اإلشارة 
غلى جتديد ثلث أعضائها.

كما أنه بالنسبة لعدد األعضاء، اقتصر الدستور على النص على هذا العدد بالنسبة لهيئة 
االنتخابات وهيئة االتصال السمعي البصري فقط )9 أعضاء( دون الهيئات األخرى. ويضبط 
القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها. )الفصل 

)125

وختاما، وبالتسبة لهيئات احلكامة في املغرب، من املهم اإلشارة إلى مجال عمل الهيئات 
املذكورة، حيث يتنوع املجال املذكور من هيئات حلماية حقوق اإلنسان والنهوض بها )املجلس 
 161 الفصل  )من  باخلارج  املغربية  اجلالية  ومجلس  الوسيط  ومؤسسة  اإلنسان  حلقوق  الوطني 
إلى الفصل 164( إلى هيئات احلكامة اجليدة والتقنني )الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري 
إلى   165 الفصل  الرشوة ومحاربتها )من  والوقاية من  للنزاهة  الوطنية  والهيأة  املنافسة  ومجلس 
التشاركية  والدميقراطية  واملستدامة  البشرية  بالتنمية  النهوض  هيئات  إلى  ثم   ،)167 الفصل 
والعمل  للشباب  االستشاري  واملجلس  العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  )املجلس 

اجلمعوي )من الفصل 168 إلى الفصل 170(.
 تعكس بهذا مبادئ احلكامة اجليدة« وما يرتبط بها من »دميقراطية تشاركية« حلة جديدة 
املتبقية  املستقلة  الهيئات  بتنصيب  تفعيله  استكمال  ولعل   2011 لسنة  املغربي  الدستور  على 
)الهيئة املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز واملجلس االستشاري لألسرة والطفولة 
واملجلس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي وكذا إصدار ميثاق املرافق لعمومية طبقا للفصل 
157 من الدستور، من شأنه أن يضفي حمولة دميقراطية إضافية على القانون األسمى للمملكة 

املغربية.



�0�

 

حكامة التعدد اللغوي والتنوع الثقايف بالمغرب: 
من الجهوية اإلدارية إىل الجهوية الثقافية واللغوية

< سعيد بنيس

جامعة محمد الخامس 

ملخص:
سيتم تناول مسألة حكامة وتدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في املغرب في عالقته مبشروع 
اخلصائص  من  تشكيلته  يستمد  ترابي  وتقطيع  جهوي  تقسيم  على  اعتمادا  املوسعة  اجلهوية 
باحلسانية   2011 دستور  اعتراف  أساسه  احمللية  واألمازيغية  العربية  اللغوية  والتنويعات  الثقافية 
كمكون ثقافي ولغوي جهوي وكذلك بالنظر إلى مستوى أفقي يحيل على مبادرات املؤسسة 
بتنافسية  يتعلق  عمودي  ومستوى   2011 دستور  بها  أت��ى  التي  والتدابير  واملستجدات  امللكية 
اخلصوصيات الثقافية والتنويعات اللغوية وواقع السوق اللغوية املغربية التي حتوي لغات رسمية 
ووطنية وأخرى أجنبية ذات عمق تاريخي مثل الفرنسية واإلسبانية. تبعا لهذه املنطلقات جتد 
مختلف التعبيرات احمللية واجلهوية مكانها في تقطيع جهوي يرتكز على حدود مجالية وترابية 
تقوم على اخلصوصيات الثقافية والتنويعات اللغوية السائدة. في هذا اخلضم ميكن طرح عدة 

تساؤالت منها:
- كيف يتمثل الفاعلون املؤسساتيني واالجتماعيني اللغات األم والثقافات احمللية كعنصر من 

عناصر التقطيع والتقسيم الترابي؟
الثقافة،  )التعليم، اإلعالم،  العمومية  يتعلق باخلدمات  املرتقبة فيما  السياسات  - ماهي 
التأطير اإلداري،...( لتدبير العالقة بني اجلهات اللغوية والثقافية واجلهات املعتمدة في إطار 

مشروع اجلهوية املوسعة؟
 لإلجابة على هذه التساؤالت سيتم تبيان الضرورة املنهجية لالنتقال من مقولة االختالف 
اإلثني إلى جدلية التعدد اللغوي والتنوع الثقافي التي حتدد إطارها العام البيئة اجلديدة لنسق 
التنوع والتعدد. مما يجيز اخلوض في إشكالية متفصالت الهوية واحلقوق اللغوية والثقافية على 
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لغوي  أس��اس  على  يقوم  ترابي  تقطيع  خ��الل  من  باملغرب  اجلهوية  مشروع  تصريف  أن  اعتبار 
وثقافي ميكن من تدبير وحكامة وترسيخ الروافد الهوياتية في عالقتها بالتعدد اللغوي والتنوع 

الثقافي.

الكلمات املفاتيح:
احلقوق  الثقافي-  التنوع   – اللغوي  التعدد  والثقافية-  اللغوية  اجلهوية   – املوسعة  اجلهوية 

اللغوية والثقافية – التقطيع الترابي – الترابية اللغوية – ثنائية اجلهوي والوطني - 
 يرمي مفهومي التنوع والتعدد املقترحني في هذه الورقة إلى اإلحاطة باخلصوصيات الثقافية 
والتنويعات اللغوية في ارتباطهما بسياسة حكامة وتدبير التعدد والتنوع باملغرب ويختلفان في 
جوهرهما على مثيليهما في أقطار أخرى مثل السودان حيث يحيالن على مكونني أساسيني 
هما الدين واللغة1. من هذا املنظور ميكن اعتبار التعدد اللغوي والتنوع الثقافي باملغرب من أهم 
مالمح الهوية الثقافية واالجتماعية ويشكالن احلجر األساس ملا يطلق عليه القوى الناعمة2 التي 

تقوم على رأسمال اجتماعي مشترك بعيدا عن كل أشكال اإلقصائية والتهميش. 
 جتدر اإلشارة إلى أن طبيعة التنوع باملغرب حتكمه جدلية اخلصوصية اللغوية مع أنه سطحيا 
تطفو بعض سمات التنوع اإلثني إال أنه في غالبية احلاالت ميثل التنوع الثقافي والتعدد اللغوي 
أساس التنوع اإلثني. كما أن الهوية اإلثنية ترتكز أساسا على مجموع اخلصائص والسمات 
املشتركة3 بني أفراد املجموعة البشرية الواحدة والتي متيزها عن باقي املجموعات األخرى ومتكنها 

.)identification( من الفرادة والتهوية
سيتم تناول مسألة حكامة وتدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في املغرب في عالقته مبشروع 
اخلصائص  من  تشكيلته  يستمد  ترابي  وتقطيع  جهوي  تقسيم  على  اعتمادا  املوسعة  اجلهوية 
باحلسانية   2011 دستور  اعتراف  أساسه  احمللية  واألمازيغية  العربية  اللغوية  والتنويعات  الثقافية 
كمكون ثقافي ولغوي جهوي وكذلك بالنظر إلى مستوى أفقي يحيل على مبادرات املؤسسة 
بتنافسية  يتعلق  عمودي  ومستوى   2011 دستور  بها  أتى  التي  والتدابير  واملستجدات  امللكية4 

1  حيدر إبراهيم علي 2012 ص. 9: حكامة التنوع الثقافي في شمال السودان األبعاد الدينية واإلثنية
2  سامح فوزي وسمير مرقص 2012 ص. 1: حكامة التعددية الدينية: األقباط في مصر منوذجا، 

 Ioanna Vovou et Angeliki Koukoutsaki-Monnier ص. 2007 4 3
4 خطاب العرش لسنة 2001، خطاب 12 دسمبر 2006 بأكادير، خطاب 6 نونبر 2008 مبراكش، خطاب 3 يناير 2010، خطاب 9 مارس 2011.
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اخلصوصيات الثقافية والتنويعات اللغوية وواقع السوق اللغوية املغربية التي حتوي لغات رسمية 
ووطنية وأخرى أجنبية ذات عمق تاريخي مثل الفرنسية واإلسبانية. تبعا لهذه املنطلقات جتد 
مختلف التعبيرات احمللية واجلهوية مكانها في تقطيع جهوي يرتكز على حدود مجالية وترابية 

تقوم على اخلصوصيات الثقافية والتنويعات اللغوية السائدة.
 انطالقا من هذه املقاربة، تندرج دسترة اللغة األمازيغية في جدلية االعتراف بالتعدد اللغوي 
ترسيم  تفعيل  أن  أساس  املغرب على  للوطن  واالنتماء  الهوية  إطار وحدة  الثقافي في  والتنوع 
األمازيغية سيجيب على مطلب املساواة الثقافية والعدالة اللغوية. في هذا اخلضم ميكن طرح 

عدة تساؤالت منها:
وتستجيب  تغطي  أن  الراهنة  واملؤسساتية  الدستورية  للمقتضيات  ميكن  م��دى  أي  إل��ى   -

ملكونات التنوع الثقافي والتعدد اللغوي والرقي بالتوجهات اإلستراتيجية للبلد؟
- كيف يتمثل الفاعلون املؤسساتيني واالجتماعيني اللغات األم والثقافات احمللية كعنصر من 

عناصر التقطيع والتقسيم الترابي؟
الثقافة،  )التعليم، اإلعالم،  العمومية  يتعلق باخلدمات  املرتقبة فيما  السياسات  - ماهي 
التأطير اإلداري،...( لتدبير العالقة بني اجلهات اللغوية والثقافية واجلهات املعتمدة في إطار 

مشروع اجلهوية املوسعة؟
-  كيف ميكن استشراف مستقبل األمازيغية في ضوء التجارب الدولية؟

-  أية حلول ممكنة حلكامة وتدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي لضمان االنتقال الدميقراطي 
واحترام حقوق اإلنسان؟ 

 لإلجابة على هذه التساؤالت سيتم تبيان الضرورة املنهجية لالنتقال من مقولة االختالف 
اإلثني إلى جدلية التعدد اللغوي والتنوع الثقافي التي حتدد إطارها العام البيئة اجلديدة لنسق 
التنوع والتعدد. مما يجيز اخلوض في إشكالية متفصالت الهوية واحلقوق اللغوية والثقافية على 
لغوي  أس��اس  على  يقوم  ترابي  تقطيع  خ��الل  من  باملغرب  اجلهوية  مشروع  تصريف  أن  اعتبار 
وثقافي ميكن من حكامة وتدبير وترسيخ الروافد الهوياتية في عالقتها بالتعدد اللغوي والتنوع 

الثقافي.
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من مقولة االختالف اإلثين إىل جدلية التعدد اللغوي والتنوع الثقايف 
  من املبادئ العامة التي ستعتمدها هذه املقاربة أن اخلصوصي أو اجلهوي اليلغي الوطني 
وأن مقولة االختالف والتنافر الهوياتي ال تنطبق على احلالة املغربية التي حتكمها جدلية التنوع 
والتمازج )Dorronsoro. et Grojean، 2015  (. كما يجب اإلقرار بأنه في جميع احلاالت )إسبانية-
كندية )كبيك(-فرنسية )بروتان( أو بلجيكية )فالمان(( اعتمدت جدلية التنوع كاستراتيجية 
للحيلولة دون حاالت االنفصال » séparatisme « واالنسالخ الهوياتي. لهذا، يبدو أساسيا تعريف 

وحتديد مفاهيم التنوع اللغوي والثقافي اللذين يرتبطان ارتباطا عضويا بصيرورة التفاعل. 
اللغوية املستعملة في بلد  املنظومات  اللغوي مفهوم تؤطره مقاربة كمية حتدد عدد  فالتعدد 
بعينه. ميكن وصف التعدد في جانبني منفصلني: األول يهم اللغة الواحدة أو ما يطلق عليه 
»التعدد الكامل« ) 1 أي أن العربية في املغرب تعرف تعددا داخليا يتشكل من أربعة لهجات: 
األقطاب:  تعدد ثالثي  فتنبني على  األمازيغية  أما  واحلسانية.  العريبية  اجلبلية-   – العروبية 
تريفيت – تامازيغت وتاشلحيت. يتعلق اجلانب الثاني من التعدد اللغوي بالنسيج اللغوي الذي 
يحكمه تفاعل لغات )محلية وأجنبية( مختلفة داخل التراب املغربي: األمازيغية – العربية 

.) )Boukous، 2012 : 14-15 ( الفرنسية – اإلسبانية – اإلجنليزية ولغات أجنبية أخرى –
  أما التنوع الثقافي فهو مفهوم يرتبط بعمق كيفي للظاهرة الثقافية الواحدة حيث أن نفس 
كيفية حتضير  وتنوع  )اختالف  املغربي  التراب  عبر  مختلفة  له حتققات  يجد  الثقافي  النموذج 
الكسكس أو خياطة اجللباب أو شرب الشاي أو بناء املعمار أو طريقة الغناء...( فالتنوع يتصل 
بالتحقق والكنه )essence( ال بالعدد. في هذا الصدد ميكن استحضار األسئلة التالية لإلجابة 

على رهانات سياسة احلكامة والتدبير في إطار البيئة اجلديدة لنسق التنوع والتعدد:
- ماهو موقع املكون الثقافي واللغوي في مشروع اجلهوية املوسعة؟ 

- هل سيكون للجهوية املوسعة تأثير على احمليط الثقافي واللغوي في املغرب؟ 
- هل سيلبي التقسيم اجلهوي املرتقب احلاجيات اللغوية والثقافية لألفراد واملجموعات؟

 )homogénéisation( هل ستنقل اجلهوية املوسعة املغرب من منطق التوحد الثقافي واللغوي  -

1  Paul Mutsaers et Jos Swanenberg 2012: “Super-diversity at the margins? Youth language in North Brabant, The Nether--
lands” in Sociolinguistic Studies, Vol 6, No 1) pp. 45-65
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إلى منطق التمازج اللغوي والثقافي )hétérogéneisation(؟
إلى منوذج  املركزية  الدولة  االنتقال من منوذج  املوسعة منعطفا في  - هل ستشكل اجلهوية 

الدولة التي تتقاسم املمتلكات الرمزية واملادية مع اجلهات؟ 
- ماهو مصير املضامني الثقافية واللغوية احمللية )التدريس، اإلع��الم...( في أفق اجلهوية 

املوسعة؟
البيئة اجلديدة لنسق التنوع والتعدد

االلتزام  الرابعة  الفقرة  الثانية،  الفقرة  التصدير   ( اجلديد  الدستور  مقتضيات  من  انطالقا   
الثامن، الباب األول أحكام عامة الفصل األول الفقرة الرابعة والفصل اخلامس( يتبني اعتماد 
نسق يرتكز على تعددية لغوية من أربع مستويات متباينة: الرسمي )التمثيلية الدولية: العربية 
واألمازيغية (، الوطني )التراب الوطني: العربية املغربية واألمازيغية املغربية(، اجلهوي )التراب 
العريبية(  التشلحيت،التمازيغت،املدينية،  العروبية،  التريفيت،  احلسانية،  اجلبلية،  احمللي: 
والدولي )اللغات األجنبية: الفرنسية، االسبانية، االجنليزية، االيطالية،...(. سينتج عن 
الدستورية  والتعددية  الرسمية  االزدواجية  ذات  الدول  املغرب مبصف  التحاق  املقتضيات  هذه 
اللغة  أح��ادي  بلد  املغرب من  إذن  بلدان مثل سويسرا، كندا وبلجيكا. سينتقل  على شاكلة 
إلى بلد مزدوج اللغة ذو هوية مزيجة تنهل من عدة روافد منها األمازيغي والعربي واإلفريقي 
واملتوسطي. فلغة الدولة ال ترتبط بلغة بعينها أو مبجموعة معينة ولكن باملجموعات التي تتعايش 

داخل ترابها.
في حقل ذا أهمية قصوى مثل العالقة بني اللغة واحلياة االجتماعية، يبدو أن الدولة متتلك 
السلطة والوسائل لالنتقال من التخطيط إلى التنفيذ الواقعي لالختيارات السياسية )الوظائف 
والوضعيات االعتبارية للغات(.في هذا الصدد يتمثل دور الدولة في اعتماد اإلجراءات املناسبة 
املختلفة. من  اللغات  اللغة وبني  اللغوي داخل نفس  والتعدد  الثقافي  التنوع  لتدبير وحكامة 
األهداف املباشرة لهذه اإلجراءات حتقيق فعل على اللغات والثقافة من قبيل إصالح الكتابة، 
تقومي املصطلح، املعيرة، التقنني، اختيار الثقافة واللغات الرسمية، احملافظة على جميع أشكال 

الثقافة احمللية،.... 
إن استمرارية حالة التعدد اللغوي والتنوع الثقافي ليست رهينة باألوضاع الثقافية واللغوية 
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بل حتكمها عوامل غير بنيوية مثل املقومات االقتصادية واملوارد املالية التي تتوفر عليها الدولة 
ترسيخهما  الدولة ميكن من  والتنوع من طرف  التعددية  ترسيم  إن  والتنوع.  التعددية  لتفعيل 
وال يلزمها املساهمة فيهما وحتملهما ) مثال دولة الهند التي تعترف دستوريا بلغات وثقافات 
اجلهات دون حتمل أعباء تقعيدها وتقنينها(. لهذا فإن التدبير احلكومي ميكن أن يتعارض مع 
املشاعر اللغوية والثقافية للمجموعات واألفراد ذلك ألن حتليل األوضاع الثقافية واللغوية مرتبط 
باالختيارات املمكن تطبيقها. تطرح إذن سياسة التدبير واحلكامة الثقافية واللغوية إكراهات 
املراقبة الدميقراطية التي تنتج عنها مفارقة بني ا لتحليل احلكومي للحاالت والتحليل العفوي 

للمجموعات واألفراد. 
يف الهوية واحلقوق الثقافية واللغوية

ترتبط مسألة الهوية واحلقوق الثقافية واللغوية ارتباطا وثيقا مبنظومة املواطنة بعالقتها باألرض 
والتاريخ والثقافة واللغة. من هذا املنظور وجب التركيز على املبادئ الكبرى والغايات اجلوهرية 
من التنوع والتعدد وليس على هوية بعينها أو لغة بعينها. يتوخى في املقابل ترك تدبير التنوع 
واالقتصادية  اإلنسانية  وامل��ؤه��الت  اجل��ه��وي  التقسيم  مثل  وواق��ع��ي��ة  قائمة  ملعطيات  وال��ت��ع��دد 
والثقافية… وتبيان التداول حوله في إطار دميقراطية تداولية Démocratie délibérative(( لكي ال 
التي تسمي  العينية  القوانني والفصول  الدستور مجرد الئحة قوانني. إن إعمال بعض  يصبح 
ينضجها  ولم  يستوعبها  لم  الواقع  كان  إذا  الدستور السيما  آخر ستضعف حمولة  دون  مكونا 
وتفضي إلى ظهور »هويات مقاومة«1 )احلسانية والريفية(. فمثل هذه القوانني والفصول تشكل 

خطرا على جوهر الثقافة الدستورية والقانونية وتهديدا لنجاعة التفعيل2 الدستوري.
على هذا النحو تشكل دسترة األمازيغية في شقها الهوياتي بندا حداثيا في تكريس مفهوم 
اإلصالح الدميقراطي ألنه يؤثث لوضعية تتسم باملساواة والعدالة حتول دون تصنيف املواطنني 
على  تأكيدا  األمازيغية  ترسيم  يصبح  ثم  وم��ن  العرقي.  أو  اللغوي  انتمائهم  حسب  املغاربة 

لتنوع  ا حكامة  لندوة  مقدمة  عمل  ورقة  املستمر«  لتوتر  ا وأبعاد  البحرين  في  الطائفي  لتنوع  ا حكامة  املقاومة:  »الهويات  املرشد  ميرزا  عباس    1
لإلصالح العربية  املبادرة  برعاية  التحوالت  ظل  في  جتارب  العربية:  الدول  في 

2  في هذا اخلضم فإن فعل دسترة األمازيغية الذي أشار إليه مباشرة املرتكز األول من اخلطاب امللكي ل 9 مارس 2011 وبطريقة ضمنية املرتكز الثاني حني ساق 
»منظومة حقوق اإلنسان بكل أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتنموية والثقافية« ميكن من تصور بناء الهوية املغربية على أسس املواطنة في جتلياتها الكبرى 
مثل حماية اإلنسان، صون حقوقه الثقافية واللغوية واملؤسساتية... فدسترة األمازيغية باعتبارها رصيد جلميع املغاربة كما جاء في الفصل اخلامس من دستور 2011 

ستقوي مكانتها في املنظومة الوطنية املغربية ومتنت الشعور باملواطنة واالعتزاز بالهوية الفردية واجلماعية.
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اخلصوصية الهوياتية للمغرب ومتثل كذلك عنصرا أساسيا في تنمية املجال الترابي وتكريس 
منظومة  من خالل  وثرائه  تنوعه  وتصريف  كرامته  وإرس��اء  املجتمع  وتطوير  الوطنية  الشخصية 

التفاعل والتداخل والتمازج اللغوي والثقافي واإلنساني.
 ومبوازاة اعتماد اخلصوصية الهوياتية املغربية في شقها األمازيغي تضحى مقولة االنتماء إلى 
املغرب العربي أو العالم العربي متجاوزة ويتوخى في هذا الباب االنتقال من منظومة »االنتماء 
 1980-1992 لسنة  الدستورية  واملراجعات   1970-1972 دساتير  في  )كما جاء  العربي«  للمغرب 
 2011 إفريقيا( كما نص عليه دستور  الكبير )أو شمال  للمغرب  إلى منظومة االنتماء  و1996( 
الذي لم   1960 الدستوري لسنة  إلى منطق اشتغال املجلس  الرجوع  أو   1962 14دجنبر  ودستور 

يحدد في مبادئه العامة االنتماء إلى الوطن العربي.
وم���ن ت��ب��ع��ات ه���ذا امل��ن��ط��ق االن��ت��م��ائ��ي سيمكن امل��ب��دأ األس����اس ل��ل��م��واط��ن��ة م��ن االع��ت��راف 
باخلصوصيات الثقافية والتنويعات اللغوية جلميع املغاربة، في هذا الصدد تشكل دسترة اللغة 
األمازيغية مدخال أساسيا لتبني خطة جديدة لإلدماج الوطني بحيث أن مقولة اإلزدواجية ال 
تضعف وضع اللغة العربية، كما أن ترسيم اللغة األمازيغية هي نتاج لسيرورة بدأت منذ سنة 
1994 مرورا بخطاب أجدير لسنة 2001 إلى خلق إذاعة الثامنة سنة 2010 لدعم األمازيغية هوية 

يؤكد   2011 دستور  تصدير  في  األساسي  املرتكز  أن  كما  املغربي.  اإلعالمي  املشهد  في  ولغة 
بينس  )انظر  الثقافي  والتنوع  اللغوية  التعددية  بإقرار  إال  يتم  ال  املغربية  الهوية  تعدد  أن  على 

.)2014:42

إطار  خلق  من  العام  املجال  في  األمازيغية  اللغة  استعمال  سيمكن  املرتكز،  ه��ذا  ومب���وازاة 
إلى فضاء دميقراطية  التشاركية  الدميقراطية  يتجاوز هامش  الدميقراطية  لنوع جديد من  يؤسس 
واحلماية  باملغرب  والثقافية  اللغوية  السياسات  في  والتقرير  ال��ت��داول  حلق  تستجيب  تداولية 
القانونية للغات. ذلك ألن التفاوت في القيمة الرمزية وفي الوضعية االعتبارية والقانونية للغات 
املختلفة ينسحب تلقائيا على الوضعية االعتبارية للمنتسبني لتلك اللغات ويحكم مراتبهم في 
املواطنة بتعاقد اجتماعي جديد يرسي قيم مواطنة قانونية ودستورية واجتماعية )حسان عباس، 
2012(. ميكن إذن من هذا املنظور اعتبار دسترة اللغة األمازيغية ركيزة إلرساء مفهوم اإلصالح 
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املواطناتي. لهذا وجب األخذ بعني االعتبار عدة منطلقات تؤطر لهذا املنطق اجلديد:
* إعمال مبدأ الدستورية والوظيفية والفاعلية فيما يتعلق بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي من 

خالل دميقراطية تداولية 
* ترسيخ احلق في اللغة واحلق في تطوير املعارف واحلق في التنمية من خالل استعمال اللغة   

الرسمية واحمللية السيما مع هيمنة الفرنسية ولغات أخرى على السوق اللغوية املغربية. 
* مالئمة احلقوق اللغوية والثقافية مع احلقوق املدنية واالقتصادية واالجتماعية عبر تفعيلها 

داخل املؤسسات واملرافق العمومية 
* إعمال االختيارات اجلهوية والرسمية التي تتالءم مع تطلعات اجلهة في التنمية االقتصادية 
اللغة  للجهات خلق معاهد  الرسميتني، ميكن  اللغتني  إلى  والبشرية: باإلضافة  واالجتماعية 
إضافة  التي ستتبنى  احلسانية  اجلهة  )مثال  واألجنبية  احمللية  لغتها  تختار  وأن  احمللية  والثقافة 
للتنويعة اللغوية احلسانية االسبانية كلغة أجنبية أو جهة الريف التي ميكنها أن تدمج الهولندية 

أو األملانية إلى جانب الريفية،...( 
من اجلهوية اإلدارية إىل اجلهوية اللغوية والثقافية 

يهدف االنتقال من اجلهوية اإلدارية إلى اجلهوية الثقافية واللغوية التركيز على تنمية بشرية 
واجتماعية واقتصادية مندمجة تقوم على مبدأ أن االندماج احمللي هو أساس االندماج الوطني. 
ومن بني اآلليات التي ميكن توظيفها هي نهج مشروع مدرسة تساوي بني الثقافة واللغة اجلهويتني 
والثقافة واللغة الرسميتني مما ميكن من تدارك اخلصوصية املغربية في مشروع اجلهوية )اعتماد 
نصوص ومن��اذج مغربية لكتاب ومثقفني وفنانني مغاربة( والرفع من مستوى اإلع��الم اجلهوي 
املكونات  بعض  وإش��راك  واللغوي  الثقافي  املستوى  على  اجلهوية  والرموز  اخلصوصيات  إلب��راز 
املجتمعية السيما املرأة في الشق الثقافي واللغوي للجهة. مما يتيح إمكانية بناء مفهوم جديد 
للجهوية مينح الفرد الشعور باألمن الثقافي واللغوي. من هذا املنظور متت عناصر حتديد اجلهوية 
نتائجها  من  التي  والدسترة  املأسسة  متفصالت  من  منطقها  تستمد  لصيرورة  واللغوية  الثقافية 

إقرار:
* شرط الترابية اللغوية)Tsekos 1996، Bulot 1999، Bulot، 2001: 7 ( التي ستمكن من رسم 

حدود اجلهة على أسس لغوية وثقافية وتساعد كذلك من نزع وإفراغ بعض التوترات الثقافية 
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والهوياتية من محتوياتها. ستشكل اخلصوصيات اللغوية والثقافية اجلهوية عناصر أساسية في 
اقتصادية  ثنائية  الترابي وذلك عبر االنتقال باجلهة من جهة ذات هوية تقتصر على  التقطيع 
ورم��زي��ة( حتتضن  ثقافية،تاريخية  لغوية،   ( األب��ع��اد  متعددة  ذات شخصية  إل��ى جهة  وإداري���ة 
وحدات ذات استقالل اقتصادي وإداري في شكل عماالت وأقاليم. من هذا املنظور، ميكن 
أن نسوق مثال جهة جبالة التي ميكن أن يغطي ترابها عماالت طنجة وتطوان وإقليما العرائش 

ووزان،... 
استراتيجي  بتدبير  يرتهن  ال��ذي  للدميقراطية  كمقومات  والرسمي  اجلهوي  ثنائية  ش��رط   *

جهوي يرتكز على مقولة أن التنمية االقتصادية واالجتماعية متر أساسا عبر اللغة والثقافة وعلى 
التمثالت  تشكل  املقاربة،  هذه  من  انطالقا  باملغرب  الهوياتية  الدينامية  لتدبير  كيفية  مقاربة 
الثقافية والهوياتية بؤرة االنتقال في حكامة التنوع والتعدد سيما حني تستحضر أهمية االنتماء 
في صيغتها  املوسعة  اجلهوية  مسألة  طرح  اعتبار  ميكن  السبب  لهذا  املغربية،  اململكة  للكل: 
الثقافية واللغوية نقلة نوعية في تدبير املسألة الهوياتية في املغرب املعاصر. من هذه الزاوية، 
 .)Pongy et Zaez 1994( متثل خصوصية اجلهة الوسيط بني الدولة املركزية واملجموعات احمللية

إذن فاجلهوية املعول عليها هي جهوية تروم التوحيد واالندماج ال فك االرتباط أو االنفصال. 
ميكن اجلزم من خالل جتارب دول عدة )إسبانيا – كندا – سويسرا – بلجيكا – فرنسا...( 
أن للثقافي مقياس أساسي هو اللغة )بالد لغة الباسك، بالد لغة الفالمان...( فاخلصوصية 
الثقافية اجلهوية تؤطرها اللغة كفاعل محوري في الثقافة والتاريخ. في احلالة املغربية يتوخى 
في  اجلهة ستركز  أن  مبعنى  والثقافية  اللغوية  اجلهوية  لتحديد عناصر  »اإلضافة«  مبدأ  اعتماد 
والعربية(.  )األمازيغية  الرسميتني  اللغتني  زائد  احمللية  اللغوية  التنويعات  على  الثقافي  بعدها 
لهذا ميكن أن ينقلنا التمثل الثقافي واللغوي للجهوية املتقدمة من عدد 12 جهة املرتقب )تقرير 
حول اجلهوية املتقدمة/الكتاب األول:التصور العام ص 36 ( إلى عدد مقلص للجهات يصل 
إلى سبعة جهات ذات شخصية ثقافية ولغوية )اجلهة الريفية – اجلهة اجلبلية- اجلهة العريبية 
– اجلهة العروبية – اجلهة احلسانية – جهة تامازيغت وجهة تاشلحيت(. كما يتبني من مقارنة 

اخلريطتني أسفله:
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اللجنة االستشارية للجهوية/تقرير حول اجلهوية املتقدمة/الكتاب األول:التصور العام: ص 36

 )Territorialisation identitaire( وهذا التقسيم اجلهوي اللغوي والثقافي يخضع ملبدأ ترابية الهوية  
مبعنى أن التراب هو الضامن للهوية الثقافية واللغوية. في هذا السياق ال يهدف مبدأ ترابية الهوية 
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إلى حصرها في حدود مغلقة بل متكينها من تراب يساهم في االعتراف بها وتطورها واندماجها 
في املنظومة الوطنية. لهذا ال ميكن تصريف مشروع التنمية1 املرافق للجهوية املوسعة املرتقبة إال 
في سياق تناغم مع اخلصوصيات الثقافية كمجموع القيم الرمزية والتعابير املادية والغير املادية 
لألفراد واجلماعات)Geertz، 1983(. وذلك ألن مجموع هذه املضامني الثقافية واللغوية املرتبطة 
بجدلية التمازج والنسخ والتكامل واالختالف وااللتقاء يحددها نوعني من املنطق االجتماعي: 
منطق غير منظم يتعايش مع األفراد في حياتهم اليومية ومنطق منظم يعتمده فاعلون منضويون 
حتت هيئات مجتمعية مدنية لها تصورها اخلاص للمشروع املجتمعي في شقه الثقافي واللغوي 

)هيئات حقوق اإلنسان، احلركة األمازيغية، اجلمعيات الثقافية، األحزاب السياسية،...(
 Ben Bachir et Moulay 1981 et( باملغرب الثقافية واللغوية  للسياسة  العام  السياق  فإن  لذا   
Touzani 2003( والتخطيط املناسب إلحياء اللغات )Boukous، 2009 : 22-23( ، يواجه مسألة 

 Courbage( حتدي التنوع الثقافي2 والتعدد اللغوي في عالقتهما مع فسيفساء التشكيلة املجتمعية
اللغوي مع  والتعدد  الثقافي  التنوع  يتعارض  القائم هو: هل  السؤال  et Todd، 2007 (. ويظل 

اللغوي  التعدد  ميكن حصر صيرورة  باملغرب  يتعلق  فيما  املركزية؟  للدولة  األحادية  التمثالت 
والتنوع الثقافي في عالقتها بالتداخل في مسارين متوازيني: األول يرتكز على صيرورة التعريب 
والثاني على صيرورة التمزيغ. هذه الثنائية يضبطها ويحكمها منطق التمازج وااللتقاء. فالتنوع 
الثقافي باملغرب هو نتاج لهذه الصيرورة املزدوجة حيث أن املكون الثقافي هو في العمق عنصر 
متجانس وواحد تتحكم فيه هذه الثنائية ويعبر عنه لغويا مبنظومتني مختلفتني هما األمازيغية 
الثقافي  التفاعل  لهذا  وكحصيلة  وامل��نت(.  األمثلة  على  لالطالع   2006 بنيس  )انظر  والعربية 
أضحت التشكيلة البشرية املغربية ثنائية التكوين أي أن املغاربة يتكونون من ممزغني ومعربني 

لتصبح التصنيفات من قبيل أمازيغ / عرب/ يهود... خارج التشكيلة البشرية املغربية.
1  في عالقة اجلهوية املوسعة بالتنوع الثقافي، جتدر اإلشارة إلى أن جناح أي مشروع تنموي يرتبط بطبيعة اخلصوصيات الثقافية للمجال. ومبكن أن نسوق أمثلة من مشاريع 
املبادرة الوطنية للتنمية التي فشلت لعدم االهتمام باخلصوصيات الثقافية ومنها مشروع بعض التعاونيات النسائية بجهة زاكورة التي رفضت املنخرطات العمل فيها ألن 
املشروع تترأسه امرأة ذات سحنة داكنة ومشروع املستوصف مبنطقة زعير بجماعة سبت مرشوس الذي حتول إلى مطرح للنفايات وذلك ألن الساكنة تتعاطى لطب موازي 

يعتمد على طب تقليدي يرتكز على األعشاب ووصفات أخرى..
 Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité « »2  من بني املرجعيات الهامة في هذا الباب »اإلعالن العاملي حول التنوع الثقافي
culturelle « املعلن من طرف اليونسكو سنة 2001 الذي يعتبر األداة الفعلية واملعيارية لالعتراف بالتنوع الثقافي كموروث إنساني وجب احلفاظ عليه في إطار 
 convention pour la sauvegarde du « )احترام الكرامة اإلنسانية. وتضاف إلى هذا اإلعالن اتفاقية احلفاظ على املوروث الثقافي )الغير املادي، الرمزي
patrimoine immatériel « املعتمدة بتاريخ 20 يونيو 2007 من طرف 78 دولة )من بينها املغرب( وهذه االتفاقية تؤكد على ارتباط احمليط بالتاريخ والهوية 
الحترام التنوع الثقافي. وهناك أيضا إعالن مونتريال 2007 واالحتاد األوربي. تندرج كل هذه االتفاقيات في تبني اليونسكو مقولة »احلضارة العاملية متعددة الثقافات« 

.» Civilisation mondiale multiculturelle «
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  كيف ميكن إذن تدبير التنوع وحكامة التعدد من خالل سياسة ثقافية ولغوية تستحضر بعد 
التفاعل والتمازج في تشكيلة اجلهات؟ ميثل البعد الثقافي واللغوي اخلصوصية الرمزية األساسية 
للجهة باملغرب، لهذا ال ميكن ألي مشروع للجهوية أن يحتوي برامج التنمية االجتماعية إال 
بالتركيز على مقاربة موضوعية أساسها تدابير واقتراحات تؤكد على حركية اخلصوصية الثقافية 
الرمزية وتطرح جانبا مقوالت التعصب ومستويات الثقافة: ثقافة راقية وثقافة غير راقية ودون 
إن  حيث  املغربية  اململكة   ( املركزية  الدولة  تتبنى  أن  املغربية  احلالة  في  ميكن  الثقافة1.فهل 
التسمية الدالة ال حتيل على عرق أو لغة معينة من قبيل »اجلمهورية العربية....«( سياسة 
ثقافية محايدة تنص على التعدد اللغوي والتنوع الثقافي للجهات؟ أو بصيغة أخرى هل ميكن 

ملشروع اجلهوية املوسعة أن يتضمن فكرة احلياد اللغوي والثقافي للدولة املغربية؟ 
يحيل منطق احلياد للدولة املركزية على احلفاظ والرفع من اخلصوصيات الثقافية والتنويعات 
اللغوية واعتماد سياسة ثقافية جتد جتلياتها في اجلهات حيث تصبح اخلصوصية اجلهوية هي 
أساس السياسة الثقافية واللغوية. لهذا تتحول الدولة املركزية إلى تشكيلة منظمة ترابيا حسب 
التنوع واالنتشار الثقافي في البالد Dissémination culturelle((. وتخضع هذه السياسة إلى آليتني 
مختلفتني ومنفصلتني: آلية االنتشار الداخلي وتتلخص في احلفاظ على اخلصوصيات الثقافية 
واللغوية احمللية من خالل نظام اجلهات الثقافية واللغوية وآلية االنتشار اخلارجي والتي تضطلع 

فيها السلطة املركزية باحلفاظ وبنشر وإشعاع الثقافة واللغة الرسميتني خارج احلدود.
إذا كان  مماثلني؟  وتدبير  إلى سياسة  باملغرب  املوسعة  اجلهوية  يفضي مشروع  أن  هل ميكن 
اجلواب باإليجاب فستتخصص الدولة املركزية في احلفاظ ونشر الثقافة الرسمية املغربية ودعم 
وانتشار اللغتني الرسميتني األمازيغية املعيارية والعربية الفصحى. أما اجلهات املعتمدة فيتحدد 
دورها في احلفاظ وتهييء وتأهيل الثقافة واللغة احملليتني أي أن اجلهات ستعمل على تشجيع 
احلياد  مبدأ  لتطبيق  من��اذج  إال  ليست  احملليتني..وهذه  واللغة  الثقافة  إط��ار  في  محليا  التعامل 
السيناريو يعتمد  الثقافية واللغوية للجهات. هذا  للمركز في تفاعله مع اخلصوصيات  الثقافي 
أساسا على مبدأ » ترابية الهوية« ) Territorialisation identitaire ( مبعنى أن أي جهة من اجلهات 

1  فرمزية احلناء أو الوشام مثال ليست رمزية فطرية جامدة بل هي متحركة تغيرت وحتولت تباعا للتحوالت االجتماعية وأصبحت قادرة على احتواء احلداثة والكونية. 
هل هذه احلركية تشكل تهديدا وتشتيتا وإحباطا ملفعول الثقافة املركزي باملغرب؟ 
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تتحدد هويتها الترابية بحدود ثقافية ولغوية محلية. 
كما أن دعم وتأصيل الثقافة واللغة اجلهويتني واحملليتني يتطلب عدة إجراءات عملية منها 
السماح للجهات أن تؤسس وسائل إعالمها العمومي. ومبوازاة مع وسائل اإلعالم اجلهوية وهذا 
هو األساسي أن تخصص محطة لتقدمي برامجها اإلذاعية والتلفزية بجميع التنويعات اللغوية 
والثقافية اجلهوية وهذا مؤشر على أن الثقافة واللغة اجلهويتني هما اختزال وتنويع للثقافة واللغة 
الرسميتني1.هذه اإلستراتيجية املزدوجة واملزيجة ترتكز على مبدأ يؤكد على حق املواطن في 
الثقافة واللغة وعلى أن هذا احلق هو ركيزة السياسة االجتماعية واالقتصادية. وكخالصة عامة 
لسيناريوهات تدبير التنوع الثقافي وحكامة التعدد اللغوي في منوذج اجلهوية املقترحة ميكن جرد 

ما يلي: 
1. تتكون اجلهة من مجاالت ترابية )أقاليم وعماالت متجاورة( حتددها اخلصوصيات الثقافية 

والتنويعات اللغوية ذات االنتشار املجالي الواسع 2
الواجبات  من  إذ  للجهات  األول  االختصاص  األس���اس،  احلجر  واللغة  الثقافة  تعتبر   .2

وتسهيل  للجهة  واللغوي  الثقافي  اإلشعاع  دعم  اجلهويني  للفاعلني  اجلوهرية  واالختصاصات 
التواصل مع باقي اجلهات

املؤسساتي  ال��ت��داول  لغات  للبالد-  الرسميتني  اللغتني   - واألمازيغية  العربية  تشكل   .3

 default( وال��ت��ن��وي��ع��ات األم��ازي��غ��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ات ت����داول ي��وم��ي ش��ب��ه رس��م��ي ف��ي اجل��ه��ات
)management

4. اعتماد اللغتني العربية واألمازيغية كلغتني رسميتني للبالد واالعتراف بالتنويعات اجلهوية 

األمازيغية والعربية كلغات مؤسساتية داخل اجلهات التي ستفرزها اجلهوية اللغوية.
الدسترة  مشاريع  فيها  تتفاعل  وجدلية  ترابطية  الزدواج��ي��ة  تخضع  السناريوهات  ه��ذه  كل 
واملؤسسة. ومب��وازاة مع هذه اجلدلية يجب التنبيه إلى أن تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي 
باملغرب يستلزم استحضار آليتني مختلفتني: األولى تخص التدبير داخل اللغة الواحدة والثانية 

1  في التجربة اإلسبانية تضطلع احملطة الثانية لراديو وتلفزيون إسبانيا بنشر برامجها بجميع لغات اجلهات الست. إضافة لوسائل اإلعالم العمومية املذكورة أعاله تعتمد 
اجلهوية الثقافية بإسبانيا على احملطات اإلذاعية والتلفزية التي هي في ملك اجلهة وتنتهج في بث برامجها على ازدواجية لغوية/ اللغة الوطنية واللغة احمللية منذ سنة 

1991 حيث تتعايش احملطات الوطنية مع احملطات اجلهوية. 
2  لهذا مت اعتبار املكون املديني األندلسي جزءا داخل احلدود الترابية للجهة العروبية على أساس تواجده على شكل جزر ثقافية ولغوية ) فاس – الرباط- سال- 

مكناس( حتت تأثير مستمر ومتواصل للخصوصيات الثقافية والتنويعات اللغوية العروبية 
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تهتم بتدبير التعايش بني اللغات املختلفة. وألجرأة هذا التعدد والتنوع الداخلي ميكن اقتراح 
التقسيم اجلهوي اللغوي والثقافي التالي واملبني أعاله في اخلريطة الثانية على محورين: 

املنتشرة على  العروبية  وثقافية: اجلهة  لغوية  أربع جهات  املغربية ويضم  العربية  أ - محور   
الرحامنة،  الشاوية، زعير،  الشياظمة،  والداخلية )تادال، عبدة، دكالة،  الهضاب األطلسية 
ط��ن��ج��ة-ال��ع��رائ��ش-ت��ط��وان-ال��ق��ص��ر  )وزان-  ال��ش��م��ال  منطقة  وت��واف��ق  اجلبلية  واجل��ه��ة  ال��غ��رب( 
املمتد  الترابي  املجال  ووج��دة وعلى  مناطق فكيك  وتنطبق على  العريبية  واجلهة  الكبير...( 
على احلدود املغربية اجلزائرية واجلهة احلسانية وتشمل األقاليم اجلنوبية من كلميم إلى السمارة 

إلى العيون إلى الداخلة إلى العركوب إلى لكويرة...(
تاريفيت  جهة  وثقافية:  لغوية  جهات  ثالث  إلى  وينقسم  املغربية  األمازيغية  محور   ب- 
)الناظور- احلسيمة- بركان- تازة...( وجهة تامازيغت )خنيفرة – اخلميسات – أزيالل...( 

وجهة تاشلحيت )أكادير – الصويرة- سوس – تزنيت – إفني...(.
في هذا النموذج يطلق اسم اجلهة على املجال التي تتداول فيها تنويعات لغوية وخصائص 
ثقافية بعينها أي أن مقياس ومؤشر التقسيم اجلهوي هو املنظومة اللغوية والثقافية السائدة في 
حدود ترابية، فتسمية اجلهات تخضع لهذا املقياس. يجدر التنبيه إلى أن اعتماد عنصري اللغة 
والثقافة كحدود ترابية جهوية ال يلغي واقع التفاعل والتداخل والتمازج )التعريب والتمزيغ(. 
السيناريو  منها  خاصة  أع��اله  املقترحة  السيناريوهات  بتبني  رهينا  الداخلي  التدبير  يبقي  لذا 
العربية  )اللغة  للبالد  الرسميتان  اللغتان  حتتضن  ترابية  جهات  عنه  سينتج  ال��ذي   )4( الرابع 
واألمازيغية(، والتنويعات احمللية )التاشلحيت – العروبية – احلسانية...( كلغات مؤسساتية. 
لتتحول اجلهة الترابية من بعد لغوي رسمي مزدوج )Bilinguisme( إلى بعد لغوي متنوع األبعاد 
 Baggioni، 1997، Bavoux، 1997( يتعايش داخله الرسمي واحمللي واجلهوي )Multilinguisme(

.)et Dawn 2005

فيما يتعلق بالسيناريو 4 لتدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي ميكن مقارنته بالتجربة الكندية 
والتجربة السويسرية )Corbeil 1980 et Mackey، 1997 (. في احلالة األولى أي النموذج الكندي 
أهدافها  م��ن  تسطر  للبالد  اللغوية  السياسة  أن  أي   )Personnalité( الشخصانية  مبدأ  يعتمد 
فعلى  للفرد،  اللغوية  للمطالب  ترضخ  فالدولة  للفرد،  اللغوية  للحاجيات  االستجابة  األسمى 
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إذا  أنه  يعني  أمازيغية( وهذا  أو  الشخصية )عربية  بلغته  الفرد  يتعامل مع  أن  العمومي  املرفق 
بلغته أي  التعامل معه  املصالح اإلداري��ة  يتوجب على  باألمازيغية  يتكلم  املغربي  املواطن  كان 

األمازيغية ونفس الشيء يطبق إذا كان املواطن من الناطقني بالعربية.
الثانية أي النموذج السويسري يرتكز تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي على  في احلالة 
مبدأ »الترابية« )Territorialité( إذ على املواطن أن يستعمل في معامالته اليومية العمومية لغة 
التراب الذي يوجد به فيتساوي التقسيم الترابي مع التقسيم اللغوي. ففي سويسرا هناك ترابات 
فرنكفونية وأخرى أملانية وأخرى إيطالية، وفي بلجيكا هناك جهتني لغويتني مححدتني ترابيا 
اجلهة الفرنكفونية واجلهة الفالمانية، يجب اإلشارة إلى أن مبدأ الترابية يتحكم في السياقات 
االن��دم��اج  أس��اس  والثقافي  اللغوي  للتراب  االنتماء  يصبح  حيث  واالقتصادية  االجتماعية 

املجتمعي واالقتصادي لألفراد.
جهة  تعتبر  أن  املغرب  في  والثقافي  اللغوي  التدبير  لهذا  محتمل  كمثال  نسوق  أن  ميكن 
في  يندمج  أن  يريد  مواطن  كل  على  يتوجب  األمازيغيتني  والثقافة  للغة  ترابا  سوس-ماسة 
-تطوان  طنجة  جلهة  بالنسبة  وكذلك  األمازيغية،  اللغة  ويتقن  يتكلم  أن  اجلهة  ه��ذه  محيط 
العربية ليتمكن من  اللغة  العربيتني فعلى املواطن أن يتقن  إذا ما اعتبرت جهة للغة والثقافة 
االنصهار في منطق اجلهة. وبعالقة مع مبدأ الترابية واملنظومة التعليمية ميكن لكل جهة أن 
تختار إضافة للعربية أو األمازيغية لغة أجنبية وظيفية بحسب عالقاتها الثقافية واالقتصادية، 
فمثال ميكن للجهة احلسانية أن تختار اللغة اإلسبانية بحكم التوغل التاريخي لهذه اللغة في 
هذه اجلهة، ومن املنتظر كذلك أن ترشح اللغة الهولندية كلغة أجنبية في املنظومة التعليمية 
باجلهة األمازيغية بالريف وذلك لتواجد جالية مغربية ريفية بأعداد كثيرة بهولندا واألمثلة كثيرة 
على هذه اخليارات الوظيفية واإلستراتيجية في املنظومة التعليمية اجلهوية، ونفس التدابير ميكن 

اتباعها فيما يخص مرتكزات اإلعالم العمومي باجلهات.
في هذا السياق ميكن اإلقرار بأن االزدواجية الرسمية سوف تهم اللغات املعيارية ولن تأخذ 
في  األمازيغية.  اللغة  ومعيرة  تقعيد  تسريع مسلسل  لهذا وجب  األم.  اللغات  االعتبار  بعني 
املقابل سيقتضي تقنني التنويعات اللغوية احمللية سياسة ترتكز على تقسيم جهوي لغوي وثقافي 
تتبوأ من خالله هذه التنويعات )الريفية، اجلبلية، احلسانية، العروبية، التشلحيت، العريبية، 



��9

 

التمزيغت( دور لغة التواصل املؤسساتي داخل الترابات اجلهوية. إال أن هذا النوع من احلكامة 
ال ميكن حتققه إال عبر إنشاء وخلق أكادمييات محلية لتشجيع وتأهيل الثقافة والتنويعات اللغوية 
ولغات  املركزية  ال��دول��ة  لغات  الرسميتني-  اللغتني   - واألمازيغية  العربية  وستظل  اجلهوية. 
التواصل بني مختلف اجلهات. كما تتشكل هويات اجلهات املرتقبة في مشروع اجلهوية املوسعة 
الرسمية  اللغات  وتفاعلها مع  اندماجها  2011( تسهل  بنيس  انظر، سعيد   ( لغوية  عبر حدود 
اللغوي ومبدأ  للدولة على اعتبار أن هذه األخيرة ستعتمد مبدأين أساسيني هما مبدأ احلياد 
ترابية الهوية. إال أن التحقق الفعلي لواقع التعدد والتنوع رهني بالتكامل بني السياسة الثقافية 
العامة  الفصل اخلامس من األحكام  2011 مدخال في  له دستور  ال��ذي سطر  اللغوي  والتدبير 

للباب األول عبر إحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية. 

خامتة:
 ال ميكن متثل تدبير وحكامة التنوع والتعدد باملغرب في عالقته مبشروع اجلهوية املوسعة إال 
من خالل منظومة التفاعل والتداخل والتمازج اللغوي والثقافي واإلنساني. ليست هناك جهة 
موحدة خالصة كل اجلهات تعترف بتداخل العناصر املكونة للهوية املغربية. إال أنه من خالل 
نهج مبدأ الترابية اللغوية والثقافية ميكن أن تشكل اجلهات منوذجا جلهات ذات حدود ترابية 
هوياتية وثقافية، أي أن للجهة شخصيتها التي متيزها عن باقي اجلهات األخرى في إطار منوذج 
لربط  وقنطرة  الوطني  رافعة لالندماج  اللغوية  والتنويعة  الثقافية  جهوي يجعل من اخلصوصية 
النمو االقتصادي بالنمو اإلنساني. كما أن الوعي بالتنوع الثقافي واالعتراف بالتعدد اللغوي 
أضحى مدخال أساسيا للتنمية الدميقراطية ال سيما إذا مت ربطه بجيل احلقوق الثقافية واللغوية 

في أبعادها اإلنسانية والتفاعلية.
  ومن بني اخلالصات واالستنتاجات العامة التي تتمخض عن جهوية تقر بالتنوع الثقافي 
اللغوي في إطار صيرورة تفاعلية هو أن شرط اجلهوي والرسمي ميثل أساس مقومات  والتعدد 
احلداثة والدميقراطية. ذلك ألن التمفصالت بني اجلهوي والرسمي متكن من تعميق االنتماء 
والتثقيف  باملواطنة  الشعور  وتأصيل  والتسامح  احل��وار  قيم  وتشجيع  التنوع  وحماية  الوطن  إلى 
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السياسي و«املساهمة في الثقافة الكونية واالنخراط في املعاصرة«1. وكنتيجة لهذا ميكن اعتبار 
املرتكزات األساسية  والكوني من  الرسمي واجلهوي  والتناغم بني  للدميقراطية  الثقافي  العمق 
ملشروع اجلهوية باملغرب. وهذا ما يرخص لنا استشراف حكامة التنوع والتعدد عبر جهوية لغوية 

وثقافية تقوم على التنويعات اللغوية والرمزية والثقافية والتاريخية.
من التبعات املباشرة لهذا التمثل اجلهوي انتقال املغرب من دولة تنتمي إلى حضيرة دول 
جتمع بينها لغة معينة )اللغة العربية( أي الدول العربية إلى حضيرة دول يؤلف بينها االنتماء إلى 
تراب معني أال وهو إفريقيا عامة وشمال إفريقيا خاصة. من هذه الزاوية ميكن ملشروع اجلهوية 
املرتقب أن يوازي بني التوجه االستراتيجي والعمق الثقافي واللغوي للتراب اجلهوي عبر تقطيع 
وتقسيم يرتكز على حدود لغوية وأخرى ثقافية. وهذه اجلهات ترتكز على ثقافة ولغة واقتصاد 
وإعالم ومدرسة رسمية تتعايش مع ثقافة ولغة واقتصاد ومدرسة وإعالم جهوي محلي. ففي ما 
يتعلق بحقل التعليم، تستدعي حكامة التنوع والتعدد إعادة صياغة املناهج التعليمية لتتوافق 
مع واقع هذا التنوع، وبالتالي تتم تربية وتنشئة املواطنني على تفاعل الرسمي واجلهوي. من هذا 
املنطلق، تروم اجلهوية الثقافية واللغوية تنمية دميقراطية واجتماعية واقتصادية متكاملة ترتكز 

على مبدأ أن االندماج احمللي واجلهوي هو أساس االندماج الوطني. 
تدخل التدابير والسيناريوهاتالتي مت استعراضها ومناقشتها في إطار التصور اإلجمالي حلكامة 
التنوع والتعدد في عالقته باحلداثة والدميقراطية والكونية. وألن السوق اللغوية والثقافية املغربية 
الدينية واملؤسساتية والوظيفية واإليديولوجية والسياسية فحكامة  ال ترتبط فقط بعوامل منها 
التنوع والتعدد داخل النظام اجلهوي املرتقب تستدعي األخد بعني االعتبار تأثير هذا النمط من 
التقسيم على بلدان اجلوار والبلدان اإلفريقية السيما تلك التي تتواجد بها نفس املجموعات 
البشرية وتعدد لغوي وتنوع ثقافي مماثل مثل اجلزائر- مالي- تونس- ليبيا – تشاد- موريطانيا- 

مصر.

1  عبد السالم بنعبد العالي، ضد الراهن. دار توبقال.الطبعة األولى 2005. ص.3 
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الممارسة التفاوضية للدبلوماسية المغربية: 
حالة تدبري المفاوضات مع جبهة البوليساريو

> عبد الحميد بنخطاب

 أستاذ التعليم العالي جامعة محمد الخامس، الرباط 

تعتبر املفاوضات والتمثيل من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدبلوماسية احلديثة ألجل 
العنصر احلاسم  التفاوض  إذ يشكل فن  للدولة.  السياسة اخلارجية  أه��داف وتوجهات  حتقيق 
وزمنيا حلل  ماديا  تكلفة  واألق��ل  األمثل  السياسية  اآللية  باعتباره  املعاصر  الدبلوماسي  للفعل 

النزاعات بشكل سلمي1.
إلى  ترمي  »عملية  ك  املفاوضات   William.Zartman زارطمان  وليام  يرى  السياق  هذا  وفي 
التوفيق بني موقفني متعارضني عبر قرار موحد ومشترك. إذ أن املراد هو اتخاذ قرار في غياب آلية 
محددة التخاذ القرارات داخل نسق حيث القاعدة الوحيدة املعمول بها هي أن كل القرارات 

يجب أن تتخذ بإجماع األطراف«2.
من هذا املنطلق فإن مفهوم املفاوضات السياسية )الدبلوماسية على وجه اخلصوص( حتيل 
من  مجموعة  بني  جتمع   Interaction communicationnelle تواصلي  تفاعل  عملية  إل��ى  أساسا 
الفاعلني الذين، إذا ما واجههم اختالف وترابط متبادل، يختارون )أو يجدون ذلك مالئما( 

البحث اإلرادي عن حلول متبادلة ومقبولة من جميع األطراف 3.
ال��دول ألج��ل حتقيق  تعتمدها  التي  االسياسية  السبل  أجن��ع  من  املفاوضات  تعتبر  ثم  وم��ن 
مصاحلها وأهدافها، بشكل يغنيها عن اللجوء إلى النزاعات املسلحة الشاملة، وبالتالي يعظم 

من سقف الفوائد املمكن احلصول عليها بأقل تكلفة زمنية ومادية.
 هدف الدراسة

1  A.M. Padrón et A.M. Padrón: « Derecho internacional، conflictos y negociación” in Revista centro des estudios 
internacionales Año 1، Nº 1، Valencia. Enero- diciembre 2005.p. 94. 
2 W. Zartman Negotiation theory and reality, in International negotiation, Art and science, Report of a conference on interna--
tional negotiation, june 9-10, 1983, ed., Diane B. Bendahmane ande Jhone W.McDonald, JR.. Department of State publica--
tion, Foreign Service institute, 1984, p.1. 
3  C. Dupont : « La négociation : conduite، théorie، application » Paris، Dalloz،1991. p. 11
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خلفية  على  املغربية  للدبلوماسية  التفاوضية  القدرة  حتليل  إلى  أساسا  الدراسة  هذه  ترمي 
في  البوليساريو  جبهة  مع  اجلارية  للمفاوضات  وتدبيرها  الغربية  الصحراء  في  الدائر  الصراع 

مانهاست منذ سنة 2007 برعاية األمم املتحدة. 
وتقوم على فرضية أن الدبلوماسية املغربية، رغم افتقارها امللفت إلى املوارد املادية والتقنية 
الكافية التي ميكن تصريفها كعناصر للنفوذ والتأثير الدوليني واإلقليميني متكنها من حسم هذا 
امللف بشكل إنفرادي، فإنها تتمتع بالكثير من نقاط القوة، مقارنة مع جبهة البوليساريو، قد 
متكنها مستقبال من حسمه بشكل نهائي ومقبول سواء من طرف جبهة البوليساريو نفسها أو 

من الدول املساندة لها أو حتى من تلك احملايدة.
املنهجية املتبعة

تعتمد هذه الدراسة على تعدد املقاربات املنهجية » approche pluridisciplinaire« ، كاملقاربة 
والشخصية  النفسية  املتغيرات  على  تركز  التي  السياسي  للفعل   approche cognitive اإلدراكية 
أو  وتفاعلهم )عفويا كان  وللعالم  لذواتهم  )املفاوضون( وعلى تصورهم  السياسي  القرار  لصناع 

مقصودا( املمتد مع محيطهم املوضوعي1 واملقاربة 
» النيومؤسساتية« ))approche néo-institutionnaliste التي تركز على أهمية البيئة املؤسساتية 
ودينامكيتها في حتديد سلوك الفاعلني السياسيني2، باعتبار أن موقع ووظيفة الفاعل السياسي 
داخل املؤسسات ودرجة عقالنية هندستها تؤثر حتما في نوعية القرارات املتخذة. إضافة إلى 
االعتماد على نظرية املفاوضات مبقارباتها اإلدراكية التي تركز على الطبيعة الغير يقينية للقرار 

السياسي باعتباره عملية إدراكية تتحدد انطالقا من إدراك الفاعل لذاته وحمليطه3. 
من هنا ستعمل هذه الدراسة على حتليل مختلف اخلصائص التي تتمتع بها الدبلوماسية 
املغربية )I( وعلى فهم عناصر القوة والضعف لديها التي قد متكنها أو تعرقلها من حتقيق هدفها 

.)II( األساسي املرتبط بإنهاء الصراع في الصحراء الغربية لصالح املغرب
1  Snyder.R : « The decision-making approach to the study of international politics in “international politics and foreign 
policy : A reader in research and theories : Edited by the free press New York، 1969، pp. 199-216.
2  André Lecours : « l’approche néo-institutionnaliste en science politique : unité ou diversité ?» in « Politique et société. 
Vol 21.nr 3، 2002. pp. 3-19.Voir aussi Ménard Claude, « L’approche néo-institutionnelle: des concepts, une méthode, des 
résultats », in Cahiers d’économie Politique / Papers in Political Economy, 2003/1 n° 44, p. 103-118.

3 في املدرسة العليا للتجارة، بليل حتت إشراف ) LEARN انظر أعمال مختبر الدراسات التطبيقية واألبحاث حول املفاوضات
 Christophe Dupont،  
in www.esc-lille.fr 
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I خصائص الدبلوماسية المغربية 
املؤسسات  تطور  مع  جدلي  بشكل  االستقالل  مند  املغربية  الدبلوماسية  املمارسة  تطورت 
السياسية في البالد ومع تطور موقع ودور النخب السياسية والدبلوماسية الوطنية داخل منظومة 

صناعة القرار السياسي1. 
و من ثم فقد التجأت النخب الدبلوماسية املغربية بشكل طبيعي إلى أسلوب املفاوضات 
منذ االستقالل ألجل حتقيق أهداف السياسة اخلارجية الوطنية التي كانت تتمثل أساسا في 

ثالث قضايا جوهرية:
تعرضت  التي  القالئل  ال��دول  من  املغرب  لكون  للمملكة،  الترابية  الوحدة  استرجاع    .1

الشمال  في  إسبانية  استعمارية:  قوى  يد ثالث  ترابي على  وتقطيع  لتفتيت  منهجي  بشكل 
للسيادة  استعادة جزئية  نتج عنه  مما  ودولية في منطقة طنجة.  الوسط  فرنسية في  واجلنوب، 
اجلغرافي  اإلقليم  خريطة  تطابق  ال  االستعمار  عن  املوروثة  اجلغرافية  اخلريطة  باعتبار  الوطنية 

املغربي ملا قبل االستعمار. 
2.  حتقيق االستقرار السياسي الضروري لبناء دولة عصرية نظرا للضعف البنيوي للمؤسسات 

السياسية املوروثة عن االستعمار والتنافس احلاد على السلطة السياسية بني حزب االستقالل 
الى  استمر  قد  التقليدية  املخزنية  املؤسسات  استنزاف  صيرورة  أن  حيث  امللكية.  واملؤسسة 
حدود الفترة االستعمارية دون أن يواكب ذالك بناء للمؤسسات السياسية احلديثة التي قد حتل 
محلها. فباستثناء املؤسسة امللكية واجلهاز اإلداري املستحدث لفائدة املستعمر لم يكن املغرب 
يتوفر على مؤسسات سياسية قارة تستطيع استيعاب مسلسل بناء الدولة احلديثة. وقد نتج عن 
ذلك دخول املغرب في ديناميكية سياسية تصارعية افقدت النظام السياسيى توازنه واستقراره. 
وهي الديناميكية التي لم يتم جتاوزها إال بعد االنفراج السياسي الذي خلقته قضية استرجاع 

الصحراء الغربية سنة 1975. 
الذي  الشامل  التنموي  للعجز  نظرا  واالجتماعي  االقتصادي  التحديث  بوثيرة  الدفع   .3

كان يعاني منه املغرب بعد االستقالل. حيث أن املغرب قد استعاد استقالله وهو في حالة 
عجز مادي واقتصادي وبشري شامل شكل عقبة حقيقية في وجه جميع السياسات التنموية 

1  يقصد بالنخب الدبلوماسية تلك النخب التي تؤثر بشكل مباشر في صناعة القرارات اخلارجية، كامللك ومستشاريه والوزراء واملوظفون السامون سواء في وزارة 
اخلارجية أو خارجها أو األشخاص املكلفون مبهام دبلوماسية إما لصفتهم الشخصية أو البيروقراطية أو االجتماعية. 
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والتحديثية التي تبنتها الدولة. 
فبالنظر إلى محدودية مواردها وقدراتها املادية، التي ميكن حتويلها إلى عناصر مادية أو رمزية 
للتأثير الدولي أو اإلقليمي1، لم يكن بوسع الدبلوماسية املغربية جتاوز اللجوء إلى تقنية ومنطق 
املفاوضات لتحقيق مجمل أو كل أهدافها وخصوصا منها تلك املتعلقة باسترجاع إقليم الصحراء 

الغربية التي تستدعي تعبئة كل املوارد املتاحة داخليا وخارجيا.
في هذا السياق، يبقى اإلقرار العلمي بأسلوب مغربي مخصص للتدبير الدبلوماسي مللف 
الصحراء الغربية أمرا ممكنا رغم صعوبته البالغة، إذ ميكن للمتتبع أن يجد بعض اخلصائص التي 
يتمتع بها الدبلوماسيون املغاربة عموما منذ االستقالل والتي تؤثر حتما في أسلوبهم التفاوضي 

وفي قراراتهم املترتبة عنها مثل:
1. الواقعية السياسية: إذ يالحظ عموما أن الهندسة املؤسساتية وطبيعتها املركزية واالحترافية 

تفرض على الدبلوماسيني املغاربة التمتع بحس سياسي مييل إلى الواقعية أكثر منه إلى املثالية، 
مما يدفعهم الى االبتعاد املمنهج عن أية مرجعيات إيديولوجية، ومن ثم عن تبني مواقف دولية 
تركز في  الرسمية  فتصريحاتهم  املعاصرة2.  الدولية  القضايا  راديكالية من مختلف  إقليمية  أو 
الغالب على إميان املغرب مببدأ االحتكام إلى القانون الدولي وعلى االعتماد النهائي على مبدأ 
نبذ العنف بني الدول حلل النزاعات مهما كانت خطورتها وتعقيدها. إذ يبدو أن هذه امليزة تنبع 
أساسا من الطبيعة االنقسامية للثقافة السياسية وللنظام السياسي املغربيني،3 الذين عادة ما 

يوصفا باملعتدلني لترجيحهما منطق التوافق واملفاوضات على منطق التنازع العنيف. 
امللكية4:  املؤسسة  السياسية جتاه  للمفاوضني مهما علت مراكزهم  التبعية شبه مطلقة   .2

تنتج عن  قد  التي  اخلطيرة  ال��ق��رارات  اتخاذ  عموما بصالحيات  املغربي  املفاوض  يتمتع  إذ ال 
املفاوضات، لكونها تدخل حصرا ضمن املجال السياسي احملفوظ للملك، باعتبار هذا األخير 
املؤسساتية،  للشرعية  أساسيا  ومصدرا   )42 )فصل  للدولة  ورئيسا   )41 )فصل  للمؤمنني  أميرا 
1  « Contribution à l’étude de la politique étrangère marocaine de l’indépendance à 1972 » 

انظر عبد احلميد بخطاب 
،40 ص. 2007، الرباط أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم السياسية 

2  W.K.Ruf : « La politique étrangère des Etats maghrébins » in Introduction à l’Afrique du nord contemporaine éd CNRS، 
Paris، 1975، p. 234.
3  Cf. Ernest Gellner, Saints of the Atlas, London, 1969 ; traduction française : Les saints de l’Atlas, Bouchène, 2003. Voir 
aussi, Waterbury Jhon, John Waterbury, Le commandeur des croyants, la monarchie marocaine et son élite, PUF, 1975,

4  تعتبر املؤسسة امللكية في املغرب محور النظام السياسي ومنبعا أساسيا للمشروعية وللسلطة السياسية طبقا للفصلني 41 و42 من دستور 2011
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الذي يحق له وحده متثيل الشعب املغربي أمام العالم وبالتالي حتميل املسؤولية القانونية للدولة 
املغربية في اخلارج1. 

بناءا على ذلك، جتعل الوضعية املركزية للملك داخل النسق السياسي مفاوضا أساسيا في 
كل املفاوضات الدبلوماسية سواء بشكل مباشر، عبر مشاركته الشخصية فيها 2، أو بشكل غير 

مباشر، عبر تعيني املفاوضني وحتديد صالحياتهم )فصل 55(.
ج. االستقاللية التامة جتاه الرأي العام، إذ أن التبعية للمؤسسة امللكية وإن كانت حتد من 
التحرك بالنسبة للمفاوض املغربي فوق طاولة املفاوضات فإنها، مع ذلك، تضمن له  هامش 
استقاللية كبيرة جتاه تقلبات وضغط الرأي العام الوطني. إذ غالبا ما جترى املفاوضات الدبلوماسية 
ضمن فضاءات مغلقة بني مفاوضني يشهد لهم بثقتهم وبتمكنهم التقني من موضوعها في جو 
من التستر والكتمان الشديدين. الشيء الذي يتيح للمفاوضني التخلص من املسائلة املباشرة 
الرسميني)البرملان واألحزاب السياسية والنقابات...( أو غير  الفاعلني السياسيني  من طرف 

الرسميني واملدنيني )وسائل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني...(.
 من هذا املنطلق فاملعلومات حول سيرها وفحواها التصل في الكثير من األحيان إال إلى قلة 
من أعضاء النخبة السياسية الذين ميتلكون اخلبرة أو السلطة في املجال الدبلوماسي أو التقني 
املتفاوض بشأنه. أما التصريحات واألخبار التي قد تروج عن عملية التفاوض فهي في الغالب 
إلى  املمكنة وال حتى  التنازالت  أو سقف  نوعية  إلى  املفاوضات وال  إلى جوهر  تتطرق ال  ال 
األهداف احلقيقية للتفاوض. حيث يبدو أن املفاوضون املغاربة يركزون عموما، في تصريحاتهم 
السياسية، على استعدادهم للتفاوض ولتحقيق األهداف العامة املسطرة واملعروفة مسبقا دون 
التطرق إلى الوسائل والسبل املستعملة ألجل ذلك، وحتى إن فعلوا ذلك، فهذا ال يخرج عن 
نطاق املناورة والتكتيك الدبلوماسيني الذين يتوخى منهما طمأنة الرأي العام أو إرسال إشارات 

حول سير املفاوضات وحول طبيعتها. 
تأسيسا على ذلك ال تعدو التصريحات الدبلوماسية الرسمية أن تكون بالونات اختبار جلس 
النبض، أو مقترحات جزئية يراد منها أساسا خلق جو من الثقة مع املفاوضني أآلخرين دون 

1 انظر عبد احلميد بخطاب، مرجع سابق، ص ص. 120-114 
2  ال يشارك امللك عموما إال في املفاوضات السياسية أو االقتصادية على أعلى مستوى وذات خطورة بالغة على املغرب دون اخلوض 

في التفاصيل التقنية التي تظل من اختصاص الدبلوماسيني 
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التعبير عن النوايا احلقيقية وال عن سقف التنازالت املمكنة. ويجب التذكير هنا أن التصريحات 
الدبلوماسية الرسمية ال تواكب بالضرورة النوايا اإلستراتيجية للمفاوضني مهما كانت بساطتها 

أو تعقيداتها. 
الدعم  املغربي من  املفاوض  العام، وإن كانت حترم  ال��رأي  املؤكد أن االستقاللية جتاه  ومن 
باعتبارها تساعده  فإنها تشكل ورقة مهمة في صاحله  الوطني،  العام  للرأي  املباشر  السياسي 
على التفاوض بحرية أكبر وجتعله قادرا على التحكم في سقف التنازالت ااملمكنة في الوقت 

املناسب دومنا اخلوف من أي رد فعل سلبي من طرف الرأي العام الوطني.
ويستنتج من هذا أن املفاوضات اجلارية بني املغرب وجبهة البوليساريو في مانهاست حتت 
إشراف األمم املتحدة منذ سنة 2007 قد ال توفر للدبلوماسيني املغاربة الشروط املواتية للتفاوض، 
لكونها مفاوضات شبه علنية تتم مواكبتها من طرف اإلعالم الدولي، مما يعرضهم لضغوطات 
سياسية ونفسية حتد من حريتهم في التعامل مع املفاوضني اخلصوم وبالتالي قد تشل قدرتهم 

في التحكم في سقف ومدى التنازالت حتى ولو كانت ذات طبيعة تكتيكية محضة. 
في هذا السياق يجب التذكير أن موضوع استكمال الوحدة الترابية للمغرب وفي ضمنها 
الصحراء الغربية يعتبر مقدسا لدى الرأي العام املغربي ال يحتمل أي تنازل من طرف الفاعلني 
يلتزم  والشعب  السياسية  النخب  بني  قدسيا  عقدا  باعتباره  باخليانة  اتهموا  وإال  السياسيني 
املصير،  تقرير  مببدأ  اإليديولوجي  تشبثها  البوليساريو  جبهة  طرف  من  ذلك  ويقابل  مبقتضاه. 
الذي يعني في األساس استفراد نخبة سياسية بالسلطة والثروة ضمن كيان سياسي يتم خلقه 
مبقاسها لضمان دوام استفادتها منهما. هذا يعني أن تقرير املصير ليس إال تقريرا ملصير هذه 
النخبة قبل مصير املواطنني الصحراويني أنفسهم، ما دام هؤالء ال يتمتعون بأي ضمانات حتسن 

أوضاعهم املعيشية والسياسية في ظل الكيان السياسي املتخيل.
السياسيني  الفاعلني  لدى  املصير  تقرير  الكبير بني تصور  للتباعد  ونظرا  السياق،   في هذا 
املغاربة ولدى النخب املؤثرة في القرار السياسيى في جبهة البوليساريو، يرجح في الفترة احلالية 
أن ال يتطرق الطرفان إلى املسائل اجلوهرية في قضية الصحراء، وأن يقتصرا فقط على اجلوانب 
الشكلية والبسيطة التي قد تفيد الحقا في كسر احلواجز النفسية وبناء الثقة املتبادلة بينهما، 
مثل تبادل الزيارات بني األهالي حتت اشراف األمم املتحدة وحترير االسرى املتبقني لدى الطرفني 
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وحتديد خرائط األلغام في املناطق املنزوعة السالح...الخ.
الدبلوماسي ال من حيث  املجال  بأي تخصص في  املغربي عموما  املفاوض  يتمتع  ه�. ال 
التكوين وال من حيث االنتماء املهني. ولعل تركيبة الفريق املغربي املفاوض في نيويورك حول 
إال  يوجد  املعني ال  أعضائه  بني  فمن  ذل��ك،  على  واضحا  مثاال  يعد  الغربية  الصحراء  قضية 
دبلوماسي واحد من حيث االنتماء املهني1، أما اآلخرون فهم، باستثناء خليهن ولد الرشيد 
املنصوري وشكيب  ياسني  ومحمد  »الكوركاس«،  الصحراوية  للشؤون  الوطني  املجلس  رئيس 

بنموسى ومحمد صالح التامك... فإنهم ينتمون إلى األجهزة األمنية.
ملف  خطورة  املفاوض  املغربي  الوفد  ألعضاء  ديبلوماسية  الغير  املهنية  الطبيعة  من  ويفهم 
الصحراء الغربية بالنسبة للنخب السياسية املغربية وضعف تأثير وزارة اخلارجية فيه، ومن مت 
الدبلوماسية  القنوات  التفاوض عبر  املرتكزة على  التقليدية  الدبلوماسية  الواضح حلدود  جتاوزه 

ويفسر أيضا مدى حتكم اجلهاز األمني في املفاوضات املتعلقة بها.
و ميكن القول أن تكوين الوفد املفاوض املغربي، مقارنة بالفريق املفاوض جلبهة البوليساريو، 
يطرح مشكال حقيقيا لعله قد يساهم، بشكل أو بآخر، في تعقيد احملادثات وفي متسك الطرفني 
املفاوضني مبواقفها دون تقدمي أي تنازل يذكر. فالفريقني املفاوضني هما إما فريق مكون أساسا 
من »رجال أمن«، كما هو احلال بالنسبة للفريق املغربي، أو من »مناضلني« )militants( كما 
هو احلال بالنسبة لفريق جبهة البوليساريو. ومن هذا املنطلق فرجل األمن تتحكم فيه بالضرورة 
أما  األخ��رى،  الدوافع  على حساب  واالستقرار  األم��ن  على  باحلفاظ  املتعلقة  األمنية  الدوافع 
»املناضل« فطبيعته الطوباوية تقتضي الدفاع عن تصورات ومبادئ غالبا ما تعاني من تنافر معرفي 
إلى عموميتها  بالنظر  للتطبيق،  قابلة  غير  أو  يجعلها صعبة  مما  (dissonance cognitive) واضح، 

وصرامتها املفرطة وبالتالي يدفعه إلى التشبث مببدأ العدل املطلق على حساب تعقيدات ونسبية 
الواقع السياسي. وهو ما يعادل في منطق املفاوضات قيمة اللعبة الصفرية التي تنبني على ربح 

طرف ما قد يخسره الطرف األخر وهو منطق مبني مبدأ الكل أو ال شيء.
و من ثم فاملفاوضات بني املغرب وجبهة البوليساريو هي مفاوضات قائمة على رؤيتني كلتاهما 
غير قابلتني للتطبيق أو باألحرى للتوفيق، باعتبار املغرب لن يقبل بتاتا التفاوض على مبدأ غير 

1  الطيب الفاسي الفهري الوزير املنتدب في الشؤون اخلارجية في اجلولتني األولني للمفاوضات ووزير الشؤون اخلارجية في اجلولة الثالثة.
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مبدأ السيادة املغربية الكاملة على الصحراء، كما أن جبهة البوليساريو لن تقبل، على األقل 
كما تصرح به حلد الساعة، بأقل من االستقالل التام للصحراء عن املغرب. وبالتالي فبني مبدأ 
السيادة املغربية املطلقة واالستقالل التام للصحراء يوجد تضاد شبه مطلق يفرضه أساسا منطق 

رجل األمن و« املناضل«.1
ويبدو في السياق الراهن أن اخلروج من مأزق مثل الذي تعيشه املنطقة لن يتأتى إال بإعادة 
االعتبار للعمل الدبلوماسي احملض البعيد عن التطاحن امليداني والسجال السياسي، باعتبار 
أن احلل املمكن للقضية هو في كل األحوال حل دبلوماسي وسياسي ينبني على منطق »رابح/ 
رابح«) )win/win وليس على منطق احلسبة الصفرية )Jeux à somme nulle( التي مبوجبها تكون 

النتيجة إما طرف رابح أو طرف خاسر بالضرورة.
من هنا فاملفاوضات حول ملف الصحراء تستدعي خبرة سياسية ودبلوماسية استثنائية لدى 
الفريقني املفاوضني، وهو ما ال يلمسه املتتبع لهذا امللف بالنظر إلى التجربة التفاوضية احملدودة 

لدى الفريقني وخصوصا لدى الفريق املفاوض جلبهة البوليساريو2.
النخبة السياسية ويتمتع مبوقع سياسي قريب  الغالب إلى  و. ينتمي املفاوض املغربي في 
نسبيا من شخص امللك، كما يحظى بثقافة أكادميية غربية عالية، باعتباره خريج جامعة أو 
معهد عالي فرنسي أو أمريكي، وهذا ما يجعله يعتمد أساسا على مقاربات وأساليب للحوار 
تستمد جذورها من العقالنية والبراغماتية الغربية، وقد أثر هذا املنحى كثيرا على موقع املغرب 

التفاوضي داخل محيطه اإلقليمي، العربي واإلفريقي3. 
II عنارص القوة والضعف لدى الدبلوماسية المغربية 

بالنظر  نسبيا  ضعيفة  املغربية  للدبلوماسية  التفاوضية  القدرة  تظل  املوضوعية  الناحية  من 
األكبر من  القدر  فعليا ألجل احلصول على  التي ميكن تسخيرها  احمل��دودة  املادية  لإلمكانيات 
الفرص املتاحة دوليا وإقليميا. فال اقتصاد املغرب وال رقعته اجلغرافية، أو البشرية وال قدراته 
العسكرية وال حتى موقعه اجلغرافي ميكن أن يشكل عنصرا محددا للتأثير على محيطه والضغط 

1  ظهر هذا جليا خالل اجلوالت التسع للمفاوضات حيث لم يتزحزح أي طرف عن مواقفه السابقة رغم اجلهود املبذولة لذلك. 
2  في اجلوالت التسع للمفاوضات اقتصرت تدخالت رؤساء الوفد املغربي على تالوة نص يذكر بتواثب املوقف املغربي مما يوحي مبحدودية   مؤهالته الشخصية في 

التفاوض، بينما اقتصر تدخل وفد البوليساريو على ترديد شعارات من قبيل التذكير مبواقف اجلبهة من تقرير املصير عبر االستفتاء دون اإلتيان بأي جديد،الشيء 
الذي يبرهن على صرامة موقفه وعم قدرته على التعامل السياسي والدبلوماسي مع املفاوضات. 

3 كثيرا ما اتهمت الدبلوماسية املغربية بابتعادها عن القضايا العربية)فلسطني( واإلفريقية)كعدم عضوية في االحتاد اإلفريقي (وحتيزها إلى  جانب الدول الغربية في 
العديد من القضايا الدولية
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على خصومه بشكل يجعلهم يقبلون أهدافه.
 ومن ثم فاملفاوض املغربي يعتمد أساسا على قدراته اإلقناعية الذاتية وعلى شبكة العالقات 

اخلارجية والتحالفات املكونة أساسا مع القوى الغربية املؤثرة دوليا وإقليميا. 
العسكري  تفوقه  على  إال  املغربي  امل��ف��اوض  يعتمد  لن  الصحراء  كملف  معقد  ملف  ففي 
امليداني الفعلي وعلى شبكة العالقات والتحالفات السياسية مع الدول العظمى ألجل تعظيم 

الفوائد التي قد يحصل عليها والتي ميكن تلخيصها في:
السياسية  الوسائل  تعددت  مهما  نهائي  بشكل  املغرب  إل��ى  الصحراء  إقليم  رج��وع  إم��ا   ·

والعسكرية.
· وإما بقاء الوضع على ما هو عليه اآلن وهو ما يعني في منطق العالقات الدولية أن الصحراء 

مغربية ما دامت خاضعة للسيادة املغربية. 
وفي هذا اإلطار، ال يجب إغفال مدى الدعم الذي يتوفر عليه املفاوض اآلخر، باعتبار جبهة 
الرمزية  الدبلوماسية اجلزائرية وعلى قدراتها وإمكانيتها  البوليساريو تعتمد أساسا على فاعلية 
واملادية املتوفرة، خصوصا مع االرتفاع الصاروخي ألثمان احملروقات على الصعيد الدولي، إضافة 
إلى مستوى الدعم العددي الذي حتصل عليه في بعض املؤسسات الدولية كاإلحتاد اإلفريقي 

ومنظمة دول عدم االنحياز. 
املغرب  مع  مباشرة  مفاوضات  في  دخولها  لكون  آخ��ر  رم��زي  عامل  على  اجلبهة  تتوفر  كما 
يعتبر في حد ذاته مكسبا سياسيا لها، وبالتالي فخسارتها،على أكبر تقدير، لن تكون أكبر من 

خسارتها الناجتة عن وضعية »الال تفاوض« التي سبقت.
لألهداف  دقيق  تقدير  أي  أس��اس  هو  للفريقني  التفاوضية  اإلمكانيات  فحساب  هنا  وم��ن 

املسطرة للتفاوض وحلجم وسقف التنازالت املبرمجة واملمكنة.
فإذا كانت الدبلوماسية املغربية قادرة فعليا على إجناز مثل هذه احلسابات بالنظر إلى إمكانياتها 
التقنية والبشرية املهمة التي تتوفر عليها، فانه من املستبعد أن تتمتع جبهة البوليساريو بنفس 
القدر من التقنية والواقعية. فالطبيعة السياسية »النضالية« للجبهة وألعضائها سيجعلها تتشبث 
مبرجعيات إيديولوجية ومبدئية غير واقعية، كاالستقالل التام عن املغرب أو تنظيم االستفتاء 
لتقرير املصير باعتباره املدخل العادل والقانوني الوحيد حلل مثل هذا النزاع، وكأن املغرب ال 
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املغربي  االستعمار  »تصفية  هي  برمتها  املسألة  وك��أن  امل��وض��وع،  في  له  رأي  وال  لديه  مطالب 
للمنطقة وحسب«. مع العلم أن مثل هذه الفرضية ال ميكنها إال أن تعقد أكثر املفاوضات مع 
املغرب وجتعله غير مستعد لتقدمي أي تنازالت حقيقية في امللف، باعتبارها فرضية تعتمد على 
بأقل من  تقبل  التي ال  االنفصالية عموما  احلركات  مبدأ  وهو  الصفرية احملضة.  احلسبة  مبدأ 
االستقالل،أي النصر املطلق أو املوت في سبيل القضية. وقد جتلى هذا بوضوح خالل اجلوالت 
التسع للمفوضات، حيث تبني بالفعل مدى ضعف استجابة مفاوضي جبهة البوليساريو  ملقترح 
احلكم الذاتي املقدم من طرف املغرب1، رغم األفاق الواعدة التي يتضمنها بالنسبة للصحراويني 
السياسية  أيضا مشاركتهم  بل  املصير  تقرير  فقط  ليس  لهم  لكونه يضمن  السياسية  ولنخبهم 

الفعلية في السلطة كما يضمن خصوصيتهم الثقافية واالجتماعية. 
وانطالقا من هذه املعطيات ميكن تصور فرضية املجال التفاوضي بني املغرب وجبهة البوليساريو 

على الشكل التالي:

رسم ملجال للتفاوض بني الغرب وجبهة البوليساريو

ويبني الرسم أعاله أن مجال السيادة على الصحراء بالنسبة للوفد املغربي، ومجال االستقالل 
التام بالنسبة لوفد البوليساريو، هما مجاالن غير قابلني للتفاوض، وبالتالي ال ميكن من خالل 
التفاوض املباشر حولهما الوصول إلى نتائج ترضي الطرفني. فاملجال املمكن التفاوض بشأنه، 
والقانونية  السياسية  وبالضمانات  ال��ذات��ي  احلكم  وشكل  بنوعية  للمغرب،  بالنسبة  يتعلق 

www.spsrasd.info/fr/main3.php  1 يظهر عدم استجابة جبهة البوليساريو ملقترح احلكم الذاتي عبر مواقف أعضائها من خالل وكالة األنباء الصحراوية 
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المجال التفاوضي بین المغرب وجبھة  فرضیة وانطالقا من ھذه المعطیات یمكن تصور

  :البولیساریو على الشكل التالي
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البوليساريو،فيتعلق األمر بضمانات وشكل تقرير  واملؤسساتية املتعلقة به، أما بالنسبة جلبهة 
املصير املؤدي إلى االستقالل الفعلي عن املغرب. ولعل هذين املجالني قد يشكالن األساس 
مت  إذا  للتنازل، خصوصا  قابلني  مجالني  باعتبارهما  الوفدين،  بني  جاد  تفاوض  لكل  الفعلي 
احلكم  مفهومي  بني  التوفيق  عبر  احملضة،  وااليديولوجية  السياسية  حمولتهما  من  جتريدهما 
يقوم  للمنطقة  السياسي  التسيير  من  نوع  إلى  األخير  في  ال��ذي سيفضي  واالستقالل  الذاتي 
املغرب  وسيادة  املنطقة  مغربية  وعلى  الصحراء  لسكان  االختيار  حرية  على  الوقت  نفس  في 
عليها. وهو حل يبدو أن املغرب قد قدم بشأنه ضمانات دولية متعددة عبر مقترح احلكم الذاتي 
للمناطق الصحراوية التي تقدم به منذ 2007 وعبر التنصيص في الفصل األول من دستور 2011 
على مبدأ اجلهوية املوسعة كشكل للتنظيم الترابي للمملكة إضافة الى ضمانات دستورية أخرى 

تتعلق باحلقوق السياسية واالجتماعية والثقافية الفردية واجلماعية.
للتفاوض  قابل  غير  مجال  على  قائمة  مفاوضات  أي  أن  القول  ميكن  ذل��ك  على  تأسيسا 

بشأنه)السيادة املطلقة/االستقالل التام( هي مفاوضات ال ميكنها إال أن تتعرض الفشل. 
ويبقى التركيز على املجال القابل للتنازل بني الطرفني، أي املجال املشترك1( نوعية وشكل 
احلكم الذاتي/ضمانات وشكل االستقالل(هو الكفيل بالدفع بهذه املفاوضات إلى حل مرضي 
للطرفني بالنظر إلى طبيعتهما السياسية املتشابهة إذا ما مت جتاوز التأويل الدوغمائي ملبدأ لتقرير 

املصير الذي يتبناه قادة جبهة البوليساريو.
وعموما ميكن التأكيد على أن الوصول إلى حل لنزاع الصحراء عبر املفاوضات يبقى رهينا 
بقدرة الدبلوماسية املغربية على حتديد عناصر القوة والضعف في موقف املغرب كما في موقف 
األطراف األخرى، خصوصا لكونها ظلت لعقود حبيسة تصور مثالي للنزاع في املنطقة، يبالغ 

في تقييم القدرات الذاتية ويستهني بقدرات وإمكانات اخلصوم. 

1 « Théorie de la négociation » 
 in//www.unitar.org/dfm/AssessmentReport2002/dakar_week1/Materials/Theorie_de_la_negociation.pdf. p.12 
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بيان للفرص واملخاطر التي حتيط باملفاوضني حول الصحراء الغربية 

جبهة البوليساريواملغرب

عناصر
الضعف

- قدرة اقتصادية محدودة
- قدرة عسكرية متوسطة
- قدرات تقنية محدودة

- موارد طبيعية محدودة 
- قوة اقتراحية محدودة

- قدرة اقتصادية معدومة
- قدرة عسكرية ضعيفة
- قدرات تقنية معدومة
- موارد طبيعية معدومة
- قوة اقتراحية منعدمة

اإلكراهات
اخلارجية

الدولي  القانون  املتبنى من طرف  املصير  تقرير  - مبدأ 
املعمول به في بعض املنظمات الدولية.
- عداء اجلزائر املبدأي ملطالب املغرب.

- عدم تفهم الدول اإلفريقية ملطالب املغرب 
- اعتراف جنوب إفريقيا باستقالل الصحراء

- عداء الرأي العام االسباني ملطالب املغرب الترابية 
- تنامي اإلرهاب اجلهادي الدولي

- انعدام االعتراف الدولي بالكيان الصحراوي
- عدم وضوح دعم الكثير من الدول
- تالشي النفوذ الروسي في املنطقة 

- احل���رب ع��ل��ى اإلره�����اب ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��دول��ي 
واإلقليمي

- حياد الدول الكبرى
ل���ل���دول  وال����ع����س����ك����ري  امل���������ادي  ال�����دع�����م  زوال   -

االشتراكية. 

عناصر
القوة

- استقرار سياسي في محيط اقليمي متوتر
- دول�����ة ت��س��ع��ى ال����ى دمي��ق��راط��ي��ة وم��س��ت��ق��رة س��ي��اس��ي��ا 

ومؤسساتيا
- إجماع سياسي داخلي
- جيش متمكن ميدانيا

- ديناميكية الدياسبورا املغربية في اخلارج
- اجلالية اليهودية املغربية في العالم

- موارد بحرية مهمة
- س��ي��اس��ة خ���ارج���ي���ة م��ع��ت��دل��ة م��ت��ح��ال��ف��ة م���ع ال����دول 

الدميقراطية
- حياد القوى العظمى جتاه القضية.

- دعم اجلزائر وجنوب إفريقيا سياسيا
- مبدأ تقرير املصير في القانون الدولي

م��ن ط��رف مجموعة بشرية  ق��وي  - دع��م سياسي 
محدودة في املخيمات أو داخل املغرب.

ع���داء ال����رأي ال��ع��ام االس��ب��ان��ي ملطالب   -
املغرب الترابية

الفرص املتاحة 
على املستوى 

الدولي.

- إب��ع��اد م��ن��ط��ق ج��ي��م��س ب��ي��ك��ر جت���اه ال��ق��ض��ي��ة )منطق 
املتفاوض  السياسي  احلل  مقاربة  اعتماد  االستفتاء(و 

بشأنه
- احلرب الدولية على اإلرهاب 

- األزمة االقتصادية العاملية التي ِتؤثر سلبا في حجم 
املساعدات اإلنسانية املقدمة ملخيمات تندوف 

- تدهور الوضع األمني مبالي ودول الساحل
- انهيار األنظمة االستبدادية املساندة جلبهة البوليساريو 

في املنطقة بعد الربيع العربي
امل������وازي������ة )ال���ش���ع���ب���ي���ة،  ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة  ن����ض����وج    -

االقتصادية....الخ(.

- رغ��ب��ة امل���غ���رب ف���ي جت����اوز ال��ق��ض��ي��ة واس���ت���ع���داده 
للمفاوضات.

- مبادرة احلكم الذاتي املقترحة من طرف املغرب 
وامل��دع��وم��ة م��ن ط���رف ال����دول ال��ك��ب��رى وخصوصا 

الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وإسبانيا.
- الضمانات الدستورية واملؤسساتية ملشروع احلكم 

الذاتي في املناطق الصحراوية 
- ال��ظ��م��ان��ات ال��دس��ت��وري��ة وامل��ؤس��س��ات��ي��ة حل��م��اي��ة 

وتشجيع الهوية واللغة احلسانية...

مما الشك فيه أن االعتماد على مثل هذه املنهجية في التعامل والتعاطي الدقيق مع اإلمكانيات 
من  املتوخات  لألهداف  دقيق  بتحديد  يسمح  الدولية  املوضوعية  واإلك��راه��ات  املتوفرة  الذاتية 
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املفاوضات وبالتالي لدرجة وسقف التنازالت واملناورات املسموح بها.
ذلك أن نتيجة املفاوضات رهينة بهذا التقييم إضافة إلى قدرة الوسطاء الدوليني في إقناع 
قادة جبهة البوليساريو بضرورة احلل السياسي واستعداد هذه األخيرة للتعامل بنفس املنهج مع 
النخب  إلى نفسية وطموح وتأثير  بالنظر  املنظور  الدى  املطروح وهو الشيء املستبعد في  امللف 

االنفصالية بها. 
موضوع  م��ع  يتعامل  املغربي  امل��ف��اوض  أن  على  التأكيد  ميكن  املعطيات  ه��ذه  م��ن  وانطالقا 

املفاوضات على الشكل اآلتي: 

رسم تبياني لعملية املفاوضات

   من املؤكد أن مثل هذا النموذج ال يشكل ولن يشكل الطريقة الوحيدة للتعامل مع املفاوضات 
حول قضية الصحراء الغربية بل يشكل مدخال نظريا لفهم ولتوحيد املعايير املستعملة من طرف 

املتفاوضني ألجل الوصول إلى نتائج ملموسة وحل النزاع نهائيا.
كل  مع  التعامل  اجلانبني  على  تفرض  للتفاوض  املوضوعية  املقاربة  ف��إن  اإلط��ار  ه��ذا  وف��ي 
املعطيات املطروحة دومنا االستكانة إلى مرجعية إيديولوجية أو سياسية قد تعقدها أكثر من أن 
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ثل ھذا النموذج ال یشكل ولن یشكل الطریقة الوحیدة للتعامل مع المفاوضات من المؤكد أن م

لفھم ولتوحید المعاییر المستعملة من   نظریامدخال یشكلحول قضیة الصحراء الغربیة بل 

  .ألجل الوصول إلى نتائج ملموسة وحل النزاع نھائیا المتفاوضینطرف 

فرض على الجانبین التعامل مع كل تض وفي ھذا اإلطار فإن المقاربة الموضوعیة للتفاو

إلى مرجعیة إیدیولوجیة أو سیاسیة قد تعقدھا أكثر من  االستكانةالمعطیات المطروحة دونما 

قبل الدخول إلى المفاوضات تكسیر الحواجز یتعین على الجانبین  من ھذا المنطلق .أن تحلھا

قدرتھ على التقییم الموضوعي  وتشل ضالنفسیة الذاتیة، التي تشكل غالبا عقبة أمام المفاو

  .و من ثم إلمكانیة التوصل الى حل معین إلمكاناتھ وألھدافھ

فمن جانب المغرب تشكل الجزائر حاجزا نفسیا مھما باعتبارھا الدولة المجاورة والمنافسة 

إذ قبل الدخول في مفاوضات مع . وباعتبارھا حاضنة لجبھة البولیساریو وداعمتھا القویة

والدخول معھم في  نالقادة السیاسیین الجزائرییالتفاعل مع مطالب  یتعینیساریو جبھة البول

ألجل تدلیل مجموعة من  حظوةمباشرة أو عبر وسطاء دولیین لھم  قد تكونمفاوضات 

أما من ناحیة ھذه  .منفردبشكل البولیساریو العقبات والمشاكل التي یستبعد أن تبث فیھا جبھة 

في حد ذاتھا، حاجزا نفسیا مھما  ،تعتبر الملكیة المغربیةت رایة تح لعیشاألخیرة فعقدة ا

حاجزا نفسیا مھما  یشكل أیضا منطق الحرب الباردة والمد الثوري عبر العالم كما أن .للغایة

ن أ، خصوصا والقضیة بالتعامل والموضوعي مع  ھالن یسمح لمفاوضی ،لدى قادة الجبھة

 المفاوض المغربي

یجة المفاوضات نت
أو القرارات 
 المترتبة عنھا

تقییم ھامش المناورة 
 وسقف التنازالت

 
 عناصر القوة

 
 

 اإلكراھات الدولیة
 

 عناصر الضعف
الفرص المتاحة 

 دولیا

عملیة 
 المفاوضات

 تقییم التنازالت و االقتراحات و الخیارات
 تفاعل استرجاعي

ل 
اع

تف
ي

اع
رج

ست
 ا

 

 تصور و تفاعل
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حتلها. من هذا املنطلق يتعني على اجلانبني قبل الدخول إلى املفاوضات تكسير احلواجز النفسية 
الذاتية، التي تشكل غالبا عقبة أمام املفاوض وتشل قدرته على التقييم املوضوعي إلمكاناته 

وألهدافه ومن ثم إلمكانية التوصل الى حل معني.
واملنافسة  املجاورة  الدولة  باعتبارها  مهما  نفسيا  اجلزائر حاجزا  تشكل  املغرب  فمن جانب 
وباعتبارها حاضنة جلبهة البوليساريو وداعمتها القوية. إذ قبل الدخول في مفاوضات مع جبهة 
البوليساريو يتعني التفاعل مع مطالب القادة السياسيني اجلزائريني والدخول معهم في مفاوضات 
قد تكون مباشرة أو عبر وسطاء دوليني لهم حظوة ألجل تدليل مجموعة من العقبات واملشاكل 
التي يستبعد أن تبث فيها جبهة البوليساريو بشكل منفرد. أما من ناحية هذه األخيرة فعقدة 
أن  للغاية. كما  نفسيا مهما  ذاتها، حاجزا  تعتبر، في حد  املغربية  امللكية  راي��ة  العيش حتت 
منطق احلرب الباردة واملد الثوري عبر العالم يشكل أيضا حاجزا نفسيا مهما لدى قادة اجلبهة، 
لن يسمح ملفاوضيها بالتعامل واملوضوعي مع القضية، خصوصا وأن جلهم كانوا مقاتلني في 
امليدان أو عسكريني ليسو مؤهلني للتعامل السياسي مع مواضيع حساسة تقتضي تقدمي تنازالت 
جوهرية مهمة وإقناع األصدقاء واألعداء بالتخلي عن حلم االستقالل وحمل السالح ومن ثم 

االنتقال من منطق الصراع إلى منطق التعاون1. 
الشك أن املسار املستقبلي للمفاوضات ولنوايا الطرفني سيظهر جليا خالل اجلوالت القادمة. 
مع العلم أن مفاوضات من هذا القبيل وملف بهذه الصعوبة سيحتاج حتما إلى نفس طويل وإلى 

جوالت عديدة وطويلة من احملادثات واملفاوضات الشاقة.
يحتمل  التي  اجل��وان��ب  على  املستمر  بالتركيز  معني  املغربي  فاملفاوض  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
واأله��داف  املصالح  على  التركيز  مثل  اخلصوم،  مع  تفاهم  وإيجاد  النزاع  على حل  تساعد  أن 
من  ب��دال  واالع��ت��راف...ال��خ،  والنفوذ  مثل:السلطة  البوليساريو  لزعماء  احلقيقية  الشخصية 
تدليل  على  ب��دون شك  ذلك  يساعد  قد  العامة2.  السياسية  ومطالبهم  مواقفهم  على  التركيز 
الكثير من العقبات النفسية الغير معلن عنها. مما سيشجع حتما الطرفني على تقدمي مقترحات 

معقولة ومقبولة من طرف اجلميع. 
II ، 1 مازن إسماعيل الرمضاني: »في عملية اتخاذ القرار السياسي اخلارجي« مجلة العلوم القانونية والسياسية، بغداد عدد 2، مجلة 1972،ص.179

2  « Théorie de la négociation » ibid. 
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وفي هذا السياق، من املستبعد أن يكون استقالل الصحراء الغربية هو الهدف املنشود في 
فاملفاوض  ذل��ك. وم��ن ثم  املستمر على  تأكيدهم  رغ��م  البوليساريو،  ق��ادة  ذات��ه من ط��رف  حد 
املغربي مطالب بالذهاب مع »االنفصاليني« إلى مدى تفكيرهم والتساؤل حول ما سيفعلونه إن 
الدميقراطية ملواطنيهم، هل سيحققون لهم  هم حصلوا فعال على االستقالل. هل سيحققون 
تنمية مستدامة ورخاء ويحسنون فعال أوضاعهم املعيشية؟ هذا مع العلم أن الشروط املوضوعية 

لتأسيس دولة عصرية في املنطقة هي ما يفتقدونه في العمق مهما كانت نواياهم. 
يبقى إذن الهدف األساسي لهؤالء الزعماء هو احلفاظ على السلطة السياسية، وكلنا نعلم 
الثورية« التي من خاللها سيتم إرساء النظام  جيدا أنهم راهنوا منذ البداية على مبدأ »البؤرة 
االشتراكي في املغرب وفي شمال إفريقيا، ومن ثم فالسؤال احلقيقي الذي يطرح بإحلاح هو 
القانون  املبنية على  الدميقراطية  ال��دول��ة  بناء  املغرب مسار  ب��دأ  أن  بعد  اآلن  ال��ق��ادة  ه��ؤالء  أي��ن 
وفي  املغرب  في  الدميقراطية  مسار  تعزيز  في  للمساهمة  فعال  هم مستعدون  واملؤسسات؟ هل 
وسلطوية  أصال شعارات شمولية  والتي هي  السابقة  لشعاراتهم  أنهم سجناء  أم  كلها  املنطقة 
في اجلوهر لن تساهم إال في تفقير ساكنة املنطقة وفي إقصائها من صيرورة التنمية واملشاركة 

الدميقراطية؟.

اخلامتة
من املؤكد أن نقاشا من هذا القبيل مع املفاوضني »االنفصاليني« قد يدفعهم على األقل، في 
الوقت الراهن، إلى التفكير بجدية الطرح املغربي املتعلق باحلكم الذاتي، باعتباره احلل املثالي 

املتوفر حلد اآلن من أجل إحالل سالم تام في املنطقة وإرضاء كل األطراف.
واالجتماعية  الثقافية  اخلصوصيات  في  بالتفكير  أيضا  معنيون  املغاربة  فاملفاوضون  وأخيرا 
للمنطقة اجلنوبية، ومن ثم فتركيبة املفاوضني يجب أن تراعي هذا املتغير وتقحم مفاوضني ذوي 
أصول صحراوية لهم من الدراية واملعرفة بثقافة املنطقة ما قد يؤهلهم فعال لكسب ثقة املفاوضني 
اخلصوم. ذلك أن كسب الثقة هو رهان سياسي ذو أهمية قصوى في املرحلة الراهنة قد يساعد 

في املدى املنظور على جتاوز الكثير من العقبات السياسية والنفسية.
اخلشبية  اللغة  في ظل طغيان  يظل صعبا  املفاوضني  بني  الثقة  ف��إن جو  اإلط��ار  ه��ذا  وف��ي 
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الضغوطات  تبعدها عن  قد  التي  املفاوضات  في  والتستر  الكتمان  إلى  اللجوء  وعدم  الرسمية 
اإلعالمية والشعبية التي غالبا ما تشكل عامال مهما في فشل املفاوضات.
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 -الصديقي، سعيد، صنع السياسة اخلارجية املغربية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية احلقوق، وجدة، 2002.
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الممارسة الربلمانية بالمغرب وإشكالية الفعالية

< أحمد مفيد

أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية
جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل – فاس

تقديم
بالنظر للغايات املتوخاة من إحداث البرملان في أعرق الدميقراطيات الغربية منذ قرون خلت، 
واملتمثلة أساسا في إسناد ممارسة السلطة التشريعية وصناعة السياسات العامة ملمثلي الشعب 
في إطار التطبيق العملي للدميقراطية التمثيلية بعد استحالة تطبيق الدميقراطية املباشرة، فقد 
أسندت له ممارسة العديد من الوظائف واألدوار التي من شأنها تكريس مبدأ السيادة الشعبية 
حيث يكون الشعب هو مصدر السلطات احلقيقية، ويتولى الشعب تفويض ممارسة هذه السلطة 

عن طريق االنتخاب ملمثليه في البرملان.
الدساتير  من  العديد  في  الدستوري  املشرع  خصه  فقد  البرملان،  سلطات  تدعيم  وبهدف 
تكوينه  مستوى  على  أو  الدستورية،  الهندسة  مستوى  على  س��واء  خاصة،  بوضعية  املقارنة 
واختصاصاته. وهو يحظى بوضعية متميزة في الدول الدميقراطية، وميثل صلب وجوهر املمارسة 
الدميقراطية، وأحد الضمانات األساسية حلماية احلقوق واحلريات ولبناء دولة القانون بكل ما 

حتيل عليه من معاني ودالالت.
وسيرا من املغرب على نهج العديد من الدول الدميقراطية، فقد نص منذ أول دستور لسنة 
التعددية احلزبية، وعلى أن الشعب يتولى ممارسة السيادة بشكل مباشر عن  1962 على مبدأ 

عدة  للبرملان  خول  كما  املنتخبة.  املؤسسات  طريق  عن  مباشر  غير  وبشكل  االستفتاء  طريق 
سلطات وصالحيات همت مجاالت مختلفة.

وقد عرف تطور املمارسة البرملانية باملغرب منذ دستور 1962 وإلى حدود دستور 2011، العديد 
املسندة  االختصاصات  مستوى  على  أو  البرملان  تكوين  مستوى  على  س��واء  االيجابيات  من 

إليه. 

ة
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وقد ساهم البرملان املغربي في مسيرة البناء الدميقراطي التي عرفها املغرب وإن اتسمت هذه 
املساهمة بالفتور والضعف في العديد من احملطات في التاريخ السياسي للمغرب.

البرملانية باملغرب، كشفت على العديد من السلبيات  كما أن خمسني سنة من املمارسة 
التي طبعت العمل البرملاني، والتي تعود ألسباب مختلفة منها ما يرتبط بالتشريعات املعمول 
بها، ومنها ما يتعلق باملمارسة احلزبية، ومنها ما له عالقة بالعنصر البشري املتواجد بالبرملان، 
ومنها أيضا ما له عالقة بنمط االقتراع وبغياب احلكامة وبطبيعة الثقافة السياسية السائدة لدى 

العديد من الفاعلني البرملانيني واملمارسني السياسيني. 
سنحاول  باملغرب،  البرملانية  املمارسة  من  ق��رن  نصف  على  جلي  بشكل  الضوء  ولتسليط 
استعراض وحتليل أهم نقط قوة وضعف هذه املمارسة من خالل مقاربة وحتليل إشكالية الفعالية 
في تكوين البرملان املغربي وفي اختصاصاته، ومحاولة استقراء سبل النهوض بهذه املمارسة 
من خالل البحث في آفاق املمارسة البرملانية على ضوء املستجدات الدستورية والسياسية التي 

تعرفها اململكة املغربية.
الفصل األول: سؤال الفعالية يف تكوين الربلمان

بالرجوع لتاريخ السلطة التشريعية باملغرب، جند البرملان املغربي قد عرف عدة حتوالت فيما 
36 من  الفصل  1962، كان ينص في  املغربي األول لسنة  الدستور  أن  يتعلق بتكوينه، حيث 
على أن “يتركب البرملان من مجلس النواب ومجلس املستشارين”. وبالفعل فقد مت إجراء أول 
انتخابات تشريعية في تاريخ اململكة املغربية سنة 1963، وقد متيزت هذه االنتخابات بكونها 
غير حرة وغير نزيهة، حيث عمل النظام آنذاك على إحداث حزب جبهة الدفاع عن املؤسسات 
الدستورية، والذي حاز على أغلبية املقاعد في مجلس النواب بحصوله على 69 مقعدا من ما 
مجموعه 144 مقعدا، وحصوله أيضا على 104 مقاعد مما مجموعه 120 مقعدا التي يتكون منها 

مجلس املستشارين.
السياسية  إلى األح��داث  املغرب، إضافة  تاريخ  برملان في  أول  انتخابات  نتائج  وقد كانت 
التي عرفها املغرب سنة 1965، ورفض حزبي االستقالل واالحتاد الوطني للقوات الشعبية ملقترح 
الثاني  تشكيل حكومة وحدة وطنية... من أهم األسباب التي أدت بامللك الراحل احلسن 
إلى إعالن حالة االستثناء، والتي دخل معها املغرب في مرحلة بياض سياسي حيث مت جتميد 
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عمل البرملان رغم عدم اإلعالن عن حله، ومت تقييد ممارسة احلقوق واحلريات، ومت جتميع السلط 
في يد امللك الراحل احلسن الثاني... ولم يتم رفع حالة االستثناء إال بتصويت الشعب املغربي 
على دستور جديد هو دستور 1970 والذي قاطعت التصويت عليه أحزاب الكتلة الوطنية بالنظر 
لطريقة وضعه، وملضمونه وال��ذي كان من بني أهم ما تضمنه هو تعزيز صالحيات امللك في 

املجال التنظيمي، وإلغاء العمل مبجلس املستشارين1.
انتخابات تشريعية  تنظيم  1970، فقد مت  الرغم من مقاطعة هذه األح��زاب لدستور   وعلى 
النواب سنة 1970 والتي قاطعها حزبي االستقالل واالحت��اد الوطني للقوات  النتخاب مجلس 
هذه  كانت  وق��د  مقعدا،   240 مجموعه  مما  مقعدا   214 على  املستقلون  فيها  وحصل  الشعبية، 
النتيجة تعبير صريح عن التحكم في املشهد السياسي، وعن صناعة اخلريطة االنتخابية بعيدا 
عن التوجهات احلقيقية للناخبات والناخبني، وهذا ما جعل فترة دستور 1970 مبثابة استمرار 

فعلى حلالة االستثناء رغم اإلعالن عن إنهائها من الناحية القانونية.
وبعد ما عرفه املغرب من أحداث سياسية في بداية عقد السبعينات من القرن املاضي، مت 
وضع دستور جديد سنة 1972، ورغم صدور األمر بتنفيذه بتاريخ 10 مارس 1972، فلم يتم تنظيم 
الذي يعني  1977، األمر  الدستور إال سنة  النواب املنصوص عليه في هذا  انتخابات مجلس 
أن املغرب عرف مرحلة فراغ برملاني نتيجة إرجاء موعد انتخابات مجلس النواب، وقد أصبح 
مجلس النواب طبقا لدستور 1972 يتكون من 264 عضوا، ينتخب ثلثاهم باالقتراع العام املباشر، 
والثلث املتبقي عن طريق االقتراع العام غير املباشر. وكانت مدة انتخابهم محددة في أربعة 
سنوات، وقد مت التمديد لهم لسنتني إضافيتني مبقتضى التعديل الدستوري لسنة 1980. وقد 
أسفرت انتخابات مجلس النواب سنة 1977 عن فوز حزب املستقلني وتراجع األحزاب الوطنية، 
140 مقعدا بنسبة  الوطني لألحرار مبا مجموعه  حيث فاز ما أصبح يسمى فيما بعد بالتجمع 
تفوق 53.03 %. وقد تعرضت تركيبة البرملان املغربي وفقا النتخابات 1977 لعدة انتقادات همت 
أساسا التحكم في نتائج االنتخابات وعدم نزاهتها وعدم حياد السلطات، زيادة على التمديد 

ملدة والية البرملان املغربي.
الزيادة  1984، وقد متت  املغربية سنة  اململكة  تاريخ  انتخابات تشريعية في  راب��ع  إج��راء  ومت 

1  - احمد مفيد، قراءة نقدية في التطورات الدستورية باملغرب، طنجيس مجلة القانون واالقتصاد، منشورات كلية احلقوق بطنجة، العدد 10، 2011، ص 109.
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في عدد أعضاء مجلس النواب، حيث أصبح يتكون مما مجموعة 306 عضوا، ينتخب ثلثاهم 
نتائج  أه��م  من  ك��ان  وق��د  املباشر.  غير  العام  باالقتراع  اآلخ��ر  والثلث  املباشر،  العام  باالقتراع 
النتائج، حيث حازت ما أصبح يطلق عليها ب  هذه االنتخابات هي استمرارية التحكم في 
األحزاب اإلدارية على أغلبية املقاعد وذلك بحصول حزب االحتاد الدستوري على 83 مقعدا 

وحزب التجمع الوطني لألحرار على 61 مقعدا.
وفي بداية عقد التسعينات من القرن املاضي وخصوصا بعد إقرار دستور جديد سنة 1992، 
والذي قاطعته أحزاب املعارضة السابقة باستثناء حزب التقدم واالشتراكية، مت تنظيم انتخابات 
تشريعية جديدة النتخاب مجلس النواب املنصوص عليه في الدستور، والذي أصبح يتكون مما 
مجموعه 333 عضوا، ينتخب ثلثاهم باالقتراع املباشر، والثلث املتبقي باالقتراع غير املباشر. وقد 
أصبحت مبقتضى دستور 1992 مدة انتداب مجلس النواب محددة في ستة سنوات. وأسفرت 
نتائج انتخابات 1993 عن تصدر حزب االحتاد الدستوري للنتائج بحصوله على 54 مقعدا، فيما 
حصل احلزب الثاني وهو االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية على 52 مقعدا، وحزب احلركة 

الشعبية على 51 مقعدا وحزب االستقالل على 50 مقعدا...
املاضي، مت  القرن  التسعينات من  بداية عقد  باملغرب  السياسي  بوادر االنفراج  وبعد ظهور 
التشريعية،  السلطة  أهم ما تضمنه بخصوص  1996، وك��ان من بني  وضع دستور جديد سنة 
النص على الرجوع لنظام العمل بالثنائية املجلسية، حيث نص الفصل 36 منه على أن “يتكون 
البرملان من مجلسني، مجلس النواب ومجلس املستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من األمة 

وحقهم في التصويت حق شخصي ال ميكن تفويضه”.
ونص الفصل 37 على أن “ينتخب أعضاء مجلس النواب باالقتراع العام املباشر ملدة خمس 
انتخاب  تلي  التي  اخلامسة  السنة  من  أكتوبر  دورة  افتتاح  عند  عضويتهم  وتنتهي  س��ن��وات؛ 

املجلس...”.
كما نص الفصل 38 على أن “يتكون ثالثة أخماس مجلس املستشارين من أعضاء تنتخبهم 
في كل جهة من جهات اململكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي اجلماعات احمللية، ويتكون خمساه 
الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من املنتخبني في الغرف 

املهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي املأجورين. 
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ثالث  كل  املجلس  ثلث  ويتجدد  سنوات،  تسع  مل��دة  املستشارين  مجلس  أعضاء  ينتخب 
سنوات...«.

 وعلى أساس هذا الدستور مت إجراء االنتخابات التشريعية لسنة 1997، وقد أسفرت نتائجها 
املتعلقة بانتخاب مجلس النواب عن احتالل حزب االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية للمرتبة 
الوطني  التجمع  فيما حصل حزب  325 عضوا،  مما مجموعه  مقعدا   57 على  األول��ى بحصوله 

لألحرار على املرتبة األولى في انتخابات مجلس املستشارين املكون مما مجموعه 270 عضوا.
وقد أسست االنتخابات التشريعية لسنة 1997 لدخول املغرب وألول مرة في تاريخه السياسي 
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االحت��اد  زعيم حزب  تكليف  مت  التوافقي، حيث  التناوب  لتجربة 
األستاذ عبد الرحمان اليوسفي بتشكيل احلكومة، وهو ما مت بالفعل حيث مت تنصيب احلكومة 

بتاريخ 14 مارس 1998.
وفي سنة 2002، مت إجراء انتخابات تشريعية جديدة لتجديد مجلس النواب، وقد أسفرت 
عن حصول حزب االحت��اد االشتراكي للقوات الشعبية على املرتبة األول��ى ب 50 مقعدا فيما 
املمارسة  واق��ع  ولكن  مقعدا،   47 على  بحصوله  الثانية  املرتبة  على  االستقالل  ح��زب  حصل 
التخلي عن عرف  السياسية لم يحترم ما أسفرت عنه صناديق االقتراع من نتائج، حيث مت 
دميقراطي وذلك بتكليف السيد إدريس جطو بتشكيل احلكومة1، وهو ما اعتبره حزب االحتاد 

االشتراكي للقوات الشعبية خروجا عن املنهجية الدميقراطية2.
وفي سنة 2007 مت تنظيم انتخابات تشريعية جديدة، وبالنظر ملا أسفرت عنه مسألة املنهجية 
منصب  في  الفاسي  عباس  األستاذ  تعيني  مت  وانتقادات،  ونقاشات  من حتليالت  الدميقراطية 
الوزير األول، وذلك بعد تنظيم االنتخابات التشريعية لسنة 2007 والتي حصل في إطارها حزب 
منها  يتكون  التي  مقعدا   325 مما مجموعه  مقعدا   52 بفوزه ب  األول��ى  املرتبة  على  االستقالل 

مجلس النواب.
وفي ظل حكومة عباس الفاسي، عرف املغرب عدة احتجاجات ومطالب جديدة باإلصالح 
السياسي والدستوري متأثرا في ذلك مبا يحدث في دول املنطقة العربية في ظل ما أصبح يعرف 

1  - نتحدث هنا عن عرف دميقراطي ألن دستور 1996 لم يكن يلزم امللك باختيار الوزير األول من بني احلزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب. وبداية هذا 
العرف كانت مع تعيني األستاذ عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998 في منصب الوزير األول.

2  - بالغ املكتب السياسي حلزب االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية والصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2002.
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بالربيع العربي. وقد كان من نتائج احلراك الذي عرفه املغرب، إطالق ورش اإلصالح الدستوري 
والسياسي، والذي مهد له خطاب امللك بتاريخ 9 مارس 2011، والذي كان خطابا تاريخيا وجد 
متقدم على مستوى املضمون واملقترحات، وشكل أساسا لوضع دستور جديد للبالد في شهر 

يونيو من سنة 2011. 
طبقا  النواب  لتجديد مجلس  تشريعية  انتخابات  تنظيم  مت  اجلديد،  الدستور  اعتماد  وبعد 
ملقتضيات الدستور اجلديد. وقد أسفرت هذه االنتخابات عن حصول حزب العدالة والتنمية 
منها  يتكون  التي  مقعدا   395 مجموعه  مما  مقعدا   107 على  اإلسالمية  املرجعية  وذو  املعارض 

مجلس النواب.
وعلى العكس من ذلك، لم يقع جتديد مجلس املستشارين، األمر الذي يطرح عدة إشكاالت 

حقيقية تتعلق مبدى دستورية هذه املؤسسة ومبدى دستورية أعمالها ومقرراتها.
وكخالصة بخصوص فعالية تكوين البرملان املغربي منذ سنة 1962 إلى حدود اليوم، ميكن 

اإلدالء باملالحظات التالية:
1. أن نظام الثنائية املجلسية الذي اعتمد في دستور 1962 لم يكن مبنيا على قناعات سياسية 

عميقة، بقدر ما كان مجرد تقليد للممارسة السياسة في فرنسا التي كان ينص دستورها على 
نظام  وقد كان  الشيوخ.  الوطنية ومجلس  الفرنسي من مجلسني هما اجلمعية  البرملان  تكوين 
التي كانت وراء نشوب عدة  املتعددة  الثنائية املجلسية الذي اعتمد آنذاك من بني األسباب 
أزمات وأحداث سياسية باملغرب، والتي ساهمت في إعالن امللك الراحل احلسن الثاني حلالة 

االستثناء.
وما يدل على ذلك، هو تراجع املشرع الدستوري في دستور 1970 عن نظام الثنائية املجلسية 

وذلك بإلغاء مجلس املستشارين واالحتفاظ فقط مبجلس النواب. 
ولكن في مقابل إلغاء مجلس املستشارين، مت النص على أن يتكون مجلس النواب في ظل 
دساتير 1970 و1972 و1992 من نوعني من األعضاء: أعضاء منتخبون عن طريق االقتراع العام 
املباشر)الثلثني(، وأعضاء )الثلث( منتخبون عن طريق االقتراع العام غير املباشر. وقد أطلق في 
فترات طويلة اسم »الثلث الناجي« على ثلث املجلس املنتخب باالقتراع العام غير املباشر كتعبير 
عن عدم نزاهة انتخابه، وحتكم السلطات في نتائجه بالنظر لألدوار التي من املفترض أن يؤديها 
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من داخل قبة البرملان وخارجها.
وفي سنة 1996 متت العودة لنظام املجلسني، حيث نص دستور 1996 على أن يتكون مجلس 
البرملان من مجلسني هما مجلس النواب ومجلس املستشارين. وفي الوقت الذي طالبت فيه 
مجلس  أعضاء  ثلث  انتخاب  إلغاء  الثاني  احلسن  الراحل  امللك  من  آن��ذاك  املعارضة  أح��زاب 
العام  باالقتراع  انتخاب كل أعضاء املجلس  املباشر، والنص على  العام غير  باالقتراع  النواب 
املباشر، متت ترقية الثلث، ليتحول إلى غرفة قائمة الذات مت متتيعها بنفس صالحيات مجلس 

النواب.
2. أن جميع االنتخابات التشريعية التي عرفتها اململكة املغربية منذ سنة 1963 إلى حدود 

انتخابات 25 نونبر 2011، لم تخلو من تزييف وتزوير إلرادة الناخبني وإن كان ذلك يتم بدرجات 
متفاوتة، وهذا ما تثبته العديد من التقارير سواء منها الوطنية أو الدولية، وكذلك تصريحات 
العديد من األحزاب السياسية باملغرب، وتصريحات العيد من الفاعلني... وتبقى انتخابات 
25 نونبر 2011 األفضل نسبيا مقارنة مع سابقاتها، حيث سمح في إطارها مبالحظة االنتخابات 

وهو ما مت بالفعل من خالل العديد من املالحظني الوطنيني واألجانب.
3. أن عدد أعضاء البرملان املغربي عرف زيادة كبيرة في محطات مختلفة، بهدف ضمان 

احتواء العديد من النخب، ولم يتم ربط عدد األعضاء بفعالية آداء البرملان وال بدوره في صناعة 
السياسات العامة أو بالرقابة على العمل احلكومي.

أن عدد أعضاء البرملان املغربي يفوق بكثير عدد أعضاء برملانات عدة دول أخرى أكبر   .4

من املغرب من حيث عدد السكان، وتتوفر على إمكانات ومؤهالت مالية أهم مما لدى املغرب. 
وهذا ما يؤدي الرتفاع امليزانية املخصصة للبرملان املغربي مقارنة مع ميزانيات مؤسسات برملانية 

أخرى في إطار التجارب املقارنة كما يدل على ذلك اجلدول التالي1:

1  - كمال المصباحي، نص مداخلة ألقيت في موضوع الحكامة في إطار أشغال ندوة الحكامة الترابية، والمنظمة مقبل 
المدرسة المواطنة للدرسات السياسية بمدينة تنغير، ماي 2014.
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عدد السكان املمثل بكل برملاني  عدد السكان )باملاليني من
)النسمات

 عدد النواب + عدد
املستشارون

الدولة

566000 303 435 +100  الواليات املتحدة
األمريكية

320000 190 513 +81 البرازيل
104000 83 622+ 178 أملانيا
75000 46 350 +264 إسبانيا
71000 65 577 +343 فرنسا
53000 35 395+ 2701 املغرب

ال��ي��وم، ال يساهم في  وإل��ى ح��دود   1963 املغرب منذ سنة  املعتمد في  االق��ت��راع  5.أن منط 

عقلنة املشهد السياسي، بقدر ما يؤدي لبلقنته وإلى تشتيت األصوات، األمر الذي يجعل من 
الصعب تكوين أغلبية برملانية وحكومية منسجمة، وهذا ما يثبته تاريخ العديد من احلكومات 
في تاريخ املغرب، ولهذا فمطلب مراجعة منط االقتراع أصبح أمرا ملحا ومستعجال، ويستحسن 
به حاليا  املعمول  النظام  املعدالت عوض  بأقوى  املقرون  النسبي  بالتمثيل  االقتراع  نظام  تبني 

واملتمثل في نظام االقتراع بالتمثيل النسبي املقرون بأكبر البقايا1.
الفصل الثاين: سؤال الفعالية يف اختصاصات الربلمان

لقد عرفت اختصاصات البرملان املغربي منذ دستور 1962 إلى حدود دستور 2011، تطوارات 
كثيرة سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الرقابة على العمل احلكومي، أو على مستوى 
تقييم السياسات العمومية، وإن كانت بقيت جد ضيقة ومحدودة وبدون تغييرات كبيرة في 

املجال املالي.
ففيما يخص االختصاص في مجال التشريع فقد نص املشرع الدستوري في الفصل 47 من 
دستور 1962 على أن« يصدر القانون عن البرملان بالتصويت وميكن البرملان أن يأذن للحكومة أن 
تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة، ومبقتضى مراسيم يقع التداول فيها باملجالس 
نشرها.  مبجرد  املراسيم  بهذه  العمل  ويجرى  باتخاذها.  عادة  القانون  يختص  تدابير  الوزارية، 
غير أنه يجب عرضها على البرملان بقصد املصادقة عند انتهاء األجل الذي حدده قانون اإلذن 

1  - لإلطالع على اآلثار السياسية ألمناط االقتراع، يراجع عسو منصور وأحمد مفيد ونعيمة البالي: القانون االنتخابي املغربي، مطبعة أنفو برانت، فاس، 2005.
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بإصدارها. ويبطل قانون اإلذن إذا ما وقع حل مجلس النواب«. 
ونص الفصل 48 من نفس الدستور على أن » يختص القانون، باإلضافة إلى املواد املسندة 

إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في امليادين اآلتية: 
- احلقوق الفردية واجلماعية املنصوص عليها في الباب األول من هذا الدستور؛ 

- املبادئ األساسية للقانون املدني والقانون اجلنائي؛ 
- تنظيم القضاء باململكة؛ 

- الضمانات األساسية املمنوحة ملوظفي الدولة املدنيني والعسكريني. 
وميكن أن يحدد ويتمم هذه املقتضيات قانون تنظيمي. 

49 على »إن امل��واد األخ��رى التي ليست من اختصاص القانون هي من حيز   ون��ص الفصل 
النصوص التنظيمية«.

وبالنظر في طبيعة هذه االختصاصات املسندة للبرملان طبقا ألول دستور عرفه املغرب ميكن 
القول بأنها اختصاصات متيزت بالضعف، حيث أنها ال تتضمن سوى مجاالت ضيقة وجد 
محددة، وهي اختصاصات وردت على سبيل احلصر حيث أن ماعداها يخرج عن مجال القانون 

ويدخل في مجال التنظيم.
وفي املجال املالي، متيزت اختصاصات البرملان أيضا في دستور 1962 بالضعف بالنظر لتقييد 
املبادرة البرملانية في هذا اخلصوص في مقابل الصالحيات الكبيرة التي تتمتع بها احلكومة سواء 
املالية، وإمكانية إصدار مرسوم لفتح االعتمادات  فيما يتعلق بإعداد أو تعديل مشروع قانون 
الالزمة لسير املرافق العمومية في حال تأخر البرملان عن املصادقة على مشروع قانون املالية قبل 

31 دجنبر.

وما يدل على تواضع اختصاصات البرملان املغربي في املجال املالي هو ما كانت تنص عليه 
الفصول التالية من دستور 1962:

الفصل 53 
»يصدر قانون املالية عن البرملان بالتصويت طبق الشروط التي ينص عليها قانون تنظيمي. 

إن نفقات التجهيز التي يتطلبها إجناز التخطيط ال يصوت البرملان بقبولها إال مرة واحدة عندما 
وللحكومة  التخطيط.  مدة  طيلة  النفقات  على  املوافقة  مفعول  ويستمر  التخطيط  على  يوافق 
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وحدها الصالحية لتقدمي مشروع قوانني ترمي إلى تغيير البرنامج املصادق عليه حسبما ذكر. 
إذا لم يقع قبول امليزانية في 31 دجنبر، فإن احلكومة تفتح مبرسوم االعتمادات الالزمة لسير 
املرافق العمومية والقيام باملهام املنوطة بها على أساس ما هو مقترح بامليزانية املعروضة بقصد 

املصادقة«. 
الفصل 54 

يؤدي  قبولها  ك��ان  إذا  ترفض  البرملان  أعضاء  بها  يتقدم  التي  والتعديالت  املقترحات  »إن 
بالنسبة للقانون املالي، إما إلى تخفيض املوارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو 

الزيادة في تكليف موجود«. 
وبخصوص الرقابة على العمل احلكومي فقد خص دستور 1962، البرملان باختصاصات جد 
محدودة في هذا اخلصوص، حيث كان بإمكان مجلس النواب إقالة احلكومة إما مببادرة منها في 
حالة ربط التصويت مينح الثقة بشأن تصريح يقوم به الوزير األول في موضوع السياسة العامة أو 
بشأن نص يطلب املصادقة عليه. وإما مببادرة من مجلس النواب عن طريق ملتمس رقابة. وفي 
كلتا احلالتني لم يكن من السهل إقالة احلكومة بالنظر لألغلبية التي يفرض الدستور التصويت 
بها في حالة التصويت مبنح الثقة وفي حالة تقدمي ملتمس الرقابة. ولم يكن من حق البرملان 
تكوين جلان نيابية لتقصي احلقائق كما لم يكن من حق النواب استجواب الوزراء... ولم يكن 
من حق البرملان تقييم السياسات العمومية، ولم يكن البرملان يصوت على البرنامج احلكومي، 
ولم يكن تعيني رئيس احلكومة مقرونا بنتائج انتخابات مجلس النواب، كما أن حتى القوانني 
التي كان البرملان يصوت عليها، لم تكن تصدر في وقتها حيث أن امللك وهو الذي يتولى إصدار 
القوانني، لم يكن ملزما بأي أجل من الناحية الدستورية وفي هذا الصدد كان الفصل الفصل 
26 من دستور 1962 ينص على أن »امللك هو الذي يصدر األمر بتنفيذ القانون، وله أن يعرضه 

على االستفتاء، أو يطلب قراءته من جديد طبق الشروط املنصوص عليها بالباب اخلامس«. 
إليه بالنظر إلعالن  وعمليا فالبرملان املنتخب سنة 1963، لم ميارس االختصاصات املسندة 
حالة االستثناء وجتميد العمل بالبرملان دون اإلعالن عن حله. وهذا ما يجعل التجربة البرملانية 

األولى في تاريخ املغرب ضعيفة على العديد من املستويات.
وإذا كان دستور 1970 قد أنهى العمل بحالة االستثناء، فإنه مع ذلك شكل امتدادا لها، ولم 
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يطرأ مبقتضى هذا الدستور أي تعديل على الفصول الدستورية املتعلقة باختصاصات البرملان، 
ولهذا فقد مت تعديله سنة 1972، ولكن لم يقع انتخاب مجلس النواب اجلديد إال سنة 1977.

التشريع  النواب نسبيا في مجال  1972 فقد مت توسيع اختصاصات مجلس   وطبقا لدستور 
ما  وه��ذا  السابقة،  الدساتير  في  عليه  منصوص  ك��ان  ملا  جديدة  اختصاصات  بإضافة  وذل��ك 
تضمنته الفصل الفصل45 منه، والذي أصبح ينص على أن » يختص القانون باإلضافة إلى 

املواد املسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في امليادين اآلتية : 
* احلقوق الفردية واجلماعية املنصوص عليها في الباب األول من هذا الدستور. 

* حتديد اجلرائم والعقوبات اجلارية عليها واملسطرة اجلنائية واملسطرة املدنية وإحداث أصناف 
جديدة من احملاكم. 

* النظام األساسي للقضاة. 
* النظام األساسي للوظيفة العمومية. 

* الضمانات األساسية املمنوحة للموظفني املدنيني والعسكريني. 
* النظام االنتخابي ملجالس اجلماعات احمللية. 

* نظام االلتزامات املدنية والتجارية. 
* إحداث املؤسسات العمومية. 

* تأميم املنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع اخلاص. 
* ملجلس النواب الصالحية للتصويت على قوانني تضع إطارا لألهداف األساسية لنشاط 

الدولة في امليادين«
ولم يقع أي تغيير على اختصاصات مجلس النواب في املجال املالي وال في مجال الرقابة 
على العمل احلكومي، وهذا ما يؤكد ضعف اختصاصات مجلس النواب في دستور 1972 على 

جميع املستويات التشريعية واملالية والرقابية.
ولم يحمل دستور 1992 أي جديد يذكر فيما يتعلق باختصاصات مجلس النواب في املجال 
ونفس   ،1972 دستور  في  واردة  كانت  التي  املقتضيات  نفس  على  حافظ  حيث  التشريعي، 
الشيء بالنسبة للمجال املالي وللرقابة على العمل احلكومي فلم يتضمن دستور 1992 أي جديد 

يذكر في هذا اخلصوص.
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تعديل  مت  امل��اض��ي،  القرن  تسعينات  بداية  في  ان��ف��راج سياسي  من  املغرب  عرفه  ما  وبعد 
الدستور سنة 1996، وقد كان من بني أهم ما تضمنه بخصوص السلطة التشريعية، هو العودة 
فلم  املغربي  البرملان  تركيبة  التغيير في  املجلسية، ولكن في مقابل هذا  الثنائية  بنظام  للعمل 
يقع أي تغيير على اختصاصات البرملان في املجال التشريعي حيث لم تتم زيادة أي اختصاص 
جديد وهذا ما يظهر جليا من خالل مقتضيات الفصل 45 من دستور 1996، ونفس الشيء في 

املجال املالي فلم يعرف هو اآلخر أي تغيير يذكر. 
البرنامج  النواب على   ويبقى أهم جديد في دستور 1996 هو النص على تصويت مجلس 
احلكومي، األمر الذي يعني بأن مجلس النواب أصبح هو املسؤول دستوريا عن تنصيب احلكومة 
بعد تعيينها من قبل امللك، وهذا ما يظهر جليا من خالل مقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل 
60 التي جاء فيها بأن » يكون البرنامج املشار إليه أعاله موضوع مناقشة أمام كال املجلسني ويتلو 

مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط املنصوص عليها في الفقرتني 
الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه األثر املشار إليه في الفقرة األخيرة منه«.

ومن بني أهم مستجدات دستور 1996 في مجال الرقابة على العمل احلكومي إضافة لتصويت 
مجلس النواب على البرنامج احلكومي، وحقه في التصويت على ملتمس رقابة ضد احلكومة 
والتصويت على طلب منح الثقة، النص في الفقرة الثانية من الفصل 42 على أنه »...عالوة 
على اللجان الدائمة املشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل مببادرة من امللك أو بطلب من 
أغلبية أعضاء أي من املجلسني جلان نيابية لتقصي احلقائق يناط بها جمع املعلومات املتعلقة 
بوقائع معينة وإطالع املجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، وال يجوز 
تكوين جلان لتقصي احلقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه املتابعات 
جارية؛ وتنتهي مهمة كل جلنة لتقصي احلقائق سبق تكوينها فور فتح حتقيق قضائي في الوقائع 

التي اقتضت تشكيلها«...
وإضافة لذلك، فقد نص الدستور على حق مجلس املستشارين في توجيه ملتمس تنبيه 
وملتمس رقابة ضد احلكومة، وهذا األمر يشكل استثناءا في التجار ب املقارنة، حيث عادة ال 
تتمتع الغرف املنتخبة بشكل غير مباشر، باحلق في إسقاط احلكومة ألنها في األصل ال تصوت 

على البرنامج احلكومي وإمنا تكتفي فقط مبجرد مناقشته.
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وبخصوص اختصاص مراجعة الدستور، والذي منحه املشرع الدستوري للبرملان في جميع 
بتعديل  املبادرات  أن جميع  واح��دة، حيث  ملرة  ولو  تفعيله  يتم  فلم  الذكر،  السابقة  الدساتير 
الدستور اتخذت من قبل امللك الراحل احلسن الثاني إما بناءا على قناعاته اخلاصة أو في إطار 

االستجابة لبعض املطالب التي تضمنتها املذكرات املرفوعة له في هذا اخلصوص.
اختصاصات  دعم  املغربي، حيث  البرملان  في حياة  نوعي  أهم حتول   2011 ويشكل دستور 
البرملان في مجالي التشريع والرقابة على العمل احلكومي، كما خوله احلق في تقييم السياسات 

العمومية.
للبرملان  السابقة  الدساتير  متنحها  كانت  التي  والضيقة  احمل���دودة  االختصاصات  فعوض 
باملغرب، فقد خوله دستور 2011 عدة صالحيات في املجال التشريعي، وهذا ما يستشف من 

خالل مقتضيات الباب الرابع من الدستور.
 فالفصل 70 ينص على أن »ميارس البرملان السلطة التشريعية.

يصوت البرملان على القوانني، ويراقب عمل احلكومة، ويقيم السياسات العمومية...«
و من خالل مقتضيات هذا الفصل، واعتمادا على هذه املقارنة مع الدساتير املغربية السابقة، 

نورد املالحظات التالية:
* أن الدساتير السابقة كانت حتصر اختصاصات البرملان، تقريبا في التصويت على مشاريع 

القوانني التي تتقدم بها احلكومة،
* أن دستور 2011 جعل من البرملان، صاحب السلطة التشريعية بشكل حصري، حيث نص 

على أن ميارس البرملان السلطة التشريعية،
* أن صالحيات البرملان في املجال التشريعي توسعت على عدة مستويات،

* أن البرملان أصبح وألول مرة مكلف بتقييم السياسات العمومية.
وعموما، فاختصاصات البرملان في املجال التشريعي، عرفت تقدما نوعيا سواء فيما يتعلق 
بالقوانني التنظيمية التي ازداد عددها حيث أصبح عدد القوانني التنظيمية والتي تشكل جزءا 
ال يتجزأ من الدستور بالنظر لكونها تكمل وتفسر مقتضياته وتخضع ملسطرة خاصة في وضعها، 
حوالي 20 قانون تنظيميا، أصبحت تهم مخالت مختلفة وذات أهمية قصوى في إطار النظام 

الدستوري والسياسي املغربي.
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 وكذلك األمر على مستوى القوانني العادية والتي من املفروض أن يتم من خاللها العمل 
على إعداد قوانني جديدة، وتعديل القوانني السابقة بهدف جعلها مالئمة ملقتضيات الدستور 
اجلديد. ويظهر من خالل مقتضيات الفصل 71 من دستور 2011 بأن مجاالت التشريع أصبحت 
متعددة ومتنوعة بشكل كبير مقارنة مع الدساتير التي عرفتها اململكة في السابق. وما يدل على 
ذلك هو ما يتضمنه الفصل 71 والذي ينص على ما يلي: » يختص القانون باإلضافة إلى املواد 

املسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في امليادين التالية:
التصدير، وفي فصول أخرى من هذا  - احلقوق واحلريات األساسية املنصوص عليها في 

الدستور
- نظام األسرة واحلالة املدنية

- مبادئ وقواعد املنظومة الصحية
- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة مبختلف أشكالها

- العفو العام
- اجلنسية ووضعية األجانب

- حتديد اجلرائم والعقوبات اجلارية عليها
- التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من احملاكم

- املسطرة املدنية واملسطرة اجلنائية
- نظام السجون

- النظام األساسي العام للوظيفة العمومية
- الضمانات األساسية املمنوحة للموظفني املدنيني والعسكريني

- نظام مصالح وقوات حفظ األمن
- نظام اجلماعات الترابية، ومبادئ حتديد دوائرها الترابية

- النظام االنتخابي للجماعات الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائر االنتخابية
- النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق حتصيلها

- النظام القانوني إلصدار العملة ونظام البنك املركزي
- نظام اجلمارك
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- نظام االلتزامات املدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات
- احلقوق العينية وأنظمة امللكية العقارية العمومية واخلاصة واجلماعية

- نظام النقل
- عالقات الشغل، والضمان االجتماعي، وحوادث الشغل، واألمراض املهنية

- نظام األبناك وشركات التأمني والتعاضديات
- نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

- التعمير وإعداد التراب
- القواعد املتعلقة بتدبير البيئة وحماية املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة

- نظام املياه والغابات والصيد
- حتديد التوجهات والتنظيم العام مليادين التعليم والبحث العلمي والتكوين املهني

- إحداث املؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام
- تأميم املنشآت ونظام اخلوصصة. 

للبرملان باإلضافة إلى امليادين املشار إليها في الفقرة السابقة، صالحية التصويت على قوانني 
تضع إطارا لألهداف األساسية لنشاط الدولة، في امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

والثقافية«.
إليه مساهما  املسندة  التشريعية  البرملان من خالل مختلف االختصاصات   وبهذا سيكون 
أساسيا في وضع املنظومة القانونية التي تتطلبها هذه املرحلة التأسيسية الدقيقة التي تعيشها 

اململكة املغربية ابتداء من صدور دستور 2011.
على  الرقابة  مجال  في  البرملان  صالحيات  توسعت  فقد  التشريعي،  املجال  جانب  وإل��ى 
النواب في هذا اخلصوص. كما  العمل احلكومي، وخصوصا االختصاصات املسندة ملجلس 
مت تبسيط الشروط املتعلقة بتكوين جلان تقصي احلقائق، وتلك اخلاصة بالطعن في دستورية 
املغربي اجلديد وإن كان قد عزز من  فالدستور  الرغم من ذلك  العادية1. ولكن على  القوانني 
وضعية البرملان، ونص على حقوق املعارضة البرملانية، فهو مع ذلك وعلى غرار الدساتير السابقة 

1  - لالطالع على املزيد من املعطيات املتعلقة بالرقابة البرملانية على العمل احلكومي، يراجع أحمد مفيد، »الرقابة البرملانية على العمل احلكومي في الدستور املغربي 
اجلديد«،منشور ضمن العدد اخلاص من سلسلة مواضيع الساعة املتعلق ب » الدستور اجلديد للملكة املغربية: دراسات مختارة«،العدد 82 الطبعة األولى 2013، 

منشورات املجلة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، من ص 11 إلى ص 21.
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قلص من صالحيات البرملان في املجال املالي.
 كما أغفل دستور 2011 تقنية االستجواب املعتمدة في بعض التجارب املقارنة. واالستجواب 
هو أداة حملاسبة الوزراء بشكل فردي أو جماعي عن كل تصرف أو سلوك يندرج ضمن اختصاصاتهم 
في قضايا الساعة، أو ينطوي على خطأ أو إحلاق ضرر أثناء تدبير الشأن العام، وهو من أهم 
الوسائل الرقابية التي ميارسها البرملان على احلكومة1 في العديد من التجارب البرملانية املقارنة.

توسيع  مت  كما   ،2011 دستور  في  توسعت  احلكومي  العمل  على  البرملانية  فالرقابة  وعموما 
صالحيات مجلس النواب في هذا اخلصوص مقارنة مع صالحيات مجلس املستشارين. 

وطبقا لدستور 2011، فقد أصيح البرملان مختص أيضا في مجال تقييم السياسات العمومية 
بالنظر ملا لها من أهمية في نشاط الدولة وباعتبارها الوسيلة األساسية لتدخل احلكومات من 

أجل ضمان التجاوب واالستجابة لتطلعات السكان2.
 فقد جاء هذا الدستور بعدة مستجدات أساسية على مستوى العالقة بني املؤسسة التشريعية 
والسياسات العمومية. فالبرملان وفضال عن مهمتي التشريع واملراقبة، أصبح مكلفا مبهمة تقييم 
السياسات العمومية )الفصل 70(، حيث تخصص جلسة سنوية ملناقشة السياسات العمومية 
وتقييمها )الفصل 101(، وجلسة واحدة كل شهر لتقدمي األجوبة عن األسئلة املتعلقة بالسياسة 
العامة من قبل رئيس احلكومة )الفصل 100(، كما أصبح البرملان بإمكانه اللجوء إلى مساعدة 
واالستشارات  األجوبة  ولتقدمي  العامة  املالية  مراقبة  مجاالت  في  للحسابات  األعلى  املجلس 

املرتبطة بوظائف التشريع واملراقبة والتقييم املتعلقة باملالية العامة3.
الفصل الثالث: متطلبات الهنوض بالعمل الربلماين

يفوق خمسني سنة من  ما  عبر  املغربي  البرملان  منها  مر  التي  احملطات  من خ��الل مختلف 
ايجابياتها ومن  الرغم من  باملغرب على  التشريعية  املؤسسة  بأن  يتضح بشكل جلي  الوجود، 
قيمة مساهمتها في البناء الدميقراطي واملؤسساتي باملغرب، فهي تعاني من عدة اختالالت منها 
ما يرتبط بالتشريعات املعمول بها، ومنها ما يرتبط بالعنصر البشري، ومنها ما يتعلق باألحزاب 

1  - أحمد حضراني، الرقابة البرملانية للعمل احلكومي وفقا للدستور اجلديد، املجلة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، العدد 109-110، 2013، ص -17 18.
2  - Abderrazak EL HIRI, La constitutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques au Maroc : une exigence de 
bonne gouvernance ; REMALD ; N° 102 ; 2012 ; p 39.

3  - حسن طارق، السياسات العمومية في الدستور املغربي اجلديد، منشورات املجلة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 92، 
الطبعة األولى 2012، ص 37.
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السياسية، ومنها ما يرتبط بطبيعة منط االقتراع، ومنها ما يخص نظام احلكامة...
وهذا الواقع أصبح معروفا لدى كل املعنيني واملتتبعني للشأن البرملاني في املغرب، وهذا أيضا 
ما أكده امللك محمد السادس في الرسالة التي بعث بها للمشاركني في الندوة الدولية املنعقدة 
البرملان في املغرب، والتي جاء فيها بأنه” ال يخفى  50 إلح��داث  مبناسبة االحتفاء بالذكرى 
ليكون  وط��رق عمله  أساليب  املواصفات مدعو ألن يعمل على حتديث  بهذه  برملانا  أن  عليكم 
تقييم  والرقابية وفي مجال  التشريعية  بهمامه  القيام  وأكثر جناعة في  تنظيمه  فاعلية في  أكثر 

السياسات العمومية”.
يقتضيه  ما  عليكم  يخفى  بأنه« ال  للبرملانيني،  موجه  آخ��ر  ملكي  اخلطاب  في  ج��اء  وق��د   
هذا التقدم الدميقراطي الوازن من متطلبات جديدة. كما أن ترجمته على أرض الواقع وحتقيق 
اجلدوى منه، لن يتسنى بدون املزيد من البذل والعطاء والتحلي بقدر عال من الوعي والتعبئة 
للممارسة  اجل��ذري  والتطوير  املتجاوزة  املمارسات  مع  القطيعة  يقتضي  ما  وهو  ال��ذات.  وإنكار 

البرملانية.
ومن املعلوم أن اإلقدام على مساءلة الذات، في سياق هذا التطور املؤسسي، لن يتم إال من 

لدن البرملانيني أنفسهم.
 لذا نهيب بكم، بصفتنا احلكم اآلسمى الساهر على املصالح العليا للبالد، أن تتحلوا -
معشر البرملانيني- مبا يلزم من احلزم والشجاعة، في انتهاج هذه املمارسة املنشودة ٬ التي ستضفي 
قيمة جديدة على عملكم النبيل، في جتاوب مع انتظارات اآلمة ومتطلبات الدستور اجلديد. 
وفي هذا الصدد، ندعو البرملان إلى االنكباب على بلورة مدونة أخالقية ذات بعد قانوني، تقوم 
على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام، واملسؤولية والنزاهة، وااللتزام باملشاركة الكاملة 
وحلقوقها  البرملانية  للمعارضة  القانوني  الوضع  واحترام  البرملان،  أشغال  جميع  في  والفعلية، 
الدستورية. على أن يكون هدفكم األسمى جعل البرملان فضاء للحوار البناء، ومدرسة للنخب 
من  كل  مع  املصاحلة  يحقق  أن  شأنه  من  وجاذبية،  مصداقية  أكثر  فضاء  بامتياز.  السياسية 

أصيب بخيبة اآلمل في العمل السياسي وجدواه في تدبير الشأن العام«1.
وجاء في خطاب ملكي آخر بأن »...التغيير اجلوهري الذي جاء به الدستور، ال بد أن 

1  - خطاب امللك محمد السادس مبناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية التاسعة، بتاريخ 12 أكتوبر 2012.
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السياسي  وعملها  املؤهلة،  ونخبها  الدميقراطية،  مبصداقيتها  املؤسسات،  جتديد  في  يتجلى 
شعبنا  أف��راد  لكافة  الكرمي،  احلر  العيش  أسباب  بتوفير  الكفيل  امللموس؛  والتنموي  الناجع، 
الوفي، والسيما فئاته املعوزة، وشبابه الطموح. وذلكم هو النهج القومي، إلعادة االعتبار للعمل 
السياسي النبيل، واالرتقاء بأداء املؤسسات إلى مستوى مكانتها الدستورية املتقدمة؛ وذلك 
بإرساء ممارسة سياسية جديدة، قوامها النجاعة والتناسق واالستقرار املؤسسي، ونهوض كل 

سلطة مبسؤوليتها كاملة، في إطار فصل السلط وتوازنها وتعاونها«1.
ووعيا من املؤسسة التشريعية بحجم االختالالت التي أصبحت تعاني منها، والتي حتول 
لتأهيل  إستراتيجية  النواب خطة  فقد وضع مجلس  امللقاة على عاتقها،  للمهام  ممارستها  دون 

وتطويل عمله2، وقد تضمنت هذه اخلطة خمسة محاور أساسية تتجلى فيما يلي: 
* النهوض بالقدرات املؤسساتية والتدبيرية ملجلس النواب

*  تطوير العمل التشريعي
* االرتقاء مبراقبة العمل احلكومي

* تأهيل النشاط الدبلوماسي
*انفتاح مجلس النواب على املواطن وتطوير إستراتيجية التواصل

لتصحيح  الالزمة  املقتضيات  من  العديد  البرملان  ملجلسي  الداخليان  النظامان  تضمن  وقد 
األعطاب التي تعوق املؤسسة التشريعية عن أداء عملها بالشكل الالزم. فالنظام الداخلي ملجلس 
واألخالقيات  السلوك  مبدونة  املتعلقة  املقتضيات  منه  السادس  اجل��زء  في  تضمن  مثال  النواب 
البرملانية والتي تهدف »...إلى ترسيخ القيم الدميقراطية وقيم املواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز 
دور املسؤولية النيابية. ولهذا الغرض حتدد هذه املدونة املبادئ املؤطرة للممارسة البرملانية وكذا 
الواجبات وضوابط السلوك املرتبطة بها. كما تضع اآلليات الكفيلة بإلزام النائبات والنواب على 

التقيد بتلك املبادئ والضوابط داخل املجلس وخارجه«3.
كما تضمن النظام الداخلي ملجلس املستشارين في اجلزء السادس منه، العديد من املقتضيات 
املتعلقة مبدونة السلوك واألخالقيات البرملانية والتي جند من بينها نكران الذات وخدمة املصلحة 

1  - خطاب امللك محمد السادس مبناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية اخلامسة من الوالية التشريعية الثامنة، بتاريخ 14 أكتوبر 2011.
http://www.parlement.ma/images/2011_2016/ 2  - لإلطالع على مضمون هذه اخلطة، ميكن حتميلها على الرابط التالي

PS%20final%20VA.pdf
3  - املادة 236 من النظام الداخلي ملجلس النواب.
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العامة، والنزاهة واملوضوعية واخلضوع للمساءلة.
الهادفة  الضوابط  من  أخ��رى  مجموعة  على  البرملان  ملجلسي  الداخليان  النظامان  وقد نص 
للرفع من مستوى العمل البرملاني من خالل النص على ضوابط احلضور والغياب واملشاركة... 
ولكن اإلشكال في أغلب األحيان ال يتعلق بالنصوص القانونية في حد ذاتها، بقدر ما يتعلق 
بتطبيق هذه النصوص، حيث أن العديد من املقتضيات الواردة فيها تبقى مجرد حبر على ورق 
خصوصا منها تلك املتعلقة بالغياب واملشاركة والتواصل... وهو ما يعني بأن النهوض بالعمل 
تأهيل  بضرورة  أيضا  مرتبط  فهو  واملؤسسي،  القانوني  باإلصالح  مرتبط  هو  ما  بقدر  البرملاني 
العنصر البشري والنهوض مبستواه الفكري والقانوني والسياسي، وبتطبيق القانون. وبكل تأكيد 
تبقى اإلرادة السياسية هي أساس جناح جميع املبادرات الرامية لتحسني شروط العمل بالبرملان 

والنهوض بجودة العمل البرملاني على كافة املستويات التشريعية والرقابية.
تتدخل  حيث  معروف،  فالتشخيص  البيان،  عن  غني  البرملانية  املمارسة  فواقع  وعموما 
العديد من العوامل في أزمة العمل البرملاني ومنها ما يتعلق بشكل مباشر بعدم حتمل األحزاب 
من  للعديد  وترشيحها  وال��ت��ك��وي��ن،  التأطير  ف��ي  عاتقها  على  امللقاة  للمسؤوليات  السياسية 
التشريع  أنه صانع  يفترض  من  في  توفرها  ال��الزم  واملقدرات  للمؤهالت  الفاقدين  األشخاص 
ومراقب احلكومة، ودخولها في حتالفات مرحلية غير منسجمة وغير مبنية على خطط وبرامج 

عمل موحدة ومشتركة... 
كما أن منط االقتراع املعمول به يشكل أحد أهم عوائق عقلنة املشهد احلزبي وتطوير العمل 
يشكل  البرملانية،  املبادرات  بعض  مع  املناسبات  من  العديد  في  احلكومة  وتعامل  البرملاني. 
هو اآلخر معيقا لتطوير العمل البرملاني. وعدم التزام البرملانيني مبقتضيات القوانني اجلاري بها 
العمل وخصوصا النظام الداخلي يشكل أيضا أحد أهم مداخل اخللل، كما أن عدم الصرامة 
أيضا من بني أسباب  يعتبر  املجلسني  الداخلي من قبل مكتبي  النظام  في تطبيق مقتضيات 

تراجع مستوى العمل البرملاني.
وأمام واقع كهذا من الضروري لتجاوز االختالالت، االلتزام بأخالقيات العمل البرملاني، 
واحترام مقتضيات الدستور والقوانني اجلاري بها العمل، والعمل مببادئ احلكامة والشفافية في 
جميع القرارات واألنشطة واملبادرات، والتزام التواصل الدائم مع املواطنات واملواطنني، والعمل 
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على ضمان املصلحة العامة أكثر من العمل على حتقيق املصالح اخلاصة واالرتقاء االجتماعي 
من خالل العضوية في البرملان، والرفع من مستوى اخلطاب واملمارسة السياسيني من داخل 

وخارج البرملان.
كما أن النهوض بالعمل البرملاني يقتضي اإلميان بأن العضوية في البرملان مسؤولية وأمانة، 

وينبغي العمل على النهوض بهما وهذه مسؤولية جميع البرملانيني. 

عىل سبيل اخلتم
أنها  املغرب، يدل على  تاريخ  املاضية من  البرملانية خالل خمسني سنة  املمارسة  واقع  إن 
عرفت عدة اجنازات وحققت عدة مكاسب، وساهمت في البناء الدميقراطي واملؤسساتي الذي 

عرفته اململكة املغربية منذ بداية العهد الدستوري سنة 1962.
 ولكن مع ذلك فقد كشفت هذه املمارسة عن عدة اختالالت أصبحت مبثابة عوائق حقيقية 
حتول دون تطوير العمل البرملاني، األمر الذي جعل صورة البرملان والبرملاني هي صورة منطية لدى 
البرملاني  للشأن  واملتتبعني  املهتمني  من  الكثير  ولدى  املغاربة  واملواطنني  املواطنات  من  العديد 
باملغرب، وأصبح البرملان املغربي ملزم بإعادة الثقة للمؤسسات وللعمل البرملاني، فعملية تعزيز 
الثقة أصبحت أحد أهم األهداف التي يجب على البرملان أن يسعى لتحقيقها وهي متثل القوة 

الدافعة وراء فعالية أدائه1.
 وهذا الواقع اجلديد أصبح مكشوفا وال ميكن جتاهله، وقد ساهم بشكل مباشر في تعميق 
منه  الذي جعل  الشيء  السياسية،  املمارسة  إعطاء صورة سلبية عن  وفي  السياسي  العزوف 
خطرا يهدد مسيرة االنتقال الدميقراطي التي يعرفها املغرب، والتي ال مجال للرجوع فيها إلى 
ال��وراء على اعتبار أن الزمن السياسي احلالي وخصوصا بعد ما عرفته العديد من املناطق في 
العالم مبا فيها منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، من حتوالت وثورات، أصبح يفرض االجتاه 
أشكال  ومحاربة كل  واحلريات،  احلقوق  واحترام  الدميقراطية وضمان  نحو  وقت ممكن  بأسرع 

االستبداد والفساد.
ويبقى املعول عليه للرفع من مستوى العمل البرملاني باملغرب هو حتمل كل اجلهات املعنية 

1  - رابح لعروسي، الهندسة االنتخابية الفعالة مدخل حقيقي للتطوير البرملاني، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 6، 2012، منشورات جامعة قاصدي مرباح 
– ورقلة، اجلزائر، ص 71.



��9

 

ومواطنات  مدنية  ومنظمات  ونقابية  مهنية  وهيئات  سياسية  وأح��زاب  عمومية  سلطات  من 
هو شأن مجتمعي حيث  البرملاني  الشأن  عاتقهم ألن  على  امللقاة  للمسؤوليات  ومواطنني... 

يتدخل فيه اجلميع إن بشكل مباشر أو غير مباشر.
وإذا كان تواجد البرملان يشكل أحد الشروط األساسية للدميقراطية، فإنه ال ميكن أن يكون 
كذلك إال إذا كان تكوينه يتم بطريقة دميقراطية، وميارس اختصاصاته بشكل فعلي وكامل في 
مجالي التشريع والرقابة والدبلوماسية، ويتحمل مسؤوليته كاملة في إرساء ممارسة دميقراطية، 
املواطنات  لكافة  املشروعة  التطلعات  مع  التجاوب  على  ق��ادرة  عمومية  سياسات  وض��ع  وف��ي 

واملواطنني. 

1 - 270 هو عدد أعضاء مجلس املستشارين احلالي. وسيتم تقليصه طبقا ملا جاء في الفصل 63 من دستور 2011، وهذا ما أصبح ينص عليه القانون التنظيمي 
رقم 28.11 املتعلق مبجلس املستشارين والصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، والذي ينص في مادته األولى على أن يتألف مجلس املستشارين من 120 عضوا...«.
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التمثيلية النسائية بني الحماية القانونية 
واجتهادات القضاء الدستوري

< أحمد بوز 
أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري - كلية الحقوق/ السويسي

وتتبوأ مكانة كبيرة. فهي  باهتمام خاص  وقتنا احلاضر  أخذت حقوق اإلنسان حتظى في 
اليوم العنوان الكبير واملؤشر الدال على مدى تقدم املجتمعات وتطورها ورقيها ومنائها. كما أنها 
تعد مقياسا رئيسيا ملدى دميقراطية األنظمة السياسية، حيث لم تعد الدميقراطية تعني، كما 
كانت في مفهومها التقليدي، كل ما يتصل بتنظيم السلطات، بل إنها تشمل إلى جانب ذلك 
كل ما يتعلق باحلقوق واحلريات. من هنا هذا احلرص من جانب املشرع الدستوري في معظم 
البلدان على تضمني الوثائق الدستورية لقائمة من احلقوق واحلريات بل وجعلها تتصدر التبويب 

املعتمد في صاغتها. 
ضمن هذا االهتمام بحقوق اإلنسان، تأخذ قضية حقوق املرأة، وضمنها احلق في املشاركة 
السياسية وفي ولوج الوظائف العامة، حيزا كبيرا. فقد أقرته االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، 
كما هو الشأن بالنسبة للعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية1، واتفاقية األمم املتحدة للقضاء 
في  احلق مكرسا  هذا  أصبح  19792. كما  لسنة  والرجل  امل��رأة  بني  التمييز  أشكال  كافة  على 

الوثائق الدستورية لعدد كبير من دول العالم. 
هذا اخليار هو الذي سلكه املشرع الدستوري في املغرب انطالقا من سنة 2011، عندما حرص 
على تضمني الدستور الصادر في نفس السنة ملقتضيات تعتبر »املشاركة إحدى مرتكزات الدولة 
احلديثة3، وتعلن »التزام املغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب اجلنس«4، وحتث 

1  نصت امادة 3 من العهد. نص على أن »تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع احلقوق املدنية والسياسية 
املنصوص عليها في هذا العهد«. 

2  حثت املادة 3 من االتفاقية الدول األطراف على أن »تتخذ، في جميع امليادين، والسيما امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، كل التدابير املناسبة 
مبا في ذلك التشريع لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع بها على أساس املساواة مع الرجل«. 

3  ديباجة دستور 29 يوليوز 2011. 

4  ديباجة دستور 29 يوليوز 2011. 
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املواطنات  حلرية  الفعلي  الطابع  تعميم  من  متكن  التي  الظروف  »توفير  ض��رورة  على  السلطات 
واملواطنني، واملساواة بينهم، ومن مشاركتهم في احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية«1، 
والسياسية  املدنية  واحل��ري��ات  باحلقوق  امل��س��اواة،  ق��دم  على  وامل���رأة،  الرجل  »متتع  على  وتؤكد 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، أو في املواثيق الدولية املصادق 
عليه«2، كما تؤكد على سعي الدولة إلى حتقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء، وإحداث 
هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز3. قبل أن حتيل على القانون مهمة وضع مقتضيات 

من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية4. 
العادي بتضمني بعض  للمشرع  إذا كانت قد سمحت  الدستورية  املقتضيات  أن هذه  بيد 
القوانني التنظيمية التي يحيل إليها الدستور إجراءات خاصة بالتمييز اإليجابي لفائدة النساء، 
تقديرا منه أنها أضحت تتمتع بغطاء دستوري بعدما كان إعمالها من قبل يعتمد على التوافق، 
إن لم نقل »التواطؤ اإليجابي«، بني الفاعلني السياسيني، فإنها سرعان ما اصطدمت باجتهادات 
القضاء الدستوري. هذا األخير وإن كان قد انطلق في تناوله لهذا املوضوع من اإلقرار املبدئي 
ب�»دستورية اتخاذ تدابير قانونية من شأنها تيسير املشاركة الفعلية في احلياة السياسية لهذه الفئة 
الهامة من املجتمع، فإنه سرعان ما اعترض على تدابير أخرى كانت تصب هي كذلك في اجتاه 

تعزيز احلضور النسائي في الوظائف العامة. 
املدافعة عن  النسائية  ل��ذن احلركات  الفعل ليس فقط في من  أث��ار بعض ردود  ه��ذا األم��ر 
مبدأ املناصفة، وبعض الفاعلني السياسيني واملدنيني الذين يؤيدونها في هذا االختيار5، وإمنا 
أيضا من لذن بعض الباحثني في القانون الدستوري، الذين ذهب بعضهم إلى اعتبار بعض 
االجتهادات الصادرة عن املجلس الدستوري في هذا الباب بأنها »تفرغ النصوص الدستورية 
من محتوياتها اإليجابية، وهي ناذرة، وتؤسس إلعادة إنتاج التمييز والنزعة الذكورية حتت غطاء 

1  الفصل 6 من دستور 29 يوليوز 2011. 
2  الفقرة األولى من الفصل 19 من دستور 29 يوليوز 2011. 
3  الفقرة الثانية من الفصل 19 من دستور 29 يوليوز 2011. 

4  الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011. 
5  استحضر هنا بصفة اخلاصة النقاش الذي حفلت به ثالثة ندوات شارك كاتب هذا املقال في إثنني منها: يتعلق األمر بندوة »أي تصور للمناصفة في البناء الدميقراطي 
التمثيلية  أثر على  2015 أي  املؤطرة لالنتخابات  القوانني  2014، ندوة »منظومة  2 شتنبر  بتاريخ  املرأة  الدميقراطية حلقوق  الرابطة  تنظيم »فيدرالية  باملغرب؟«، من 
القوانني  2011 من خالل  ندوة »دستور  2014، فضال عن  نونبر   25 بتاريخ  والتنمية  العدالة  التابعة حلزب  الفرص  وتكافؤ  املناصفة  تنظيم جلنة  النسائية؟«، من 

التنظيمية«، من تنظيم اجلمعية املغربية للقانون الدستوري بتاريخ 31 أكتوبر 2011. 
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النص الدستوري..«1. 
هذه االجتهادات هي التي سنحاول أن نناقشها في هذه الدارسة، منطلقني في ذلك من 
أن موقف عدم الدستورية الذي اتخذه املجلس الدستوري إزاء بعض التدابير اخلاصة بتمثيلية 
أوال،  يقرأ،  أن  يجب  الدستورية،  احملكمة  وفي  النواب،  مجلس  أجهزة  في  خاصة  النساء، 
على ضوء االلتباس الذي يكتنف املقتضيات الدستورية املنظمة لهذا املوضوع، وثانيا، بالنظر 
إلى بعض اإلشكاالت التي ال يزال يثيرها في التجارب املقارنة التوفيق بني مبدأ املساواة وبني 

إجراءات التمييز اإليجابي للمرأة.  
I موقف القضاء الدستوري من التمثيلية الناسئية 

منذ دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، تعرض املجلس الدستوري لقضية متثيلية النساء وتفعيل 
املقتضيات الدستورية املتعلقة بتشجيع مشاركة النساء في احلياة السياسية في أربعة مناسبات 
ورح  تنسجم  النسائية  التمثيلية  بتشجيع  املتعلقة  املقتضيات  اعتبر  منها  اثنني  في  أساسية، 

الدستور، بينما كان له رأي آخر في املناسبتني املتبقيتني. 
لقد متثلت املناسبة األولى في مراقبة دستورية القانون التنظيمي النتخاب أعضاء مجلس 
املستشارين والقانون التنظيمي النتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث اعتبر في القرار اخلاص 
بهذا األخير2 أن املشرع من خالل تخصيصه مقاعد للنساء »يكون بذلك قد سن مقتضيات 
قانونية ترمي – بغض النظر عن مداها– إلى متتيع املترشحات اإلناث بأحكام خاصة من شأنها 
حتقيق غاية دستورية تتمثل في إتاحة فرص حقيقية للنساء لَتولي الوظائف االنتخابية، تطبيقا 
ألحكام الفصل 19 من الدستور الذي ينص على أنه تسعى الدولة إلى حتقيق مبدأ املناصفة 
بني الرجال والنساء، والفصل 30 الذي يقر صراحة أنه ينص القانون على مقتضيات من شأنها 
نفس  في  مشيرا  االنتخابية«.  الوظائف  ولوج  في  والرجال  النساء  بني  الفرص  تكافؤ  تشجيع 
الوقت إلى أن »حتفيز املشرع إراديا للمترشحات اإلناث بغض النظر عن سنهن )..( يسعى إلى 
حتقيق غاية مقررة دستوريا ويعد تكريسا إلحدى القيم الكبرى التي ينبني عليها الدستور التي 

مبراعاتها تتحقق مصلحة عامة«. 

1  أفكر هنا في الرأي الذي عبرت عنه أستاذتنا رقية املصدق في مقالها بعنوان »دفاعا عن متثيلية النساء في احملكمة الدستورية«، الصادر بجريدة أخبار اليوم بتاريخ 12 
/ 11 / 2014، ص 7. 

2  يتعلق األمر بالقرار رقم 817/ 2011، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011، منشور باملوقع اإللكتروني للمجلس. 
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»املبادئ  استحضار  ض��رورة  إل��ى  ال��ق��رار  نفس  في  نبه  قد  الدستوري  املجلس  أن  العلم  مع 
واملتمثلة  السياسية،  احلقوق  ممارسة  مجال  في  الدستور  عليها  يرتكز  التي  الثابتة  األساسية 
باخلصوص في املواطنة وحرية االنتخاب والترشيح من خالل اقتراع عام قائم على أساس نفس 
القواعد والشروط، واملساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز«، معتبرا أن 
هذه املبادئ »ال تسمح بإضفاء صبغة الدميومة على تدابير قانونية استثنائية متليها دواع مرحلية 
ومؤقتة ترمي باألساس إلى االرتقاء بتمثيلية فئات معينة، ومتكينها من التمرس باحلياة البرملانية 

قصد إمناء قدراتها على االنخراط بنجاح في النظام االنتخابي العام«. 
املتعلق بانتخاب أعضاء املجالس   59 –  11 التنظيمي رقم  القانون  الثانية، همت   املناسبة 
انتخابيتني على صعيد  76 منه على إمكانية إحداث دائرتني  املادة  الترابية1، الذي نص في 
كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات تخصص إحداها للنساء على أن ال يقل عدد املقاعد 
املخصصة لهن عن ثلث املقاعد املخصصة للعمالة أو اإلقليم أو عمالة املقاطعات املعنية برسم 
املجلس  أق��ر  ال��ذي  املقتضى  وه��و  القانون.  77 من نفس  امل��ادة  ملقتضيات  وفقا  مجلس اجلهة، 
الدستوري بدستوريته معتبرا أنه »جاء مطابقا ملقتضيات أخرى أقرها الدستور نفسه«، حددها 

فيما يلي: 
· مقتضيات الفصل 146 من الدستور، الذي يجعل من ضمن مشموالت القانون التنظيمي 
داخل  النساء«  متثيلية  حتسني  أحكام  »حتديد  األخ��رى  الترابية  واجلماعات  باجلهات  املتعلق 

مجالس هذه اجلماعات.
·  مقتضيات الفصل 30 من الدستور، الذي يتضمن دعوة إلى املشرع لوضع مقتضيات من 
شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية في أفق حتقيق 

املناصفة باعتبارها هدفا تسعى الدولة إلى بلوغه وفقا للفصل 19 من الدستور. 
لكن املجلس الدستوري إذا كان قد وقف موقفا إيجابيا من املقتضيات املتعلقة باإلجراءات 
اخلاصة بتشجيع املشاركة النسائية، معتبرا إياها منسجمة مع روح الدستور ومع املصلحة العامة، 
مع التنبيه إلى الطابع املؤقت واالستثنائي لهذه التدابير، وارتباط استمرارها بعدم حتقق األهداف 
التي توخاها منها املشرع، فقد كان له موقف آخر انطالقا من املناسبة الثالثة التي أتيحت له 

1  ظهير رقم 1.11.173، صادر بتاريخ 21 نونبر 2011، منشور باجلريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 22 نونبر 2011. 
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للنظر في مقتضيات تنظم هذا املجال. وهي املناسبة التي كان موضوعها القانون الداخلي ملجلس 
النواب، حيث دفع املجلس الدستوري في قراره1 بعدم دستورية اقتراحني في هذا املجال:

· األول، كان ينص على »حق النائبات، املمارسات فعليا خالل الوالية التشريعية، في 
البرملانيات تهدف إلى اقتراح ودعم وتقوية املكتسبات النسائية في كل  تأسيس هيئة للنساء 
البرملانية وعلى مستوى مراكز  والدبلوماسية  واملراقبة  التشريع  املجاالت وتعزيزها على مستوى 
اتخاذ القرار«2، حيث استند املجلس الدستوري في قراره على »أن أجهزة مجلس النواب محددة 
على سبيل احلصر في الدستور )الفصل 69( وأن النواب يستمدون نيابتهم من األمة الشيء 

الذي يجعل ممارستهم ملهامهم أو إحداث هيئات على أساس اجلنس منافيا للنيابة املذكورة«.
الثلث في مناصب  للنائبات ال تقل عن نسبة  الثاني، كان يقضي »بتخصيص حصة   ·
املسؤولية داخل املجلس«3، إذ انطلق في ذلك من »أن مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء، الذي 
تدابير حتفيزية  اتخاذ  إذا كان يجيز  الدستور،  للفصل 19 من  إلى حتقيقه، طبقا  الدولة  تسعى 
إلى مناصب املسؤولية، داخل هياكل مجلس  للنساء  الفعلي  الولوج  خاصة من شأنها تيسير 
النواب، فإن ذلك يجب أن ال يتم من خالل مقتضيات متييزية من شأنها اإلخالل مببدأ املساواة 
بني الرجل واملرأة املقرر في الفقرة األولى من نفس الفصل 19 املذكور«. علما أنه أكد في نفس 
القرار بدستورية إلزام الفريق النيابي الذي يعود له احلق في تقدمي أكثر من ترشيحني اثنني من 
تلك املناصب، بتخصيص ثلث املناصب ال تترشح لها إال نائبة أو نائبات، وفقا ملا كانت تنص 

عليه املادة 53 من القانون الداخلي املذكور.
موقف عدم الدستورية هذا هو الذي اتخذه املجلس الدستوري خالل املناسبة الرابعة واألخيرة 
اخلاصة  الدستور  مقتضيات  بتفعيل  تتعلق  مقتضيات  للنظر في  له  أتيحت  التي  اآلن،  حتى 
بتشجيع مشاركة النساء، وكان ذلك في مواجهة مقتضى من القانون التنظيمي املتعلق باحملكمة 
تتكون  التي  الثالثة  الفئات  من  فئة  كل  في  للنساء  متثيلية  تخصيص  ي��روم  ك��ان  الدستورية4 
النواب،  ينتخبها مجلس  التي  والفئة  امللك،  يعينها  التي  الفئة  الدستورية، أي  منها احملكمة 
والفئة التي ينتخبها مجلس املستشارين. وقد استند املجلس في موقفه هذا على االعتبارين 

1  قرار رقم 13/ 924 صادر بتاريخ 22 غشت 2013. 
2  املواد 49، 50 و51. 

3  تضمنته املادة 52 من نفس القانون الداخلي ملجلس النواب. 
4  كانت قد تضمنته الفقرة الرابعة من املادة األولى. 
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التاليني1: 
بسبب  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  حظر  من  تصديره  في  الدستور  عليه  ينص  ما  أن   ·
اجلنس، وفي الفقرة األولى من فصله 19 من كون الرجل واملرأة يتمتعان، على قدم املساواة، 
والبيئية، ال يسمح  والثقافية  والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  املدنية  باحلقوق واحلريات 

للمشرع بتخصيص نسبة مضمونة مسبقا ألحد اجلنسني في الوظائف العمومية.
· أن العضوية باحملكمة الدستورية ربطها الدستور بشروط ومعايير جوهرية، حددتها الفقرة 
األخيرة من الفصل 130 في التوفر على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو 
إداري��ة، فضال عن ممارستهم ملهنتهم ملدة تفوق خمس عشرة سنة، وأن يكونوا بني  أو  فقهية 
املشهود لهم بالتجرد والنزاهة. كما أخضعها لشروط شكلية ومسطرية، حددتها الفقرة األولى 
من نفس الفصل في تعيني ستة أعضاء من طرف امللك، من بينهم عضو يقترحه األمني العام 
)3 من طرف مجلس  البرملان  الستة اآلخرين من طرف  وانتخاب  األعلى،  العلمي  للمجلس 
كل  مكتب  يقدمهم  الذين  املترشحني  بني  من  املستشارين(،  مجلس  ط��رف  من  و3  ال��ن��واب 

مجلس، وذلك باالقتراع السري وبأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. 
واضح من هذه القرارات أن القضاء الدستوري املغربي قد بلور في هذا املجال اجتهادات تقيم 

التمييز بني أمرين في تشجيع متثيلية املرأة: 
· األول، يتعلق بالواليات االنتخابية، أي ما يتعلق بالوصول إلى املؤسسات املنتخبة. وفيها 
جند نوع من اإلقرار املبدئي بدستورية اتخاذ تدابير قانونية من شأنها تيسير املشاركة الفعلية في 
احلياة السياسية لفئات واسعة من املجتمع يتعذر عليها في الوضع الراهن بلوغ متثيلية مالئمة في 
مجلس النواب دون دعم من املشرع. وإن كان حتى في هذه النقطة يؤكد، كما سبقت اإلشارة، 
مرحلية  دواع  متليها  أنها  اعتبار  على  االستثنائية،  القانونية  التدابير  لهذه  املؤقت  الطابع  على 
ومؤقتة ومحدودة في الزمن، ترمي باألساس إلى االرتقاء بتمثيلية فئات معينة، ومتكينها من 

التمرس باحلياة البرملانية قصد إمناء قدراتها على االنخراط بنجاح في النظام االنتخابي العام.
البرملانية(  · الثاني، يهم املسؤوليات في الهياكل املنبثقة عن املؤسسات املنتخبة )اللجان 
حتفيزية  تدابير  اتخاذ  أن  يعتبر  حيث  الدستورية(،  )احملكمة  االنتخابية  غير  املؤسسات  وفي 

1  قرار املجلس الدستوري رقم 14/943 صادر بتاريخ 24 يوليوز 2014، منشرو باملوقع اإللكتروني للمجلس. 
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الفعلي للنساء إلى مناصب املسؤولية، مخالف للدستور، وخاصة ملبدأ  الولوج  خاصة بتيسير 
املساواة بني الرجل واملرأة )قضية اللجان(، وطبيعة النيابة التي يستمدها أعضاء املجلس من 

األمة )قراره فيما يخص تأليف هيئات على أساس اجلنس(. 
مبعنى آخر، فإن املجلس الدستوري من خالل االجتهادات التي بلورها يريد أن يؤكد بأن 
مرحلة  في  ينحصر  أن  يجب  السياسي  املجال  في  للنساء  بالنسبة  اإليجابي  التمييز  قضية 
االنتخابات العامة، حيث الظروف املرتبطة بطبيعة الناخبني )األمية وضعف الوعي السياسي، 
واملوروث الثقافي..( قد ال تسمح بضمان متثيلية للنساء، وال يجب أن يتعدى ذلك ليشمل 
الهياكل واألجهزة املنبثقة عن تلك املؤسسات. فعندما تدخل املرأة دائرة النخبة تتساوى مع 
الذكور وال يصبح من حقها أن تستفيد مرة أخرى من متييز إيجابي، على اعتبار أن الشروط التي 
تؤهلها الحتالل املسؤوليات داخل هذه املؤسسات تصبح متساوية. فإلى أي حد كان املجلس 

الدستوري محقا في هذه املواقف التي عبر عنها؟  
II تقييم موقف المجلس الدستوري عىل ضوء الدستور والتجارب المقارنة

ألول وهلة قد تبدو اجتهادات القضاء الدستوري في هذه املسألة ذات طابع محافظ، كما 
تبدو متناقضة مع اإلرادة السياسية املعبر عنها من جانب املشرع العادي، أي البرملان، لكن مع 

ذلك من الضروري في احلكم عليها أن نستحضر ثالثة عناصر أساسية: 
أوال، االلتباسات التي يثيرها النص الدستوري نفسه فيما يخص موضوع متثيلية النساء، 
حيث يبدو على هذا املستوى نص ملغوما، و«كتب بطريقة جتعل منه فضاء تقديريا تتأرجح بني 

تخويل احلق وبني انتزاعه«1. وهو األمر الذي يبرز من خالل اجلوانب التالية: 
· حتاشي الدستور استعمال كلمات قاطعة وحاسمة تؤكد على احلق في املناصفة، وتفضيله، 
باملقابل، توظيف عبارات من قبيل »تسعى الدولة إلى حتقيق املناصفة بني الرجال والنساء«2، 
و»ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء في ولوج 
الوظائف االنتخابية«3. وهي عبارات ميكن أن يستشف منها أن حتقيق املناصفة هو مسار طويل 

غير محدد زمنيا ويحتاج إلى الكثير من الصبر والنفس الطويل. 

1  رقية املصدق، املرجع السابق ذكره. 
2  الفصل 19 من دستور 29 يوليوز 2014. 
3  الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2014. 
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30 إلى تبني مقتضيات تشجع على  العادي في الفصل  · دعوة املشرع الدستوري للمشرع 
تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء في »ولوج الوظائف االنتخابية« فقط، أي الوظائف املرتبطة 
بالواليات االنتدابية. الشيء الذي يفهم منه أنه يتجاهل املستويات األخرى للتمثيلية النسائية، 
أي تلك املتعلقة بولوج املناصب والوظائف غير االنتخابية، مبا فيها املناصب الوزارية واإلدارية، 
في  القاضيات  النساء  متثيلية  وج��وب ضمان  إل��ى   115 الفصل  في  إش��ارت��ه  استثنينا  إذا  اللهم 
املجلس األعلى للسلطة القضائية، وإن كان يقصر ذلك على فئة األعضاء املنتخبون فقط، كما 

يربط هذه التمثيلية ب«ما يتناسب وحضورهن في السلك القضائي«. 
· تنصيص الدستور في الفقرة األولى من الفصل 19 على متتع املرأة والرجل على قدم املساواة 
في  ال��واردة  والبيئية  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  واحلريات  باحلقوق 
املناصفة  لتحقيق  الدولة  إلى سعي  الفصل  نفس  من  الثانية  الفقرة  في  إشارته  ثم  الدستور، 
ب��ني ال��رج��ال وال��ن��س��اء. إذ يطرح ال��س��ؤال ح��ول كيف ميكن التوفيق ب��ني امل��س��اواة وب��ني التمييز 

اإليجابي؟. 
· اعتماد الدستور لصياغة غامضة ومبهمة فيما يخص سمو القوانني الدولية على القوانني 
الوطنية، خاصة عندما يربط هذا السمو ب«نطاق أحكام الدستور، وقوانني اململكة، وهويتها 
الوطنية الراسخة«. علما أن وضوح املشرع الدستوري على هذا املستوى كان سيسمح للمشرع 
النساء في  الدولية في تعزيز دائرة متثيلية  القوانني  العادي وللقضاء الدستوري باالستناد على 
الواليات االنتخابية وفي الوظائف العامة، خاصة وأن اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على كافة 
التمييز  الرابعة من قبيل  1، ال تعتبر في مادتها   )CEDAW املرأة )اتفاقية  التمييز ضد  أشكال 
»اتخاذ األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة«2. 
كما أن احملكمة اجلنائية الدولية تضمن في املادة 38 )الفقرة 8( من نظامها األساسي التمثيل 

املتوازن بني النساء والرجال. 
أي حد  إل��ى  تبني  الدستورية  الوثيقة  تعتري  التي  االخ��ت��الالت  لنقل  أو  االلتباسات  ه��ذه 
يصعب انطالقا منها التأكيد على وجود موقف محسوم للمشرع الدستوري في موضوع املناصفة، 
1  صادق عليها املغرب سنة 1993 مع بعض التحفظات التي تخلى عنها سنة 2008 قبل أن يعيد التأكيد على هذا التخلي من جديد سنة 2011، والتوقيع على 

البروتوكول االختياري املرتبط بهذه االتفاقية لسنة 1999. 
2  وإن كانت تشير، في نفس الوقت، إلى أنه »يجب أال يستتبع، بأي حال، كنتيجة له، اإلبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه 

التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص واملعاملة قد حتققت. 
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خاصة في ظل غياب األعمال التحضيرية للجنة صياغة الدستور، التي كان بإمكان توفرها أن 
يعطي فكرة دقيقة حول نية املشرع الدستوري بخصوص هذه النقطة، واألهداف التي توخاها 

عندما أقدم على إدراجها في صلب النص الدستوري. 
التمييز  املساواة وحظر  ملبدأ  املنظمة  العامة  املبادئ  بني  العالقة  لتدبير  املعقد  الطابع  ثانيا، 
املشاركة  على  املشجعة  املقتضيات  على  التنصيص  وبني  دستوريا،  مبدأ  باعتباره  واملواطنة، 
وتكافؤ الفرص، التي ال ترقى إلى درجة املبدأ الدستوري، ويكتفي القضاء الدستوري باعتبارها 
لتشجيع  املتزايدة  احلاجة  لهذه  االستجابة  ميكن  كيف  آخ��ر،  مبعنى  دستورية.  قيمة  له  هدفا 
النصف اآلخر من املجتمع، على جتاوز غنب تاريخي حلق به وفي نفس الوقت عدم السقوط في 

تناقض مع أحد املبادئ الدستورية األساسية واألصيلة؟ 
املقارنة.  التجارب  أيضا بعض  به  املغربي بل تصطدم  السياق  التعقيد ال ينحصر في  هذا 
فلمدة طويلة ظل القضاء الدستوري الفرنسي يرفض تخصيص كوطا للنساء، مستندا في ذلك 
على بعض املقتضيات املتضمنة فيما يعرف ب«الكتلة الدستورية«، وخاصة املادة 6 من إعالن 
حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي لسنة 1789، التي تنص على أن »القانون ينطبق على اجلميع 
بالقدر نفسه« وأن »املواطنون جميعا متساوون أمام القانون«، ومقدمة دستور 1946، التي تشير 
بدورها إلى أن »القانون يكفل للمرأة في جميع املجاالت حقوقا متساوية مع حقوق الرجل«، 
فضال عن املادة 3 من دستور اجلمهورية اخلامسة لسنة 1958، التي تشير إلى أن » السيادة الوطنية 
ملك للشعب ميارسها عن طريق ممثليه بواسطة االستفتاء. وال يجوز ألي فئة من الشعب أو ألي 

فرد أن تستأثر بحق ممارسة السيادة الوطنية«. 
هذا املوقف كان املجلس الدستوري الفرنسي قد عبر عنه بوضوح سنة 1982، حني أقر بعدم 
دستورية تخصيص »كوطا للنساء في لوائح االنتخابات احمللية«1. ولم يتسن جتاوز هذا االعتراض 
إال انطالقا من سنة 1999، مع التعديل الدستوري، الذي أضاف فقرة جديدة إلى الفصل 3 من 
الدستور تشير إلى أن »القانون يشجع املساواة في ولوج النساء والرجال إلى الواليات االنتخابية 
والوظائف االنتخابية«2. ذلك التعديل الذي مهد الطريق لصدور قانون 6 يونيو 2000، املتعلق 

1  قرار رقم 146 82، بتاريخ 18 نونبر 1982. 
2  نشير هنا إلى أنه مبقتضى التعديل الدستوري لسنة 2008 أصبحت هذه الفقرة مدرجة في إطار الفصل 1 وليس الفصل، مع بعد التغيير في الصياغة: »يضمن 

القانون املساواة بني الرجال والنساء في تقلد الواليات االنتخابية والوظائف االنتخابية، وكذا ممارسة املسؤوليات املهنية واالجتماعية«. 
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ب�»تشجيع املساواة في تقلد الرجال والنساء للواليات االنتخابية والوظائف االنتخابية«1.
علما أن بعض االجتهادات في جت��ارب مقارنة أخ��رى قد حاولت جت��اوز هذا اإلشكال من 
خالل التأكيد على »أن مبدأ املساواة أمام القانون إذا كان يعني خضوع جميع املراكز القانونية 
القانونية  للمراكز  مختلفة  قانونية  معاملة  بتقرير  يتحقق  فإنه  واح��دة،  قانونية  ملعاملة  املتماثلة 
املختلفة بسبب يتعلق باملصلحة العامة، ألن املساواة هي املساواة القانونية وليس احلسابية«2، 
أي اإلقرار بأن »املساواة في املعاملة مشروطة باملساواة في الشروط«3، والقبول بأن يكون القانون 

سندا لتعزيز متثيلية فئة معينة في الوقت الذي يكون فيه الواقع متمنعا عن القيام بذلك. 
ثالثا، عدم استقرار التجارب املقارنة على ممارسات واجتهادات ثابتة في هذا املجال. ففي 
امل��رأة في  ال��ت��ردد، خاصة في قضية متثيل  امل��وض��وع يثير بعض  ي��زال ه��ذا  ع��دد من البلدان ال 
بعض املهام غير االنتخابية وغير السياسية )مثل املهام القضائية(. واملثال الواضح على ذلك 
فرنسا، حيث القضاء الدستوري فيها وإن كان قد جتاوز اجتهاده لسنة 1982، الذي رفض فيه 
تخصيص كوطا للنساء في اللوائح االنتخابية احمللية بعد أن أصبح الدستور، مع تعديل 1999، 
يقر بإمكانية التمييز اإليجابي للنساء، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، فإنه ظل يرفض اإلقرار 
بالتمييز اإليجابي لفائدة النساء في بعض املجاالت، وخاصة في انتخابات القضاة في املجلس 
األعلى لسلطة القضائية4، مستندا في ذلك، من جهة، على كون األعمال التحضيرية للبرملان، 
التي قادت إلى تنصيص املادة األولى من الدستور على أن »القانون يضمن املساواة بني النساء 
والرجال في تقلد الواليات االنتخابية والوظائف االنتخابية«، كانت تقصد حصرها فقط في 
الواليات االنتخابية وفي الوظائف السياسية. ومن جهة ثانية، على تعارض هذا اإلجراء مع 

مبدأ املساواة املنصوص عليه في املادة 6 من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لسنة 1789.
نفس املوقف تبناه املجلس الدستوري الفرنسي بخصوص قانون صوتت عليه اجلمعية الوطنية 
سنة 2013 بناء على اقتراح من فريق اخلضر كان يرمي إلى إعطاء اإلمكانية االختيارية ملمارسة 
مهام رئيس فريق برملاني بشكل مشترك من طرف نائبني من جنس مختلف من خالل النص 

1  منشور باجلريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 7 يونيو 2000، ص 8560. 
2  نوفان العجارمة »مدى دستورية تخصيص كوتا نسائية في قانون االنتخاب األردني«، مقال منشور مبركز الرأي للدراسات، 2011/11/30، أنظر العنوان اإللكتروني 

 http://arabsi.org :التالي
3  نفس املرجع. 

4  أنظر قرار املجلس الدستوري رقم -2001 445 بتاريخ 9 يونيو 2001، املتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، واملنشور باجلريدة الرسمية 
بتاريخ 26 يوليوز 2001، ص 10125. 
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على أنه »يحق للفرق البرملانية أن تتوفر على منصب نائب للرئيس ميارس، في نفس الوقت، 
من طرف نائب ونائبة...«. مستندا في ذلك على عدد من األسباب من بينها أن هذا القانون 
امل��ادة 6 من إع��الن 1789، وامل��ادة 3 من  امل��س��اواة )ب��ني الفرق البرملانية( املكرس في  ميس مببدأ 

الدستور1. 
في بلجيكا، وإن كان قد مت الذهاب بعيدا في تفعيل موضوع التمييز اإليجابي لفائدة النساء 
لكي يشمل وظائف غير انتخابية وغير سياسية، من قبيل الوظائف القضائية، فإن الوصول إلى 
هذه احملطة لم يكن سهال. ذلك أن تبني تعديل على القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 
يرمي إلى إدخال نوع من التوازن في متثيل النساء والرجال في احملكمة املذكورة2 تطلب أزيد من 
ثالثة سنوات من التداول داخل البرملان )2011 2014(. ومبقتضى هذا التعديل أصبحت احملكمة 
املذكورة تتكون من قضاة من جنس مختلف، وتضم على األقل ثلث القضاة من كل جنس3. 
في بلدان غربية أخرى، تتوفر النساء على متثيلية مهمة ليس فقط في املؤسسات السياسية 
املنتخبة وإمنا أيضا في مؤسسات أخرى مثل احملاكم الدستورية، كالليكسومبورج، التي تتكون 
محكمتها الدستورية من أربعة نساء من أصل تسعة، والسويد )ثمانية نساء من أصل ثمانية 
عشر(، وأملانيا )خمسة من أصل ستة عشر(، وليتوانيا )ثالثة من أصل ستة(، ثم كندا )اثنان 
من أصل تسعة(، إال أن هذه التمثيلية ليست دائما حصيلة امتياز قانوني وإمنا فرضها التطور 

السياسي واالجتماعي احلاصل داخل هذه البلدان. 

خامتة
هكذا يظهر أن موقف املجلس الدستوري املغربي في قضية التمييز اإليجابي لفائدة املرأة، 
إذ كان يتراوح بني اإلقرار به في بعض جوانب متثيليها ورفضه في جوانب أخرى، فإنه يعكس 
في حقيقة األمر التباس النص الدستوري، الذي لم يكن حاسما في هذه النقطة، وترك الباب 
زال  ال��ذي ال  النقاش  ال��وق��ت،  ال��ب��اب. كما يستحضر، في نفس  ه��ذا  مفتوحا لالجتهاد في 
مطروحا في بعض التجارب املقارنة حول هذه التمثيلية، خاصة في بعض املهام واملناصب غير 

1  قرار رقم 2013 – 664 بتاريخ 28 فبراير 2013، واملتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية.منشور باجلريدة الرسمية بتاريخ 2 مارس 2013، ص 3896. 
2  قانون 4 أبريل 2014 املعدل ملقتضيات املادة 34 من قانون 6 يناير 1989 اخلاص باحملكمة الدستورية البلجيكية. 

3  الفقرة 5 من املادة 34 من قانون 4 ابريل 2014 املذكور سابقا. 
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املرتبطة بالواليات االنتخابية والوظائف االنتخابية، مثل العضوية في احملاكم الدستورية.
لكن بغض النظر عن صواب أو عدم صواب االجتهاد الذي ذهب إليه القضاء الدستوري 
في  النسائي  التمثيل  وتقوية  تعزيز  أن  إلى  اإلش��ارة  املهم  من  يبدو  املوضوع،  هذا  في  املغربي 
الواليات والوظائف االنتخابية، وباقي الوظائف العامة، إذا كان يرتبط بالنصوص الدستورية 
والقانونية، وكذا باالجتهاد القضائي، فإنه يرتبط باألساس بالتطور السياسي واالجتماعي. هذا 
التطور هو الذي من شأنه أن يجعل في املستقبل النصوص القانونية وحتى اجتهادات القضاء 
للتعديالت  يكن  لم  التي  األس��رة،  مدونة  ذلك  على  الواضح  واملثال  مجرد حتصيل حاصل. 
املهمة التي تضمنتها لصالح املرأة أن حتظى بنوع من القبول، وتخط طريقها نحو التفعيل، لوال 

أن الواقع االجتماعي، والتطور الذي يعرفه، كان متقدما على النصوص القانونية. 
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الفضاء العام وتدبري الحركات االجتماعية واالحتجاجية بالمغرب

> د. نجيب الحجيوي

أستاذ بكلية الحقوق – سطات-

الفضاءات  وح��ول  االحتجاجية  احلركات  ميدانية حول سوسيولوجية  دراس��ات  غياب  في 
العمومية باملغرب، سأحاول في هذه الورقة طرح بعض األسئلة وتقدمي أجوبة لها، بعضها مبني 

على دراسات مقارنة نظرية وأخرى على مالحظات مباشرة. 
بعض األسئلة لها طابع تشكيكي )وهنا يجب التمييز بني الشك كمنهج علمي ديكارتي 
مولد للمعرفة العلمية وبني الشك حينما يصبح مرضا سيكولوجيا( والبعض األخر له طابعا 

افتراضيا. 
-  ما هو الفضاء العام؟ 

- ماهي حدود التمييز بني الفضاء العام والفضاء اخلاص؟
- هل ميتلك املغرب فضاءات عمومية؟ وماهية طبيعتها؟ 

- هل كل حركة احتجاجية هي بالضرورة حركة اجتماعية؟ 
- ماهية خصائص احلركة االجتماعية؟

- هل حركة 20 فبراير هي حركة اجتماعية آم فقط حركة احتجاجية محصورة في املكان 
والزمان؟ 

- ماهي أسباب أفول هذه احلركة، هل هي ذاتية أم خارجية؟ 
واالحتجاجية  االجتماعية  للحركات  مرجعيا  منوذجا  فبراير   20 اعتبار حركة  وهل ميكن   -

باملغرب؟ 
- ملاذا يحتج الناس؟ وملاذا يحتج البعض وميتنع البعض األخر عن االحتجاج؟ 

- هل االحتجاج في الفضاءات العمومية يعني أن الصراع حول بلورة السياسات العمومية قد 
انتقل من الفضاء التداولي املغلق )البرملان، احلكومة، احلزب...( إلى املجال املدني املفتوح؟ 

- كيف دبرت وتدبر الدولة هذه احلركات االحتجاجية؟ 
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- ملاذا انتقلت الدولة املغربية من طرح سؤال ملاذا يحتج الناس إلى سؤال كيف يجب أن 
يحتج الناس؟ 

- وهل متتلك الدولة املغربية قنوات وسائطية تواصلية لتصريف االحتجاجات؟ 
 ال شك أن مفهوم الفضاء العام أصبح يحتل مساحات مركزية في اخلطاب العمومي باملغرب، 
سواء كان هذا اخلطاب سياسيا، أكادمييا أو مدنيا... بل إن مصطلح »الفضاء العام« جنده قد 
جتاوز مرحلته العائمة واالفتراضية إلى مرحلة التوظيف والتداول في حقل العلوم االجتماعية 
احملتجني  محاكمة  من خالل  باملغرب  القضاة  وأحكام  لغة  حتى  يخترق  جنده  بل  والسياسية 

واملتمردين. 
وتفكيك  توصيف  في  منهمكة  منها  املتقدمة  السيما  الغربية  السوسيولوجية  كانت  إذا 
السياسي،  املجال  تأثيراتها على  ومدى  أهميتها  دراس��ة  وكذا  العمومية  الفضاءات  هذه  وفهم 
منذ الدراسات األولية لكل من، يوغران هابر ماس، أنا أرن��دت، أالن تورين، بيري بورديو، 
تشو مسكي، جون راوولس أو فرايزر... فإن السوسيولوجية العربية واملغربية على اخلصوص 
الزالت لم تنتبه بعد سواء إلى اإلغراءات املعرفية أو إلى االستفزازات البحثية التي تقدمها هذه 

الفضاءات العمومية. 
التي  والنظرية  الفقهية  والنقاشات  املتاهات  القارئ في  أقحم  ان  الورقة،  أريد في هذه   ال 
جمعت بني السوسيولوجيني الغربيني حول موضوع » الفضاء العام » رغم أهميتها، بقدر ما أريد 
أن أقدم للقارئ حصيلة تركيبية لهذه النقاشات وذالك بغية البحث عن بعض النقط القريبة 

من التجربة املغربية في مجال جغرافية االحتجاجات. 
  إن الفضاء العام سواء كان مجاال جغرافيا ماديا أو معط زمنيا أو بنية اجتماعية.. فهو يتميز 

مبا يلي: 
أن  التراتبية، ذالك  السيادة ومن كافة األشكال  السلطة ومن  العام خال من  املجال  إن   -

الناس يقفون فوق أرضية مشتركة ويلبسون قناعا مثاليا. 
- ان الناس في املجال العام يتخلصون من متثالتهم العامة ومن شروطهم االجتماعية والدينية 

والطبقية والسياسية... ويصبحون صوتا واحدا ويدا واحدة ووعيا واحدا. 
- إن الفضاء العام هو نتاج للبنية التواصلية وأال واعية للناس، حيث الذوات اخلاصة تذوب 
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في بنية ال مادية وغير مرئية. 
- إن الفضاء العام في نظر هابر ماس هو فضاء برجوازي ظهر نتيجة نشوء الدولة البورجوازية 

في أوربا. 
 - ان ال��ف��ض��اء ال��ع��ام ه��و م��ج��ال ل��ل��ت��داول وال��ت��راف��ع وال��ت��ف��اوض ح���ول مختلف احل��اج��ي��ات 

العمومية. 
  لكن يالحظ أن هذه اخلصائص وغيرها، ليست ال ثابتة وال مطلقة، بل ميكن إخضاعها 
جلملة من االنتقادات الشديدة على اعتبار أن هابر ماس وعلى وجه التحديد قد أضفى نوعا 
 l’espace public من املثالية والعقالنية املطلقة على الفضاء العام، بل اعتبره مجاال ال هيراركيا
est un espace non hiérarchise، لكننا حينما نحاول حتليل بنية الفضاء العام وكذا بنية احلركات 

االحتجاجية نالحظ بدون أدنى شك، خصوصا في املجتمعات املركبة واملعقدة مثل املغرب، 
أن الفضاء العام يتشكل من مجموعة من العالقات والرموز واحلساسيات وتدافع املصالح املرئية 
منها والغير املرئية متارس تأثيرات كمية وكيفية على براءة هذا املجال العام وعلى كيفية اشتغال 
لكنهم  عضويا  مشدودون  هم  الناس  أن  ذال��ك  استمراريتها،  وعلى  بل  االجتماعية  احلركات 
غير مست وظيفيا وسياسيا وطبقيا وسوسيولوجيا، زد على ذلك أن هناك صعوبة بالغة للتمييز 
بني الفضاء العام والفضاء اخلاص، فرغم محاولة بعض السوسيولوجيني الغربيني إلقامة نوع 
من الفصل املوضوعي بينهما، خصوصا كل من أالن تورين وأنا آرندت في كتابهما * لكننا 
التحرير  التماهي في فضاءات  إلى درجة  والعامة  السلوكات اخلاصة  الحضنا كيف اختلطت 
والطالق  وال��زواج  وليبيا... حيث الحضنا طقوس اخلطوبة  تونس ومصر  والثورة في كل من 
وال��والدة والصالة... كانت حاضرة بقوة ومارست تأثيرات مباشرة على احملتجني والثوار إلى 
درجة أن مثال صالة اجلمعة كانت حافزا قويا للمحتجني للرفع من حدة الصمود وتقدمي العديد 

من التضحيات املادية واملعنوية اجتاه الثورة. 
أما في املغرب فقد الحضنا في العديد من املرات كيف مت استغالل تظاهرات سواء التضامن 
وخادمات  األط��ف��ال  باغتصاب  التنديد  تظاهرات  أو  ال��ع��راق��ي...  أو  الشعب الفلسطيني  مع 
البيوت، أو تظاهرات حماية املال العام أو حتى احتجاجات حركة 20 فبراير، لتصريف وتدبير 
اخلالفات اإليديولوجية والسياسية والدينية بل والشخصية، الشيء الذي يجعل من أطروحة 



���

 

براءة الفضاء العام مجرد خيال سوسيولوجي هش. 
والعربي  واألمازيغي  واإلس��الم��ي  اللينيني  املاركسي  توحد  قد  املشتركة  املصالح  أن  أكيد 
والليبرالي واحلداثي... لكن هذا التركيب املتناقض بالتعبير املاركسي سرعان ما يصبح متوترا 
ومتناقضا وذالك بسبب التناقض احلاد احلاصل في البنية العالئقية داخل نسق الفضاء العام، 
اليساريني  من  املكونة  فبراير   20 بنية حركة  انفجرت  كيف  مفاجئ  وبشكل  تابعنا جميعا  إذ 
الصارخ  اإليديولوجي  للتباعد  ومؤقتة نظرا  هشة  كانت  الوحدة  أن  ذالك  واإلحسان،  والعدل 

بينهما.
إذا كان الفضاء العمومي فضاء متعددا وغير بريئا، فما الذي يجعل الناس يحتجون جماعة؟ 
بالضرورة كل حركة  وهل  احتجاجية؟  اجتماعية حركة  يجعل من كل حركة  ال��ذي  من  ثم 
االجتماعية  التي تضفي صفة  االحتجاج هي  ثم هل خاصية  اجتماعية؟  احتجاجية حركة 

على كل حركة؟ 
أكيد أن السوسيولوجية الغربية أنتجت تراكمات مهمة حول الفعل االحتجاجي وفلسفته 
وشروط إنتاجه وكذا حول أسباب وكيفية االحتجاج )why and how man protest(، وخلصت 
السياسي  النظام  انتقالية  يؤشر على  االحتجاجية  االجتماعية  احلركات  تنامي ظاهرة  أن  إلى 
ونزوعه نحو تفكيك األسس السلطوية وتعويضها بأسس أكثر انفتاحا وليبرالية، كما تدل على 
العامة،  واحلريات  احلقوق  فضاء  واتساع  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  ومستويات  منسوب  ارتفاع 
لكن هذه القناعة مرتبطة بكيفية تدبير الدولة لهذه احلركات االجتماعية ومبدى استجابة الدولة 
ملطالب احملتجني عبر بلورة سياسات عمومية ملموسة، وإال حتول هذا االحتجاج إلى دليل ضد 

الدولة. 
أكيد أن احلركات االجتماعية ارتبطت بتطور املجتمعات الغربية الصناعية وما صاحبها من 
نقاشات جادة وعميقة حول فلسفة االحتجاج، شروط وأسباب االحتجاج ومآل االحتجاج...
ال��ذي مييز  إط��ار حركة اجتماعية وفي فضاءات عمومية؟ ما  الناس في  مل��اذا يجتمع  وبالضبط 

احلركة االجتماعية عن باقي احلركات؟ 
ان كل حركة إن أرادت أن توصف باالجتماعية يجب أن تنضبط للشروط التالية: 

- إنتاج ذاتها ككيان: أي كمجموع مختلف عن اآلخرين وكهوية تقوم على ضامن« ميتا 
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اجتماعي » وعلى مجموعة من املبادئ والقيم املشتركة والنضاالت املوحدة. 
- اكتساب هوية ليس فقط دفاعية بل البد من االنتقال إلى الهوية الهجومية ورفع مستوى 
والسائدة  املسيطرة  البراديغمات  نقد  والشمولي عن طريق  الكلي  الصراع  إلى مستوى  النضال 
سواء كانت )سياسية، اجتماعية، اقتصادية، دينية، ثقافية...( ومهما كانت هذه األسس 

السلطوية. 
- ض��رورة حتديد العدو أو اآلخ��ر ال��ذي تتصارع معه، إذ ب��دون ذال��ك ال ميكن ألي حركة 
على  سيساعدها  العدو  هو  من  حتديد  ألن  نفسها،  عن  وتعبر  نفسها  تكتسب  أن  اجتماعية 
تبيان  بالضرورة  يتطلب  الصراع  منطق  أن  ذلك  العدو،  اجتاه  واضحا  وبلورة خطابا  ذاتها  إنتاج 
ضد من نحتج؟ وملن نوجه احتجاجنا؟ إن فكرة الصراع هي محورية في هذه السيرورة املشكلة 
ألي حركة اجتماعية، والصراع الذي نتحدث عنه هو صراع من نوع خاص، صراع يعبر عن 
دينامية اجتماعية إيجابية تقع داخل البنيات االجتماعية وتتضمن حدا من التنظيم والتعبئة 

واالستمرارية...
- يجب على كل حركة اجتماعية أن متتلك خطابا واضحا ضد األخر، بل أن يكون قادرا 
على توليد الضغط واالنتباه بل إنتاج ردود أفعال من الطرف األخر اجتاه هذا اخلطاب، ألن الفعل 
االحتجاجي فعل مولد بالضرورة خلطاب جماعي يتضمن حدا أدنى من املطالب ومن الشعارات 

املوحدة. 
إن قيام احلركات على الشرط االحتجاجي فقط دون باقي الشروط املذكورة سابقا، سيجعل 
 un mouvement وتختفي  تظهر  ما  وس��رع��ان  وال��زم��ان  املكان  في  محصورة  حركات  مجرد  منها 
قبل  والتقويض من  والترويض  االختراق  احلركات هي سهلة  مثل هذه  أن  ذال��ك   ،tourbillon

الدولة ألنها ال تعبر عن إفرازات مجتمعية عميقة بل فقط عن مصالح ومطالب ضيقة غالبا ما 
تكون مرتبطة باستجابات حلظية وفؤوية وقطاعية... 

أما عن سؤال ملاذا يحتج الناس؟ وملاذا يحتج البعض دون البعض األخر؟ 
فهناك ثالث أطروحات حاولت تقدمي بعض اإلجابات لهاذين السؤالني وهي: 

 the big opportunities ،أطروحة الفرص الكبرى -
 resource mobilization ،أطروحة تعبئة املوارد -
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 framing ،أطروحة التأطير -
 لقد أكدت جميع هذه األطروحات، أن احلرمان، اإلقصاء، التهميش، التفاوتات االجتماعية 
والطبقية والسياسية واملادية، والشعور باإلحباط، تفاوت الفرص وعدم مساواتها أمام اجلميع، 
قلة إشباع رغبات وحاجيات الناس واإلحساس بالفرق بني اإلمكانات املتاحة وتلك املستغلة 
كلها  والنزاهة...  والشفافية  والدميوقراطية  والعدالة  احلرية  وغياب  البعض...  لدى  وغيابها 
أسباب مولدة للفعل االحتجاجي، زد على ذالك أن الشعوب املقهورة تولدت لديه قناعة أن 

احلق ينتزع وال يعطى مجانا، بل وكلما ضغطت هذه الشعوب إال وحصلت على املزيد. 
أما التفسير املقدم من طرف هذه األطروحات عن السؤال، ملاذا يحتج البعض فقط؟ هو راجع 
إلى تزايد ظاهرة االنتهازيني the free riders أي الركاب األحرار، مبعنى أن هناك أناس يستفيدون 
من نضاالت الناس وتضحياتهم ويقفون في الستار ينتظرون النتائج، وهي ظاهرة موجودة لدى 
جميع الشعوب، باإلضافة إلى عوامل سياسية ونفسية وتاريخية أساسها اخلوف وأالمباالت 
القدرة على  الناس دون  pierre bourdieu في منطق خضوع  املبادرة وهي عوامل يلخصها  وعدم 

إنتاج ثقافة مضادة ملا هو سائد، أي عدم إنتاج habitus مضاد لhabitus الدولة. 
االرتباط  أش��د  مرتبط  العمومية  لالحتجاجات  ال��دول��ة  تدبير  كيفية  عن  اإلج��اب��ة  إن     
بالكيفية التي يحتج بها الناس، إذ الهاجس األكبر لدى السلطات العمومية أصبح، ليس ملاذا 

يحتج الناس بل كيف يحتجون؟ 
من خالل رصد سلوكات احلركات االحتجاجية ميكن مالحظة مايلي: 

- هناك من يحتج علنية وفي فضاءات عمومية مفتوحة خصوصا الساحات الكبرى والشوارع 
العمومية )االحتجاجات التضامنية، النقابية، احلزبية، احلقوقية، العاطلني...( 

- هناك من يحتج سياسيا، كالعزوف عن املشاركة السياسية في اإلنتخابات عبر املقاطعة، 
أو اإلدالء بالورقة البيضاء، االمتناع عن التسجيل في اللوائح االنتخابية... 

- هناك من يحتج احتجاجا رمزيا من خالل املالبس واملوسيقى وأمناط العيش والكتابة في 
اجلدران أو وشم اجلسم... 

- هناك من يحتج في صمت، اإلضراب عن الطعام، االنتحار أو املوت البطيئ... 
- هناك من يحتج عن طريق املسرح واحللقة والنكة والرياضة... 
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داخل  الفرد  أن  ذال��ك  واملنظمة،  املادية  االحتجاجية  األفعال  هي  الضبط  يهمنا  ما  لكن 
احلركات االجتماعية يصبح فردا أخر كائنا فاقدا للعقل، ان الناس يصبحون ذات واحدة، يقومون 
بنفس احلركة، ي��رددون نفس الكالم ويصنعون نفس احلدث، إذ يكفي أن يصدر فردا معينا 
وبغض النظر عن مكانته ونسبه حركة واحدة حتى تصبح حركة جماعية مشروعة تلقائيا... 
إن الذات الواعية املفكرة تصبح بدون معنى، فالبطل والقائد هو الذي يرفع من سقف االحتجاج 
حتى ولو تطلب ذالك إحراق الذات واالنتحار والقفز من األعلى... أن االحتجاج اجلماعي 
إذ يصبح اجلبان شجاعا واملترددة حاسما واملراجع متقدما والضعيف  للناس قوة خارقة  يعطي 
وأماكن  وسلوكات  تشكيالت  في  التعدد  ه��ذا  إن  متهما...  وال��ب��ريء  متسرعا  وال��رزي��ن  قويا 
االحتجاج، يقودنا إلى سؤال جوهري يتعلق بجغرافية االحتجاج، هل نحتاج إلى فضاءات 
عمومية واسعة ومعترف بها وتشكل جغرافية مشتركة للمحتجني؟ أم أن جميع األماكن تصبح 
صاحلة ومشروعة في نظر احملتجني؟ إذ يصبح هنا حتى جسم اإلنسان مكانا صاحلا االحتجاج 

به وعبره، والفضاءات االفتراضية مكانا أيضًا صاحلا لالحتجاج؟.
قبل اإلجابة عن ذالك، هل الفضاءات االجتماعية الكبرى ظاهرة غربية أم عربية؟ 

ال شك أننا حينما نحاول الرجوع إلى التاريخ االجتماعي واملدني العربي سنصادف مجموعة 
من الفضاءات العامة التي كانت متارس فيها مجموعة من األنشطة، مثل سوق عكاظ، إال أن 
هذا الفضاء كان في نظر هشام جديد مجرد سوق جتارية تطور فيه إنتاج وقول الشعر ملدح قبيلة 
أبي سفيان وبالتالي فهذا السوق لعب دور الكومبارس السياسي واالجتماعي ال أقل ال أكثر، 
وما كان موجودا في النسق املدني العربي هي الفضاءات اخلاصة املخصصة لكبار القوم وألهل 

احلل والعقد. 
في املغرب يالحظ أن املدن التاريخية العتيقة مثل مراكش )جامع الفناء( ومكناس )ساحة 
لهدمي( وفاس )ساحة بوجلود، باب الفتوح(، قد حافظت نسبيا على مساحاتها الكبرى، أما 
املدن احلديثة ومن جراء إعادة هيكلة شوارعها وحدائقها العمومية مثل الرباط والدار البيضاء 
وطنجة... قد حتولت فضاءاتها إلى أماكن لوقوف السيارات أو محطات لتوقف الترامواي أو إلى 
فنادق وعمارات أو إلى مراكز جتارية كبرى... إنها تقنيات ذكية من قبل الدولة املغربية مللء 
كل الفضاءات والساحات العمومية وحتويلها إلى فضاءات أال احتجاجية وأال سياسية. مبعنى 
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أن الدولة أصبحت متتلك مفاتيح وإغالق هذه الفضاءات، إذ حتول الدولة املالعب واألسواق 
والساحات املنسية ودور الشباب واملسارح إلى أماكن لالحتجاج املنظم وحتت مراقبة الدولة إذا 

دعت الضرورة إلى ذالك. 
إن الباحث هشام جعيط يؤكد أن إعادة هندسة املدن، سحقت االجتماعي وقضت عليه 
إن  للحديث عن قضايا مجتمعية عامة،  الناس بكل حرية  اجتماع  إمكانية  ألغى  مما  نهائيا، 
)مباغثة االجتماعي والقبض عليه جغرافيا ورمزيا ودالليا، يعني نهاية االجتماعي وانحالل 
املجتمع كما يقول Alain Touraine، إن الفضاءات العامة واملساحات اخلضراء ليست لها قيمة 
إيكولوجية وتاريخية فقط، بل هي مجاالت للصراع واإلبداع واالحتجاج والتواصل، إنها أماكن 
إلنتاج احلركة واحلياة، إن Touraine يؤكد بكل قوة أن االجتماعي بات قيمة زائدة ومشكوك 
آفول  ان  فاعليته.  القضايا االجتماعية فقد كل  التفكير جماعيا وجماعة في  أن  فيها، ذلك 
مجال  أال  منطق  كرست  الفردانية...  و  االنتهازية  األنانية،  قيم  وحلول  اجلماعي  املشترك 
un non lieu الفاقد ملوضوعه وألشخاصه ولزمانه، وبعد هذا يتساءل Touraine )ماذا تبقى من 

أذهاننا  التعبيرات في  الضاغط( إن كل ما نستطيع فعله هو أن نحمل هذه  تعبيرات املجتمع 
ونرحل بها إلى أماكن أخرى قد تكون على األقل افتراضية يجيب نفس الباحث. 

لكن رغم هذه النظريات الغربية املتقدمة والتي تشكك في قدرة االجتماعي على إعادة بناء 
املجتمعات الغربية املادية، فإنه ال ميكن أن ننفي وجود حركات اجتماعية عارمة في املغرب 
مرتبطة بالقوت اليومي للمغاربة، فإذا كان اجليل األول من هذه احلركات االجتماعية قد ارتبط 
العمالية  باالحتجاجات  ارتبط  قد  الثاني  واجليل  السلطة،  حول  والصراع  السياسي  بالنضال 
والتعليمية، فإن اجليل الثالث من هذه احلركات قد اتخذ أبعادا آخرى مثل )احتجاجات في 
واحتجاجات  أساتذة جامعيني...(  أطباء،  أئمة مساجد،  واآلم��ن، قضاة،  اجليش  صفوف 
املضطهدين والفقراء واملهمشني مثل حالة )سيدي افني، فكيك، عني الشعير، صفرة، بني 

مالل، طاطا، القنيطرة...(.
لكن ما يالحظ على هذه احلركات االحتجاجية، هو أنها حركات تفتقد إلى االستمرارية 
الزوال واملؤقت ألنها تشتغل على مصالح فئوية وقطاعية  والتنظيم والفعالية... ومصيرها هو 
إلى  بالنظر  احلركات؟  كباقي  ليست  فبراير حركة   20 اعتبار حركة  ميكن  لكن هل  محدودة. 
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احلراك والنقاش الغير املسبوق الذي أنتجته في املغرب، وهل ميكن اعتبارها منوذجا لسوسيولوجيا 
متقدمة من احلركات االجتماعية اجلديدة؟ 

 حينما نحاول رصد وحتليل اخلطاب األكادميي والسياسي املغربي الذي حاول دراسة وتقييم 
حركة 20 فبراير جند أن هناك انقساما حادا حول على األقل مايلي: 

- كيفية ظهور هذه احلركة؟
- من أسسها ودعمها؟ 

- من هم الفاعلون احلقيقيون؟ 
- هل متتلك أرضية واضحة وما هي رهاناتها الكبرى؟ 

- ما هو حجمها وعمقها املجتمعي؟ 
- ما هو موقف األحزاب السياسية منها خصوصا التي تدعي الدميوقراطية واحلداثة؟ 

- ضد من تناضل وملن توجه خطابها؟ 
- ملاذا أفلت فجأة ولم تستطع االستمرارية؟

- ماهي منجزات هذه احلركة؟ 
- ماهي مخاطرها ومهدداتها؟ 

- ملاذا انسحبت جماعة العدل واإلحسان؟ 
- ماهي طبيعة بنية هذه احلركة؟ 
- ثم كيف تعاملت الدولة معها؟ 

االجتماعية  الظواهر  أن  ذال��ك  األسئلة،  هذه  لإلجابة عن  بالغة  يجد صعوبة  الباحث  إن 
والسياسية ال تقع وفق منطق واضح ومضبوط وبالتالي يبقى التحدي األكبر هو، كيفية حتويل 

هذا املنطق إلى معرفة علمية مقنعة؟ 
لكن رغم هذه الصعوبة املنهجية، فإننا سنحاول تقدمي بعض اإليضاحات القابلة للنقاش 
والنقاش املضاد، فإذا ما نظرنا إلى خصائص احلركات االجتماعية املذكورة سابقا )وعي الذات، 
هوية دفاعية وهجومية، حتديد العدو، القدرة على إدارة الصراع وامتالك اخلطاب( فإننا نؤكد أن 
هناك صعوبة في اعتبار حركة 20 فبراير حركة اجتماعية، وذالك بالنظر إلى افتقادها لشروط » 
احلركة االجتماعية » كما نشأت في الدول الغربية، ال أحد يخالفها الرأي إن قلنا بأن حركة 
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20 فبراير ولدت في عالم افتراضي على شبكة االنترنيت واملواقع االجتماعية التواصلية منذً 12 

فبرايرً 2011 إلى أن أصبحت فاعال حقيقيا على أرض الواقع ورافعة لرزمانة من املطالب والشعارات 
السياسية واإلجتماعية تروم تفكيك األسس السلطوية للدولة املغربية وتعويضها بأسس أكثر 
انفتاحا وأكثر ليبرالية، كما ال ميكن ألي أحد أن ينكر الدينامية التي خلقتها هذه احلركة في 
النسق السياسي واالجتماعي باملغرب، إذ سحبت البساط من حتت أقدام األحزاب السياسية 
املغربية بسبب اجلدية واجلرأة واإلحلاحية التي صاحبت مطالب هذه احلركة، ذالك آن الدولة 
اقتنعت مع هذه احلركة أن النقاشات العمومية حول اإلصالحات الدستورية والسياسية هذه املرة 
لن تكون ال تقنية وال شكلية ولن تكون فقط بني الدولة واألحزاب السياسية، بل سيتوسطهما 
فاعال جديدا وجديا سيفرض نفسه بقوة رغم احملاوالت التي قامت بها مجموعة من األحزاب 
السياسية للتقليل من قوة هذه احلركة وجتريدها من العمق االجتماعي الذي أصبحت تتمتع به 
تدريجيا خصوصا وسط العديد من الفئات املقهورة واحملرومة واملهمشة... إن حركة 20 فبراير 
التي كانت متارسها األحزاب السياسية  املقننة  الوساطة والوصاية  كسرت جدار اخلوف وعهد 

على املجتمع املغربي خصوصا في ملفات اإلصالح الدستوري والسياسي. 
املفاجئ  الصعود  فهم  ميكن  ال  ألن��ه  اإلقليمي  احمليط  من  استفادت  احلركة  ه��ذه  أن  أكيد 
إلى  البعض منه  إل��ى ما ك��ان يجري من ح��راك شعبي أدى  واملتنامي واجل��دي دون االلتفات 
قبل  حتى  سارية  كانت  داخلية  ومتوجات  ديناميات  وم��ن  ومتسلطة،  مستبدة  أنظمة  إسقاط 
أعطت  التي  الكبرى  ال��ف��رص  م��ن  العديد  إل��ى  باإلضافة  ه��ذا  العربي،  الربيع  فصول  ان���دالع 
للثقة  املواطن املغربي  فقدان  في  باخلصوص  تتجلى  للحركة مشروعية سوسيولوجية وسياسية 
في األحزاب السياسية طيلة قرنا من الزمن، وفي متزق العالقات االجتماعية خصوصا بعدما 
احلاد في مؤشرات  النزول  السياسي بسبب  والفعل  السياسة  املشترك موت  وعينا  إلى  تسرب 
املواطن املغربي  20 فبراير أعادت اإلعتبار للفعل املدني والسياسي وبدأ  املواطنة، لكن حركة 
يخرج من دائرته السلبية والشاردة إلى وضعية أكثر حركية وأكثر تفاعال مع احلياة السياسية 

واملدنية، وعادت السياسة لتحتل مساحات كبرى داخل الفضاء العام. 
 لكن هذه احلركة أصبحت تفقد قوتها تدريجيا إلى أن حتولت إلى مجرد حركة احتجاجية 
وفلسفة  بنية  تراجع  إن  املغربية،  للدولة  تهديد  أدن��ى  يشكل  يعد  لم  اجتماعي  إلى شبح  ثم 



���

 

الثورات )من جراء عدم قدرة الشعوب الثائرة على إنتاج البديل واخلروج من عنق الزجاجة، 
إصدار  عبر  وح��ذر شديدين  بذكاء  املغربية  الدولة  وتعامل  وس��وري��ا...(  ليبيا  تونس،  مصر، 
العدالة والتنمية  دستور جديد وما تضمنه من حقوق وحريات كمية ونوعية، ووصول حزب 
إلى السلطة... باإلضافة إلى مخرجات عديدة أدت كلها إلى إضعاف مشروعية وبنية حركة 

20 فبراير.

كتابة  إستطاعت  هل  احلركة،  لهذه  احلقيقية  املنجزات  عن  نتساءل  أن  لنا  يحق  وبالتالي 
التاريخ؟ هل حققت احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية؟ هل حاربت الفساد واملفسدين؟ هل 

فككت البنيات السلطوية؟ لكن كيف دبرت وتدبر الدولة األفعال االحتجاجية؟ 
إننا في املغرب ال زلنا ال نتوفر حلد الساعة على مختبرات ومعاهد لرصد وتتبع وتقييم وتدبير 
املخاطر والتهديدات العمومية بغية اتخاذ تدابير وقائية واحتياطية، ذالك أن استشراء مخاطر 
الفساد، انتشار الفكر االنفصالي، التهديدات اإلرهابية، الفقر، عدم تكافئ الفرص االجتماعية 
واملادية وغلبة األسس السلطوية على الدميوقراطية... كلها عوامل مهددة لالستقرار االجتماعي 
والسياسي، وبالتالي فاملقاربة األمنية تبقى لوحدها غير كافية للحد من هذه املخاطر املتزايدة، 
بل يجب االنتباه إلى تعدد املقاربات واملناهج والرؤى، في املغرب ال زالت الدراسات األمنية 
security studies لم تراكم بعد تراكما معرفيا وعلميا قادرا على تأطير املخاطر من جميع النواحي، 

ذلك أن هذه الدراسات في الغرب أصبحت تدمج البعد الدميوقراطي كإحدى الدعامات القوية 
واملخاطر  التهديدات  مواجهة مصادر  في  السياسي  واالستقرار  االجتماعي  االندماج  لتحقيق 

العمومية.   
في ظل غياب محاورين ووسطاء سياسيني واجتماعيني، فإن املواجهة تظل مباشرة ومفتوحة 
على جميع االحتماالت بني احملتجني والقوا ت العمومية، ذالك أن هذه األخيرة ليست هي 
احملاور الطبيعي للمحتجني، فالسلطات العمومية يقع على عاتقها حماية النظام العام ضد كل 
االعتداءات والتهديدات املادية والعنيفة وليس التحاور مع احلركات االحتجاجية، إن الوساطة 
االجتماعية تفترض بالضرورة تأطير الفعل االحتجاجي من خالل مجموعة من الشروط واألبعاد 
تتراوح بني اإلنساني، األمني، النفسي، السوسيولوجي، السياسي، القانوني والتنظيمي... 
أن تغليب احلل األمني وتغييب  إلى  إذ يجب االنتباه  أمنية محضة،  زاوي��ة  وليس فقط وفق 
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احللول املجاورة هو مضيعة للوقت، إذ من الضروري التفكير في بلورة سياسات عمومية أكثر 
عدالة وأكثر شعبية وأكثر جناعة وفاعلية والرهان على حتقيق الدميوقراطية. 

عادية  ممارسة  وأصبحت  اليومية  حياتنا  من  ج��زءا  أصبحت  االحتجاج  ثقافة  أن  شك  ال 
وتقليدا يوميا كما نشتري اجلرائد كل صباح أو كما نصطحب أطفالنا إلى املدارس، وبالتالي 
فإن تدبير هذه االحتجاجات يتطلب مقاربات متعددة ومناهج أكثر جناعة وفعالية، واالبتعاد 
عن صنع احللول في املكاتب األمنية واخلاصة، ذالك أن االنفتاح على اجلامعة ومعاهد البحث 
تهميش  في  االستمرار  أن  ذال��ك  وق��ت مضى،  أي  من  أكثر  ملحة  أصبحت ض��رورة  العلمي 
اجلامعة ومختلف مصادر ومؤسسات البحث العلمي سيزيد من محنة الدولة املغربية ال سيما 
تعقيدا  أكثر  بل  ومرئية،  تقليدية  تعد  لم  العمومية  والتهديدات  املخاطر  ومصادر  طبيعة  وأن 
وخطورة، إذ انتقلنا من التهديدات املادية إلى تهديدات نوعية مثل الفكر اإلرهابي، التهديدات 
االلكترونية، اجلرائم العابرة للحدود، جرائم األموال، االجتار في البشر... وبالتالي فان تنامي 
مصادر التهديدات أصبح يتطلب باملقابل االعتماد على إستراتيجية واضحة ومتعددة األبعاد. 

الئحة املراجع املعتمدة: 
- Alain Touraine: production de la société ,1973 Paris, seuil 
- : pouvons nous vivre ensemble égaux et différents ? 1979 
-  : Un nouveau paradigme pour comprendre le monde d’aujourd’hui  2005.
- Jurgen habermas: structural transformation of the public sphere, 1961 
- Bourdieu pierre: pour un savoir engagé, le monde diplomatique février, 2002 
- Giddens Anthony: modernity and self - identity: self and society in the late modernity âge, London, new York, routledge 

1991 
- أحمد السوسي: في الثورة واالنتقال والتأسيس، تونس 2013 .

- املومني ندير: أعمال Jurgen habermas ومجال السياسات العمومية، مجلة أبحاث، العدد56، 2004 
- نبيل األندلسي: 20 فبراير، قراءة في مسار فكرة » فايسبوكية« حتولت إلى حركة فاعلة ومؤثر، مجلة وجهة نظر، العدد 55ً ، 2013.
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الظاهرة الحزبية بالمغرب: دراسة يف مسارات النشأة والتطور والتحول
حالة االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية

< ذ الحسين أعبوشي

أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة- جامعة القاضي عياض مراكش

ظل االنشغال باملكون احلزبي كموضوع للمعرفة العلمية محدودا، خصوصا خالل العقود 
العربية، حيث ظل  البالد  على  دون حتفظ  تعميمه  ميكن  احلكم  وه��ذا  املغرب،  في  األخيرة 
االنشغال العلمي منكبا على نظمه السياسية في شموليتها وفي كليتها، مما يدفعنا إلى التساؤل 
عن أسباب ندرة الدراسات واألبحاث حول الظاهرة احلزبية خصوصا في احلالة املغربية. هل 
يرجع ذلك إلى الوعي بعدم مركزية دورها في النظام السياسي وحدود فعاليتها وضعف قدرتها 
على الفعل في احلياة السياسية؟ أم يرجع ذلك إلى طبيعة النظام املغربي القائم باألساس على 

وجود ملكية سائدة وحاكمة؟ 
فاحلاصل أن جل الدراسات حول النظام السياسي املغربي، أما أنها تبدأ بامللكية كموضوع 
مركزي لها (1)، خصوصا إمارة املؤمنني (2)، والفصل التاسع عشر من الدستور(3)، أو تنتهي إليها 
إذا كان منطلق الدراسة هو مؤسسة من املؤسسات الدستورية األخرى كالبرملان، أو احلكومة(4) 
حيث أصبح امللك واملؤسسة امللكية املوضوع املركزي في الدراسات السياسية، وغدا كل شيء 

يفسر بالعودة إلى السلطات السياسية والدينية للملك الدستوري وألمير املؤمنني (5).

1  - Jaques Robert, la monarchie marocaine, Paris, LGDJ, 1963.
2  - محمد معتصم، التطور التقليدي للقانون الدستوري املغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، كلية احلقوق، الدار البيضاء 1988.

3  - ينص الفصل التاسع عشر من الدستور الغربي على أن » امللك أمير املؤمنني واملمثل األسمى لألمة ورمز وحدتها وحامي حمى الدين، والساهر األمني على احترام 
الدستور واملؤسسات الدستورية.

4  - أنظر بهذا الصدد: 
 NACIRI (K), le Droit politique dans l’ordonnancement constitutionnel, essai d’interprétation du système de gouvernement 
au Maroc , thèse.d’Etat, Paris II 1984.
 MAKHOUKHI (A), le parlement marocain à l’éprouve de la tradition, Thèse d’Etat Faculté de droit, Marrakech, 1990.
AGNOUCHE (A), contribution à l’étude des stratégies de légitimation du pouvoir autour de l’institution califienne, le Maroc 
musulman des Idrissides à nos jours, thèse d’Etat Casablanca, 1985.

5  - واملالحظ في هذا السياق أن العديد من خالصات األبحاث العلمية حول امللكية، يوظفها اخلطاب امللكي في إستراتيجيته السياسية الهادفة إلى البناء واحلفاظ 
وجتديد مشروعيته السياسية، فهل يسعفنا هذا اإلفراط باالنشغال العلمي بامللكية إلى القول بأن علم السياسة في املغرب هو علم املؤسسة امللكية وعلم إمارة املؤمنني؟.
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إذا كانت دراسة األحزاب السياسية في شموليتها لها أهميتها املنهجية، من منطلق أنها متكن 
من الوقوف على السلوك السياسي للفاعلني واالستراتيجيات املتعارضة التي اتبعتها في بناءها 
ملشروعيتها واحملافظة عليها، فان املقاربة املبنية على دراسة حالة حزب معني تتيح إمكانيات 
معرفية هامة للفهم والتفسير أمام الباحث، فمن خالل تتبع مسار حزب سياسي من حيث 
نشأته وتطوره وتفاعله مع باقي البنيات السياسية، ميكن من إيجاد مداخل لتفسير مدى فعالية 
املكون احلزبي ومهامه على املستوى املؤسساتي) العمل داخل املؤسسات البرملانية خصوصا(، 
في  )املساهمة  السياسي  املستوى  وعلى  والتوعية(  والتأطير  املجتمعي)التنشئة  املستوى  وعلى 

البناء الدميقراطي(. 
 ولتحقيق هذا املسعى املعرفي وقع االختيار على حزب االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
وهذا االختيار، الذي نؤكد منذ البدء بأنه ليس اعتباطيا، يطرح منهجيا سؤالني، ملاذا االحتاد 
االشتراكي للقوات الشعبية كحالة للدراسة؟ وما هو اإلطار النظري واملفاهيمي لهذه الدراسة 

التي تراهن في مقاربتها على دراسة حالة حزب معني؟ 
العديد من  إلى  والبحث  بالدراسة   تعود أهمية اختيار االحتاد االشتراكي كنموذج جديد 

العناصر ميكن إجمالها فيما يلي: 
- يعد حزب االحتاد االشتراكي من بني أهم أحزاب احلركة الوطنية، ويشكل معادلة ضرورية 
ورئيسية في النظام السياسي املغربي حيث طبع احلياة السياسية املغربية منذ انشقاقه عن حزب 
االستقالل سنة 1959 كاحتاد وطني للقوات الشعبية، وخصوصا بعد املؤمتر االستثنائي للحزب 

لسنة 1975 والذي غير فيه خطه السياسي واالديولوجي. 
االشتراكية  األح���زاب  م��ن  العديد  بتجارب  مقارنة  باخلصوبة  احل��زب  ه��ذا  جتربة  متيزت   -
اليسارية، سواء على مستوى املغرب أو على مستوى البالد العربية حيث كان احلزب في خط 
وانشقاقاته حيث  أزماته  رغم  االستمرارية  على  بقدرته  متيز  امللكية، كما  مع  املباشر  املواجهة 

استطاع في حلظات من تاريخه أن يحقق اجلماهيرية.
- كان حزب االحتاد االشتراكي طرفا أساسيا في الصراع مع الفاعل السياسي املركزي)امللكية(، 
وهو صراع أخذ في حلظات من تاريخ احلياة السياسة املغربية أبعادا عنيفة (1)، وهذا الصراع دفع 

1  - نحيل هنا إلى ما تعرض له عادة احلزب وزعماؤه من اعتقاالت واغتياالت ال زالت األبحاث اجلنائية قائمة بصددها إلى اآلن.
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االحتاد االشتراكي إلى محاولة التأقلم مع املتغيرات املجتمعية ومحاولة تطوير وتكييف تنظيمه 
وأفكاره مع متطلبات وممكنات الواقع، فاحلزب انتقل من اختيارات ثورية جذرية إلى االختيار 
الدميقراطي واملشاركة وممارسة املعارضة من داخل املؤسسات، إلى املصاحلة مع امللكية واملشاركة 

إلى جانبها في ممارسة السلطة عبر األداة احلكومية. 
القرن  - تكمن أهمية اختيار هذا احلزب فيما شهده املغرب خالل السنوات األخيرة من 
وص��ول حزب  في  متثل  حت��ول سياسي،  من  الثالثة،  األلفية  لبداية  األول��ى  والسنوات  املاضي 
ظل ملدة أربعني سنة داخل املعارضة إلى موقع املشاركة في ممارسة السلطة في سياق » تناوب 
سياسي« لسنة 1998 اختلفت الدراسات واألبحاث واملواقف حول حتديد طبيعته. أهمية هذا 

التناوب بالنسبة للحزب موضوع الدراسة ميكن رصدها من خالل عنصرين:
- عنصر معرفي، ذلك أن هذه التجربة متكن الباحث والدارس من مقارنة بنية احلزب من 

موقعني موقع املعارضة وموقع املشاركة في العمل احلكومي.
الباحث من  العمل احلكومي متكن  الثاني، في أن حلظة املشاركة في  العنصر  - يتلخص 
إمكانيات التحقق من العديد من الفرضيات املرتبطة بقدرة املكون احلزبي في التجربة املغربية 
التي ينادي بها، عندما كان ميارس العمل السياسي من  من أجرأة تصوراته وأفكاره وبرامجه 
إدراك  السياسي من  احل��زب  ق��درة  ثمة  ممارستها، ومن  وملا أصبح مشاركا في  السلطة،  خ��ارج 
احلدود الفاصلة بني التفكير واملمارسة السياسية من خالل منطقني، منطق املعارضة ومنطق 

السلطة واملؤسسات.
 تروم هذه الورقة، حتليل التمفصالت القائمة واحملتملة بني حزب االحتاد االشتراكي وبني 
احلزب  هذا  عرفها  التي  التنظيمية  املتغيرات  تتبع  خالل  من  واالجتماعي  السياسي  محيطه 
العالقة  بالتالي  وحتليل  السياسي.  وسلوكه  ومواقفه  وإيديولوجيته  هياكله  مستوى  على  سواء 
التفاعلية لهذا املكون احلزبي مع التحوالت القانونية السياسية للنظام السياسي ومدى انعكاس 
هذه التحوالت على بنيته الداخلية، وحتليل تأثير هذا التفاعل في مسار التحول املنشود نحو 

الدميقراطية.
ولتحقيق هذا املسعى سنحاول في العنصر األول من هذا العمل الوقوف على جدلية نشأة 
وتطور االحت��اد االشتراكي من منطلق أن ظ��روف وسياق هذا احل��زب سوف ترهن تطوره، وفي 
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عنصر ثان سأثقف على التطور الذي عرفه احلزب خصوصا على مستوى مشروعه اإليديولوجي 
الثالث فسأعمل من خالله  العنصر  التنظيمية وعلى مستوى خطه السياسي. أما في  وبنيته 
على حتليل التحول السياسي الذي انتقل في سياقه احلزب من املشاركة في املؤسسات التمثيلية 
ومكانة  دور  على  التحول  هذا  انعكاسات  وكذلك حتليل  احلكومي،  العمل  في  املشاركة  إلى 

احلزب داخل املجتمع. 
العنرص األول: النأشة والتأسيس 

مير احلزب السياسي بدورة حياة ) cycle de vie(،يجتاز فيها التنظيم مراحل وحلظات تكون 
املراحل  ه��ذه  وأه��م  السياسية  مواقفه  وعلى  التنظيمية  وبنيته  هويته  على  ق��وي  تأثير  موضوع 

واللحظات هي الوالدة، التأسيس والترخيص للحزب،و الولوج للمؤسسات التمثيلية.
على هذا األساس، ستشكل هذه اللحظة من الدراسة محاولة للوقوف على جوانب مهمة 
من الدينامية الداخلية لالحتاد االشتراكي، من خالل دراسة تفاعالت نشأته ومنوه ومدى تأثير 
هذه الِنشأة والنمو على املشهد احلزبي وعلى بنياته التنظيمية وعلى هويته اإليديولوجية، ومدى 
النظام السياسي. لتحقيق هذا املسعى سأتناول في  التنظيم مع توجهات وطبيعة  تفاعل هذا 
هذا اجلزء من الدراسة عنصران، العنصر األول يتمحور حول أصول االحتاد االشتراكي للقوات 

.)II( أما العنصر الثاني سأركز فيه على دينامكية التأسيس )I(الشعبية
I- أصول االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية.

يجد االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية الذي نشأ كاحتاد وطني، أصوله في احلركة الوطنية، 
كحركة مقاومة )أوال( وفي تناقضات هذه احلركة التي شكل حزب االستقالل مكونا أساسيا 

من مكوناتها ) ثانيا(.
أوال: األصول الوطنية لالحتاد االشتراكي.

احلزبية  فالظاهرة  الوطنية،  احلركة  إل��ى  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االحت��اد  أص��ول  تعود 
ككل باملغرب ارتبطت بحركة املطالبة باالستقالل وطرد االستعمار واسترجاع الوحدة الترابية 

والسيادة(1).
 ال تستقيم معرفيا مقاربة املكونات احلزبية في احلالة املغربية بدون استحضار هذا األصل 
1  - EL Benna A, Naissance et développement de la gauche marocaine issue du mouvement national : cas de l’Union Socialis--
tes des Forces populaires, Thèse Doctorat au droit public, Sciences Politiques. Facultés du Sciences Juridiques, économiques 
et sociales Rabat , 407 P.1980
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تنشأ  لم  السياسية  التنظيمات  فهذه  وتطورها،  نشأتها  مبحددات  املرتبط  والتاريخي،  الثقافي 
على غرار مثيلتها في التجارب الغربية كحاجة مؤسساتية مرتبطة باملؤسسة البرملانية والتمثيلية 
السياسية، كما أنها لم تنشأ كمطلب لفئة أو طبقة اجتماعية، أو كضرورة ملواجهة سلطة أو نظام 
سياسي قائم وطرح بديل له، بل نشأت في فترة االستعمار الفرنسي، وميكن الوقوف على ثالثة 

عناصر رئيسية ارتبط بها احلزب السياسي املغربي:
- االستعمار الفرنسي الذي لم يكن يعترف بأي شكل من أشكال املمارسة السياسية عبر 

االنتخابات.
- بروز نخبة سياسية تطالب بحقوق وحريات الشعب وكان مطلبها الرئيسي هو احلق في 

االستقالل واستعادة السيادة الوطنية.
وقد اقترن هذا املطلب بإجماع هذه النخبة حول امللكية، وحول مكانتها الدينية(1)، ولعل 

هذا ما يفسر أن مطلب عودة امللك من املنفى كانت سابقة على مطلب االستقالل(2).
مما  السياسية،  النخبة  هذه  توجهات  على  العربية  والقومية  الوطني  التحرر  -تأثير حركات 
جعل »إيديولوجية الوطنية« عنصرا موحدا لهذه النخبة رغم اختالف مشاربها واعدد مسارات 

تكوينها واختالف توجهاتها.
توضح هذه العناصر، أن اخلاصية األساسية التأسيسية للظاهرة احلزبية باملغرب هي املطالبة 

باالستقالل (3)، وهذه اخلاصية سوف حتدد بنية ووظيفة احلزب السياسي خالل نشأته..
نشأة  أص��ول  على  يقف  وال��ذي  التاريخية  اللحظة  املدخل،  لهذا  املنهجية  األهمية  تكمن 
األحزاب السياسية، إذ أن هذه األصول تسعف الباحث لتفسير العديد من املواقف السياسية 
لهذه األحزاب في سياق تفاعلها مع النظام السياسي، وتصوراتها لبناء الدولة الوطنية وطبيعة 
املؤسسات السياسية لهذه الدولة(4)، وملكانة امللكية في إطارها، بعبارة أخرى أن هذه األصول 
الوطنية سترهن لعقود طويلة أدوار، واستراتيجيات، ومتوقع األحزاب السياسية خصوصا خالل 
املرحلة احلاسمة واملفصلية في تاريخ املغرب املستقل وهي مرحلة متتد من ) 1956 إلى 1962( 

1  - هذا ما يفسر مراهنة احلركة الوطنية على امللكية كمركز للوحدة الوطنية، حيث أجمعت على مشروعية سلطتها وزعامتها الدينية.
2  - أمالكي محمد، الدميقراطية داخل األحزاب وفي ما بينها في املغرب: حزبا االستقالل واالحتاد االشتراكي منوذجا، في الدميقراطية داخل األحزاب في البلدان 

العربية، حترير على خلفية الكواري، بيروت) مركز دراسات الوحدة العربية، 2004.
3  - ROZETTE ( R), les partis politiques marocains, Paris, A. Colin, 1955, 401 P.
4  -REGNIES, ( J .J), Monarchie et forces politiques au Maroc, in, introduction  à L’Afrique du Nord contemporaine, CRESM, 
CNRS 1975.P.355.
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والتي ستعرف انشقاق االحتاد الوطني للقوات الشعبية من داخل حزب االستقالل.
ثانيا-تناقضات حزب االستقالل وانشقاق االحتاد الوطني.

 مباشرة بعد حصول املغرب على االستقالل، بدأت القوى السياسية تطرح األسئلة التي 
كانت مغيبة خالل مرحلة مقاومة االستعمار، حيث متيزت املرحلة االنتقالية املمتدة من 1956 
إلى 1962 بالصراع حول السلطة السياسية وحول التحكم في أجهزة الدولة، بني قوتني أساسيتني 

كانتا رمز الوطنية ومؤهلة إلدارة الشأن العام هما امللكية وحزب االستقالل.
أن��ه في مقابل  بعد االستقالل،  ما  السياسي ملغرب  الصراع  ه��ذا  ق��راءة  يتضح من خ��الل 
محاولة امللكية حتييد وتهميش األحزاب السياسية في سياق تصور واضح لطبيعة احلكم الذي 
يجب أن تأسس عليه الدولة الوطنية، افتقر حزب االستقالل ملشروع سياسي ومجتمعي واضح 
املعالم حول طبيعة احلكم وطبيعة السلطة السياسية، حيث ظلت القيادة املهيمنة على القرار 
داخل حزب االستقالل مترددة في اتخاذ موقف واضح ومنسجم حول طبيعة السلطة امللكية 
السائدة، وموقفا واضحا من السياسات العامة املتبعة منذ االستقالل، بل أصبح واضحا أن 
القرار داخل احل��زب، هو لعب دور احلزب  سقف طموح اجلناح احملافظ واملهيمن على مصادر 
األغلبي واملسيطر في إطار ملكية برملانية، وهذا الطموح كان مرفوضا من طرف اجلناح اليساري 

داخل احلزب والذي تزعمه) محمد البصري وعبد الله إبراهيم، املهدي بن بركة(.
الوطنية ومقاومة  إي��دي��ول��وج��ي��ة  م��ن  ومت��اس��ك��ه  ق��وت��ه  ق��د استمد  ك��ان ح��زب االس��ت��ق��الل  إذا 
االستعمار، فإنه بزاول هذا العنصر املوحد واخلطر املشترك (1)، برزت تناقضاته الداخلية خصوصا 
أن احلزب لم يكن يشكل تنظيما موحدا في توجهاته وفي الهوية الفكرية لنخبه، بل تتقاطع 
بداخله العديد من التيارات املتعارضة واملتناقضة، التيار اليميني احملافظ، وتيار املقاومة وجيش 
التحرير، والتيار النقابي، والتيار السياسي وقد عرفت هذه التيارات تعارضا كبيرا في مواقفها 

(2) وسلوكالتها السياسية.

ع��ن ح��زب االستقالل  االنشقاق  إع��الن  إل��ى  التناقضات  ه��ذه  تقود  أن  الطبيعي  م��ن  ك��ان 
وتأسيس حزب االحتاد الوطني للقوات الشعبية في شتنبر 1959 (3).

1  - محاولة التيار النقابي تأزمي عمل حكومة أحمد بال فريج التي هيمن فيها التيار احملافظ داخل حزب االستقالل، من خالل دعوة االحتاد املغربي للشغل إلضرابات 
متتالية خالل صيف 1958.

2  - انسحاب احملجوب بن الصديق والطيب بوعزة من اللجنة السياسية حلزب االستقالل في مايو 1958.
3  - في 25 يناير 1959 قام املهدي بن بركة بعد انسحابه عن اللجنة التنفيذية حلزب االستقالل في نونبر 1958 بتأسيس« اجلامعات احلرة حلزب االستقالل« والذي 
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نخلص إلى أن األصول التكوينية لالحتاد االشتراكي للقوات الشعبية الذي تأسس منذ 1959 
كاحتاد وطني للقوات الشعبية، تعود للحركة الوطنية ولتناقضاتها الداخلية التي فجرتها األسئلة 
الكبرى التي ظلت غير مفكر فيها لدى النخبة قبل 1956، خصوصا األسئلة املرتبطة بطبيعة 
الدولة الوطنية وطبيعة السلطة السياسية ملغرب ما بعد االستقالل، وإشكالية الدميقراطية وهي 

إشكاليات وأسئلة حاول االحتاد الوطني منذ تأسيس بلورة تصور بصددها.
II- دينامية التأسيس.

 حتكمت في دينامية تأسيس االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية كاحتاد وطني حلظتان:
حلظة تعايش قصيرة مع امللكية كان لها انعكاس على البنية التنظيمية واإليديولوجية للحزب 

)أوال(، وحلظة االنتقال إلى املواجهة التي دفعت احلزب نحو املواقف اجلذرية ) ثانيا(.
أوال: حلظة التعايش. 

راهن االحتاد الوطني للقوات الشعبية خالل مرحلة التأسيس، نظرا لتواجد أطره باحلكومة 
ركز  بل  معها،  صريحة  مواجهة  في  الدخول  وجتنب   ،(1) امللكية  مع  التعايش  على  الرابعة، 
باألساس على محاولة إيجاد وبلورة تصور مجتمعي بديل وإطار تنظيمي يعيد األمل للقوات 
الشعبية ) العمال، الفالحني، املثقفني...(. إال أن حلظة التعايش لم تستمر إذ انتقل احلزب 

ملرحلة املواجهة والعارضة القوية للنظام السياسي.
من خالل أهداف وتوجهات احلزب وبنيته التنظيمية ميكن الوقوف على ثالثة مالحظات 

أساسية:
اإليديولوجية  اجل��وان��ب  على  ال��وق��وف   ،(2) الوطني  لالحتاد  التأسيسي  امليثاق  جتنب  أوال: 
التيار اليساري داخل حزب  واملنطلقات املذهبية، بل ركز على أهداف عامة كان يدافع عنها 
االستقالل، وقد شكلت هذه األهداف أساس البرنامج الذي بلورته حكومة عبد الله إبراهيم، 
االجتماعية،  والعدالة  االقتصادي،  والتحرر  الترابية،  الوحدة  ولتحقيق  االستقالل،  لتوطيد 

واإلصالح الزراعي وسياسة التصنيع والتأميم(3).
عقد مجلسه الوطني في أبريل 1989 وفي شتنبر 1959 مت حتويل هذا التنظيم إلى االحتاد الوطني للقوات الشعبية. 

1 DJAZIRI ( M), La problématique partisane dans le système politique du Maghreb, recherche des études comparatives, 
annuaire de l’Afrique du nord 1995, Paris, CNRS, éditions : 423-450.

2  - انظر النص الكامل للميثاق التأسيسي لالحتاد الوطني للقوات الشعبية ضمن منشورات االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية:
» من االحتاد الوطني إلى االحتاد االشتراكي 1959-1975 منشورات االحتاد االشتراكي، مطبعة دار النشر املغربية الدار البيضاء ص 16-15.

3 - من االحتاد الوطني إلى االحتاد االشتراكي، منشورات االحتاد االشتراكي: مصدر سابق ذكره ص 16.
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ثانيا: كما أن احلزب خالل مرحلة التأسيس جتنب حتديد طبيعة النظام السياسي وطبيعة 
سلطة امللك السياسية، ومتيز خطاب احلزب على هذا املستوى بنوع من االعتدال سواء على 
مستوى اخلطاب السياسي، أو على مستوى املواقف، فاحلزب ركز باألساس على ضرورة« إقامة 
دميقراطية واقعية في دائرة ملكية دستورية حتت رعاية صاحب اجلاللة امللك محمد اخلامس«.

عدم  هو  الوطني،  لالحتاد  التنظيمية  البنية  بصدد  إبداءها  ميكن  التي  املالحظة  أما  ثالثا: 
تعيني أو انتخاب كاتب عام أو مسئول عن احلزب، حيث تولى إدارة االحتاد قيادة(1) جماعية« 
الكتابة العامة«، مع توزيع األدوار بني أعضاءها، وما يفسر هذا التوجيه هو رفض إعادة إنتاج 
البنية التنظيمية حلزب االستقالل القائمة على املركزية) اللجنة التنظيمية باإلضافة إلى نظام 

املفتشني(.
واملالحظ في هذه القيادة اجلماعية أنها مكونة من أطراف متعددة، ولها تصورات مختلفة بل 

متناقضة(2)، مما جعل من احلركة االحتادية منذ انطالقها عرضة للصراعات الداخلية.
 ثانيا-حلظة املواجهة والتوجه اجلدري للحزب

حلظة تعايش هذه لم تدم طويال، فرغم تزكية امللك حلكومة عبد الله إبراهيم بعد تأسيس 
االحتاد الوطني للقوات الشعبية، ورغم حيطة هذا األخير وجتنبه خصوصا على مستوى اخلطاب 
الدخول في مواجهة مباشرة مع امللكية، فإن هذه األخيرة انتهجت سلوكا متناقضا وعنيفا جتاه 

احلركة االحتادية وميكن رصد هذا السلوك من خالل العناصر التالية:
للقوات  الوطني  السياسية في صفوف حزب االحتاد  انتقلت االعتقاالت   1960 منذ دجنبر 
الشعبية بتهم متعددة كاملس بكرامة امللك(3)، والتآمر ضد النظام واستهداف حياة ولي العهد(4) 
ولقد ترتب عن هذه االعتقاالت العديد من اإلضرابات للتعبير عن رفض تضييق اخلناق على 

أعضاء املقاومة وجيش التحرير املنتمني للحزب(5).
1  - محمد البصري كاتب مكلف بالشؤون السياسية عبد الرحمن اليوسفي مكلف بالشؤون الصحفية املهدي بن بركة كاتب مكلف بالشؤون التنظيمية إلخ باإلضافة 

إلى محمد البصري وعبد الهادي بوطالب وأحمد بن سودة، عبد الله الصنهاجي، ومحمد عبد الرزاق واحلسني أحجبي والتهامي الوزاني، واملختار محمد حجي.
2  - السياسيون املنشقون عن حزب االستقالل.

- نقابة االحتاد املغربي للشغل
- املقاومة وجيش التحرير

- منشقون عن حزب الشورى واالستقالل وحزب احلركة الشعبية.
3  اعتقال مدير جريد التحرير محمد البصري ورئيس حتريرها عبد الرحمان اليوسفي حيث أثارت هذه اجلريدة مسؤولية احلكومة أمام الشعب وليس أمام امللك.

4  في 14 دجنبر 1960 مت اإلعالن عن مؤامرة ضد النظام امللكي باملوازاة مع ذلك انطلقت سلسلة من االعتقاالت في صفوف االحتاد الوطني.
5  أحيل هنا على التمرد الذي عرفته مدينة بني مالل كرد فعل عن اعتقال أعضاء املقاومة، ولقد اتهم عبد الله إبراهيم بالوقوف وراء أحداث بني مالل في مارس 

1960. انظر:
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هكذا اتخذت العالقة بني امللك واالحتاد الوطني منحى تنازعي، صراعي وإقصائي، وميكن 
الوقوف على العديد من املظاهر التي توضح منحى املواجهة الذي اتخذه هذه العالقة بعد إقالة 
امللكي،  النظام  طبيعة  أكثر جذرية من  أصبحت  احل��زب  فمواقف  إبراهيم،  الله  عبد  حكومة 
بأن  يؤكدون  املقالة،  لتجربة احلكومة  تقييمهم  قادة احلزب وزعمائه في سياق  فتئ  ما  حيث 
البنيات  »اإلب��ق��اء على  هو  الرئيسي  إقطاعي« هدفه  تيوقراطي  »نظام  أم��ام  نفسه  وج��د  احل��زب 
التقليدية للمجتمع املغربي وإحيائها للحفاظ على امتيازات النظام القدمي وعرقلة مسلسل التطور 

والتقدم«(1).
وفي املنحى نفسه رفض احلزب املشاركة في مجلس الدستور الذي عينه محمد اخلامس، 
وأعاد املطالبة مبجلس تأسيسي منتخب بشكل دميقراطي إلعداد دستور يعرض على االستفتاء 
الشعبي، كما رفض احلضور إلى مراسيم انتقال العرش إلى امللك احلسن في 3 مارس 1962، 
وفي سياق مواقف املواجهة امتنع احلزب عن املشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي حاول 
احلسن الثاني إشراك كل األحزاب السياسية بها، كما دعا إلى مقاطعة املشاركة في االستفتاء 

على مشروع الدستور الذي أعده امللك. 
داخل هذا السياق املأزوم عقد احلزب مؤمتره الثاني مابني 25 و27 ماي 1962. ولقد عكس 
التي طبعت عالقة احلزب بامللك، ومن جهة  هذا املؤمتر من جهة حلظة املواجهة هذه بامتياز 
أخرى عكس جانب من الصراع الذي تفجر بني اجلناح النقابي للحزب وجناحه السياسي، 
نتيجة لالختالف حول طبيعة التعامل مع امللكية. وقد دفعت اختالف املصالح مكونات االحتاد 
وتشعبات التوازنات السياسية اجلناح النقابي إلى بلورة مواقف متعارضة مع املواقف الرسمية 
للحزب في محاولة لتحييد العمل النقابي وعزله عن التوازنات السياسية والقرارات احلزبية(2). 
بينما دفع اجتاه آخر داخل االحتاد الوطني إلى اختيار العمل املسلح لإلطاحة بالنظام امللكي، نظرا 

لعدم قناعته بعدم جدوى العمل السياسي، بينما ظل جتاه ثالث يؤمن بالنضال السياسي.

Waterbury (J), Le commandeur des croyants, Op.cit, P.240.
1  Palazzoli (C), Le Maroc politique de l’indépendance à 1973, Edition . Sindibad, 1974, P.248.

2  من جتليات هذا لصراع بني اجلناح النقابي واجلناح السياسي، طلب بعض االحتادات احمللية توقيف اإلضرابات التضامنية مع املعتقلني السياسيني بحجة عدم السقوط 
في االستفزاز. حيث دخل وزير الداخلية أحمد رضا كديرة في مفاوضات مع النقابة التابعة للحزب ومتكن من خاللها من إصدار بيان مشترك مع االحتاد املغربي للشغل 
إللغاء اإلضراب الذي كان مقرر ليوم 1961/6/19. انظر للمزيد من التوضيح حول هذه اجلوانب التاريخية: املوساوي العجالوي، من االحتاد الوطني إلى االحتاد 

االشتراكي 1959-1983 مطبعة الرباط 2002.
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يتضح من خالل ما تقدم أن االحتاد الوطني دخل في مواجهة مباشرة مع النظام امللكي من 
خالل املراهنة على اخليار االشتراكي الثوري، وهو اخليار الذي بلورته وثيقة » االختيار الثوري » 
للمهدي بن بركة وأكده احلزب في بيان لألمانة العامة بتاريخ 2 مايو 1963(1) وكذلك في اجتماع 
اللجنة املركزية بتاريخ 16 يوليوز من نفس السنة الذي اتخذت فيه قرار مقاطعة املشاركة في 

االنتخابات اجلماعية(2).
ال��ذي أعلن عليه احل��زب سيتم اإلع��الن عن » اكتشاف  ال��ث��وري  ه��ذا االختيار  في سياق 
مؤامرة كانت تهدف املس بنظام الدولة وقلب نظام احلكم« وباملوازاة مع هذا اإلعالن تعرض أطر 

ومناضلي احلزب العتقاالت جماعية متتالية(3).
ترتب عن حالة التوتر هذه بني االحتاد الوطني للقوات الشعبية إلى جانب األحزاب السياسية 
واختالل  االجتماعي(4)،  االحتجاج  ظاهرة  تنامي  امللكية،  وبني  الوطنية  احلركة  عن  املنبثقة 

التوازن املؤسساتي نتيجة النهيار األغلبية احلكومية في دورة مايو التشريعية(5).
كل هذه العناصر دفعت امللك إلى إعالن حالة االستثناء تطبيقا للفصل 35 من دستور 1962، 
أصبح  السياسيني(6)،  الفاعلني  بني  أزم��ة سياسية خانقة  بوجود  اعترافا  اإلع��الن  هذا  وشكل 
تدبيرها مستحيال باالعتماد على اآلليات والسلطات الدستورية العادية، مما اقتضى اللجوء إلى 
السلطات التي تخولها املادة 35 من الدستور للملك. بإعالن حالة االستثناء التي دامت خمس 
سنوات من 1965 إلى 1970 سوف يدخل االحتاد الوطني للقوات الشعبية مرحلة جمود، حيث 
أغلقت العديد من مكاتبه، وتعمقت الصراعات بني أجنحته(7)، فكان من الضروري إعادة النظر 
1  اعتبر هذا البيان » أن اخليار الثوري هو اخليار الوحيد إلقامة دميقراطية حقيقية » أنظر نص البيان: بيان إلى الشعب املغربي، األمانة العامة لالحتاد الوطني للقوات 

الشعبية 20 مايو 1963. 
2  تضمن بالغ اللجنة املركزية مبررات هذه املقاطعة والتأكيد على االختيار الثوري حيث أكد هذا البالغ: » إلى أن تصرفات احلكم املطلق بواسطة إدارته املركزية واحمللية 
وبواسطة عصابته يرمي في احلقيقة إلى فرض ديكتاتورية شاملة معتمدة على اإلرهاب والتعذيب واإلرتشاء... إن تصرفات احلكم املطلق وأعوانه تفيد عمليا وموضوعيا 
أن االحتاد الوطني للقوات الشعبية أصبح حزبا غير معترف به وترفض اإلدارة أن تتعامل معه على أساس منظمة سياسية معترف بها«. أنظر نص البالغ بوثائق االحتاد 

الوطني.
3  شملت هذه االعتقاالت 130 أطار من أطر احلزب من ضمنهم عبد الرحمان اليوسفي وعبد الرحيم بوعبيد، و5000 من مناضلني حسب اإلحصاءات احلزبية. 

 .86-A. Al Banna، naissance et développement …، op cit p 85 :أنظر للمزيد من التفاصيل
4  أحيل هنا على اخلصوص على أحداث الدار البيضاء بتاريخ 23 مارس 1965 حيث شهدت هذه املدينة خالل هذا اليوم مظاهرات شعبية صدتها قوات األمن 
واجليش، وعرفت سقوط العديد من الوفيات في صفوف املتظاهرين. شكلت هذه األحداث أول رد فعل للشارع املغربي على السياسات العامة املتبعة منذ االستقالل. 

.Palazzoli )c ( ، Le Maroc politique … ، op cit. p 184 أنظر
5  ترتب هذا االنهيار كنتيجة انسحاب احلركة الشعبية من جبهة الدفاع الدستورية التي كانت تشكل األغلبية الداعمة للحكومة.

6  Berrahou ( S), Les rapports entre le pouvoir et les partis politiques de l’opposition pendant la durée de l’état d’exception 
au Maroc 1965- 1975, Doctorat Montpellier.1986.
7  حاولت أجنحة احلزب جتاوز هذا االختالف بني أجنحته خصوصا بني اجلناح النقابي والسياسي، وذلك عبر إيجاد آليات سياسية لضبط اخلالف وتنظيميه للعودة 
باحلزب إلى واجهة العمل السياسي، حيث شكل احلزب مكتبا سياسيا في غشت 1967 تكون من كل من عبد الله إبراهيم )التيار النقابي( وعبد الرحيم بوعبيد 
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في التنظيم احلزبي ككل، وذلك لتجاوز حالة اجلمود هذه ولتجاوز العوائق التنظيمية واخللط 
اإليديولوجي الذي كرسته أجنحة احلزب املتعارضة بخصوص التعامل مع امللكية ومع الوضعية 

السياسية اجلديدة. وهذا ما سيحاول احلزب حتقيقه في مؤمتر استثنائي في سنة 1975.
العنرص الثاين: التطور- تطور البنية اإليديولوجية والسياسية والتنظيمية لإلحتاد 

االشرتاكي.
يحاول مقدم هذا البحث في هذه اللحظة من الدراسة، رصد تطور الدينامية الداخلية الذي 
عرفه حزب اإلحتاد االشتراكي خالل املرحلة التي تلت نشأته كاحتاد وطني للقوات الشعبية، 
خصوصا املرحلة املفصلية في تاريخ احلزب التي أسس لها املؤمتر االستثنائي بتاريخ 1975 على 

املستوى اإليديولوجي والسياسي والتنظيمي.
تكمن أهمية الوقوف على هذا التطور الذي عرفه احلزب لالعتبارات التالية: 

أهمية السياق العام املرتبط بالنظام السياسي ككل، فقد مر هذا األخير ما بني 1975 و1990 
مبرحلة انتقالية متيزت بفراغ سياسي، شعر فيها الفاعلون السياسيون بالشلل والعجز حيث ساد 
الشك في املبادئ واألشخاص وشرعية النظام، مما ترتب عنه بروز تناقضات سياسية واجتماعية 
انعكست على عمل املؤسسات وحدت من فعاليتها، وهي تناقضات أصبحت مصدرا ألزمات 

أخرى ميكن معاينتها في السلوك السياسي للفاعلني، امللكية واألحزاب السياسية. 
على مستوى املكون احلزبي، موضوع الدراسة، شكل املؤمتر االستثنائي لسنة 1975، والذي 
يوصف في أدبيات احلزب ووثائقه » مبؤمتر االنطالقة اجلديدة »، مرحلة تطور إن لم نقل مرحلة 
قطيعة مع املرحلة السابقة للحزب، حيث حاول التنظيم إعادة النظر في اختياراته اإلستراتيجية، 
سواء على مستوى اإليديولوجي والتنظيمي والسياسي، وذلك لتجاوز العوائق التي حالت دون 

جتدره ووحدة صفه. فهذا املؤمتر أسس إلطار حزبي بهوية وقيادة وهياكل واضحة.
العالقة  ه��ذه  عرفت  فقد  السياسي،  والنظام  احل��زب  بني  التفاعلية  العالقة  مستوى  على 
تطورا هاما، انتقل خاللها احلزب من اخلطاب اجلدري الرافض للمشروعية السياسية القائمة 
الدستورية وحول ضرورة  الشرعية  انتقاداته حول  أهم  تتمحور  إلى خطاب سياسي إصالحي 
اإلصالح. واألهم في هذا التطور هو قبول احلزب للمشاركة في املؤسسات التمثيلية في إطار 

)التيار السياسي(، ومن مهام هذا املكتب إعادة تنظيم احلزب وحتديد العالقة بني النقابة واحلزب
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إستراتيجية تربط بني اخلط السياسي والتفكير املذهبي.
بناء على هذه املالحظات، سنحاول في هذا احملور الوقوف على العالقة التفاعلية بني احلزب 
اختياراته  وعلى  دوره  على  للحزب  اإليديولوجية  البينية  تأثير  مدى  على  والوقوف  ومحيطه، 
األول  العنصر  يرصد  عناصر،  ثالثة  من خالل  وذل��ك  ممارسته،  مستوى  وعلى  اإلستراتيجية 
سياق التطورات الهامة التي عرفها احلزب )أوال(، ويحاول العنصر الثاني عرض مضمون هذه 
التطورات على املستوى اإليديولوجي والتنظيمي )ثانيا(، أما في العنصر الثالث، فسأعمل على 
السياسية  املمارسة  انتقال  التطورات اإليديولوجية والتنظيمية على  حتديد مدى انعكاس هذه 
للحزب من املعارضة اجلذرية إلى املعارضة الدستورية، عبر املشاركة في االنتخابات والقبول 

بالعمل داخل املؤسسات التمثيلية املنبثقة عنها.
I سياق التطور: 

نركز في هذا السياق الذي يغطي املرحلة ما بني 1965 و1975، وهو تاريخ املؤمتر االستثنائي 
السياسي ككل  النظام  التي عرفها  األزم��ة  لالحتاد االشتراكي، على مستويني، على مستوى 

)أوال(، وعلى مستوى املكون احلزبي وتناقضاته الداخلية )ثانيا(.
أوال: أزمة النظام السياسي: 

التوازنات  غياب  أم��ام  وفشله  السياسي،  النظام  بأزمة  إق��رار  االستثناء  حالة  إع��الن  شكل 
السياسية واملؤسساتية وتالشي التوافقات بني الفاعلني السياسيني، دفعت هذه الوضعية امللك 
إلى تركيز جميع السلطات بني يديه، وقد جتلى هذا التركيز باألساس في العديد من املظاهر 

أهمها:
-حذف منصب الوزير األول حيث جمع امللك بعد إعالنه حالة االستثناء بني منصب رئيس 

الدولة ورئيس احلكومة، وفي الوقت نفسه قام بتقريب اجليش وإعطائه دورا فوق-عسكري.
-تضخم دور اجلهاز اإلداري وتقوية مكانته خصوصا وزارة الداخلية مما سيكرس دور العالقات 

الزبونية. 
-عزل األحزاب السياسية وتهميش دورها التأطيري والتمثيلي.

ترتب عن هذا التوجه جمود النظام السياسي، وعزلته، وضعف قدرته على التعبئة مما أدى 
إلى تناقص مشروعيته. رغم محاولة اخلروج من حالة الفراغ السياسي هاته بوضع حد حلالة 
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االستثناء، وتنظيم استفتاء تأسيسي للمصادقة على دستور جديد سنة 1970، فإن ذلك لم مينع 
من ظهور عنصر جديد ومفاجئ في احلياة السياسية املغربية جتلى في اجليش الذي قام مبحاولتني 

انقالبيتني سنة 1971 وسنة 1972.
ثانيا: التناقضات الداخلية للحزب.

دخل االحتاد الوطني للقوات الشعبية بعد إعالن حالة االستثناء، وبعد اختطاف واغتيال 
منظر احلزب املهدي بن بركة سنة 1965، مرحلة االنحصار السياسي والتنظيمي حيث توقف 
السياسي.  واجلناح  للحزب  النقابي  اجلناح  بني  اخلالف  وتعمق  والتعبوي،  التأطيري  نشاطه 
ال��ذي كان من املمكن أن يعيد تنظيم  الثالث،  حالت هذه األوض��اع دون عقد احل��زب ملؤمتره 
احلزب، ويعيد بناء عمله السياسي في ظل سياق مأزوم متيز بتهميش األحزاب السياسية سليلة 

احلركة الوطنية.
لتجاوز حالة اجلمود التنظيمي ولضمان االستمرارية، جلأ االحتاد الوطني للتحالف مع حزب 
االستقالل عبر تأسيس إطار للتنسيق بني احلزبني وذلك من خالل تأسيس » الكتلة الوطنية » 

بتاريخ 22 يوليوز 1970.
 اقتصر امليثاق التأسيسي لهذا اإلطار على حتديد أهداف عامة ومشتركة(1)، كما أنشأ هذا 

امليثاق التأسيسي من أجل التنسيق وتطبيق هذه األهداف »جلنة مركزية«.
 مكنت الكتلة الوطنية االحتاد الوطني من اخلروج من حالة اجلمود والسكونية، إال أنها لم 
حتل دون استمرار واستفحال الصراع بني التيار النقابي والتيار السياسي، مما أدى إلى تعارض 
مواقفهما إزاء العديد من القضايا تتعلق باألساس باملوقف من املعتقلني السياسيني(2)، وتدبير 

املفاوضات مع امللك(3). 
أفضى هذا التعارض إلى القطيعة بني التيارين داخل االحتاد الوطني للقوات الشعبية، وهي 
قطيعة تكرست على املستوى التنظيمي في 30 يوليوز 1972 بانعقاد اللجنة اإلدارية للحزب دون 
1  من بني أهم هذه األهداف » إقامة دميقراطية سياسية واقتصادية واجتماعية تسمح للشعب مبمارسة سيادته عن طريق سلطة نابعة منه مباشرة » والعمل من أجل » 
احترام حقوق اإلنسان وإقامة احلريات األساسية خاصة حرية االنتماء السياسي، حرية التجمع، حرية الصحافة » وكذلك » العمل من أجل حترير االقتصاد املغربي من 

سيطرة الرأسمالية وذلك عن طريق تأميم القطاعات األساسية وانتهاج سياسة التصنيع وحتقيق إصالح زراعي حقيقي«.
 Palazzoli )C( ، Le Maroc politique … op cit P 335- 356 :أنظر نص امليثاق التأسيسي للكتلة الوطنية

2  لم يتخذ االحتاد املغربي للشغل، الدعامة األساسية للتيار النقابي داخل احلزب، موقفا واضحا من االعتقاالت التي شملت مناضلي االحتاد الوطني منذ سنة 1969 
وخصوصا االعتقاالت التي متت بتهمة التأمر على قلب نظام احلكم سنة 1971. 

3  اختلفت مواقف التيارين خالل املفاوضات مع امللك التي امتدت من نونبر 1971 إلى مارس 1972 أنظر املزيد من التفاصيل حول هذه املفاوضات: 
Waterbury )j ( ، Le Commandeur des croyants … op cit p 263
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حضور أنصار التيار النقابي، واتخذت هذه اللجنة العديد من القرارات التي تهم تدبير وتسيير 
احل��زب(1). أدى هذا االجتماع إلى انقسام عمودي لالحتاد الوطني حيث ظهرت مجموعتان: 
مجموعة الرباط التي تزعمها عبد الرحيم بوعبيد وعرفت باالحتاد الوطني للقوات الشعبية – 
اللجنة اإلدارية، ومجموعة الدار البيضاء وميثلها عبد الله إبراهيم التي احتفظت باالسم األصلي 

للحزب في سياق صراع بني املجموعتني حول املشروعية التاريخية والنضالية للحزب.
إال أن هذه القطيعة مع اجلناح النقابي لم جتنب احلزب اخللط بني العمل السياسي الواضح 
وتبني العمل املسلح الذي ارتبط مبجموعة من أطر احلزب(2)، تعرضت هذه املجموعة لسلسلة من 

االعتقاالت على إثر أحداث مارس سنة 1973(3)، كما مت تعليق نشاطها ملدة أربعة أشهر4.
دفعت هذه األحداث مبجموعة الرباط بإعالن القطيعة مع اخليار القائم على العمل املسلح، 
باإلضافة إلى القطيعة التي سبق تأكيدها تنظيميا مع اجلناح النقابي، وعملت هذه املجموعة 
إلى  الشعبية  لقوات  الوطني  االحت��اد  احل��زب من  تغيير اسم  املركزية« من  اجتماع »جلنتها  في 
االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية بتاريخ شتنبر 1974 وهو االسم الذي سيصادق عليه املؤمتر 

االستثنائي للحزب لسنة 1975.
نخلص من خالل هذا السياق الذي شكل إطارا لتطور احلزب، أن إعادة قراءة تاريخ هذا 
أمام  لم نكن  بأننا  التأكيد  إلى  الباحث  تدفع  الشعبية،  للقوات  الوطني  االحت��اد  أي  التنظيم، 
وأفكار مشتركة، وتسهر أجهزته  أهداف  املواقف، جتتمع مكوناته حول  حزب سياسي موحد 
املسيرة على اتخاذ قرارات موحدة ومتفق عليها وهياكل مسئولة على تنفيذها وممارستها، بل 
انطالقا من مواقعها  احل��زب، ولكن  قيادات متعددة متثل  له  تنظيم سياسي موسع  أم��ام  نحن 
التنظيمية اخلاصة بها، الفقيه البصري كان ميثل احلزب ويتخذ مواقف سياسية من داخل إطار 
الله إبراهيم يتخذان مواقفهما من داخل  املقاومة وجيش التحرير، احملجوب بن صديق وعبد 

1  من بني أهم هذه القرارات تقرير مبدأ دعوة املؤمتر احلزبي لالنعقاد، إعطاء الصالحيات الكاملة للجنة اإلدارية، تدبير شؤون احلزب على املستوى الوطني.
أنظر: االحتاد الوطني للقوات الشعبية:انطالقة 30 يوليوز جتاوز ملخطط التجميد، وثائق االحتاد الوطني ص -60 61.

2  خصوصا الفقيه البصري الذي صدر في حقه حكما باإلعدام التهامه بالتورط في مؤامرة يوليوز 1963، بعد صدور العفو عنه من طرف امللك في أبريل 1965 غادر 
املغرب لتأسيس منظمة سرية تتبنى العمل املسلح. أنظر للمزيد من التفاصيل: 

Gourdon , chronique politique- Maroc, in AAN, 1973. p 396.
3  تتلخص هذه األحداث في قيام جماعات مسلحة بهجمات باملتفجرات في كل من الرباط والدار البيضاء ومكناس وذلك بهدف إسقاط النظام وتأجيج الثورة الشعبية، 

كان املتهم الرئيسي في هذه األحداث التنظيم السري الذي يقوده الفقيه البصري. أنظر 
Palazzoli (C) , Le Maroc politique … op cit P 460.

4 - تقرر توقيف احلزب في 2 أبريل 1973.
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اإلطار النقابي، االحتاد املغربي للشغل، وعبد الرحيم بوعبيد واملهدي بن بركة يستغالن من 
داخل جهاز احلزب.

تؤطر  املعالم  واضحة  إيديولوجية  لرؤية  يفتقد  احل��زب  أن  إيديولوجية،  ناحية  يتضح، من   
العمل السياسي. وما يوضح ذلك غياب تدقيق في العديد من املفاهيم املوجهة للعمل احلزبي 
كالعالقة بني النقابي والسياسي وحدود العالقة بني العمل املسلح والعمل السياسي، املاركسية 

اللينينية، االشتراكية العلمية، حرب التحرير الشعبية، االختيار الثوري... 
ولعل هذا ما سيحاول احلزب جتاوزه من خالل مراهنته على الوضوح اإليديولوجي، وعلى 
العمل السياسي القائم على أساس إستراتيجية النضال الدميقراطي وكذلك املراهنة على هياكل 

تنظيمية محددة املسؤوليات واالختصاصات.
II- تطور المرشوع اإليديولوجي للحزب وانعكااسهتا عىل ممارسته السياسية

 شكل املؤمتر االستثنائي، حلظة طور فيها احلزب اختياره اإليديولوجي، حيث راهن على 
السلوك  على  انعكاس  االخ��ت��ي��ارات  لهذه  ك��ان  وق��د  ال��دمي��ق��راط��ي)أوال(،  النضال  استراتيجية 
السياسي للحزب الذي انتقل من مرحلة املعارضة للنظام إلى املعارضة الدستورية من داخل 

املؤسسات التمثيلية) ثانيا(.
أوال: لتطور املشروع اإليديولوجي: االختيار الدميقراطي

قوية  االشتراكي، حلظة  لالحتاد  االستثنائي  املؤمتر  تبناه  الذي  اإليديولوجي  التقرير   شكل 
على املستوى الفكري في تاريخ األحزاب السياسية باملغرب، حيث قدمت هذه الوثيقة تصورا 
عميقا ومنسجما لصيرورة التاريخ املجتمعي والسياسي واالقتصادي للمغرب قبل وخالل وبعد 
االستعمار، كما قدم قراءة للتناقضات الرئيسية والثانوية ولطبيعة الصراع الطبقي للفترة املفصلية 

ملا بعد االستقالل وبناء الدولة الوطنية.
وتكمن أهمية هذا التقرير في سياق هذه الدراسة في أنه وحد اعتباريا نظرة احلزب لهويته 
السياسية، وتصوره ملرجعيته ومنطلقاته النظرية، وذلك بالقطع مع االختيارات اجلذرية والثورية 
داخل  من  الدميقراطي  النضال  استراتيجية  على  القائم  اإليديولوجي،  الوضوح  على  واملراهنة 
هذا  انعكاسات  هي  وما  للحزب؟  اجلديد  التوجه  هذا  عناصر  هي  فما  الدستورية  املؤسسات 

االختيار وعلى دور احلزب في النظام السياسي؟



�99

 

والدميقراطية واالشتراكية، وهذه  التحرير  فيتلخص في  أما مضمون االختيار االشتراكي، 
أهداف متداخلة مترابطة  واح��دة، تشكل« ثالثة  ملعادلة  التقرير عناصر  اعتبرها  التي  املفاهيم 
يتوقف كل منها على الباقي، وتشكل هدفا واحدا ال يقبل التجزئة وال أسبقية أحد عناصره 

على العناصر األخرى«(1).
ويضيف التقرير إلى أن حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية مرتبط بشرط أساسي يتخلص 
في« ضرورة حتويل بنيات جهاز الدولة وإرساء الدميقراطية« (2)، وسيشكل هذا الشرط الضروري 
مدخال يبني عليه احلزب استراتيجية النضالية القائمة على إرساء دعائم الدميقراطية السياسية 

كعنصر أساسي لتحقيق الدميقراطية االجتماعية واالقتصادية.
يتضح من خالل العناصر السابقة أن التقرير اإليديولوجي ربط بشكل جدلي بني االشتراكية 
والدميقراطية والتحرير، وبهذا الربط يكون قد أسس لتوجه جديد في مساره التاريخي وهو توجه 
والتخطيط االشتراكي.  السياسية  الدميقراطية  التي جتمع  الدميقراطية االجتماعية،  يقوم على 
كما حاول التقرير جتنب السقوط في النزعة الدوغمائية التي ميزت جتارب األحزاب الشيوعية 

محاوال تقريب االختيار االشتراكي خلصوصية املجتمع املغربي.
كما وضح التقرير اخليارات اجلديدة للحزب والتي تتلخص في املراهنة على جهاز الدولة، 
من أجل حتقيق التغيير من الداخل عبر الولوج إلى املؤسسات التمثيلية من خالل االنتخابات 

احلرة والنزيهة. 
كرس املؤمتر الثالث للحزب(3)، هذا االختيار الدميقراطي مؤكدا أن املشاركة والبقاء في البرملان 
بقضاياه  الشعب  جماهير  وع��ي  تعميق  من  ميكن  واختيار  وتبصر  وع��ي  عن  ص��ادر  اختيار  هو 
ومشاكله:« نحن ال نشك في حضورنا اليقظ واملسؤول في تلك املؤسسات سيؤدي متاره قريبا 
املطالبة  إلى  للمؤمتر  السياسي  البيان  املنحى ذهب  مما يظن(4)، وفي نفس  أق��رب  يوم  ولرمبا في 
مبراجعة الوثيقة الدستورية(5)، في أفق إصالح النظام واالنتقال به من ملكية رئاسية مخزنية 

1  - االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، التقرير اإليديولوجي وثائق املؤمتر االستثنائي الدار البيضاء 10-11-12 يناير 1975، ص 133.
2  - املصدر السابق 145.

3  - انعقد املؤمتر الثالث لالحتاد االشتراكي ما بني 8-10 ديسمبر 1978 وشكل محطة لتقييم االختيار الدميقراطي للحزب وانخراطه في املسلسل الدميقراطي واإلجماع 
الوطني ما بني 1978-1975.

4  -االحتاد ااشتراكي للقوات الشعبية، وثائق املؤمتر الثالث 8-10 دجنبر 1978 الطبعة الثانية أبريل 1984 ص 19.
5  -كان املطلب الرئيسي لالحتاد االشتراكي هو انتخاب مجلس تأسيسي لوضع الدستور هذا املطلب بدأ احلزب في التنازل عنه جزئيا منذ صدور قرارات 30 يوليوز 

.1972
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إلى ملكية برملانية دستورية دميقراطية(1).
 سار املؤمتران، الرابع(2) واخلامس(3)،في نفس املنحى اإليديولوجي، أي االختيار الدميقراطي، 
أكد  فقد  دميقراطية،  اشتراكية،  حترير،  لهويته،  الناظمة  لشعاراته  مخلصا  احلزب  ظل  حيث 

احلزب على بناء الدولة الوطنية الدميقراطية على أساس نظام دستوري برملاني.
البرملانية  امللكية  مطلب  تراجع عن  احل��زب  أن  فاملالحظ  السياسي،  املوقف   على مستوى 
ليحل محله املطالبة بإقرار » سلطة حكومية كاملة املسؤولية تتمتع بثقة واسعة معبر عنها بحرية« 
وتخضع للمراقبة واملتابعة بشكل دميقراطي(4)، وهو املطلب الذي سار في منحاه املؤمتر اخلامس 

الذي طالب بالقيام بتعديل الدستور في نطاق ملكية دستورية وتوازن للسلطة(5).
السؤال املطروح من داخل هذه العناصر السابقة، هو هل متكن احلزب من حتقيق االرتباط 
الذي كان ينشده بني اخلط السياسي والقرارات املترتبة عنه واإلستراتيجية العامة للحزب التي 
ترمي إلى بناء مجتمع عادل دميقراطي عن طريق املمارسة السياسية ستعطي دالالت وأبعاد 

أخرى لهذه االعتبارات؟
ثانيا: انحصار ممارسة االختيار الدميقراطي في« معارضة دستورية مقيدة«

دخل االحتاد االشتراكي مبراهنته على اخليار الدميقراطي والوضوح األيديولوجي والسياسي، 
اإلجماع  في  االنخراط  احل��زب  قبل  السياسية، حيث  املمارسة  مستوى  على  مرحلة جديدة 
الوطني حول قضية الصحراء، واملشاركة في » املسلسل الدميقراطي«(6). عبر قبوله املشاركة في 

املؤسسات التمثيلية واالشتغال بها في إطار الشرعية الدستورية.
 ،1976 نونبر   12 االنتخابات اجلماعية ل  ف��ي  االش��ت��راك��ي  االحت���اد  السياق ش��ارك  ه��ذا  ف��ي 
واالنتخابات التشريعية 3 يونيو 1977 ببرنامج انتخابي يسير في منحى االختيار اإليديولوجي 

1  - االحتاد االشتراكي للقوات الشعية، البيان السياسي وثائق املؤمتر الثالث، مصدر سابق، ص 20.
2  - انعقد املؤمتر الوطني الرابع لالحتاد االشتراكي بتاريخ ما بني 13 و15 يوليوز 1984 خفف هذا املؤمتر من حدة اخلطاب التي متيزبها املؤمتر الثالث. لم يستعمل التقرير 
املذهبي للمؤمتر عبارات مثل احلزب الثوري واالختيار التوري وحل محلها احلزب الطالئعي، كما أن احلزب حاول تبرير تخفيفه من حدة خطابه جتاه النظام السياسي 

وتلينه ملواقفه القائمة على االختيار الدميقراطي«. 
انظر االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، دفاتر املؤمتر الوطني الرابع األزمة املجتمعية والبناء الدميقراطي، الدار البيضاء طبعة 1989، ص 100 وما بعدها.

3  -انعقد املؤمتر اخلامس ما بني 30 و31 ماي وثاني أبريل 1989.
4  - االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية دفاتر املؤمتر الوطني الرابع، مصدر سابق ذكره ص 50.

5  -االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، مقررات املؤمتر الوطني اخلامس، أبريل 1989، ص 79.
6  - حتيل هذه العبارة« املسلسل الدميقراطي« في اخلطاب السياسي املغربي، إلى مرحلة االنفتاح السياسي التي أسس لها دستور 1972 ووفرت قضية الصحراء وتعبئة 

جميع الفاعلني حولها إمكانياته، حيث قبلت األحزاب السياسية املعارضة املشاركة في االنتخابات التشريعية واملؤسسات الدستورية.
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الفريق املعارض  15 عشرا مقعدا وشكل  للحزب(1). حصل احلزب في هذه االنتخابات على 
الوحيد داخل البرملان.

النظام من خارج  يعارض  انتقل من حزب  قد  االحت��اد االشتراكي  يكون  املمارسة،  وبهذه 
النظام، إلى حزب ميارس املعارضة الدستورية داخل املؤسسات التمثيلية، كما انتقل خطاب 
املؤسسات  إل��ى إص��الح  إل��ى خطاب إصالحي يدعو  امللكية  احل��زب من خطاب ج��دري جت��اه 
وحتصينا من التزوير والفساد، وقد ظل احلزب وفيا خلطابه اإلصالحي رغم بعض اللحظات التي 
اتخذ فيها احلزب مواقف سياسية لها منحى جدري، خصوصا موقفه من االستفتاء في الصحراء 
القاضي  وموقفه  الوطنية(2)،  القضية  الوطني حول  اإلجماع  اختالل  إلى  أدى  وال��ذي  املغربية 

بانسحاب فريقه البرملاني من املؤسسة التشريعية مما أدى إلى إخالل التوازن املؤسساتي(3).
وهذا املوقف األخير كان مدخال إلبراز التناقضات التي ظلت تعتمد داخل االحتاد االشتراكي، 
بني خط انتخابي يدافع بشدة عن االستمرار في املشاركة في املؤسسات التمثيلية، وخط يعارض 
هذه املشاركة ويدعو إلى االنسحاب من املؤسسات التمثيلية املزورة ألن استمرار التواجد بها هو 

»تدجني للصراع الطبقي(4)«.
املواقف  الدميقراطي، وحول  النضال  التعارض داخل االحتاد االشتراكي حول طبيعة  وهذا 
انشقاق  في  متثلت  سلبية،  تنظيمية  تغييرات  إلى  سيقود  القائمة،  املؤسسات  من  السياسية 
احلزب منذ أحداث 8 مايو 1983 إلى االحتاد االشتراكي، املكتب السياسي واالحتاد االشتراكي 
للجنة اإلدارية املعارضة لالختيارات الرسمية للحزب، والتي سوف تنتظم بتاريخ 6 أكتوبر 1991 

1  - االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، البرنامج االنتخابي: من أجل تعميق النضال الدميقراطي.
االنتخابات التشريعية 1977 يونيو 1977. 

2  - يرجع اختالل اإلجماع الوطني إلى موقف االحتاد االشتراكي من توصيات نيروبي التي أقرت االستفتاء حلل مشكلة الصحراء، حيث انتقد احلزب بشدة موقف 
امللك املوافق على هذه التوصيات، ودعا إلى تنظيم استفتاء حول االستفتاء يقرر من خالله الشعب املغربي موقفه من مقررات جلنة التطبيق« املجتمعة في مؤمتر نيروبي 

الثاني واعتبر االحتاد بأن« تطبيق االستفتاء في ظل الشروط التي حددتها جلنة التطبيق سيكون فيه مسار بالوحدة الترابية للبالد« 
ترتب عن هذا املوقف متابعة قيادي احلزب ومحاكمتهم خصوصا عبد الرحيم بوعبيد.

انظر للمزيد من التوضيح.
 SUNTUCCI( J.C), consensus national à l’épreuve du conflits saharien, in, AAN, 1981, p 576.
3  -انسحبت املعارضة االحتادية من البرملان في 5 أكتوبر 1981 برسالة فردية موجهة إلى رئيس املجلس معتبرين أن واليتهم احمللية قد انتهت في 1980 وأن نتائج 
استفتاء 30 ماي 1980 القاضي بتمديد الوالية التشريعية من أربع سنوات إلى ستة ال تسري بأثر رجعي. وملا كان االحتاد االشتراكي الفريق الوحيد املعارض داخل 
املجلس فقد كان انسحابه سيترتب عنه خلل مؤسساتي، وقد اعتبر اخلطاب امللكي االفتتاحي جللسة البرملان في 10 أكتوبر 1981 بأن هذا السلوك معارض للدستور 

واعتبر خروجهم من البرملان هو خروج من« اجلماعة املسلمة«.
في 13 أكتوبر 1981 سيعود نواب لالحتاد االشتراكي إلى البرملان دون ممارسة دورهم في املعارضة.

4  - أنظر نشرة باسم الكتابة اإلقليمية للحزب بالرباط بتاريخ يناير 1983،التي أكدت« الوظيفة األساسية التي تؤديها املسلسالت الدميقراطية« في بنيات كالبنيات 
املغربية، هي تدجني الصراع الطبقي نفسه وحصره وتطويقه في مؤسسات مزيفة كالبرملان احلالي« انظر:

- ماي 1983: من االحتاد االشتراكي إلى حزب الطليعة – االستمرار- وثائق ومناقشات، منشورات الطريق- الدار البيضاء، 1993 ص 100.
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في إطار حزب سياسي يحمل اسم« حزب الطليعة الدميقراطي االشتراكي«.
وهذا االنشقاق هو مؤشر على عدم قدرة احلزب على تدبير االختالف داخل بنياته التنظيمية، 
وعجزه عن مأسسة التيارات املتعارضة داخله. وهو نفس العجز الذي ميكن أن نفسر به االنتقال 

من االحتاد الوطني إلى االحتاد االشتراكي منذ 30 يوليو 1972. 
واصل احلزب مشاركته في املؤسسات التمثيلية بعد تخلصه من التيار املعارض لهذه املشاركة، 
وبعد عودة االنفراج في عالقة احلزب بامللكية(1)، حيث شارك في االنتخابات اجلماعية في 10 
يونيو1983وحصل على نسبة 3،46 من القاعدة، واالنتخابات التشريعية لسنة 1984، وحصل 

على 36 مقعد(2).
إل��ى ح���دود االن��ت��ق��ال للممارسة احلكومية سنة  وف���اء الخ��ت��ي��اره االن��ت��خ��اب��ي، ظ��ل احل���زب 
1998، يشارك في املؤسسات التمثيلية من موقع املعارضة الدستورية، حيث شارك احلزب في 

االنتخابات التشريعية لسنة 1993 التي أعقبت تصويت االحتاد االشتراكي بالسلب على دستور 
1992، وحصل في هذه االستشارة على 48 مقعدا كما شارك في االنتخابات التشريعية لسنة 

1997 وحصل على 52 مقعد.

مارس احلزب على امتداد هذه التجارب، معارضة دستورية لكنها مقيدة ومحدودة األبعاد 
ومراقبة. ولعل هذا ما يجعله يحاول باستمرار تبرير مشاركته في املؤسسات التمثيلية، فتارة 
باملغرب خارجيا«،  احملدقة  ومواجهة األخطاء  الداخلية  اجلبهة  توحيد  »بضرورة  يبرر مشاركته 
وتارة أخرى فاملشاركة في البرملان هي »ضرورية للتعبير عن آراء اجلماهير الكادحة في التغيير 
ومحاربة الفساد واالنحراف في كافة امليادين«، كما أن املشاركة في االنتخابات تتيح إمكانيات 

» لتوسيع قواعد ودور احلزب داخل املجتمع«. 
إذا كان احلزب في حاجة ملثل هذه التبريرات لشرعنة مشاركته في املؤسسات التمثيلية في 
نطاق تفاعله مع الراهنية السياسية، وانسجاما مع استراتيجية االختيار الدميقراطي، فإن انتقاله 
بالتناوب   « لتسميته  باملغرب  السياسيون  الفاعلون  تواضع  ما  إطار  في  احلكومة  للمشاركة في 

التوافقي« في سنة 1998 سوف يدخله مرحلة التحوالت الكبرى على جميع املستويات.
1  -صدر عفو ملكي استفاد منه قادة احلزب، عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ومحمد حلبابي في فبراير 1982، واللذين اعتقلوا وحوكموا على خلفية موقفهم 

من تنظيم االستفتاء في الصحراء.
2  - سبق للحزب أن شارك في حكومة الوحدة الوطنية املشكلة يوم 30 نونبر 1983 مبررا مشاركته في املساهمة في الدفاع عن الوحدة الوطنية والعمل على توفير 

شروط انتخابات حرة ونزيهة، شارك احلزب في هذه احلكومة بوزيرين، عبد الرحيم بوعبيد، وعبد الواحد الراضي.
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III- تطور البنية التنظيمية والهيكلية للحزب

وقف املؤمتر االستثنائي، في تقريره اإليديولوجي والتنظيمي، على أهمية املسألة التنظيمية 
في سياق االختيار الدميقراطي الذي يراهن عليه احلزب حيث أكد التقرير، بأن هذه االختيارات 
الكبرى واملستقبلية للحزب رهينة بتنظيمه وإعادة هيكلته، وذلك بشكل يجعل منه« تنظيما 
التكوين  ودرج���ة  مناضليه  وب��ني  بينه  تسود  التي  ال��ع��الق��ات  ونوعية  سيره  طريقة  م��ن  يجعل 
اإليديولوجي والسياسي لكافة أطره وجماهيره، تعكس بصدق صورة املجتمع االشتراكي الذي 
احلزب  مبحاولة  تفسيره  ميكن  التنظيمية،  اجلوانب  هذه  على  املؤمتر  ووق��وف  تشييده«(1).  ن��روم 
جتاوز املرحلة السابقة التي متيزت بعدم فعالية أجهزة احلزب، وتعدد مصادر القرارات بداخله، 
بل أن االحتاد االشتراكي في العديد من مراحله األولى كان يشتغل مبواقفه ورأسماله الرمزي 
وتعرف  معطلة  شبه  كانت  التي  وهياكله  التنظيمية  ببنياته  اشتغاله  من  أكثر  واإليديولوجي 
مشاكل متعددة، لتجنب هذه الوضعية عمل احلزب على إرساء مبدأ املركزية الدميقراطية وذلك 
والداخلية  األساسية  األنظمة  أن  أوال(،ك��م��ا  التنظيمي)  املستوى  على  احل��زب  تأهيل  إلع��ادة 

للحزب حددت قواعد للتسيير الدميقراطي وذلك لضبط العالقات بني هياكل احلزب.
)ثانيا(، كما أن هذه األنظمة أسست لهيكلة أكثر عقالنية للحزب ) ثالثا(.

أوال: مبدأ املركزية الدميقراطية:
أكد التقرير اإليديولوجية على مبدأ املركزية الدميقراطية باعتباره آلية تضمن للحزب متاسك 
بنيته التنظيمية و»يحميه من املزالق سواء في إستراتيجيته أو تكتيكة« (2). فهذا املبدأ الذي 
تبناه القانون األساسي للحزب سواء على املستوى املركزي أو اإلقليمي أو احمللي، يضمن في 
نظر مقدم التقرير التنظيمي » توسيع مشاركة القاعدة االحتادية في نشاط االحتاد وتضمن فعالية 
للشلل  أحيانا سببا  التي كانت  الثقيلة  املسطرة  التخفيف من  مع  املسؤولة،  األجهزة  وصالبة 

الذي عرفته بعض الفروع واألقاليم«(3).
إال أن املالحظ خالل الفترة التي تلت املؤمتر االستثنائي أن هذا املبدأ لم يتم تفعيله واالشتغال 

1  - االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية التقرير اإليديولوجي، مصدر سابق ذكره ص 171.
2  - فاحلزب خالل املراحل السابقة اشتغل على املستوى التنظيمي من الالمركزية الدميقراطية حيث تتمتع هياكله بنوع من االستقاللية مما فتح املجال لتعدد مصادر 

وقرارات وتعدد املواقف وتعارضها مع مواقف األجهزة الوطنية املقررة للحزب.
3  - أنظر: تقدمي محمد اليازغي ملشروع التقرير التنظيمي جلريدة احملرر 11 يناير 1975.
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على أساسه حيث أكدت اللجنة التحضيرية للمؤمتر الثالث لالحتاد الوطني (1)، على اخللل الذي 
طال أجهزة احلزب نتيجة لعدم احترام مبدأ املركزية الدميقراطية، مما جعل حياة احلزب تعرف 
الالتنظيم وغياب الضبط واالنضباط وحتديد املسؤولية واحملاسبة(2) وهي وضعية طالت أجهزة 

احلزب على املستوى الوطني واإلقليمي واحمللي.
دفعت هذه الوضعية احلزب للوقوف طويال خالل املؤمتر على ضرورة تكريس وتوطيد وتفعيل 
االنضباط  لقواعد  احل��زب  إلخضاع  الكفيلة  األساسية  الضمانة  ألنها  الدميقراطية،  املركزية 

واالمتثال والسرعة في إجناز القرارات والسرعة والفعالية في تنفيذها على الوجه املطلوب(3).
 أما بخصوص أجهزة وهياكل وتنظيمات احلزب، فاملالحظ أن املؤمتر االستثنائي أسس على 
هذا املستوى حلزب سياسي بداللته العصرية واحلديثة، وذلك بقيادة رسمية معترف بها ميثلها 
كاتب أول متحدث باسم احلزب ومصدر ثقة جميع األعضاء، وأجهزة مسيرة ومقررة وموجهة 
املركزية( وعلى  اللجنة  الوطنية اإلداري��ة،  اللجنة  العام،  املؤمتر  الوطني)  ومنظمة على املستوى 

املستوى اإلقليمي واحمللي ) املؤمترات اإلقليمية، املكاتب اإلقليمية ومكاتب الفروع(.
وفي السياق نفسه أكد التقرير اإليديولوجي واملقرر التنظيمي للحزب على ضرورة تقوية القدرة 
التأطيرية لالحتاد وذلك باالنفتاح على الشباب واملرأة. وعلى هذا األساس أنشأ القانون الداخلي 
تنظيمات وهياكل موازية خاصة مرتبطة تنظيميا باحلزب خصوصا جهاز الشبيبة االحتادية(4)، 
وتنظيما خاصا بالقطاع النسوي »يوفر للعضوات االحتاديات إمكانية املساهمة في البناء احلزبي 

املتكامل«. 
 ثانيا: هيكلة وأجهزة احلزب:

 للوقوف على اجلوانب املرتبطة بهيكلة احلزب وأجهزته املقررة واملسيرة، سوف ننطلق من 

1  - انعقد هذا املؤمتر أيام 8 و9 و10 دجنبر 1998.
2  - انظر االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية: تقرير حول نشاط االحتاد جتربة أربع سنوات: 1975-1978. اللجنة التحضيرية للمؤمتر الثالث لالحتاد االشتراكي ص 

.37
3  - نفس املصدر السابق ص 47.

4  - انعقد املجلس الوطني األول للشبيبة االحتادية ما بني 22-25 دجنبر: 1978، ناقش هذا املجلس مشاريع التقارير املقدمة: املقرر التوجيهي ومقرر آخر حول مشاكل 
الشباب االقتصادية واالجتماعية وحول التعليم واحلركة الطالبية ونظام التالميذ. 

أنظر أشغال املجلس الوطني األول للشبيبة االحتادية الرباط- دون تاريخ نشر.
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حاليا، خصوصا  وهياكله  احل��زب  ينظمان  ال��ذي   ،(2) الداخلي  والقانون  األس��اس��ي(1)،  النظام 
أو  أو تغييرات جوهرية،  املؤمتر االستثنائي تعديالت  القانونية لم تعرف منذ  أن هذه األنظمة 
حتى جزئية فيما يتعلق بهيكلة احلزب، اللهم بعض قواعد التسيير والتنظيم التي بلورها املؤمتر 

السادس للحزب(3).
لقواعد وضوابط تسيير احل��زب )أ(، وفي  النقطة األول��ى  وعلى هذا األس��اس سأتطرق في 
نقطة ثانية سأتطرق ألجهزته املقررة واملسيرة للحزب)ب( وفي نقطة ثالثة سأتناول أجهزة املراقبة 

واألجهزة القطاعية للحزب)ج(. 
أ- قواعد تسيير وتنظيم احلزب: 

الداخلي قواعد وضوابط  النظام  الباب األول من  القوانني املنظمة للحزب خصوصا  بلورت 
لضمان التسيير الدميقراطي ألجهزة احلزب، حيث أكدت املادة األولى منه على أن تنظيم االحتاد 
االشتراكي يخضع للمعايير الدميقراطية(4)، حيث مت اعتماد التصويت التخاذ القرارات التي مت 
التداول بشأنها(5)، واعتماد االقتراع السري كقاعدة لتحمل املسؤوليات(6)، وإقرار مبدأ التجديد 
الدوري لألجهزة احلزبية في اآلجال احملددة قانونا، كما مت إقرار نظام الكوتا لتوسيع متثيلية النساء 
للنساء(7)،  بالنسبة   %20 عن  تقل  ال  بنسبة  الوطنية  احلزبية  والهيئات  األجهزة  في  والشباب 
أما بالنسبة للشباب الذين ال تزيد أعمارهم عن ثالثني سنة فيمثلون بنسبة ال تقل على %10 
املسؤوليات  تعدد  واحلد من  التنافي  النظام حاالت  أقر هذا  احلزبية(8)، كما  مبختلف األجهزة 
وذلك بهدف ضمان الفعاليات وتقاسم املسؤوليات (9)، حيث ال يجوز اجلمع بني العضوية في 

1  - النظام األساسي حلزب االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية متت املصادقة على مالءمته مع القانون رقم 04-36. الصادر في 2004 املتعلق باألحزاب السياسية، 
السياسية جاء لضبط وتنظيم وتفعيل دور األحزاب  املنظم لألحزاب  القانون  2006 ولإلشارة فإن  نونبر   10 يوم  بالرباط  املنعقد  الثاني للحزب  املؤمتر االستثنائي  في 
السياسية، ودمقرطة قواعد تسييرها، حيث حدد هذا القانون قواعد ومسطرة تأسيس حزب سياسي) الباب األول( كما حدد شروط اشتغال احلزب السياسي، كضرورة 
توفره على برنامج مكتوب وأنظمة أساسية ونظام داخلي، وهياكل تنظيمية على املدى الوطني واحمللي واإلقليمي تضبط بقواعد الدميقراطية طريقة اشتغالها ) الباب 
الثاني(، كما ضبط هذا القانون مسألة متويل األحزاب السياسية وفرض مراقبة على صرفها من طرف املجلس األعلى للحسابات ) الباب الرابع( كما فتح هذا القانون 

إمكانية تكوين احتادات لألحزاب السياسية ) الباب اخلامس(. 
2  - النظام الداخلي لالحتاد االشتراكي املصادق عليه في املجلس الوطني املنعقد في دورته ليوم 28 أكتوبر 2005. 

ويحدد هذا النظام طرق التسيير بالنسبة لكل جهاز من أجهزة احلزب وكذا شروط وشكليات اجتماع هذه األجهزة. 
3  - أنظر االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية وثائق املؤمتر الوطني السادس الدار البيضاء 28 ماي2- أبريل 2001.

4  - املادة 1 من النظام الداخلي لالحتاد االشتراكي 
5  - املادة 3 من املصدر السابق.

6  - املادة 10 من املصدر السابق.
7  - املادة 11 من النظام الداخلي لالحتاد االشتراكي 

8  - املادة 12 مصدر سابق 
9  - املادة 13 من النظام الداخلي املصدر السابق 



�0�

 

املكتب السياسي والعضوية في جهاز تسييري وطني أو محلي حزبي (1)، كما تتنافى مهمة 
الكاتب األول مع مهمة مسؤول أول في منظمة نقابية مركزية أو قطاعية(2)، كما ال يجوز اجلمع 
بني أكثر من رئاسة واحدة لألجهزة احلزبية التنفيذية أو جلان التنسيق القطاعية(3)، كما ال ميكن 

اجلمع بني أكثر من مسؤوليتني في جهازين تنفيذيني من األجهزة احلزبية التنفيذية(4).
ب:األجهزة املقررة واملسيرة للحزب 

تتيح لنا قراءة النصوص القانونية املنظمة للحزب خصوصا النظام األساسي والنظام الداخلي، 
الوقوف على هيكلة تقوم في روحها على التمييز بني منطني من أجهزة احلزب وهيئاته إن على 

املستوى الوطني أو احمللي أو اإلقليمي.
املستوى  على  احل��زب  وتوجهات  االختيارات  التي حتدد  األجهزة  وهي  املقررة،  األجهزة   -
وعلى  اجلهوي،  املجلس  اجلهوي  املستوى  وعلى  الوطني،  واملجلس  العام  املؤمتر  وهي  الوطني 

املستوى اإلقليمي املجلس اإلقليمي وعلى املستوى احمللي مجلس الفرع.
اجلهوية  الكتابة  وإقليميا  السياسي،  واملكتب  الوطني  املستوى  على  املسيرة،  األجهزة   -
اإلقليمية ومحليا مكتب الفرع، وتسهر على تدبير وتسيير الشأن احلزبي حتت إشراف الهيئات 

املقررة.
االشتراكي،  لالحتاد  تقريرية  هيئة  أعلى  العام  املؤمتر  يعتبر  املقررة،  األجهزة  مستوى  فعلى 
ينعقد كل ثالث سنوات ويتركب من املندوبني الذين انتخبتهم التنظيمات احلزبية بنسبة عدد 
األعضاء في كل إقليم(5)، ويشارك، أصالة، املؤمتر الوطني أعضاء املجلس الوطني، وجلنة مراقبة 
مالية احلزب وجلنة التحكيم الوطني(6). يعقد املؤمتر دورته العادية كل ثالث سنوات كما ميكن 
عقد دورات استثنائية باستدعاء من املكتب السياسي بناء على قرار من املجلس أو بطلب من 

ثلثي الكتابات اجلهوية(7).
تعتبر مقررات املؤمتر الوطني نافذة باألغلبية املطلقة للحاضرين في الدورة األولى واألغلبية 

1  - املادة 14 من النظام الداخلي املصدر السابق 
2  - املادة 15 من النظام الداخلي املصدر السابق 
3  - املادة 16من النظام الداخلي املصدر السابق 
4  - املادة 17من النظام الداخلي املصدر السابق 

5  - املادة 12 من النظام األساسي حلزب االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، الرباط 10 نونبر 2006.

6  - املادة 12 من النظام األساسي حلزب االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، الرباط 10 نونبر 2006.
7  - املادة 13 مصدر سابق ذكره 
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العادية، مناقشة تقرير املكتب  الثانية (1)، ويتولى املؤمتر الوطني في دورته  النسبية في الدورة 
السياسي واملجلس الوطني ومشاريع التقارير التوجهية والسياسية والتنظيمية املقدمة من لدن 
أعضاء  املؤمتر  ينتخب  كما  للحزب.  املالي  بالتدبير  املتعلق  املالي  والتقرير  الوطنية،  الهيئات 
من  السياسي  املكتب  بانتخاب  يقومون  الذين  الوطني  املؤمتر  في  املنتخبني  الوطني  املجلس 
بينهم، ويصادق على انتخاب الكاتب األول للحزب ونائبه من بني أعضاء املكتب السياسي 
أو عند االقتضاء يفوض هذه املصادقة على املجلس الوطني(2)، كما يتولى املؤمتر رسم توجهات 
احلزب،وحتديد خطه السياسي، ويقيم جتربة احلزب ويحاسب أجهزته الوطنية ويحل املشكالت 
الكبرى التي تطرأ على حياته(3)، ويقوم باإلعداد للمؤمتر جلنة حتضيرية يعينها املجلس الوطني 

الذي يحدد تاريخ عقد املؤمتر وجدول أعماله(4).
يشكل املجلس الوطني أعلى هيئة في االحتاد االشتراكي بعد املؤمتر الوطني، ويتألف من 
نوعني من أعضاء منتخبني (5)، وأعضاء بالصفة ويجتمع املجلس الوطني مرة كل أربعة أشهر 
بدعوة من املكتب بصفة عادية أو بصفة استثنائية مببادرة من املكتب السياسي، أو بطلب من 

ثلث أعضائه وفقا للقواعد املقررة في النظام الداخلي للحزب(6). 
التي تتطلبها  املواقف  القرارات الالزمة لتسيير احلزب واتخاذ  الوطني اتخاذ  يتولى املجلس 
الظروف في إطار اخلطة العامة التي حددها املؤمتر الوطني، كما يسهر على سير تنظيمات االحتاد 

االشتراكي ومؤسساته ويتابع نشاطات االحتاد وطنيا ومحليا من خالل املكتب السياسي(7).
على املستوى اإلقليمي واجلهوي، يعتبر املجلس اإلقليمي أعلى هيئة حزبية في اإلقليم أو 

العمالة، واملؤمتر اجلهوي أعلى هيئة مقررة لالحتاد االشتراكي على املستوى اجلهوي(8). 
الوطني، املكتب السياسي  أما بالنسبة لألجهزة املسيرة، يأتي في مقدمتها على املستوى 
والذي يتولى اإلدارة الفعلية والسياسية واملالية لالحتاد االشتراكي، طبقا ملقررات املؤمتر الوطني 

1  - ملادة 14 مصدر سابق ذكره
2  - ملادة 15 مصدر سابق ذكره

3  - املادة 126 من النظام الداخلي حلزب االحتاد االشتراكي املصادق عليه من طرف املجلس الوطني في دورته بتاريخ 28 أكتوبر 2005.
4  - املادة 128 من النظام الداخلي الداخلي حلزب االحتاد االشتراكي.

5  - يتم انتخابه من قبل املؤمتر الوطني للحزب باالقتراع السري ويحدد عددهم في مئتي وواحد وخمسني عضوا -251 يجب متثيل النساء والشباب بينهم األعضاء 
بالصفة هم كتاب اجلهات، كتاب األقاليم، منسقو القطاعات احلزبية الوطنية املهيكلة طبقا للنظام الداخلي، أعضاء الفريق االشتراكي بالبرملان أعضاء الفريق االحتادي 

في احلكومة، الرؤساء االحتاديون مبجالس اجلهات، أعضاء الكتابة الوطنية للحزب.
6  - املادة 19 من النظام األساسي لالحتاد االشتراكي.
7  - املادة 20 من النظام األساسي لالحتاد االشتراكي.

8  - املادة 31 من النظام األساسي حلزب االحتاد االشتراكي.
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واملجلس الوطني، ويسهر باخلصوص على تطبيق املقررات في امليدان السياسي واالجتماعي 
مكتبا  بينهم  من  الوطني  املؤمتر  في  املنتخبون  الوطني،  املجلس  أعضاء  والتنظيمي(1).ينتخب 

سياسيا ال يقل عدد أعضائه عن ثالثة وعشرين من بينهم كاتبا أول لالحتاد ونائبه.
وميثل الكاتب األول احلزب في جميع أعمال احلياة املدنية وطنيا ودوليا مبا في ذلك متثيله 

أمام القضاء، وهو الناطق الرسمي باسمه(2).
الكاتب األول لالحتاد  رئاسة  األق��ل حتت  السياسي مرة في األسبوع على  املكتب  يجتمع 
الذي ميكن أن يستدعيه الجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك(3). ويسهر املكتب 
االحت��اد  ب��رام��ج  لتحقيق  واجل��ه��ات  األق��ال��ي��م  إل��ى  والتوجيهات  ال��ق��رارات  تبليغ  على  السياسي 
التوجيهية والسياسية والتنظيمية، وتوجيه الفريقني االشتراكيني بالبرملان، واقتراح رئيسهما مع 
مصادقة املجلس الوطني على ذلك(4)، ويعمل املكتب السياسي على مناقشة القضايا السياسية 
مقررات  تطبيق  إطار  في  بشأنها،  الالزمة  القرارات  واتخاذ  احلزب  على  املطروحة  والتنظيمية 

وتوجيهات املجلس الوطني(5).
وي��ت��ك��ل��ف امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي ب��ال��ت��س��ي��ي��ر امل���ال���ي ل��ل��ح��زب، واإلش������راف ع��ل��ى ح��س��ن تدبير 
ممتلكاته، واحلفاظ عليها وفق القرارات والتوجيهات املتخذة من لدن األجهزة احلزبية الوطنية 

املختصة(6). 
السري  باالقتراع  الوطني مكتبا سياسيا  املجلس  املؤمتر في  املنتخبون من  ينتخب األعضاء 
يتكون من ثالثة وعشرين 23 عضوا، ويصادق املؤمتر على هذا االنتخاب(7)، أما على املستوى 
اجلهوي واإلقليمي وعلى مستوى اجلماعة احلضرية والقروية، فيتولى مسؤوليته تنفيذ قرارات 
ومكتب  اإلقليمية(9)  والكتابة  اجل��ه��وي��ة(8)  الكتابة  التوالي  على  املستويات  ه��ذه  على  احل��زب 

1  - املادة 21 من النظام األساسي لالحتاد االشتراكي.

2  - املادة 22 من النظام األساسي لالحتاد االشتراكي.
3  - املادة 115 من النظام الداخلي لالحتاد االشتراكي.

4  - املادة 113، من النظام الداخلي لالحتاد االشتراكي.
5  - املادة 118 من النظام الداخلي االشتراكي.
6  - املادة 123 من النظام الداخلي االشتراكي.

7  - املادة 161 من النظام الداخلي لالحتاد االشتراكي
8  - أنظر املواد: 37-38 من النظام األساسي لالحتاد االشتراكي، واملواد من 81 إلى 84 من النظام الداخلي للحزب.

9  -أنظر املادة 30 من النظام األساسي لالحتاد االشتراكي وانظر كذلك املواد من 58 إلى 6 من النظام الداخلي لالحتاد االشتراكي، وانظر كذلك املواد من 58 إلى 
61 من النظام الداخلي.
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الفرع(1)،
ج- أجهزة املراقبة واألجهزة القطاعية:

 أما فيما يتعلق بأجهزة املراقبة والضبط، فقد نص النظام الداخلي لالحتاد االشتراكي على 
واألجهزة  املناضلني  لدن  من  املرفوعة  الطلبات  في  تختص  الوطنية،  التحكيم  جلنة  تشكيل 
الطعون  وبالنظر في  وأنظمة احلزب،  قوانني  بتطبيق  املتعلقة  واملنازعات  املخالفات  احلزبية في 
التي يرفعها األعضاء ضد تدابير الطرد أو التوقيف الصادرة في صددهم، كما تقدم هذه اللجنة 
التسيير  تطبيق  وحسن  احلزبي  االنضباط  تعزيز  إل��ى  ترمي  السياسي  املكتب  إل��ى  اقتراحات 

الدميوقراطي داخل احلزب(2).
أما جلنة املراقبة املالية(3)، فتختص على مراقبة التسيير املالي للحزب وخاصة تطبيق امليزانية 
السنوية(4)، كما تعمل على السهر على تطبيق واحترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة 

مبالية احلزب خصوصا املداخيل(5) واملصاربف.
كما تساهم في الرفع من القدرة التأطيرية والتكوينية لالحتاد العديد من القطاعات، كالقطاعات 
واملؤسسات  االحت���ادي���ات(8)،  النساء  وق��ط��اع  االحت���ادي���ة(7)،  الشبيبة  وق��ط��اع  امل��ه��ن��ي��ة(6)،  احلزبية 
احلزبية، كاجلمعية االشتراكية للمستشارين احملليني(9)،واملؤسسة االشتراكية للعالم القروي (10)، 

واملؤسسة االشتراكية لألبحاث والدراسات والتكوين(11)، واملؤسسة االشتراكية للتضامن(12).
العنرص الثالث: التحول-التحوالت السياسية للنظام وللمكون احلزيب.

 صوت االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية منذ تأسيسه كاحتاد وطني باإليجاب على دستور 
1996، بعد أن كانت مواقفه بخصوص املسألة الدستورية تندرج في حقل السلب والرفض القاطع 

1  -أنظر املادة 26 من النظام األساسي لالحتاد االشتراكي واملواد 51 إلى 53 من النظام الداخلي.
2  - انظر املواد من 107--108و 109 من النظام الداخلي لالحتاد االشتراكي.

3  -نصت عليها املادة41 من النظام األساسي للحزب.
4  - تتألف جلنة املراقبة املالية من خمسة أعضاء ينتخبهم املجلس الوطني من بني أعضاءه انظر املواد 110 إلى 112 من النظام الداخلي لالحتاد االشتراكي.

5  - تشمل موارد احلزب حسب املادة 40 من النظام األساسي لالحتاد من واجبات انخراط األعضاء، الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية، العائدات املرتبطة 
باألنشطة االجتماعية والثقافية للحزب ودعم الدولة.

6  - انظر املواد من 85 إلى 92 من النظام الداخلي لالحتاد االشتراكي.
7  - املواد من 162 إلى 164 نفس املصدر.
8  -املواد من 165 إلى 166 نفس املصدر.
9  -املواد من 168 إلى 170 نفس املصدر.

10  - أنظر املواد 171 إلى 174 نفس املصدر
11  -املواد من 175 إلى 177 نفس املصدر.
12  - املواد من 178 إلى 180 نفس املصدر.
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التصويت اإليجاب،  الشعبي، وبعد سنتني من هذا  امللك لالستفتاء  الذي يعرضه  للدستور 
سينتقل احلزب من املعارضة الدستورية إلى املشاركة في احلكومة بل وقيادة هذه احلكومة من 
نظام  بقلب  لها عالقة  باإلعدام في قضايا  اعتقل وحوكم  الذي  للحزب  الكاتب األول  طرف 

احلكم، واملس بشخص امللك. 
 يعتبر معد هذا البحث هذه املواقف حتوال أساسيا واستراتيجيا يعكس متفصال رئيسيا بني منو 
احلزب، وتغيير النظام السياسي في اجتاه اإلصالح الدستوري، والدمقرطة، وفي اجتاه إشراك 
األحزاب السياسية املعارضة في ممارسة السلطة. فما هي الداللة اإلجرائية التي نستعمل بها 
مفهوم التحول لتوصيف هذه االنتقاالت، انتقال النظام نحو الدميقراطية، وانتقال املكون احلزبي 
من املعارضة إلى احلكومة، وانتقال العالقة بني النظام السياسي ومكوناته احلزبية إلى مرحلة 

جديدة.
ال نوظف مفهوم التحول في هذه اللحظة من الدراسة للتعبير عن االنتقال من بنية إلى بنية 
مغايرة، كما أننا ال نستعمل هذا املفهوم لإلحالة على القطيعة من منط إلى منط آخر، بل نوظفه 
لإلحالة على احلالة والظرفية االنتقالية التي مر بها االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية بانتقاله 
من املشاركة في املؤسسات التمثيلية من موقع املعارضة الدستورية إلى االشتغال داخل املؤسسة 

احلكومية من موقع األغلبية، وهذا التحول – االنتقال – مت في إطار االستمرارية. 
فما هو إذن سياق هذا االنتقال وهذا التحول؟ وما هو تأثير الوضعية االقتصادية واالجتماعية 
واملتغيرات الدولية على حتول النظام السياسي في اجتاه اإلصالح الدستوري؟ وما هو تأثير هذه 
األوضاع على مواقف االحتاد االشتراكي من النظام السياسي ومن اإلصالح الدستوري؟ هل 
كان لهذه األوضاع تأثير في بناء االنتقال من الدميقراطية التوافقية، عبر التوافق على الدستور 
على  التوافقات  هذه  انعكاسات  وما هي  التوافقي؟  التناوب  قيادة حكومة  قبول  وعبر  املراجع 
احلزب؟ هل كان االحتاد االشتراكي فاعال في التحول ومساهما فيه عبر إستراتيجية مفكر فيها؟ 

أم أن احلزب كان موضوعا للتحول مما جعل هوامش استثماره لصاحله محدودة؟
لتقدمي عناصر أولية لإلجابة عن هذه األسئلة سأركز على عنصرين، أوال الوقوف على تأثير 
الظروف االقتصادية واالجتماعية والدولية في حتول النظام السياسي، ومن خالله حتول مواقف 
املكون احلزبي بخصوص موضوع اإلصالح الدستوري )I( وفي مرحلة ثانية سأقف على مضمون 
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هذا التحول الذي ارتبط مبفهوم االنتقال إلى الدميقراطية التوافقية )II(، وعلى انعكاساته على 
.)II( حزب االحتاد االشتراكي

I- تأثير التحوالت االقتصادية واالجتماعية واملتغيرات الدولية على حتول النظام وعلى 

التحول السياسي للمكون احلزبي.
عقد  االشتراكي خالل  االحت��اد  واستراتيجيات  مواقف  وحت��ول  السياسي  النظام  اقترن حتول 
التسعينيات بظروف اقتصادية واجتماعية ومتغيرات دولية )أوال(، فرضت على امللكية وعلى 
احلزب موضوع الدراسة وباقي األحزاب املعارضة ضرورة التفاعل السياسي معها، ومن مظاهر 
هذا التفاعل إجماع الفاعلني السياسيني على ضرورة اإلصالح الدستوري والسياسي كمدخل 
املسطرية وفي  أن��ه عكس في جوانبه  ب��ض��رورة اإلص��الح هو  الوعي  ه��ذا  واأله��م في  للتغيير، 
مضمونه، إعادة التعاقد بني امللكية واألحزاب السياسية املعارضة التي شكل تفاعلها اإليجابي 

مع اإلصالح الدستوري مؤشرا على بداية التحول )ثانيا(.
أوال: تأثير الوضعية االقتصادية واالجتماعية واملتغيرات الدولية 

اقترنت التحوالت السياسية التي عرفها النظام السياسي املغربي، وكذلك التحوالت السياسية 
للمكونات احلزبية، بوضعية اقتصادية متيزت مع بداية التسعينيات، بالتضخم وارتفاع املديونية، 
وعجز امليزان التجاري، وضعف اإلنتاج الفالحي نتيجة لسنوات اجلفاف 1990-1991-1992. 
باإلضافة إلى انعكاسات سياسة التقومي الهيكلي على الوضعية االجتماعية، كتقليص النفقات 
االجتماعية وضعف القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع البطالة. وباإلضافة إلى هذه الوضعية، 
نالحظ أن األغلبية البرملانية وحكومتها اتبعت خالل مدة انتداب البرملان املنتخب سنة 1984 
الوضعية  هذه  انعكست  الهيكلي،  التقومي  لسياسة  تطبيقا  ليبرالية،  أبعاد  ذات  عامة  سياسة 
عبر  االجتماعي،  االحتجاج  ظاهرة  تنامت  االجتماعية(1)، حيث  الوضعية  على  االقتصادية 
العديد من املظاهرات واإلضرابات القطاعية (2)، ومتيزت هذه احلركات االحتجاجية باستمراريتها 

وانفالتها من التأطير (3)، ومتركزها في املجال احلضري.
.Santucci (J.C) et benhlal (M), «Chronique politique : Maroc», in AAN. 1991. pp. 779 –784 1  - انظر بهذا الصدد

2 )( شملت هذه اإلضرابات قطاع الصحة، التعليم واملوانئ وكان أخطرها اإلضراب العام الذي دعت إليه املركزيتان النقابيتان في 14 دجنبر والذي حتول إلى احتجاج 
جماهيري أطلق عليه اسم »انتفاضة اخلبز«، لم تتمكن املركزيتان النقابيتان من تأطيره وال احلد من مداه. انظر بهذا الصدد:
- Santucci (J.C) et Benhalal (M), «Chronique politique : Maroc», in AAN. 1990. p. 732. 
3 )( إن التطور الكمي والكيفي للحركات االحتجاجية التي عرفها املغرب يجعل البنيات الوسيطة األحزاب والنقابات، عاجزة عن تأطيرها والتحكم في مسارها، رغم 
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الوضعية  ه��ذه  ع��ن  الثاني  احلسن  م��ن  بطلب  أع��ده��ا  ال��ذي  ال��دول��ي،  البنك  تقارير  عبرت 
االقتصادية واالجتماعية اخلطيرة التي مير بها املغرب، وقد شكلت هذه التقارير موضوع افتتاح 
امللك للدورة التشريعية في 13 أكتوبر 1995، حيث أكد العاهل املغربي في سياق تعليقه على هذه 

التقارير بأنها »تقوم على فصاحة موجعة وأرقام مؤملة ومقارنات جتعل كل ضمير ال ينام«(1).
الدولية انعكاسات  تأثير الوضعية االقتصادية واالجتماعية كان للمتغيرات  باإلضافة إلى 
 ،(2) التسعينيات  وبداية  الثمانينيات  أواخ��ر  في  الدولي  احمليط  عرف  السياسي،  النظام  على 
العديد من املتغيرات حيث انهارت األنظمة الكليانية (3)، واألنظمة العسكرية وأنظمة احلزب 
العديد من معايير  الدولي تغيير  النظام  التي شهدها  التحوالت  (4). وكان نتيجة هذه  الوحيد 
التعامل على مستوى العالقات بني الدول كتداول قيم الدميوقراطية الليبرالية خصوصا التعددية 
الداخلي« حيث  العام  »الشأن  مسافة  تقلص  السلطات،و  وفصل  العام،  االقتراع  السياسية، 

أصبح موضوع حقوق اإلنسان مسألة داخلية لها أبعاد دولية.
املغربي من  السياسي  النظام  والعاملي على  الدولي  احمليط  تأثير  فهم  اإلط��ار ميكن  وفي هذا 
خالل تتبعه ملسار الدميوقراطية ووضعية حقوق اإلنسان في املغرب (5)، عبر العديد من التقارير 
السياسي  النظام  مما سيضع  دولية متخصصة في مجال حقوق اإلنسان،  الصادرة عن هيئات 
املغربي في أزمة أمام الرأي العام العاملي واحمللي، رغم محاولته إيجاد حلول قانونية ومؤسساتية 

ملسألة حقوق اإلنسان (6).
أنها تعمل على استثمارها سياسيا النتقاد السياسيات العامة املتبعة في املجاالت االقتصادية واالجتماعية. انظر بهذا الصدد كيف تعاملت جريدة االحتاد االشتراكي 
مع أحداث 14 دجنبر 1990. أنظر:
- جريدة االحتاد االشتراكي من العدد 1990/12/14 إلى العدد 1990/12/18.

1  أنظر نص اخلطاب امللكي االفتتاح للدورة التشريعية في 13 أكتوبر 1995.
 عرفت العالقات الدولية في هذه الفترة العديد من املتغيرات والتطورات شملت املجتمع الدولي وكان لها انعكاس على العديد من األنظمة السياسية. انظر بصدد )( 2
:هذه املتغيرات والتطورات

- Roche (Jean.Jacques), Le système international contemporain. Montchrestien (Clefs, politiques). 1992. p. 5 et S.
- Defurger (Morreau), Relations internationales. Tome II questions mondiales. Editions Le Seuil 1993. p. 10 et S.

3 ()- Badie (Bertrand) et Smouts (Marie-Claude), Le retournement du monde: sociologie de la scène internationale. Presses 
de la Fondation Nationale de Sciences Politiques. Dalloz. 1995. p. 33. 
 .Leymonie (P), «Les nouvelles couches sociales entrent en scène». in le Monde Diplomatique, Novembre 1991. p. 23 -() 4
5 )( ميكن أن نورد في هذا اإلطار إدانة »منظمة العفو الدولية« من خالل تقاريرها وعلى امتداد سنوات التسعينيات لوضعية حقوق اإلنسان باملغرب، والتي ما فتئت 
تدعوه الحترام املواثيق الدولية املتعلقة باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية لإلنسان. انظر للمزيد من التوضيح:

- Souden (F), Le Maroc sous haute surveillance. in Jeune Afrique 16-4-1990. pp. 16. 21.
- Souden (F), Des Droits de l»Etat à l»Etat de Droit . in Jeune Afrique 12 –5-1990. pp. 4-5.
- De Borrain (Jacques), Fragilités Marocaines – Les roses de Kalaat M»Gouna,. In le Monde 25-6-1993. p. 5.

6 )( كإنشاء املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان الذي أنشئ بظهير شريف. أنظر:
- ظهي�ر ش�ريف رق�م 1-90-12 بتاريخ 20 أب�ريل 1990. اجلريدة الرسمية عدد 4044. بتاريخ 1990/5/2. ص 306 – 307. )بالفرنسية(.

باإلضافة إلى إدخال تعديالت على قانون املسطرة اجلنائية وتقليص مدة االعتقال االحتياطي بقانون رقم 67-90-30 دجنبر 1991.
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لتجاوز هذه األزمة االقتصادية واالجتماعية وملواكبة تأثير املتغيرات الدولية، راهنت الدولة 
على الليبرالية االقتصادية، ومن مظاهر هذه املراهنة تشجيع املبادرة الفردية، وحترير األسعار، 
وإصالح النظام املالي واجلبائي، وبلورت برنامج للخوصصة(1) ضمن إستراتيجية تهدف لتشجيع 
املبادرة الفردية، وجذب االستثمار األجنبي، وكان هذا البرنامج مؤشرا على التراجع املتزايد 
لدور الدولة في املجال االقتصادي، وفي الوقت نفسه محاولة للزيادة من قدرتها املالية متكنها 

لالستجابة للطلبات االجتماعية.
املالحظ أن هذا املراهنة على االنفتاح االقتصادي، وعلى قيم الليبرالية االقتصادية، كاملبادرة 
الفردية والتنافس وتشجيع االستثمار، لم تواكبه تطورات سياسية حيث ظل النظام السياسي 
نظاما مغلقا وجامدا تسوده قيم مناقضة لإليديولوجية الليبرالية التي تبنتها الدولة، فاالنتخابات 
تفتقد إلى شروط احلرية والنزاهة والتنافسية، واألحزاب السياسية املعارضة تعيش على هامش 

النظام السياسي، كما أن هناك تضييق على احلريات العامة وحقوق اإلنسان. 
أدى الوعي بهذا التعارض إلى التفكير في اإلصالح والدستوري والسياسي واالنفتاح على 

املعارضة عبر إشراكها في إستراتيجية شاملة لإلصالح.
ثانيا: اإلصالح الدستوري والسيايس: مدخل لتحول النظام وحتول موقف االحتاد 

االشرتاكي.
انطلق الفاعلون السياسيون، امللكية واألحزاب املعارضة، وخصوصا احلزب موضوع الدراسة، 
في تصورهم لإلصالح الدستوري من عدم مواكبة الوثيقة الدستورية ملتطلبات املجتمع املغربي، 
تعديل  ض��رورة  على  الفاعلون  أجمع  لذلك  الدولية،  وللمتغيرات  للدولة  الليبرالي  واالختيار 

الدستور في اجتاه تعميق الدميقراطية.
بالرجوع إلى مذكرة حزب االستقالل واالحتاد االشتراكي بتاريخ 9 أكتوبر 1991(2)، ومذكرة 
الكتلة الدميقراطية بتاريخ 19 يونيو 1995(3)، وبالرجوع إلى الدستور املعدل في 04 شتنبر 1992، 
على  املعارضة  السياسية  واألح���زاب  امللكية  أجمعت  التي  العناصر  أه��م  على  ال��وق��وف  ميكن 

 .Malki (H) , La privatisation pourquoi faire ? , Lamalif. N° 193. 1993 p 6-7 :1  أنظر
2  تضمنت هذه املذكرة أهم مطالب االحتاد االشتراكي، وحزب االستقالل بخصوص التعديالت الدستورية وهي نفس املطالب التي ستتضمنها مذكرة الكتلة في 19 

يونيو 1995. 
3  تأسست الكتلة الدميقراطية في سياق النقاش الدستوري والسياسي، يوم 17 ماي 1992 من طرف خمسة أحزاب معارضة، حزب االستقالل، االحتاد االشتراكي 
التأسيسي  امليثاق  التي ركز عليها  الشعبية. من األولويات  للقوات  الوطني  الشعبي، االحتاد  الدميقراطي  العمل  التقدم واالشتراكية، منظمة  الشعبية، حزب  للقوات 

للكتلة:إقرار إصالح دستوري عميق يضمن ترسيخ دولة املؤسسات وتقرير سلطة القانون ودمقرطة وحتديث أجهزة الدولة.
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تضمينها في مشروع اإلصالح دستوري والتي نص عليها الدستور املصادق عليه.
تتلخص أهم هذه العناصر في تكريس الدستور املراجع ملفهوم دولة القانون من خالل التأصيل 
الدستوري حلقوق اإلنسان، وكذلك من خالل إحياء املجلس الدستوري وتوسيع اختصاصاته، 
وإعطاء مكانة خاصة للمؤسسات التمثيلية من خالل تقوية الوظيفة الرقابية للبرملان عبر إمكانية 

تشكيل جلن لتقصي احلقائق. 
كما أعاد اإلصالح الدستوري النظر في العالقات بني السلط في منحى ضمان توازن البناء 
النصوص  ق��راءة  ومن خالل  وتطوير عملها.  اختصاصاتها  ممارسة  وسائل  ومتكينها من  بينها، 
اإلص��الح  ب��أن  التأكيد  ميكن  احلكومة(،  البرملان،  )امللكية،  السلط  بني  للعالقات  الضابطة 
الدستوري سار في منحى حتول النظام من ملكية رئاسية إلى ملكية تستحضر بعض عناصر 

امللكية البرملانية(1).
 إذا كانت هذه التعديالت الدستورية قد أخذت بعني االعتبار املقترحات التي طالب بها 
االحتاد االشتراكي، والتي عبر عنها في املذكرات املرفوعة للملك عبر الكتلة الدميقراطية، فإن 
ميكن  الدستورية،  اإلصالحات  عملية  خاللها  من  متت  التي  التشاركية  اإلستراتيجية  تأمل 
اعتبارها بداية للتحول السياسي في موقف احلزب من املسألة الدستورية، رغم موقفه السلبي 

من استفتاء املصادقة على الدستور الذي تضمن هذه اإلصالحات. 
بشكل  انعكست  الدولية  واملتغيرات  واالجتماعية،  االقتصادية  الظروف  أن  إلى  نخلص 
إيجابي على النظام السياسي املغربي في اجتاه اإلصالح الدستوري والسياسي وفي اجتاه االنتقال 

إلى الدميقراطية التوافقية.
II: مضمون التحوالت السياسية وانعكااسهتا عىل احلزب

يتلخص مضمون التحوالت السياسية التي عرفها النظام السياسي واملكون احلزبي في تدشني 
مسلسل االنتقال إلى الدميقراطية التوافقية، من خالل التوافق على دستور 1996، ومن خالل 
انعكاسات  التحوالت  لهذه  التوافقي )أوال(، وقد كان  التناوب  لقيادة حكومة  انتقال احلزب 

سلبية على مستوى االحتاد االشتراكي، سياسيا وتنظيميا )ثانيا(.
أوال: االنتقال إلى الدميقراطية التوافقية.

1  أنظر على اخلصوص الفصل 59 من دستور الذي يقر املسؤولية املزدوجة للحكومة أمام امللك وأمام مجلس النواب وينص ضمنيا على التنصيب املزدوج للحكومة من 
طرف امللك والبرملان.
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م��ن العناصر األس��اس��ي��ة التي رك��زت عليها ال��دراس��ات ح��ول االن��ت��ق��ال ال��دمي��ق��راط��ي، على 
اختالف منطلقاتها النظرية وتوجهاتها املنهجية، هو املسلسل التوافقي(1) الذي يتم من خالله 
بلورة القواعد واملعايير القانونية واملسطرية الضابطة للعبة السياسية، وكذلك ملسلسل إنتاج هذه 

املعايير واتفاق وتعاقد الفاعلني السياسيني بصددها.
ولعل أهم خاصية ميزت املرحلة التي تلت اإلصالحات الدستورية التي ساهمت في انفتاح 
النظام السياسي على املعارضة، هو انطالق مسلسل للتوافقات، بدأ بالتصويت اإليجابي لالحتاد 
االشتراكي على دستور 1996 )أ(، وتوج هذا املسلسل التوافقي بتعيني حكومة التناوب »التناوب 

التوافقي« بقيادة احلزب موضوع الدراسة )ب(.
1- التوافق على دستور 1996

من  املنبثقة  ولألحزاب  الشعبية  للقوات  االشتراكي  لالحتاد  اإليجابي  املوقف  اعتبار  ميكن 
الدستور  – وذلك بتصويتها بنعم في استفتاء املصادقة على   1996 الوطنية من دستور  احلركة 
املراجع ألول مرة في تاريخها – تعبيرا عن توافق وتعاقد بينها وبني امللكية حول معايير وقواعد 

النظام السياسي.
لقد شكل الدستور املجمع حوله تتويجا ملسارين، مسار عودة النقاش حول املسألة الدستورية 
)بعد املصادقة على دستور 1992وخصوصا بعد االنتخابات التشريعية الغير املباشرة لسنة 1993(، 
واملالحظ من خالل مواكبة هذا املسار وحتليل االستراتيجيات اخلطابية حوله وحول مفاهيم مثل 
لالحتاد  املتواصل  البحث  اخلطابية  اإلستراتيجيات  هذه  تخفي  والتناوب،  والتوافق  التراضي 
االشتراكي ولألحزاب املعارضة عن مواقع للمشاركة في ممارسة السلطة، واملسار الثاني هو مسار 
إدراك، الفاعلني السياسيني باملغرب، للخطر املشترك الذي خلصته عبارة امللك الراحل – في 
سياق تأويله لتقرير صندوق النقد الدولي لسنة 1995 (2) - بأن املغرب تتهدده » خطر السكتة 
القلبية«، وهذه العبارة ستعيدها كل القوى السياسية بدون استثناء، وقد جتسد هذا اإلدراك 
أزمة  األزم��ات خصوصا  تفاقم  أم��ام  مسؤولياتهم،  بتناقص  الفاعلني  وعي  في  املشترك  للخطر 

التوزيع وأزمة املشاركة والتمثيلية.
سهل هذان املساران عملية التفاوض واحلوار بني الفاعلني السياسيني، وسهل عملية إنتاج 

 .Enhaili (A) , Une transition politique verrouillé, In Revue Confluence, N° 31, 199. P 67-68 1  أنظر
2  أنظر: التقرير اإلستراتيجي للمغرب 1996-1995، من إجناز مركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية، ص 198.
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للقوات  االحت��اد االشتراكي  املعارضة خصوصا  األط��راف  مما أكسب  بشأنها،  املتفاوض  املعايير 
الشعبية الذي ظل في املعارضة مدة أربعني سنة، شرعية اإلسهام في بناء التوافق، وأضفى 

على املعايير والقواعد املتولدة عن هذا التوافق استقالال نسبيا.
اإليجابي  االشتراكي  االحت��اد  وتصويت   ،1996 دستور  بلورة  مع  التعامل  ميكن  املعنى  بهذا 
عليه(1)، مؤشرا إيجابيا في مسار االنتقال للدميقراطية التوافقية باملغرب، ويتضح ذلك من خالل 

التوافق على املعايير التالية: 
أية  غياب  الدستورية(،  )امللكية  املغربي  السياسي  للنظام  الشكلي  اإلط��ار  على  -التوافق 

مطالبة بشكل مغاير للحكم )كاملطالبة باجلمهورية(.
-التوافق على الفلسفة الدستورية املؤطرة لهذا النظام، امللكية واإلسالم والتعددية احلزبية.

-التوافق على أن االنتقال الدميقراطي ال ميكن أن يتم إال من داخل املؤسسات الدستورية 
وبالتالي جتاوز االختيارات االنقالبية.

-التوافق على إضفاء النسبية على تصورات وخطاب الفاعلني السياسيني، مما فتح املجال لبروز 
آليات جديدة في تعامل امللكية واألحزاب املعارضة، كاحلوار والتراضي واللقاءات السياسية.

مساطر  حتديد  في  للملك  امل��رك��زي  ب��ال��دور  وقبولهم  املعارضة  السياسية  األح���زاب  -ت��واف��ق 
للملك  التسليم  فقط من خالل  نلمسه  ال��دور ال  هذا  التوافق(2)،  آليات وضمانات  ومضامني 
بالسلطة التأسيسية األصلية وعدم مناقشتها بل والتسليم له كذلك بسلطة مراجعة الدستور، 

وحتديد مضمونه، وحتديد أزمنته.
وقد شكلت هذه التوافقات مدخال إلش��راك األح��زاب السياسية في العمل احلكومي من 

خالل حكومة التناوب التوافقي.
ب- قيادة االحتاد االشتراكي حلكومة التناوب التوافقي

أظهرت الدينامية السياسية واملؤسساتية التي عرفها عقد التسعينيات أن مشاركة املعارضة 
اليسارية في العمل احلكومي، خصوصا االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، أصبحت »ضرورة« 

والكتلة  ملطالب احلزب  قد استجاب  التعديل  بأن   1996 04 شتنبر  بتاريخ  لسنة مركزية  بيان  1996 في  اإليجابي على دستور  برر االحتاد االشتراكي تصويته    1
الدميقراطية، والقاضية بانتخاب مجلس النواب ملدة خمسة سنوات، وإنشاء املجلس األعلى للحسابات، واعتبر احلزب أن التصويت باإليجاب هو تعبير عن األمل 

لإلصالح احلزبي الشامل. أنظر: نص البالغ جريدة االحتاد االشتراكي يوم 05 و06 شتنبر 1995.
2  أنظر التصريح املشترك بني السلطات العمومية واألحزاب السياسية بتاريخ 28 فبراير 1997، وهو التصريح الذي أكد الدور املركزي للملك في بناء مسار التوافق، 

أنظر نص التصريح جريدة االحتاد االشتراكي 29 فبراير 1997.
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و«مدخال أساسيا النتقال الدميقراطي«، و«للتغيير السياسي«، و«إلنقاد البالد«.
اقتران اإلصالح الدستوري والسياسي، الذي انطلق مع مطلع العقد،  ولعل هذا ما يفسر 
التناوب  ح��ول  امل��ع��ارض��ة(  السياسية  واألح����زاب  امللكية   ( السياسيني  الفاعلني  ب��ني  ب��اجل��دل 
السياسي، إذا كان التصوران معا، يتفقان على ضرورة التناوب، وعلى كونه شرط من شروط 
فمن  حتقيقه،  آليات  وح��ول  مضمونه،  ح��ول  يختلفان  فإنهما  الدميقراطي،  واالنتقال  التغيير 
خالل قراءة االقتراحني اللذين تقدم بهما العاهل املغربي لألحزاب املعارضة لتشكيل حكومة 
التناوب، االقتراح األول بتاريخ 24 أكتوبر 1991 (1)، واالقتراح الثاني في 14 أكتوبر 1994 (2)، 
ومن خالل رد األحزاب السياسية وتعاملها مع هذين االقتراحني، ميكن الوقوف على تصورين 
متعارضني لشروط وآليات حتقيق التناوب، تصور امللكية، الذي يعتبر التناوب منحة يوفر امللك 
شروط إجناحه بحكم مركزية سلطاته الواسعة، وتصور األحزاب املعارضة الذي يعتبر التناوب 

دميقراطيا، ينطلق من صناديق االقتراع، أي ينطلق من إرادة يحددها اجلسم االنتخابي.
1997، حيث  لالنتخابات  السياسي  الفشل  وبعد   ،1997 دستور  على  التوافق  بعد  أنه  إال 
أجمعت القوى املعارضة على أنها افتقدت لشروط النزاهة، اقترح امللك تشكيل حكومة للتناوب 
التوافقي، وهو االقتراع الذي قبله االحتاد االشتراكي وأحزاب الكتلة الدميقراطية باستثناء منظمة 
العمل الدميقراطي الشعبي، وهكذا توجت هذه احلكومة املسار التفاوضي والتوافقي بني امللكية 

وأحزاب املعارضة.
فقد استقبل امللك في 06 فبراير 1998 األستاذ عبد الرحمان اليوسفي الكاتب األول لالحتاد 

االشتراكي، وعينه وزيرا أوال وكلفه بتشكيل احلكومة تقوم على أساس أغلبية برملانية.
انطالقا من طريقة تشكيل هذه احلكومة، ومن هيكلتها ومن مكوناتها، ميكن الوقوف على 

املالحظات التقييمية التالية بصددها:
أوال: الطبيعة االئتالفية لهذه احلكومة، حيث اضطر االحتاد االشتراكي للتحالف مع ستة 
أحزاب(3) أخرى من أجل تشكيل احلكومة وذلك لضمان األغلبية البرملانية، فتجربة التناوب 

1  أنظر نص اخلطاب امللكي الذي بلور فيه امللك هذا االقتراح: جريدة AL Maghreb عدد 5263 بتاريخ 08/11/1993
2  أنظر نص اخلطاب امللكي الذي بلور فيه امللك االقتراح الثاني للتناوب: جريدة Le Matin du Sahara عدد 8671. بتاريخ 16/10/1994. 

3  تشكلت احلكومة من سبعة أحزاب، باإلضافة إلى االحتاد االشتراكي الذي تولى 14 حقيبة وزارية، جند حزب االستقالل الذي تولى ستة حقائب وزارية، واحلزب 
االشتراكي الدميقراطي بحقيبة وزارية واحدة، وجبهة القوى الدميقراطية بحقيبتني وزاريتني، والتجمع الوطني لألحرار بستة حقائب وزارية، واحلركة الوطنية الشعبية 

ب ثالثة حقائب وزارية.
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التوافقي متت من خارج املعادلة االنتخابية نظرا لعدم حصول أي حزب من األحزاب السياسية 
أو تكتل حزبي على األغلبية داخل البرملان.

طبيعتها  من  احلكومة شرعيتها  هذه  استمدت  للحكومة، حيث  التعاقدية  الطبيعة  ثانيا: 
التعاقدية بني امللك واالحتاد االشتراكي الذي ظل في املعارضة ملدة أربعني سنة(1). ويتلخص 
وقد  الدميقراطي،  االنتقال  وتوطيد  البالد  وانقاد  السياسي  التعاقد في اإلصالح  مضمون هذا 
البعد  1999، ه��ذا  23 يوليوز  الثاني في  ال��س��ادس، بعد وف��اة وال��ده احلسن  ك��رس امللك محمد 

التعاقدي في تزكيته لهذه احلكومة في خطابه األول للعرش.
تأثير على طبيعة مكوناتها، حيث  للحكومة  واالئتالفي  التعاقدي  البعد  لهذا  كان  ثالثا: 
جتاوز الوزير األول استحضار الهوية اإليديولوجية لألحزاب املشاركة فيها، فاحلكومة تشكلت 
من أحزاب يسارية وأحزاب ميينية محافظة وأحزاب محسوبة على الوسط2، باإلضافة إلى وزراء 
املؤمنني، والذين أسندت لهم حقائب وزاري��ة مركزية، كوزارة  بامللك كأمير  املرتبطني  السيادة 

الداخلية وزارة العدل ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزارة اخلارجية.
رابعا: أضفى الفاعلون السياسيون على وظيفة هذه احلكومة بعدا انقاديا، وقد أسس االحتاد 
في  واملساهمة  البالد،  انقاد  بضرورة  التناوب  حلكومة  وقيادته  مشاركته  شرعية  االشتراكي 

اإلصالح الشامل على املستوى االقتصادي واالجتماعي(3).
خامسا: كما متيزت هذه احلكومة بطبيعتها املرحلية حيث أكد االحتاد االشتراكي على أن 
أساس  على  تناوب حقيقي  نحو  لالنتقال  ومدخال  مرحلية  طبيعة  يكتسي  التوافقي  التناوب 

صناديق االقتراح عبر انتخابات حرة ونزيهة(4).
التوافقي  التناوب  حكومة  تعيني  وسياق  بتشكيل  املتعلقة  املالحظات،  ه��ذه  داخ��ل  من 
ومكوناتها، يطرح السؤال حول برنامجها وحصيلة عملها. متحور البرنامج احلكومي الذي تقدم 
1  أكد عبد الرحمان اليوسفي على الطبيعة التعاقدية لهذه احلكومة، واعتبر أن تعيينه كوزير أول كان مبثابة تعاقد مقدس بينه وبني امللك،، أعلن عبد الرحمان اليوسفي 
على بعض اجلوانب املرتبطة بحواره مع امللك خالل تعيينه كوزير أول أمام مجلس النواب في يناير 2000: حيث صرح مبا يلي: »إن املصحف الكرمي كان موضوعا إلى 
جانب جاللته وأشار قائال: »هذا املصحف بيننا«، أجل، إن هذا العهد الذي يطوق عنقي هو أعظم ميثاق والتزام متبادل بيني وبني جاللة امللك احلسن الثاني... 

والزال يلزمني في عملي حتت قيادة جاللة امللك محمد السادس«.
اليسار من االحتاد االشتراكي واحلزب االشتراكي الدميقراطي الذي انشق عن منظمة العمل الدميقراطي الشعبي سنة 1996، وجبهة القوى الدميقراطية  2  تشكل 
التي انشقت عن حزب التقدم واالشتراكية سنة 1997، وحزب مييني هو حزب االستقالل، وأحزاب محسوبة على الوسط كالتجمع الوطني لألحرار واحلركة الوطنية 

الشعبية. 
3  أنظر جريدة االحتاد االشتراكي 17 يونيو 1998.

4  أكدت اللجنة املركزية للحزب بتاريخ 05 فبراير 1998 في قرارها البعدي املساند حلكومة التناوب على هذه الطبيعة املرحلية.
أنظر: نص البيان اللجنة املركزية جلريدة االحتاد االشتراكي عدد 09 فبراير 1998.
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به الوزير األول عبد الرحمان اليوسفي أمام البرملان في أبريل 1998 حول موضوع وإشكالية التغيير 
وحتقيق »اإلصالح الشامل«، و»انقاد البالد«. 

هذه العناصر واألهداف كانت موضوع إجماع وتعاقد بني امللكية واألحزاب املكونة للحكومة، 
اعتبر الوزير األول، بأن حتقيق هذه األهداف يقتضي رسم أولويات للعمل من أجل التغيير، 
من هذه األولويات إلغاء االمتيازات ومكافحة الرشوة واستغالل النفوذ وتصفية ملفات حقوق 
اإلنسان، وتخليق احلياة السياسية من خالل إعادة النظر في نظام االقتراع وإبعاد كل مصدر 
العامة وإصالح  احلياة  تخليق  والعمل على  نهائية،  نتائجه بصفة  السياسي على  لالعتراض 

العدل(1).
التوجهات  عن  يخرج  لم  أن��ه  احلكومي  التصريح  ه��ذا  بصدد  أبدائها  ميكن  التي  املالحظة 
اإلستراتيجية الكبرى للدولة، حيث أكد التصريح على االختيار الليبرالي للدولة، من خالل 
تشجيع املبادرة احلرة واالستثمارات األجنبية، وعلى مواصلة برنامج اخلوصصة، كما أن هذا 
االجتماعية،  للمشاكل  حل  إيجاد  منه  الهدف  استعجاليا  برنامجا  سطر  احلكومي  التصريح 
املالية وضمان استقرار  التوازانات  التحكم في  الصعبة من خالل  الوضعية االقتصادية  وجتاوز 

االقتصاد الوطني. 
ك���األوراش  برنامجها،  ف��ي  حددتها  التي  األه���داف  لبعض  التناوب  حكومة  حتقيق  ورغ��م 
واملساهمة  احلريات،  ملجال  نسبي  وتوسيع  االجتماعي،  والضمان  التقاعد  بصناديق  املتعلقة 
يسعفنا  التناوب  الفعلية حلكومة  املمارسة  استقراء  فإن  األس��رة،  ومدونة  التعليم  إص��الح  في 
والوزير األول في سياق ملكية )حاكمة وسائدة(، فاملعطى  للوقوف على حدود دور احلكومة 
الدستوري واملؤسساتي هو أن امللك هو الذي يحدد السياسات العامة اإلستراتيجية2 من خالل 
االختصاصات  ه��ذه  اختراق  خ��الل  وم��ن  الدستوري،  النص  له  يخولها  التي  االختصاصات 

الختصاصات احلكومة والبرملان.
فمجال اشتغال احلكومة، يتلخص في املشاركة إلى جانب امللك في ميدان الشأن العام، 
التناوب  فحكومة  للسلطة،  الفعلية  واملمارسة  التأثير  وسائل  إل��ى  دستوريا  تفتقد  فاحلكومة 

1  أنظر البرنامج احلكومي بجريدة االحتاد االشتراكي. 18 أبريل 1998.
2  أكد احلسن الثاني في تاريخ 03 مارس 1998 »وباعتبار اجلالس على العرش أبا على اجلميع وحزبه األمة فهو الذي يسهر على أن يكون التباري مفتوحا أمام 

جميع التيارات السياسية كي تتنافس بفضل التناوب لبلورة االختيارات الكبرى التي يحددها املمثل األسمى لألمة« 
أنظر: اخلطاب امللكي بجريدة الصحراء العدد 04 مارس 1998.
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التوافقي، التي أمنت انتقال العرش من احلسن الثاني إلى امللك محمد السادس، لم يكن من 
املمكن أن تتجاوز سقف التغيير الذي حتدده امللكية. 

السياسي  التحول  انعكاسات  ما هي  األسئلة:  العديد من  تطرح  التجربة  داخ��ل هذه  من 
السياسي  واخلط  التنظيمية  البنية  على  احلكومي  العمل  إلى  املعارضة  من  الدستوري  لالحتاد 
للحزب؟ هل مكنت هذه التجربة احلزب من الوقوف على مفارقات االنتقال من منطق املعارضة 

إلى منطق املشاركة في العمل احلكومي؟ وما هي جتليات هذه املفارقات.
ثانيا:انعكاسات جتربة حكومة التناوب التوافقي على احلزب: أزمة االحتاد االشتراكي

وضعت مشاركة االحتاد االشتراكي في العمل احلكومي في إطار حكومة التناوب التوافقي، 
التنظيمية  بنيته  أزم��ة خانقة طالت  أم��ام  احل��زب   ،2002 إل��ى   1998 قيادتها ما بني  تولى  ال��ذي 

واختياراته السياسية والفكرية. 
فما هي مظاهر هذه األزمة)أ(؟ وما هي مداخل تفسيرها)ب(؟ 

1- مظاهر أزمة االحتاد االشتراكي.
 ميكن رصد مظاهر أزمة االحتاد االشتراكي كنتيجة النخراطه في العمل احلكومي من خالل 
العديد من العناصر، االستقاالت املتتالية لقيادات احلزب واالنقسامات املتتالية داخل احلزب 
لتراجع نتائجه في االنتخابات التشريعية لسنة 2007، ويبقى أهم مظهر من مظاهر هذه األزمة 

هو فشل اجلولة األولى من املؤمتر الثامن للحزب.
- االنشقاقات داخل احلزب. 

انعقد املؤمتر السادس االحتاد االشتراكي سنة 2001 في سياق قيادة احلزب حلكومة التناوب 
التوافقي، شكلت هذه احملطة التنظيمية حلظة هامة لتقييم مشاركة احلزب في العمل احلكومي، 
واعتبر التقرير السياسي الذي قدمه الكاتب األول والوزير األول عبد الرحمان اليوسفي باسم 
املكتب السياسي، على أهمية هذه املشاركة في تاريخ احلزب، وفي مسار االنتقال الدميقراطي 
في املغرب، وفي نفس السياق أكد املؤمتر على أن املسار السياسي الذي أدى إلى التناوب لم 

يخلوا من عراقيل وفراغات مغلقة قاومت التغيير(1).
ظهرت داخل املؤمتر تيارات معارضة ملواقف احلزب والختياراته السياسية بخصوص املشاركة 

1  االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، وثائق املؤمتر السادس االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، دار النشر املغربية، 2001 ص 105.
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على  اعتماده  واض��ح  أكد بشكل  احل��زب  أن  اإليديولوجي، ال سيما  احلكومة، والختاره  في 
الدميقراطية االشتراكية كأفق للتغيير وهو مبثابة اقتراب من الليبرالية.

ومن أهم هذه التيارات، التيار النقابي الذي تزعمه الكاتب العام للكونفدرالية للشغل، نوبير 
األم��وي، وال��ذي قاد حركة تصحيحية داخ��ل احل��زب انتهت باالنشقاق عنه وتأسيس حزب 
سياسي يحمل اسم املؤمتر الوطني االحتادي؛ التيار الثاني الذي كان ينتقد بشدة املشاركة في 
العمل احلكومي هو تيار »الوفاء للدميقراطية«، وقد دعا هذا التيار في وثيقة نشرت قبل املؤمتر، 
التيار  املطلب أسس هذا  لهذا  وأم��ام جتاهل هذا األخير  التيارات داخل احلزب  تنظيم  بضرورة 
حزب »الوفاء الدميقراطي« الذي تزعمه عضو قيادي سابق داخل الشبيبة االحتادية وهو محمد 

الساسي.
تعمقت اخلالفات أكثر بني مكونات االحتاد االشتراكي حول مسألة االنخراط في العمل 
التناوب  امتداد حكومة  مدة  نهاية  تاريخ   -  2002 لسنة  التشريعية  االنتخابات  بعد  احلكومي 
التوافقي- حيث حصل احلزب في هذه االستشارة على املرتبة األولى بخمسني مقعدا، وكان 
ينتظر من امللك بأن يقوم بتزكية حكومة عبد الرحمان اليوسفي ملواصلة األوراش الكبرى التي 

دشنتها، إال أن امللك محمد السادس قام بتعيني وزير أول من خارج األحزاب السياسية.
أكد املكتب السياسي، بأن هذا التعيني يشكل خروجا عن املنهجية الدميقراطية التي تقتضي 

تعيني الوزير األول من داخل األحزاب السياسية ومن داخل احلزب الفائز باالنتخابات.
التناوب  حكومة  ولتجربة  التعيني  لهذا  ق��راءت��ه  سياق  ف��ي  اليوسفي  الرحمان  عبد  اعتبر 
التوافقي، » بأن جتربة التناوب التي عرفها املغرب في السنوات اخلمس األخيرة ليست سوى 
تكرار وإعادة للتجارب السابقة«، فالتناوب لم يتمكن من أن يتجاوز ذاته من خالل انتخابات 7 

شتنبر 2002 حيث لم يتحقق االنتقال من التناوب التوافقي إلى التناوب الدميقراطي(1).
-استقالة قيادة احلزب

لالحتاد  الداخلية  األزم��ة  مظاهر  من  آخ��ر  مظهرا  احل��زب الستقالتهم  قيادات  تقدمي   شكل 
االشتراكي، فقد أدت اخلالفات التي عرفها االحتاد االشتراكي، بعدم تعيني الوزير األول من 
داخله بعد االنتخابات التشريعية سنة 2002، إلى تقدمي الكاتب األول للحزب استقالته لتاريخ 

1  - أنظر : عبد الرحمان اليوسفي، األسئلة احلقيقية لالنتقال الدميقراطي، حصيلة التجربة الدميقراطية في املغرب وآفاقها، مجلة األفق الدميقراطي، عدد 6-5، 
2004 ص 15 وما بعدها.
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27 أكتوبر 2003 (1).

في  الداخلية  وزارة  تدخل  أشكال  من  أنها شكل  على  االستقالة  هذه  تقدمي  محاولة  رغم 
االنتخابات، فإنها عكست جانبا من الصراع بني النخب القيادية داخل االحتاد االشتراكي، 
االنتخابات  نتائج  بعد  استقالته  تقدمي  إل��ى  اليازغي  محمد  سيقود  ال��ذي  ال��ص��راع  نفس  وه��و 
2007، بعد تعرضه للعديد من االنتقادات التي تخص طريقة تسييره للحزب، واتخاذه لقرارات 

انفرادية، بل وصلت هذه االنتقادات إلى مطالبته مباشرة باالستقالة، وتولى املكتب السياسي 
تشكيل قيادة جماعية للحزب.

-تراجع نتائج احلزب في االنتخابات التشريعية 2007
بذلك  محتال  مقعد   38 على  التشريعية  االنتخابات  ه��ذه  ف��ي  االش��ت��راك��ي  االحت���اد  حصل 
ثقل احلزب ومكانته  تراجع  لقياس درجة  االنتخابات حلظة  الرابعة، وقد شكلت هذه  الرتبة 
لدى الناخبني، وبذلك شكلت هذه النتائج احملصل عليها جتسيدا ألزمة احلزب، ومظهرا من 
السياسي  املكتب  خصوصا  للحزب  املسيرة  األجهزة  داخ��ل  الصراع  عمقت  حيث  مظاهرها، 
الذي تولى إدارة العملية االنتخابية. حاولت العديد من القراءات تقدمي تفاسير لتراجع نتائج 
احلزب االنتخابية، وبغض النظر عن أهمية وموضوعية هذه القراءات فإن نتائج احلزب في هذه 
االنتخابات هو مؤشر على عمق األزمة داخله، وتراجع مكانتة، وبداية ألزمة أعمق، كرسها 

قبول احلزب باملشاركة في حكومة يقودها حزب االستقالل.
-فشل اجلولة األولى من املؤمتر الثاني لالحتاد االشتراكي

 2008 يونيو  و15   13-14 بتاريخ  املنعقد  للحزب  الثامن  امل��ؤمت��ر  يشكل  أن  املمكن  م��ن  ك��ان   
الذي انعقد حتت شعار “حزب متجدد ملغرب جديد”، “ حلظة للتحدث إلى الذات والبحث 
من  يتمكن  لم  املؤمتر  هذا  أن  إال  ال��ذات��ي”،  النقد  ملمارسة   “ وحلظة   ”(2) املشتركة  الهوية  في 
التصويت إال على التقريرين املالي واألدب��ي، في حني توقفت أشغاله عند الوصل إلى نقطة 
مقرراته  على  والتصويت  أشغاله  إمت��ام  من  املؤمتر  يتمكن  ولم  التنظيمي،  املقرر  على  التصويت 
وانتخاب قيادته، واضطرت رئاسته (3) إلى تأجيل بقية األشغال في حدود ستة أشهر، يتولى 

1  - سبق لعبد الرحمان اليوسفي أن قدم استقالته من قيادة احلزب سنة 1993 احتجاجا على تدخل وزارة الداخلية في تزوير هذه االنتخابات، وقد تولى الكاتب 
األول بالنيابة محمد اليازغي قيادة احلزب.

2  - أنظر افتتاحية جريدة االحتاد االشتراكي عدد 12 يونيو 2008 – عدد 8894.
3  - انظر نص البيان القاضي بتأجيل املؤمتر الثامن بجريدة االحتاد االشتراكي عدد 17 يونيو 2008.
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املؤمتر  املباشرة لفشل  الوطني تسيير احلزب. كانت األسباب  السياسي واملجلس  فيها املكتب 
الثامن لالحتاد االشتراكي هي “ عرقلة التصويت على املقرر الذي نص على نظام الالئحة”، 
الترشيح للكتابة األولى للحزب ولعضوية املكتب السياسي عبر  النظام على تقدمي  ويقوم هذا 
لوائح متنافسة. أما األسباب املوضوعية لهذا الفشل فهي أسباب مركبة تتداخل فيها اجلوانب 

التنظيمية واإليديولوجية والسياسية وجوانب أخرى مرتبطة بقيادة احلزب. 
عبر فشل اجلولة األولى للمؤمتر الثامن لالحتاد االشتراكي عن عمق أزمة هذا التنظيم وهي 

أزمة سترهن مستقبله في انتظار عقد جولته الثانية.
إذا كانت العناصر السابقة قد شكلت مظهرا من مظاهر أزمة احلزب فكيف ميكن تفسير هذه 

األزمة.
2- مداخل لتفسير أسباب أزمة االحتاد االشتراكي

حاولت العديد من الوثائق التي صدرت عن بعض أجهزة احلزب(1)، أو عن بعض القيادات 
داخل احلزب وداخل الشبيبة االحتادية تقدمي تفسير ألسباب األزمة التي يعيشها احلزب(2).

الشعبية بعد حتوله  للقوات  وق���راءة جتربة االحت���اد االش��ت��راك��ي  ال��وث��ائ��ق،  ه��ذه  ق���راءة  تسعفنا 
السياسي باملشاركة في العمل احلكومي، الوقوف على مداخل لتفسير أزمة االحتاد االشتراكي 
والتي تتلخص في ثالث مداخل، غياب الدميقراطية الداخلية داخل احلزب، وغياب النظرية 

والتحليل النظري، ومراهنة احلزب على الدولة واالبتعاد عن املجتمع.
1- غياب الدميقراطية الداخلية

تؤسس األنظمة األساسية والداخلية لالحتاد االشتراكي، حلزب سياسي يقوم على مبادئ 
داخل  املسؤوليات  وت��داول حتمل  املسيرة،  واألجهزة  املقررة  األجهزة  بني  كالفصل  الدميقراطية 

1  - أحيل هنا على اخلصوص على الوثائق التالية:- وثيقة 28 نونبر 2003 الصادرة عن املكتب السياسي بعد استقالة عبد الرحمان اليوسفي. انظر نص هذه 
الوثيقة، مجلة نوافذ، عدد 22-23، أبريل 2004، ص 178-166.

- التقرير اخلاص بانتخابات 2007، في 17 نونبر 2007.
- الوثائق الصادرة عن اللجنة التحضيرية للمؤمتر الوطني الثامن لالحتاد االشتراكي:

- مشروع التقرير حول الهوية، جلنة الهوية.
- مشروع التقرير حول تفعيل أداة احلزبية اللجنة التحضيرية.

- مشروع األرضية السياسية واملؤسسية للمؤمتر، اللجنة السياسية واملؤسسية.
2  - أحيل هنا على اخلصوص على الوثائق التالية: 

- مبادرة مفتوحة من أجل إعادة بناء االحتاد االشتراكي واليسار، االحتاد االشتراكي. الدار البيضاء 29 و30 دجنبر 2007.-وثيقة موقعة من أكثر من 100 
مناضل.

-وثيقة » مسؤولياتنا«. االحتاد االشتراكي للدار البيضاء. امللف السياسي. 2 يناير 2008.
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احلزب، وعدم اجلمع بني العديد من املهام، واحترام التداول على مراكز القيادة، إال أن املالحظ 
ال��ق��رارات(1)،  اتخاذ  في  القيادات  استبداد  من  نوعا  يعرف  احل��زب  أن  املمارسة  مستوى  على 
وعدم احترام الفصل بني األجهزة املقررة واألجهزة املسيرة، حيث تخترق اختصاصات املكتب 

السياسي اختصاصات باقي األجهزة(2).
ويترتب عن غياب الدميقراطية الداخلية، عدم القبول باالختالف داخل احلزب مما يؤدي إلى 
االنشقاقات الداخلية وهي اخلالصة التي وقف عليها مشروع تقرير حول الهوية للمؤمتر الثامن 

لالحتاد االشتراكي(3).
2- غياب النظرية والتحليل النظري

املدخل الثاني لتفسير أزمة االحتاد االشتراكي، يتلخص في عدم مواكبة النظرية والتحليل 
العمل  انخرط االحت��اد االشتراكي في  فقد  احل��زب،  يعيشها  التي  السياسية  للتحوالت  نظري 
بعد  املشاركة، وحول حدودها، وحتى  املعالم حول طبيعة هذه  واضح  بدون تصور  احلكومي 
مرور 10 سنوات على انخراطه في هذا العمل احلكومي ظلت هذه التجربة بدون مواكبة نظرية، 

وبدون تفكير عميق يسهل عملية رسم هوية جديدة للحزب (4).
العمل احلكومي مع  انخراطه في  التي عقدها احلزب بعد  املؤمترات  وثائق   تسعفنا مقارنة 
التحليل  إلى  حاجة  في  احل��زب  بأن  التأكيد  اإليديولوجي،  والتقرير  الثوري  كاالختيار  وثيقة 

النظري العميق املواكب ملمارسته مما يعمق من إشكالية الهوية داخل هذا التنظيم (5).
3- مراهنة احلزب على الدولة وتهميش املجتمع

إلى مراهنة احلزب على  أزمة االحت��اد االشتراكي، باألساس  لتفسير  الثالث  املدخل  يرجع 
االحتاد   “ أن  2003 على  نونبر   23 وثيقة  أك��دت  السياق،  وفي هذا  املجتمع،  وتهميش  الدولة 

1  - أكدت وثيقة 28 نونبر 2003 على ما يلي: » لقد عشنا في ظل قياداتنا التاريخية جوا توافقيا إجماعيا كانت له إيجابياته املؤكدة، لكنه أثقل كاهل احلزب 
بسلبيات ساهمت إلى حد كبير في تنامي ظواهر احللقية، والفئوية والذاتية وإهدار الوقت في معارك جانبية وانعدام ضوابط واضحة للتعامل واحملاسبة. فقد حان 

الوقت في منطلق هذه املرحلة اجلديدة إلعمال قواعد التدبير الدميقراطي من انتخاب وتنافس وضمان حقوق األقلية«. أنظر وثيقة 28 نونبر 2003،مجلة نوافذ... 
مرجع سابق ذكره ص 168.

2  - أنظر محمد الساسي، األزمة الراهنة للدميقراطية الداخلية لالحتاد االشتراكي- مظاهر املقترحات ا ملعاجلة.،مجلة نوافذ عدد 9-8، 2000ص. 30 وما بعدها.
3  - أكدت وثيقة مشروع التقرير حول الهوية للمؤمتر الثامن لالحتاد االشتراكي على ما يلي: » السبيل الوحيد لبلورة التعامل السليم مع مشكلة الهوية داخل احلزب، 

مبا يجنبنا جتارب االنشقاقات السابقة املريرة، هو االلتزام بالدميقراطية الداخلية أوال، واحترام الضوابط التنظيمية التي نتعاقد عليها«.
4  -أكدت وثيقة 28 نونبر 2003 على أنه » ال ميكن إعادة ترتيب البيت الداخلي بدون إنعاش االجتهاد الفكري والثقافي داخل احلزب من أجل إعادة حتديد لهويته 

ومرجعيته«، أنظر نص الوثيقة، مجلة نوافذ... مصدر سابق ص 169.
5  - أكد مشروع التقرير حول الهوية للمؤمتر الثامن لالحتاد االشتراكي على ما يلي: » إن االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية وهو يعقد مؤمتره الثامن، ال يعي كل 

الوعي ضرورة الوقوف عند إشكاليات الهوية احلزبية«.
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االشتراكي للقوات الشعبية كان أحد األحزاب القليلة التي تغلغلت في نسيج املجتمع املغربي 
حيث وصل بتنظيماته وصيته ورموزه إلى كل أنحاء املغرب بل وإلى كل البيوت املغربية، قد 
سجل في السنوات األخيرة نوعا من التراجع في تغدية صفوفه بطاقات، وأجيال جديدة”(1)، 
وفي نفس السياق يؤكد مشروع املقرر السياسي واملؤسسي للمؤمتر الثامن للحزب على أن” تركيز 
احلزب على املشاركة في الشأن البرملاني واحلكومي، على حساب التعبئة املتواصلة للمواطنني 
واملواطنات في األحياء وقطاعات العمل املنظمات اجلماهيرية والنقابية واجلمعوية ساهم بدوره 
في موقعته ليصبح كباقي األحزاب األخرى يشتغل بشكل موسمي حسب ما متليه الظروف 

والطوارئ، خصوصا االستحقاقات التمثيلية اجلماعية والبرملانية” (2). 

 اخلامتة
- مر االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية منذ نشأته مبراحل مختلفة عكست قدرته التفاعلية 
لتأسيسه  األول��ى  املراحل  خ��الل  احل��زب  انتقل  املجتمعية، حيث  املتغيرات  وم��ع  محيطه  مع 
والصراع حول  بالتنازع  متيزت  املواجهة  إلى حلظة  لينتقل  امللكية  مع  قصيرة  تعايش  من حلظة 
على  من خاللها  التطور، عمل  مرحلة  إلى  التأسيسي  مؤمتره  بعد  احل��زب  لينتقل  املشروعية، 
توضيح مشروعه اإليديولوجي واختياره الدميقراطي، من خالل قبوله املشاركة داخل املؤسسات 
تاريخ احلزب  السياسي األساسي في  التحول  ويبقى  الدستورية،  الشرعية  إطار  التمثيلية في 
هو انتقاله للمشاركة في العمل احلكومي إلى جانب ملكية كان في حلظات من تاريخه يعمل 
على تقويضها. كان لكل مرحلة من هذه املراحل انعكاسات على البنية التنظيمية والهيكلية 
للحزب، فلحظة املواجهة أفرزت تنظيما مغلقا بقيادات متعددة، وحلظة املشاركة في املؤسسات 
ال��زي��ادة في قدرته  إل��ى  تاريخه  احل��زب في حلظات من  تنظيما منفتحا مكن  أف��رزت  التمثيلية 
التأطيرية والتعبوية. أما حلظة املشاركة في العمل احلكومي، فكانت لها انعكاسات سلبية على 
البنية التنظيمية والهيكلية للحزب مما انعكس على مكانة ودور احلزب داخل املجتمع، ذلك أن 
كلفة املساهمة في ممارسة السلطة في حدودها التدبيرية في سياق ملكية سائدة وحاكمة كانت 

ثقيلة على احلزب.
1  - أنظر وثيقة 28 نونبر 2003، الصادرة عن املكتب السياسي للحزب، مجلة نوافذ العدد 22-23 أبريل 2004 ص 169.

2  - أنظر مشروع املقرر السياسي والتنظيمني اللجنة التحضيرية للمؤمتر الثامن لالحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، 2008 ص 8.
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 - نستنتج من خالل دراسة مسار االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، أن هذا املكون احلزبي 
مر مبراحل متعددة، النشأة والتأسيس والتطور والتحول السياسي، انتقل فيها احلزب في عالقته 
بالنظام السياسي من معارضة هذا النظام، أي من معارضة رافضة للنظام وألسس مشروعية 
له  الضابطة  بالقواعد  وتقبل  النظام  داخ��ل  تشتغل  دستورية  معارضة  إلى  السياسية،  سلطته 
والناظمة ملكوناته، إلى أغلبية داعمة لهذا النظام ومساهمة في تنفيذ السياسيات العامة التي 

ينتجها.
يسعفنا حتليل سياقات انتقاالت هذا املكون احلزبي من موقع إلى آخر، الوقوف على األدوار 
االنحصارية والوظيفة احملدودة لألحزاب السياسية في إطار نظام سياسي يتميز بوجود ملكية 

حاكمة.
 - نستنتج كذلك أن مساهمة املكون احلزبي ودوره في مسار حتول النظام السياسي وحتقيق 
بالنظام  ال��ش��روط  ه��ذه  بعض  يرتبط  االنتقال،  ه��ذا  ش��روط  بتوفر  ره��ني  الدميقراطي،  االنتقال 

السياسي ككل، وبعضها اآلخر باملكون احلزبي.
الدميقراطية رهني بوجود دستور دميقراطي، يقوم  للنظام السياسي، فاالنتقال إلى  فالبنسبة 
على مأسسة السلطة،، وتوزيعها، وتداولها، فال دميقراطية بدون دستور دميقراطي، يتأسس على 
فصل السلط، وعلى آليات انتقال السلطة والتناوب في ممارستها، وعلى توسيع مجال احلقوق 

واحلريات.
أما على مستوى املكون احلزبي، فمساهمة احلزب السياسي في مسار االنتقال الدميقراطي 
رهني بضرورة التطور الداخلي لهذا املكون، وضرورة مساءلة بنياته التنظيمية والتأطيرية وإخضاعها 
للمعايير الدميقراطية وآلياتها، فاملساهمة في حتول النظام واملطالبة بالدميقراطية، تبدأ بتحقيق هذا 
االنتقال داخل التنظيم احلزبي ذاته، فال ميكن ملكونات حزبية ال تشتغل مبنطق الدميقراطية على 

املستوى الداخلي أن تساهم في البناء الدميقراطي.
تاريخه أن يعقد مؤمتره األخير،املؤمتر  الدراسة، ألول مرة في  املكون احلزبي موضوع  حاول 
الثامن- يونيو 2008، بشكل دميقراطي يتحقق من خالله احترام مبدأ سيادة املؤمتر، حيث انعقد 
توافقات مسبقة حول قائد احلزب وحول أعضاء األجهزة املسيرة له، وحول  هذا األخير دون 
الثامن حلظة  التوجه السياسي املستقبلي للحزب، لكن فشل احلزب في أن يجعل من املؤمتر 

انتقال دميقراطي على مستوى أعلى هيئة من هيئاته التقريرية.
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مالمح الجغرافية االنتخابية بالمغرب عىل ضوء رشعية تمثيل األمة:
دراسة مجالية للوائح االنتخابية

< مصطفى يحياوي

أستاذ الجغرافيا السياسية واالجتماعية- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، المحمدية

مدخل عام
أخذا بعني االعتبار ما يدور -راهنا- من نقاش سياسي حول االستحقاقات اجلماعية املقبلة 
أم فيما  باللوائح االنتخابية،  يتعلق  التي تستشعرها مختلف األحزاب سواء فيما  والتخوفات 
وسلوكاتهم  املواطنني  مبشاركة  يتعلق  فيما  أم  واستقالليته،  العمومي  اإلش��راف  بحياد  يتعلق 
االنتخابية1، يوجه هذا املقال االهتمام نحو البحث في مالمح اجلغرافية االنتخابية باملغرب عبر 
االستبيان الدميغرافي-املجالي جلدوى آلية اللوائح االنتخابية التي تبدو أنها ستكون حاسمة في 

مصداقية االنتخابات املقبلة وقيمتها السياسية والتاريخية.
يتعلق هذا املوضوع بالتقييم الكمي للشرعية االنتخابية عبر املقابلة بني البيانات الدميغرافية 
متثيلية  أي  على  آخ��ر:  مبعنى  أو  التصويت2،  لها  يحق  التي  والكتلة  الناخبة  للكتلة  واملجالية 
على  القائمة  االنتخابية  اللوائح  آلية  وهل  املقبلة؟  اجلماعية  االنتخابات  ستستند  مجتمعية 
التحيني املرحلي للقوائم املنجزة منذ أكثر من 22 سنة )1992( ما تزال ذات جدوى في سياق 
احلراك الدميقراطي املطالب مبحاربة الفساد وتوسيع قاعدة املشاركة الشعبية3، وما استتبعه من 
والتي   )2011 يوليو  )فاحت  اجلديدة  الدستورية  الوثيقة  إطار  في  ومؤسساتية  إصالحات سياسية 
ميزت -في فصلها الثاني- املنتخبني دون غيرهم بصفة »متثيلية األمة«؟ أم أن هذه اآللية قد 
أصبحت تشكل عائقا سميكا أمام التعبير على »إرادة األمة«، وقد استنفدت أسباب وجودها، 
ولم تعد مجدية، خصوصا بعد بروز مؤشرات عدم كفايتها في تأمني »اقتراع حر ونزيه« قادر 
1  نذكر هنا على سبيل االستدالل على العناية التي حتظى بها مسألة اللوائح االنتخابية، املتابعة الصحفية لالجتماع التشاوري األول الذي عقد رئيس احلكومة مع 
األحزاب السياسية يوم 19 يونيو 2014 حول اإلطار القانوني لالنتخابات اجلماعية املقبلة؛ ينظر في هذا الصدد افتتاحية جريدة أخبار اليوم، عدد 1404 وعدد 1406 

الصادرين االثنني 23 يونيو 2014، واألربعاء 25 يونيو 2014، ينظر أيضا جريدة الصباح، الصفحة 1، عدد 4414، األربعاء 25 يونيو 2014
2  AGNEW J.E., (1990), “ From political methodology to geographical theory ? A critical review of electoral geography ”, 
1960-87, in TAYLOR P.J., JOHNSTON R.J., (1990), “ Developments in electoral geography ”, Routledge, London 

3  حامي الدين عبد العالي، »االنتخابات املقبلة.. أي رهانات سياسية؟«، جريدة أخبار اليوم، عدد 1406، األربعاء 25 يونيو 2014، ص 20
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على استمالة مختلف الفئات العمرية التي يحق لها التصويت، واستيعاب مطالبها في حتقيق 
دميقراطية متثيلية كفيلة بإنتاج التنمية وتطوير مشاركة املواطنني في صناعة القرار العمومي؟ 

في  ترصد،  استداللية  حتليلية  منهجية  على  البحث  يستند  األسئلة،  ه��ذه  عن  لإلجابة 
مرحلة أولى، مالمح الشرعية االنتخابية –خاصة- خالل العشرين سنة األخيرة )1992-2011( 
على املستوى الوطني، ثم في مرحلة ثانية، اخلصائص الدميغرافية-املجالية للوائح االنتخابية 

املعتمدة في االستحقاقات التشريعية ل�25 نونبر 2011 على مستوى تراب عمالة احملمدية.
1. التطور الرتاجعي لنسبة الماشركة

كما هو معلوم، فقد شهد املغرب منذ االستقالل 29 استحقاقا انتخابيا توزع بني: 
إحدى عشرة استفتاء منها تسعة حول تعديل أو مراجعة الدستور )-1962-1970-1972  -

2011-1996-1995-1992-1980(؛ 

- تسع انتخابات جماعية )2009-2003-1997-1992-1983-1976-1969-1963-1960(؛
- تسع انتخابات تشريعية )1963-1970-1977-1984-1993-1997-2002-2007-2011(.1

ولعل أهم ما مييز معدالت مشاركة املواطنني في مختلف تلك احملطات:
أوال التباين املالحظ بني معدالت املشاركة في االستحقاقات التشريعية )أقصى معدالتها 
1963 و1969(  انتخابات  76% في  1970(، واجلماعية )أقصى معدالتها  انتخابات  85.03% في 

من جهة، وبني االستفتاءات )التي تراوحت معدالتها في أغلب األحيان نسبة 90% فما فوق( 
من جهة ثانية، وهو ما يثبت أن حتكم اإلدارة في املشاركة االنتخابية يزداد بتعاظم احلاجة إلى 
امللك في  إرادة  بأن في جميع االستفتاءات كانت  امللكية، علما  املؤسسة  إلى  ال��والء  تثبيت 

تنظيمها فاصلة وحاسمة.

1  LÓPEZ GARCÍA B., (2013), “ La question électorale au Maroc : Réflexions sur un demi siècle de processus électoral au 
Maroc ”, 1960-87, in www.academia.edu, pp. 2-4



��9

 

رسم البياني رقم 1: تطور نسبة املشاركة في االنتخابات التشريعية خالل فترة 1960-2011

رسم البياني رقم 2: تطور نسبة املشاركة في االنتخابات اجلماعية خالل فترة 1960-2009

رسم البياني رقم 3: تطور نسبة املشاركة في االستفتاء خالل فترة 1962-2011
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2002-( األخيرة  العشرية  خالل  املنظمة  واجلماعية  التشريعية  االستحقاقات  خالل  ثانيا 
2011(، يالحظ تراجع نسبة املشاركة باملقارنة مع عدد املسجلني في اللوائح االنتخابية، بلغت 

 %37 نسبها  أضعف  في  وسجلت   ،2003 اجلماعية  االنتخابات  في   %54.1 نسبة  أقصاها  في 
املشاركة أصبح  نسبة  التحكم في  أن  يؤول على  ما  وهو  2007؛  التشريعية  االنتخابات  خالل 
في تراجع مستمر، كما أن الشرعية االنتخابية أصبحت مهددة بالعزوف وعدم مباالة املواطنني 

بأهميتها.
ثالثا كما يظهر من الرسم البياني التالي، فقد سجل، خالل العشرين سنة األخيرة، تفاوت 
مهم بني الكتلة املصوتة والفئة العمرية التي يحق لها التصويت، حيث لم يتجاوز معدل الكتلة 
املصوتة في أقصى احلاالت )استفتاء دستور 2011( 9.682.364 مصوتا أي ما يناهز 44% من الفئة 
العمرية التي يحق لها التصويت )حسب تقديرات املندوبية السامية للتخطيط، بلغ عدد هذه 
الفئة 21.642.000 نسمة(، وقد بلغ في أضعف احلاالت 5.721.074 مصوتا أي ما يعادل 28% من 

الفئة العمرية التي يحق لها التصويت خالل االستحقاقات التشريعية 2007.

رسم البياني رقم 4: تطور التفاوت بني الكتلة املصوتة والفئة العمرية
 التي يحق لها التصويت خالل فترة 1993-2011

العشرية  اللوائح االنتخابية وصحتها، يالحظ خالل نفس  النظر عن صدقية  رابعا بغض 
)االنتخابات  األخيرة  الثالثة  االستحقاقات  في  مليون ونصف(   13 يناهز  )ما  استقرار عددها 
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وهو   ،)2011 نونبر   25 التشريعية  واالنتخابات   ،2011 الدستوري  واالستفتاء   ،2009 اجلماعية 
ما يعني أن التحيني الذي طال هذه القوائم لم يتجاوز نسبة 14.2% أي بزيادة أقل من مليوني 
مسجل؛ األمر الذي يجرنا مجددا إلى التساؤل حول جاذبية آلية التسجيل اإلرادي في اللوائح 
للكتلة  الدميغرافي  التزايد  بتتبع  الكفيلة  التقنية  للمهارات  اإلدارة  امتالك  ودرجة  االنتخابية، 

البشرية التي بلغت سن األهلية االنتخابية.
وبالعودة إلى التباين العددي بني الكتلة املصوتة والفئة العمرية التي يحق لها التصويت، 
آخر  في  م��داه  بلغ  إذ  االنتخابية،  اللوائح  في  املسجلني«  »غير  لعدد  تصاعدي  تطور  يالحظ 
استحقاقات تشريعية منظمة في 2011، بعدد وصل 8.221.369 شخصا، ومبعدل 38% من العدد 

اإلجمالي للفئة العمرية التي يحق لها التصويت.
األمر الذي يؤكد، مرة أخرى، أن بعد مرور عشرين سنة على تاريخ إعداد اللوائح االنتخابية 
املعتمدة حاليا في االستحقاقات االنتخابية، قد بلغت آلية حتيينها منتهاها، ولم تعد –تقنيا- 

كافية الستيعاب التغيرات الدميغرافية التي تشهده الكتلة البالغة سن التصويت.

رسم البياني رقم 5: تطور التفاوت العددي بني املسجلني 
وغير املسجلني في اللوائح االنتخابية خالل فترة 1992-2011

هناك  أن  األول  معطيني:  نالحظ  التاليني،  البيانيني  الرسمني  في  النظر  بإمعان  خامسا 
300.000 صوت خالل  مبعدل  )ارتفاع  امللغاة  األص��وات  لكتلة  التصاعدي  املنحى  في  اضطراد 
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الفترة املمتدة بني 2011-2007، وهو ما يعني أن هذه الكتلة غير اعتباطية، وال تخلو من داللة 
سياسية، خصوصا إذا ما علمنا أنها ظاهرة حضرية بامتياز، وبالتالي ال حتتمل فقط أن تربط 

باألمية وصعوبة مسطرة االقتراع. 
أدنى   2011 استحقاقات  بلغ في  قد  باملغرب  االنتخابية  العملية  إن مسار  الثاني،  واملعطى 
مستوياته التمثيلية، إذ أن النسبة احلقيقية لعدد األصوات الصحيحة في تلك االنتخابات لم 
أمام  أننا  التصويت )21.93%(؛ وهو ما يعني  لها  التي يحق  البشرية  الكتلة  تصل ربع إجمال 
أعطاب بنيوية، أصبحت معها املواضعات السياسية للدميقراطية التمثيلية غير منتجة، وليس 

بإمكانها أن حتد من استمرار العزوف على صناديق االقتراع.

رسم البياني رقم 6: تطور املشاركة في االنتخابات املنظمة 
خالل فترة 2011-1993 بحسب أصناف الكتلة التي يحق لها التصويت

رسم البياني رقم 7: تطور املشاركة في االنتخابات املنظمة خالل فترة 2011-1993 باعتماد مقارنة 
حجم األصوات املقبولة مع بقية أصناف الكتلة التي يحق لها التصويت 
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ضعف متثيلية الفئة العمرية 24-18 سنة يف اللواحئ االنتخابية  .2

 ،2011 نونبر  و27   2007 26 غشت  في  الداخلية  وزارة  على  الصادرة  املعطيات  بني  باملقابلة 
وتقديرات التطور الدميغرافي لإلحصاء العام للسكان والسكنى املنجز في شتنبر 2004 الصادرة 
اللوائح  من   %9 نسبة  سنة   18-24 العمرية  الفئة  تتعد  لم  للتخطيط،  السامية  املندوبية  على 
االنتخابية، في حني أنها متثل نسبة 24.12% من إجمال »من يحق لهم التصويت«، أي بنقصان 
أكثر من ثالثة ماليني ونصف شخص )3.521.265( مؤهل للتصويت؛ وهو ما يؤكد أن عملية 
التحيني املنصوص عليها في مواد املبحث الثالث من قانون 57-11 املتعلق باللوائح االنتخابية 

العامة، ضعيفة وغير كافية ملواكبة التحول الدميغرافي في قاعدة »من يحق لهم التصويت«.
والذي يزيد تأكيد احتمال هذا الضعف، أن الفئة العمرية التي بلغت 20 سنة فما فوق خالل 
1992، تاريخ وضع اللوائح االنتخابية املعتمدة خالل العشرين سنة األخيرة، أصبحت تشكل 

في التحيينات األخيرة 67% من املسجلني، بالرغم من أنها ال متثل أكثر من نسبة 51.31% من 
العدد اإلجمالي للفئة العمرية التي بلغت سن التصويت.

قوائم  مبعاجلة  سأكتفي  البرهنة  سبيل  وعلى  التحليل،  ه��ذا  تؤكد  احمللية  املعطيات  جميع 
املسجلني املعتمدة بتراب عمالة احملمدية في االنتخابات التشريعية ل�25 نونبر 2011: 

خريطة رقم 1: التفاوت العددي حسب اجلماعات التابعة لتراب عمالة احملمدية بني املسجلني 
في اللوائح االنتخابية والفئة العمرية التي يحق لها التصويت

كما يظهر في خريطة التوزيع املجالي للنسب املائوية للفئة العمرية 24-18 سنة بحسب املقابلة 
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بني اإلحصاء العام للسكان واللوائح االنتخابية، فإن في جميع اجلماعات التابعة لتراب عمالة 
احملمدية، تنقص نسبة هذه الفئة العمرية في اللوائح االنتخابية على نسبتها في اإلحصاء العام 
االنتخابية،  اللوائح  في   %10.5  : النسبتني  هاتني  اإلقليمي، تصل  املستوى  وعلى  للسكان. 

و25.16% في اإلحصاء العام للسكان.
وما يزيد من حدة هذا االختالف بني هاتني النسبتني هو التباعد الصاخب بني حجم هذه 
الفئة العمرية املسجلة في اللوائح االنتخابية وبني حقيقتها الدميغرافية، كما تبينه خريطة التوزيع 

املجالي ألعداد هذه الفئة العمرية:

 

خريطة رقم 2: التفاوت العددي حسب اجلماعات التابعة لتراب عمالة احملمدية بني املسجلني 
في اللوائح االنتخابية وغير املسجلني

حيث متثل الهوة بينهما أكثر من 27246 شخص غير مسجل، أي أن من هم مسجلون من 
39% من  أكثر من نسبة  تراب عمالة احملمدية ال يشكلون  24-18 على مستوى  العمرية  الفئة 

احلجم الدميغرافي احلقيقي لهذه الفئة على مستوى الكتلة البشرية التي يحق لها التصويت.
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رسم البياني رقم 8: مقارنة حجم االنتخابات املنظمة خالل فترة 2011-1993 باعتماد مقارنة حجم 
األصوات املقبولة مع بقية أصناف الكتلة التي يحق لها التصويت 

وإذا ما قارنا هذا الرقم مع اإلجمالي للمسجلني في اللوائح املعتمدة في انتخابات 25 نونبر 
2011 )171489 مسجال(، فنجد أنه ميثل نسبة %15.88. 

أما إذا ما قارنا نفس العدد )أي 27246 شخص( مع عدد األصوات احملصل عليها من طرف 
الالئحتني الفائزتني باملقاعد الثالثة املخصصة لعمالة احملمدية، فسنجد أن غير املسجلني من 
الفئة العمرية 24-18 سنة يتجاوز أصوات الالئحة األولى احلائزة على مقعدين ب�أكثر من 4411 

صوتا، وال يقل عدد هؤالء على األصوات احملصلة من طرف الالئحتني معا إال ب�6231 صوتا.

-Citadins التحول التدرجيي للسلوك االنتخايب للمواطنني احلرضيني  .3

في  تدريجي  تغير  لوحظ   ،2007 استحقاقات  ابتداء من  وبالضبط  األخيرة  العشرية  خالل 
السلوك االنتخابي للمواطنني املقيمني في املدن الكبرى من ذوي الدخل احملدود أو القاطنني في 
املجاالت الهشة املعروفة –تاريخيا- ببؤر الفساد االنتخابي، ملخصه أن مع بلوغ استحقاقات 
والتحرر من  ال��وع��ي  وزي���ادة مستوى  األع��ي��ان  »مت���رد« على نخب  ب��روز  2011 ظهر بشكل جلي 

املمارسات االنتخابية املستأنس بها، كما هو الشأن بالنسبة الختيارات الناخبني في األحياء 
الصفيحية املتوسطة والكبيرة في جهة الدار البيضاء الكبرى، حيث حتول بشكل جذري املزاج 

االنتخابي :
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رسم البياني رقم 9: تطور املزاج االنتخابي في الدور الصفيح بني انتخابات التشريعية 2007 
واالنتخابات التشريعية 2011 

األمر الذي أوله العديد من املتتبعني للشأن السياسي على أنه تصويت عقابي لنخب فقدت 
بالربيع  ما سمي  إط��ار  في  املغرب  شهده  التي  الشعبي  احل��راك  في خضم  التمثيلية  الشرعية 

الدميقراطي.

خالصات عامة
موجز ما ميكن اخلتم به ثالث خالصات مركزية :

اخلالصة األولى: ال ميكن أن تعبر االستحقاقات اجلماعية املرتقبة صيف 2015 على إرادة 
لها  يحق  التي  العمرية  الفئات  ملختلف  استيعابها  ودرج��ة  في حجمها  متنازع  بشرعية  األم��ة 

التصويت.
القوائم  ه��ل  ال��ت��ص��وي��ت:  ف��ي  ال��ت��ي ستعتمد  الوثيقة  ف��ي  احل��س��م  يستوجب  ال���ذي  ال��ش��يء 

االنتخابية؟ أم بطاقة التعريف الوطنية؟ 
وهنا، وجبت اإلشارة إلى أنه إذا استمر العمل ببطاقة الناخب، فذلك يستدعي –إلزاما- 
57-11 بشكل  املعتمدة وضعف متثيليتها املجتمعية، وتعديل قانون  القوائم  جتاوز مسألة تقادم 

يضمن اعتماد »املراجعة التلقائية« للوائح االنتخابية. 
إداري��ة مستأنس بها لدى  والقصد في هذا الصدد، أن ميكن املشرع من مأسسة سلوكات 
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رجال السلطة بشكل انتقائي غير معمم على جميع املواطنني أثناء عمليات حتيني اللوائح.
ذلك أنه في كثير من األحيان يعمد رجل السلطة إلى التسجيل االنتقائي للمواطنني املقيمني 
في نطاق امللحقة اإلدارية التي يشرف عليها دون احترام قاعدة » التسجيل اإلرادي« املنصوص 
»آلي-تلقائي« في  اختياري بل  التسجيل غير  أن  يعني  ال��ذي  األم��ر   ،57/11 قانون  عليها في 
األحيان التي يستقيم فيها توصيف املواطن مع ما تقدره السلطة مفيدا لعملية التحيني التي عادة 

ما تتسم بضعف إقبال املواطنني عليها.
املخرج األمثل  احلالي  السياق  تبقى في  اآللية-التلقائية،  املراجعة  فإن  الناحية،  من هذه 
لتجاوز اخلالف السياسي اجلاري راهنا مع وزارة الداخلية، على أساس أن يكون املدخل األول 
لهذا اإلجراء هو اللوائح املقترحة من طرف رجال السلطة، ثم يستتبع –في مرحلة ثانية- مبقارنة 
العدد مع عدد السكان املستخلص من اخلرائط التي ستعتمد في اإلحصاء العام املزمع إجراؤه 
في شتنبر 2014؛ وأعتقد أن هذا اإلجراء ممكن مع التطور املعلوماتي لألدوات املستعملة في هذا 

.-Districts اإلحصاء، والتقطيع اجلغرافي الدقيق للوحدات الترابية املعتمدة
وفي مرحلة ثالثة، تدقق هذه املعطيات باالستناد إلى ثالثة سجالت موجودة لدى مختلف 

عماالت اململكة، وسهل االطالع عليها: 
· قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية بتنسيق مع املديرية العامة لألمن الوطني؛

املدنية  للحالة  اإلقليمية  املفتشيات  لدى  وثيقة رسمية موجودة  بوصفه  الوفيات،  سجل   ·
)نسخة يحتفظ بها في العماالت وأخرى في احملاكم االبتدائية(؛

· قاعدة معطيات فاقدي األهلية، وهي متوفرة معلوماتيا وميكن حتيينها –آليا- بتنسيق مع 
النيابة العامة، واملديرية العامة لألمن الوطني، والدرك امللكي.

مجمل القول، إذن، إن عملية املراجعة التلقائية للوائح االنتخابية تتطلب توجهني:
توافق مع وزارة  باعتماد  يتم إال  الالزمة، وهو ما لن  السياسية  توفير اإلرادة  · العمل على 
الداخلية حول كيفية إجراء عملية مراجعة اللوائح؛ خاصة إذا علمنا أن هذه الوزارة على دراية 
بكونها أصبحت »عاجزة« على التحكم في نتائج االقتراع، وحتاول حجب ذلك بالتخفي وراء 

استحالة املراجعة اجلذرية للوائح املعتمدة. 
إن األمر بالنسبة للقيمني على هذه الوزارة مبثابة حتد يهم احلفاظ على الوجاهة التي اضطلعت 
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بها هذه الوزارة على ممر تاريخ الدولة املستقلة في عالقتها مع مصالح القصر وحاجاته للتحكم في 
التوازنات الكبرى للحقل السياسي احلزبي. ومنه، فال إمكانية ألي حتول في املنظومة اإلدارية 

لالنتخابات ما لم يوافق ذلك درجة التحكم املسبق للمخزن في منسوب املخاطر.
· العمل على جتاوز الضعف التقني الكبير املالحظ على مستوى املصالح الالمتمركزة املكلفة 
باللوائح االنتخابية، وغياب التكوين املستمر لألطر املشرفة عليها، خصوصا وأنه خالل املدة 
األخيرة سجل تقدم مهم على مستوى عملية التحيني املعلوماتي للوائح، حيث أصبح باإلمكان 
الشبكة  نظام  الربط عبر  تعميم  بعد  اإلداري��ة،  امللحقات  العملية مباشرة داخل  تنجز هذه  أن 

الداخلية »Système Intranet« باخلزان املركزي املوجود مبختلف العماالت.
اإلرادة  وغياب  اإلشكال،  جوهر  هو  الضعف  هذا  أن  إلى  التنبيه  وجب  الصدد،  هذا  في 
السياسية، أو لنقل انعدام اجلرأة السياسية ملراجعة جذرية للوائح، إمنا هي احتراز من تدني نسبة 
املشاركة، التي هي باملناسبة إحدى األسباب املباشرة لإلبقاء على الضعف التقني للمنظومة 

اإلدارية اخلاصة باللوائح.
)اجلهوية  اجلديدة  الدستورية  واإلصالحات  العام  السياسي  السياق  إن  الثانية:  اخلالصة 
تعتبر  أن  يفترض  التشاركية(،  والدميقراطية  الثانية  الغرفة  تركبة  في  النظر  وإع���ادة  املوسعة 
االنتخابات اجلماعية املرتقبة امتحانا جديا الختبار صدقية احلكومة احلالية في شعار محاربة 
الفساد، كما يفترض أن تعتبر مدخال حاسما لالستحقاقات التشريعية املزمع تنظيمها 2016.

الدميقراطية  نحو  االنتقال  املقبلة على مسلسل  اجلماعية  االنتخابات  تأثير  إن  آخر،  مبعنى 
سيكون –ال محالة- حاسما، خصوصا وأن حيازة »شرعية متثيل األمة« التي نص عليها دستور 
2011 تبدو غير مضمونة في ظل واقع سياسي متردد وغير مستقر، ويفتقد للمواضعات الكفيلة 

بتجديد نخبه، وباتساع الثقة في جدوى االنخراط في مساراته.
اخلالصة الثالثة: كما يتبني مما سبق، أن عملية حتيني اللوائح أكدت على مدار العشرين سنة 
على اعتماد لوائح 1992، أن الفارق بني عدد املسجلني وعدد السكان ممن يحق لهم التصويت في 
تزايد مسترسل وبإيقاع يصل معدل النقصان فيه بني التحيني املعتمد في االنتخابات التشريعية 

ل� 2007 والتحيني املنجز مؤخرا في 31 مارس 2014، نسبة %19. 
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رسم البياني رقم 10: تطور التفاوت العددي بني املسجلني 
في اللوائح االنتخابية والفئة العمرية التي يحق لها التصويت

حيث انتقل هذا الفارق من 10% في انتخابات 1993 إلى 24% في انتخابات 2007، ليصل 
في انتخابات 2011 إلى %38.

وباالعتماد على مقارنة التقديرات السكانية للمندوبية السامية للتخطيط بعدد املسجلني في 
www.listeselectorales. :اللوائح االنتخابية إلى حدود آخر حتيني مؤرخ في 31 مارس 2014 )املرجع
التصويت قد جتاوز  السكان ممن يحق لهم  الفارق بني عدد املسجلني وع��دد  أن  ma(، فسنجد 

نسبة 43%، أي أننا نقترب من فارق نصف من يحق لهم التصويت غير مسجلني في اللوائح 
االنتخابية، وهو ما أعتبره مؤشر أفول آلية حتيني لوائح 1992، وبلوغها درجة التآكل واستنفاد 

أسباب وجودها،
املقال على مستوى ضعف  التي سجلتها في  أن نفس املالحظة  املعطى  وال��ذي يؤكد هذا 
التسجيالت بالنسبة للفئة العمرية املوجودة بني 25-18 سنة، ما تزال حاضرة في التحيني املؤرخ 
في 31 مارس 2014، إذ تصل نسبة هذه الفئة في لوائح املسجلني 7%، في حني أنها متثل أكثر 

من نسبة 24،5% من العدد اإلجمالي للسكان البالغني سن التصويت.
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االنتخابات المحلية وإجراءات التميزي االيجايب “نظام الكوطا”

عبد اللطيف بكور
< أستاذ القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي

وبشكل خاص  األخيرين،  العقدين  خ��الل  االنتخابية  الوظائف  إل��ى  النساء  ول��وج  شكل 
والترافع من قبل عدد كبير من  والتحسيس  للنقاش  انتخابي، موضوعا  عشية كل استحقاق 
موضوع  شكل  بهذا،  وارتباطا  والسياسي.  املدني  املجتمع  في  والنساء  الرجال  من  الفاعلني 
التمييز االيجابي )الكوطا( دوما مطلبا حقوقيا أساسيا خاضت من أجله اجلمعيات احلقوقية 
فقد  الواقع،  وفي  وطويلة.  مريرة  نضاالت  بصفة خاصة،  النسائية  واجلمعيات  عامة،  بصفة 
من  الرفع  في  إذ ساهم  فعاليته،  على  االنتخابية  املجاالت  في  االيجابي  التمييز  نظام  برهن 
القرار.  اتخاذ  مراكز  النساء في  تغييب  القائمة على  التقليدية  النماذج  وتراجع  النساء  متثيلية 
فمشاركة النساء في املجال السياسي وفي مراكز اتخاذ القرار أصبحت في وقتنا احلالي، متثل 
من  تقتضيه  وما  الدميقراطية  املنظومة  في  الندماجها  دوليا  ومعيارا  الدولة،  تقدم  على  مؤشرا 
تعزيز لدولة احلق والقانون. واملشاركة السياسية للنساء ال تعني مجرد املشاركة في االنتخابات 
التنموية مبختلف مظاهرها وأبعادها  العملية  املنتخبة، بل تعني االنخراط في  وولوج املجالس 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملشاركة في اتخاذ القرارات في جميع هذه املجاالت.
 إن املغرب كما هو معلوم، سيجري خالل السنة احلالية )2015( االنتخابات احمللية: انتخابات 
وهي  اجلهوية،  واملجالس  اإلقليمية  واملجالس  واحلضرية،  البلدية  واملجالس  القروية  املجالس 
االستحقاقات املعول عليها لتحسني متثيلية النساء داخل هذه املجالس والهياكل اجلماعية احمللية 
للمرأة  السماح  هو  يبقى  املقبلة  احمللية  االنتخابات  في  األساسي  السياسي  فالرهان  املنتخبة. 
بالتنافس على عدد أو نسبة من املقاعد املخصصة داخل املجالس التنفيذية احمللية املنتخبة، 
وتعزيز مكانتها على مستوى هياكل وهيئات هذه املجالس، وكذا ضمان مشاركة مكثفة من قبل 
الناخبات والناخبني. وبناء عليه، إذا كانت طبيعة موضوع التمييز االيجابي- الذي يكتسي 
األفكار  بعض  وحتليل  بسط  علينا  تفرض  العملي-  أم  النظري  املستوى  على  إن  بالغة  أهمية 
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املرتبطة ببعض جوانبه، وكذا استحضار بعض التجارب والنماذج الدولية لسياسة بعض الدول 
في مجال الرفع من التمثيل السياسي للنساء وذلك بهدف بلورة بعض التوصيات واملقترحات 
التي تروم إيجاد اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في املجالس اجلماعية 
املقبلة، وكذا الرفع من متثيليتها السياسية داخل املجالس التداولية والتنفيذية املنتخبة وتعزيز 
الدستورية  ممارسة حقوقها  فرص  من  متكينها  مع  العمومية،  املؤسسات  مستوى  على  مكانتها 
الناحية  من  املوضوع  نؤصل  أن  ثانية،  من جهة  علينا  تفرض  املنهجية  ال��ض��رورة  ف��إن  كاملة، 
احملور  محاور، حيث سنخصص  ثالثة  املوضوع من خالل  هذا  عليه سنتناول  وبناء  النظرية. 
األول للتأصيل النظري واملفاهيمي لنظام التمييز االيجابي أي نظام الكوطا. وحتى نتبني نسبة 
التمثيلية النسائية في هياكل وبنيات املؤسسات املنتخبة، سنتوقف في احملور الثاني عند حقيقة 
وواقع هذا التواجد سواء على مستوى اجلهاز التشريعي أو على مستوى املجالس احمللية املنتخبة. 
وما دام أن نظام الكوطا جاء ليقدم حلوال لزيادة نسبة املشاركة السياسية للنساء في املجالس 
املنتخبة وكحل مؤقت يعالج املشكالت اخلاصة مبشاركة النساء سياسيا، فإن هذا النظام يطرح 
جدال واسعا حوله، هذا اجلدل يتمثل في السؤال التالي: إلى أي حد يساهم نظام “التنظيم 
صنع  وم��واق��ع  العملية  عن  املقصيات  للنساء  حقيقية  سياسية  مشاركة  خلق  في  االيجابي” 
القرار، بعبارة أخرى، أال يحتاج ضمان فعالية السياسة اإلرادية في مجال “الكوطا” االنتخابية 
إلجراءات تشجيعية خاصة، إن البحث في هذا السؤال ما سيشكل موضوع احملور األخير من 

هذه الدراسة. 
المحور األول: التأصيل النظري لنظام التميزي االجيايب )الكوطا(.

مصطلح “الكوطا” حسب مجموعة من الدراسات أصله التيني، ومعناه نصيب أو حصة 
أو حصص نسبية. والكوطا ارتبطت تاريخيا مبا يسمى بالتمييز االيجابي، وهي تقنية تسمح 
بتوفير فرص لعدد من الفئات احملرومة أو األقل حضا داخل املجتمعات من قبيل: النساء والسود 
تستعمل  حينما  أيدينا  بني  ال��ذي  للموضوع  وبالنسبة  االحتياجات..إلخ.  وذوي  واألقليات 
أنظمة “الكوطا”، فإنها حتيل إلى عتبة دنيا لضمان تواجد دال للنساء في الهيئات املنتخبة. 
الكوطا”  “نظام  القرار، جاء  ومواقع صنع  السياسية  العملية  في  النساء  فأمام ضعف مشاركة 
أو احلصص النسبية ليقدم حلوال لزيادة نسبة املشاركة السياسية في املجالس املنتخبة وكحل 
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مؤقتا حلني  إج��راءا  تبقى  فالكوطا  سياسيا.  النساء  مبشاركة  اخلاصة  املشكالت  يعالج  مؤقت 
القضاء على املعوقات التي تواجه النساء في احلياة السياسية وحلني متكينهن بشكل فعلي من 

حقوقهن لذلك فال تعد إجراءا متييزيا. 
هذا وجتدر اإلشارة، إلى أن نظام “الكوطا” أو احلصيص الذي مت اعتماده أوال في الواليات 
املتحدة األمريكية سنة 1961 لتخصيص حصيص أو حصص للطلبة السود باجلامعات، يتوزع 
ويتنوع بني عدة أصناف منها: نظام احلصص احملدث مبوجب الدستور، مثل الكوطا املطبقة في 
أن تكون مخصصة  املقاعد  املائة من  25 في  نسبة  العراقي على  الدستور  العراق حيث ينص 
مثل  االنتخابي،  القانون  مبقتضى  احمل��دث  احلصص  نظام  وهناك  النواب.  مجلس  في  للنساء 
الكوطا املطبقة في األردن حيث خصص القانون 10 في املائة من املقاعد للنساء. فهذان النوعان 
إذن، كالهما يسمحان للنساء بالتنافس على عدد أو نسبة من املقاعد املخصصة. وهناك نظام 
في  النساء  من  نسب محددة  بترشيح  يقضي  ال��ذي  احلزبية  نظام احلصص  هو  للكوطا،  آخ��ر 
اللوائح االنتخابية احمللية أو البرملانية مثلما هو احلال في فلسطني حيث نص قانون االنتخاب في 
عام 2005 على أنه: “يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم االنتخابية املرشحة لالنتخابات 
النسبية )القوائم( حدا أدنى لتمثيل املرأة ال يقل عن امرأة واحدة من بني كل من: -1 األسماء 
تلي  ذل��ك، -3 كل خمسة أسماء  تلي  التي  األربعة أسماء  القائمة، -2  األول��ى في  الثالثة 
ذلك”1. كما ميكن أن يكون هذا النظام، اختياريا في سياق توافقي وليس إجباريا إذ يتطلب 

كل ذلك نصا قانونيا. 
هذا وجتدر اإلشارة، إلى أنه عند إقرار نظام التمييز االيجابي يتعني إرفاق ذلك بجزاءات في 
حالة عدم احترام ذلك النظام، في هذا اإلطار، ميكن أن نشير إلى أن هناك عدة أشكال من 
اجلزاءات التي تفرض بالقانون إما بعدم قبول الالئحة )كوستاريكا، إسبانيا، سلوفينيا، فرنسا 
على املستوى احمللي...(، أو بترك مناصب شاغرة )بلجيكا( أو فرض غرامات مالية )البرتغال، 

فرنسا في االنتخابات التشريعية(. 
وفي السياق الذي نحن بصدده، من املفيد أن نذكر إلى أن اإلجراءات التمييزية االيجابية 
املرحلية التي تبقى مطلبا حقوقيا نسائيا، تستمد قوتها من املؤمتر العاملي للمرأة املنعقد في بيكني 

 WWW. Nazra. orginf@nazra.org 2005 1  - يحال على: قانون االنتخابات الفلسطينية لعام
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سنة 1995 الذي أقر وجوب اعتماد مبدأ الكوطا، كتمييز إيجابي ليساهم في تفعيل مشاركة 
انتظار ص��دور نصوص  التشريع كحل مؤقت، في  مواقع  إلى  وإيصالها  العامة  احلياة  امل��رأة في 
السياسية  احلياة  في  النساء  مشاركة  ملشكلة ضعف  مرحلي  جاء كحل  النظام  فهذا  قانونية. 
ومراكز صنع القرار، ملا طال النساء من تهميش وإقصاء أدى إلى عدم متثيلهن أو على أقل تقدير 
ضعف هذا التمثيل، وعزوفهن في كثير من األحوال عن املشاركة في مراكز صنع القرار. ونظرا 
ألهمية هذا املطلب، فقد اعتمدته مجموعة من الدول األوربية التي أحدثت فيها اإلصالحات 
الدستورية أثرا إيجابيا على تطور عدد النساء املنتخبات على مستوى اجلماعات الترابية، أيضا 
األحزاب السياسية في أوربا الغربية هي األخرى عرفت قوانينها تطورا كبيرا في مجال حقوق 
تزايد  “الكوطا”  اعتماد  إن  احلقوقي.  املطلب  لهذا  لتستجيب  املساواة  في  والسيما  اإلنسان 
أو  منها  املتقدمة  س��واء  البلدان  كبير من  ع��دد  في  األخيرة  العشرين سنة  كبير خ��الل  بشكل 
السائرة في طريق النمو. فمن بني الدول املتقدمة التي طبقت نظام التمييز االيجابي، نذكر 
فرنسا التي عمدت إلى إدخال تعديل جزئي على دستورها في 8 يوليوز 1999 أضيفت مبقتضاه 
فقرة خامسة إلى الفصل الثالث ومما جاء فيها: “يشجع القانون ولوج النساء والرجال للواليات 
والوظائف االنتخابية”، وأضيفت فقرة ثانية إلى الفصل الرابع ومما ورد فيها: “تتحمل األحزاب 
السياسية مسؤولية تطبيق املبدأ أعاله وفق الشروط التي يحددها القانون”. وعلى إثر ذلك مت 
تبني قانون املناصفة في 6 يونيو 2000 بالنسبة لالنتخابات التشريعية، يفرض على األحزاب 
السياسية تقدمي %50 من كل جنس في ترشيحاتها، ويفرض غرامة مالية على األحزاب التي 

ال حتترم هذه النسبة. 
أما بالنسبة للدستور البلجيكي فقد نص في املادة 11 على أن: “التمتع باحلقوق واحلريات 
“القانون  أن:  11 مكرر  امل��ادة  متييز”، وتضيف  بدون  يطبق  أن  ينبغي  للبلجيكيني  بها  املعترف 
على  ويشجعان  وحرياتهم،  بحقوقهم  املتساوي  التمتع  وال��رج��ال  للنساء  يضمنان  امل��رس��وم  أو 
اخلصوص على ولوج الوظائف االنتخابية والعمومية بشكل متساوي”. كما أن قانون 11 ماي 
ل  القانون عدنّ اللوائح االنتخابية، ومبوجب هذا  والرجال في  للنساء  املتكافئ  التوزيع  يقر   1994

القانون االنتخابي إلدراج نظام للحصص مينع أن: “تتضمن أية الئحة عددا من املرشحني من 
نفس اجلنس يتجاوز نسبة الثلثني من مجموع عدد املقاعد املتنافس عليها”، وهذا يفضي إلى 
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تخصيص حصة الثلث على األقل للنساء. وقد أدى تطبيق القانون إلى الرفع من متثيلية النساء 
من 7.5 % في سنة 1985 قبل دخول القانون حيز التنفيذ إلى 23.3 حاليا في مجلس النواب، 
ومن 11.4 إلى 26.7 في املائة في مجلس الشيوخ1. وفي السويد وصلت نسبة النساء في البرملان 
السويدي عام 2002 إلى 45.3 في املائة كنتيجة لتبني الكوطا الطوعية في األحزاب، وقد أخذ 
الليبرالي السويدي عندما أقر كوطا للنساء في قوائمه بنسبة 40 في املائة  زمام املبادرة احلزب 
على األقل منذ عام 1972. وقد وصل احلزب الدميقراطي االجتماعي إلى املناصفة بني الرجال 
والنساء في القوائم، بينما لم تصل األحزاب األخرى إلى هذه النسبة. أما بالنسبة لبعض دول 
الشمال مثل النرويج والدمنراك تعتمد نظام الكوطا الطوعية في األحزاب ومتوسط نسبة متثيل 
النساء في هذا اجلزء من العالم هو 40 في املائة، مما يدلل على جناح التجربة إذا كانت األحزاب 

لديها اإلرادة احلقيقية لتمثيل النساء وإذا كان دور النساء مفعل بداخلها2.
نستحضر  أن  ميكننا  النمو،  طريق  في  السائرة  ال��دول  بعض  في  الكوطا  لنظام  بالنسبة  أم��ا 
التجربة األندونيسية التي يضم برملانها املكون من 550 نائبا 61 سيدة أي بنسبة %11.1، ويعود 
هذا التمثيل إلى نص دستوري حديث مت تبنيه في عام 2004 ومت تطبيقه في االنتخابات التي 
العامة دون  ينطبق فقط على االنتخابات  الذي  النص  العام. ومبوجب هذا  عقدت في نفس 
نسبة من  انتخابي  إقليم  في كل  السياسية  األح��زاب  يكون ضمن مرشحي  أن  احمللية يجب 
السيدات ال تقل عن %30. وفي باكستان اعتمدت احلكومة في عام 2000 نسبة %33 كوطا 
للنساء على مستوى املجالس احمللية، هذه النسبة تنخفض إلى %17 في مجلس الشيوخ، ومت 
النساء  ل دور  الباكستانية مما يفعنّ النسبية لألحزاب  القائمة  النسب من خالل نظام  إقرار هذه 
الطوعية في حزب  احلزبية  الكوطا  تبني  مت  إفريقيا  إلى حد كبير. وفي جنوب  األح��زاب  في 
املؤمتر الوطني اإلفريقي احلاكم، وكانت تقضي بوجود ثلث املرشحات من النساء على قائمة 
منتخب  برملان  أول  في   25% إل��ى  أن يصلن  النساء  استطاعت  التجربة  ه��ذه  وبفضل  احل��زب، 
دميقراطيا في عام 1994 بعد أن كننّ ميثلن بنسبة%2.7 في ظل نظام الفصل العنصري. واستمرت 

1  - عائشة احلجامي: القانون االنتخابي واملشاركة السياسية للنساء في املغرب متاح على:
uid/countryview.cfm ?country=21 http://www.quotaproject.org/ 

2 - يحال على: قاعدة البيانات الدولية حول الكوطا من أجل النساء :
uid/countryview.cfm ?country=21 http://www.quotaproject.org/ 
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الزيادة التمثيلية للنساء حيث وصلت إلى %27 في عام 1999 ووصلت32.8 % في عام 20041. 
القانونية  الترشيحية  الكوطا  الفلسطينية في تطبيق  التجربة  تبقى  العربية،  للدول  بالنسبة  أما 
على قوائم األحزاب من أجنع التجارب التي حدثت في املنطقة العربية، مقارنة بتطبيق الكوطا 
التمثيلية التي جاءت في العديد من األنظمة العربية منها موريطانيا التي أضافت مقاعد على 

أصل املقاعد املوجودة في البرملان بحيث تكون مخصصة للنساء فقط لكي يترشحن عليها2.
عموما، تتبنى في وقتنا الراهن ما يقرب من مائة دولة على الصعيد العاملي إجراءات إرادية 
إما مبأسسة املناصفة أو بتقنني ما يعرف “باإلجراءات التأكيدية” على شكل أنظمة “كوطا” 
متدرجة تصل على األقل إلى الثلث الذي يعتبر- كما متت اإلشارة إلى ذلك- عتبة دنيا لضمان 
تواجد دال للنساء في الهيئات املنتخبة3. وإذا كان األمر كذلك، فإنه جدير بنا أن نشير إلى 
أن الدول التي تعرف أعلى النسب من حيث تواجد النساء في الواليات والوظائف االنتخابية 
كالدول االسكندينافية، فالفضل في ذلك يرجع لإلرادة التلقائية لألحزاب السياسية نفسها، 
في غياب أية قوانني ملزمة في هذا الشأن، ال على مستوى الدساتير وال على مستوى القوانني 
قوانينها  املناصفة في  أو  لنظام احلصص  إرادوي��ة  بطريقة  تبني األح��زاب  االنتخابية، بل كان 

الداخلية وعيا منها بأهمية املشاركة النسائية في عملية البناء الدميقراطي والتنموي. 
نظام  يقوم، على  االيجابي  التمييز  نظام  أن  نقول  أن  نستطيع  املعطيات،  انطالقا من هذه 
وجتاوز  التمثيلية،  الدميقراطية  اشتغال  ميكانيزمات  تغيير  بهدف  االنتخابات،  في  احلصص 
ال��ذي ظل مجاال  السياسي  املجال  في  امل��رأة  وتهميش  القانون،  أم��ام  الشكلية  املساواة  مفهوم 
الوضعية  ال��وض��ع، وأخ��ذ بعني االعتبار  ه��ذا  ال��رج��ل. فمن أج��ل تصحيح  محتكرا من ط��رف 
االجتماعية والثقافية السائدة املستعصية على التغيير، ظهر مفهوم جديد للمساواة الذي يقوم 
إمكانية  للمرأة  ويتيح  الفرص،  تكافؤ  حتقيق  إلى  ويهدف  الواقع،  مستوى  على  املساواة  على 
الولوج إلى مجال تدبير الشأن العام، وآلية حتقيق هذه املساواة هي آلية التمييز االيجابي4. بيد 

 WWW. Nazra . orginf@nazra.org 2005 1  - يحال على: قانون االنتخابات الفلسطينية لعام
2  - أما بالنسبة للتجربة املصرية فقد أصدر الرئيس أنوار السادات قرارا جمهوريا سنة 1979 يقضي بتخصيص ثالثني مقعدا على األقل للنساء، مما سمح بالرفع من 
التمثيل السياسي للنساء من 0.57 في املائة إلى 9 في املائة، ما ميثل 35 برملانية من مجموع 350 برملاني. وفي سنة 1986 قضت احملكمة الدستورية العليا بإلغاء هذا 
القرار بدعوى عدم دستوريتها إلخاللها مببدأ املساواة، ولكن لم يسجل انخفاض كبير لنسبة النساء في البرملان، بحيث ظل عدد البرملانيات في حدود 19. وقد طبقت 

الكوطا التمثيلية مرة أخرى في 2010 من خالل تخصيص 64 مقعد من 518 مقعد في البرملان، علما بأنها مقاعد مضافة على أصل املقاعد البرملانية.
3  - »تطبق أنظمة »الكوطا« في بلدان جد مختلفة مثل األرجنتني )1991 وعشر دول أخرى بأمريكا الالتينية( وبنغالديش )1996(، وإسبانيا )2007(، والهند 

والنيبال وأوزبكستان )2004(، ورواندا )2003(، وموريطانيا )2008( وغيرها. 
4  - Gwenaele calve, le discrimination positive, que sais je, N 3712, PUF, 2004.
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أنه إذا كانت هذه اآللية تطرح حال مرحليا للمشاركة الضئيلة للنساء، فإنها تتعرض لبعض 
االنتقادات، حيث يرى البعض في هذه اآللية تناقضا مع املنطق الدميقراطي الذي يفترض أن 
الولوج إلى مراكز القرار ينبغي أن يتحقق باالرتكاز على الكفاءة واالستحقاق، بدون متييز بني 
ر البعض اآلخر رفض اإلجراءات االيجابية بعزوف النساء عن  املواطنني من اجلنسني. كما برنّ
املمارسة السياسية وانعدام التجربة والتمرس لديهن في هذا املجال. كما اعتبر بعض املعارضني 
ر عن إرادة الناخبني بشكل  لنظام الكوطا أنه أحد أشكال التمييز في متثيل النساء، وقد ال يعبنّ
حقيقي أو أنها حتد من خيارات الناخبني خاصة عندما تخصص مقاعد للنساء في املجالس 

التشريعية1.
والتي  إج��راءات إصالحية  تعتبر  التي  التمييز االيجابي  ف��إج��راءات  أم��ر،  ومهما يكن من 
تتطلع إلى تعزيز أسس الدولة احلديثة، لم تكن وليدة اليوم، بل هي نتيجة عمل مجتمع دولي 
تظاهرات نسوية حدثت في  دينامية جديدة جتلت في عدة  ببروز  والتزامات دولية، سمحت 
التاريخ  أن  القاسية. إال  العمل  1857 احتجاجا على ظروف  املتحدة األمريكية سنة  الواليات 
األهم في احلركة النسائية العاملية هو 1908 حيث احتجت النساء األمريكيات حتت شعار:« 
خبز وورود« وطالنب بتخفيض ساعات العمل ومنح النساء حق التصويت، وهذا ما شكل بداية 

حلركة نسوية تطالب باحلقوق السياسية للمرأة. 
لكن إذا كانت التظاهرات النسوية التي حدثت في مجموعة من األقطار األوربية، سمحت 
بظهور مفهوم جديد للمساواة الذي يهدف إلى حتقيق تكافؤ الفرص، ويتيح للمرأة إمكانية الولوج 
إلى مجال تدبير الشأن العام بشكل منصف، وإذا كان كذلك بلوغ هدف املناصفة يقتضي أن 
من  متكافئ  بعدد  مكونة  والوطنية،  واجلهوية  احمللية  املستويات  على  املنتخبة  املجالس  تكون 
النساء والرجال، فإن الواقع مختلف عن ذلك بسبب الهوة التي تكونت تاريخيا بإبعاد النساء 
عن تدبير الشأن العام. وهكذا من خالل استقراء واقع مشاركة النساء في مراكز القرار، سواء 
منها مراكز القرار املرتبطة بالتعيني أو تلك الناجتة عن االنتخاب، نالحظ انتشار ظاهرة كونية 
تشترك فيها جل الدول تقريبا، تتمثل في غياب النساء عن مراكز القرار أو ضعف تواجدهن 
1  - رغم االنتشار الواسع لنظام التمييز االيجابي، إال أنه قوبل في البداية بالرفض وتعرض للعديد من االنتقادات، من بينها انتقادات تدافع عن الشكالنية الدستورية 
والقانونية الضيقة، التي تتمحور مآخذها على التدابير التمييزية االيجابية حول اجلانب النظري املتعلق مبفاهيم املساواة واملواطنة وسيادة األمة. وقد أثار عددا منها املجلس 
القانون الذي كان يهدف إلى إقرار نظام احلصص في االنتخابات احمللية، حيث اعتبر التمييز  الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في 12 نونير 1982 بخصوص 

االيجابي مخالفا ملبدأ »املساواة أمام القانون« التي يضمنها الفصل 3 من الدستور، والفصل 6 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 1948.
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الدستورية  الداخلية،  والقوانني  الدولية  املواثيق  فيها، وذلك بنسب مختلفة. ورغم تنصيص 
منها والعادية، على املساواة في التمتع باحلقوق السياسية، إال أن النساء ال زلن عموما مغيبات 
عن مواقع اتخاذ القرار، ومشاركتهن فيها هزيلة مقارنة مع مشاركة املواطنني الذكور. فباستثناء 
الدول االسكندينافية التي تعرف أعلى نسب متثيلية النساء، على املستوى العاملي )حوالي 50 
باملائة( بفعل االختيارات اإلرادي��ة لألحزاب السياسية، فإن هذه التمثيلية تبقى متباينة بني 
الدول، لذلك مت اعتماد نظام التمييز االيجابي ومأسسة مقاربة النوع حتى تساهم السياسات 
العمومية، على كل املستويات الترابية للتخطيط، في احلد من الفوارق بني اجلنسني في مجال 
التمتع باحلقوق اإلنسانية بصفة عامة، والسياسية بصفة خاصة. إن هذين الورشني املتوازيني 

يساهمان في تكسير احللقة املفرغة إلقصاء النساء وجعلهن بالتالي يتمتعن مبواطنة كاملة«1.
إن تشييد مجتمع عادل يدمج كل مكوناته في مشاريع التنمية، يقتضي جتاوز املفهوم التقليدي 
للمساواة، والذي يعتمد مقاربة شكلية تكتفي بالتنصيص على احلقوق على املستوى القانوني، 
دون ضمان التمتع بها عمليا عن طريق خلق الشروط الضرورية لتفعيلها. لهذا تبلورت املقاربة 
التي تسعى إلى توفير التكافؤ في الفرص والشروط بني النساء والرجال، وذلك بهدف تصحيح 
السياسية وغيرها  املشاركة  العدالة واإلنصاف في مجال  مببادئ  واملخلة  الالمتساوية  األوضاع 
من املجاالت. وتعتمد في ذلك على تقنية اإلجراءات )التمييزية( املرحلية، وهي تتراوح بني 

إجرائي احلصص واملناصفة. 
وبالعودة إلى الواقع املغربي، نستطيع أن نقول أن اململكة املغربية تعتبر من الدول السباقة 
فاملغرب  النساء.  لفائدة  حتققت  التي  الكونية  اإلصالحات  من  مجموعة  في  انخرطت  التي 
صادق سنة 1993 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )لقد تبنت هذه 
قبول  مت  »سيداو«، حيث  و«1«8(  و7،  و4،   ،3 بنودها  في  االيجابي  التمييز  مقاربة  االتفاقية 
أرضية  االتفاقية،  تفعيل  مدى  احلكومية حول  التقارير  مناقشة  عند  »سيداو«  توصيات جلنة 
عمل بيكني )1995(. وعندما صادق املغرب على هذه االتفاقية قام بنشرها بظهير شريف بتاريخ 
26 ديسمبر 2000، ولم يدل بأي حتفظ بشأن البنود املذكورة. من جهة أخرى، التزم املغرب على 

د أهداف األلفية )2000(  املستوى الدولي بتحسني أوضاع املرأة على جميع املستويات، كما حدنّ

1  - تقرير حول اجلهوية املتقدمة املقدم من لدن اللجنة االستشارية للجهوية، الكتاب الثاني: اجلوانب املؤسساتية، ص: -16 17.
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فيما يتعلق بالتنمية وإنعاش املساواة بني اجلنسني واستقاللية النساء من خالل سياسات وطنية 
نها دستور 2011. كما أن احلكومة املغربية قد التزمت في عدة  إرادية نص عليها دستور 1996 وثمنّ

مناسبات بالنهوض باملشاركة النسائية في الوظائف االنتخابية. 
بني  وامل��س��اواة  لإلنصاف  الوطنية  اإلستراتيجية  تسطير  مت  فقد  الوطني،  الصعيد  على  أم��ا 
اجلنسني من خالل إدماج مقاربة النوع في السياسات وبرامج التنمية )2006(. ومما ال شك فيه، 
أن إستراتيجية املناصفة واملساواة بني الرجال والنساء تستجيب ملبدأ مؤسس حلقوق اإلنسان 
واملواطنة، فصفة املواطنة هي التي تخول للنساء احلق في تقلد الوظائف العمومية واالنتخابية 

وجتعل الدولة مسؤولة عن ضمانه بالكامل.
إن هدف املناصفة على املدى البعيد يتأسس على كونية اجلنس البشري وتستدعيه املساواة 
في الوضع القانوني بني اجلنسني وليس متثيل »أقلية« أو »فئة«. ذلك ألن ما مييز النساء عن 
املبذولة  اجلهود  يرهن  أن  متييز من شأنه  يطابقه  أن  يتعني  البيولوجي ال  املستوى  الرجال على 

لدمقرطة املجتمع1. 
لكن إذا كان املغرب بلور إستراتيجية وطنية من أجل اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني بإدماج 
مقاربة النوع االجتماعي سنة 2006، فإنه من جهة أخرى، انخرط في أوراش كبرى للتنمية 
 2002 النساء سنة  العنف ضد  الوطنية ملكافحة  أهمها اإلستراتيجية  السياسية واالجتماعية، 

والتي ال زالت تتعثر أمام إنزال نصوص قانونية، وإصالح مدونة األسرة سنة 2004 وغيرها. 
فاملرأة املغربية، تعتبر النواة األساسية لألسرة وأهم شخصية فيها، فهي نصف األسرة وتربي 
النصف اآلخر، وهي نصف املجتمع وتتولى النصف اآلخر، كما لها دور مهم في جميع مناحي 
احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لبلدها، في هذا السياق، كشفت املندوبية السامية 
للتخطيط في نشرتها بعنوان »النساء املغربيات وسوق الشغل: اخلصائص والتطور«، أن حوالي 
2.1 مليون أسرة من أصل 8.6 مليون أسرة )حوالي 7.17 في املائة( كانت تعولها نساء سنة 2012. 
وبحسب هذه النشرة، فنسبة األسر التي تعيلها النساء مرتفعة في الوسط احلضري ب 6.19 
في املائة مقابل 1.14 في املائة في الوسط القروي، وأن أكثر من نصف هؤالء النساء املعيالت 
لألسر )1.55 في املائة( أرام��ل و6.26 في املائة متزوجات و1.11 في املائة مقابل 8.6 في املائة 

1  - تقرير حول اجلهوية املتقدمة املقدم من لدن اللجنة االستشارية للجهوية، الكتاب الثاني: اجلوانب املؤسساتية، ص: 15.
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فقط، عازبات1.
وبالنسبة إلى سوق الشغل لهؤالء النساء، يكشف املصدر أن ربع هؤالء النساء يشتغلن وأكثر 
من 7 من أصل 10 هن غير نشيطات. وفي الوسط القروي، حيث يهيمن القطاع الفالحي الذي 
ميكن ولوجه نسبيا بسهولة، ترتفع نسبة النساء معيالت األسر املشتغالت إلى 2.36 في املائة 

مقابل 1.63 في املائة من غير النشيطات2.
وبالنظر إلى الوظائف األساسية التي تضطلع بها املرأة داخل األسرة، ومساهمتها في الدورة 
املودة  البداية في إصالح األسرة وعودة  نقطة  فإن  لبلدها،  والثقافية  االقتصادية واالجتماعية 
واحليف  الظلم  أشكال  برفع  وذل��ك  ب��امل��رأة،  تبدأ  لها  االجتماعية  والسكينة  والرحمة  واأللفة 

عنها. 
وانسجاما مع هذا، انخرط املغرب – كما أسلفنا القول- في العقدين األخيرين في أوراش 
ن مجموعة من املبادرات اإلصالحية خاصة  كبرى للتنمية السياسية واالجتماعية، كما دشنّ
النهوض  إلى  األول��ى  بالدرجة  تهدف  اإلصالحات  هذه  والدستوري،  القانوني  املستوى  على 
أراد  والثقافية. كما  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت  في مختلف  املرأة  بأوضاع 
املشرع املغربي من خالل سننّه ملجموعة من القوانني، حتسني وضعية املرأة وإنصافها، فمدونة 
األسرة التي تعتبر منارة مضيئة في املغرب مقارنة مع العالم العربي، بالرغم ما يسجل عليها 
من مالحظات، جاءت لتنصف األسرة املغربية عموما واملرأة بصفة خاصة، وذلك على عدة 
مستويات. كما أن القانون اجلنائي املغربي حمل في طياته مجموعة من التعديالت اجلديدة، 

توخى املشرع من ورائها القضاء على التمييز بني الرجل واملرأة.
إمكانية  إلى  الشغل هو اآلخ��ر، تضمنت مقتضياته عدة مستجدات متميزة تهدف  قانون 
تفرغ املرأة احلامل ملدة سنة بعد وضعها لتتولى مهمة تربية رضيعها. أما قانون اجلنسية، فقد 
جاء لينصف من جانبه األم، وذلك فيما يتعلق بالنقطة املتعلقة بجنسية األطفال. أيضا متيزت 
أبرز مظاهرها تخفيض سن  بتحوالت سياسية مهمة من  املاضي  القرن  التسعينيات من  فترة 

1  - وتشير النشرة إلى أن ربات األسر اللواتي يقل سنهن عن 35 سنة ميثلن نسبة 13 في املائة مقابل نسبة 2.37 في املائة يبلغ سنهن 60 سنة فما فوق. ويضيف 
املصدر نفسه، أن 86 في املائة منهن بدون شهادة دراسية وأن 8.4 في املائة فقط يحملن شهادة عليا، مبرزا أن هذه النسب متثل على التوالي 1.97 في املائة في العالم 

احلضري و4.0 في املائة في العالم القروي.
2  - للمزيد من التفاصيل حول مجموعة من املعطيات واألرقام املتعلقة باألسرة املغربية ومن خاللها املرأة، ينظر النشرة التي أصدرتها املندوبية السامية للتخطيط، 

واملنشورة في بعض الصحف الصادرة في األسبوع األخير من شهر مارس من هذه السنة.
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الترشيح إلى 21 سنة. هذه اإلصالحات استمرت في بداية األلفية الثالثة، حيث أقدم املغرب 
على مجموعة من اإلصالحات القانونية شملت القوانني العادية كقانون 09-97 – مبثابة مدونة 
اجلماعي،  امليثاق  مبثابة   00-78 قانون  أو   ،08-36 رقم  بالقانون  ومتنّ��م  ر  غينّ ال��ذي   - االنتخابات 
كما وقع تغييره وتتميمه مبقتضى القانون 17-08، أو القانون التنظيمي -97 31، املتعلق مبجلس 
النواب كما مت تغييره وتتميمه، هذه اإلصالحات تروم تطوير مشاركة النساء في تدبير الشأن 
العام وتشجيع التمثيلية النسائية داخل املؤسسات التمثيلية وذلك من خالل تعديل األنظمة 

االنتخابية واعتماد إجراءات التمييز االيجابي )نظام الكوطا(.
فاملشرع  ال��دس��ت��وري��ة،  اإلص��الح��ات  تنسينا  ال  أن  يجب  القانونية،  اإلص��الح��ات  ه��ذه  إن 
الدستوري املغربي عمل منذ 1962 على تكريس املساواة بني اجلنسني في احلقوق السياسية، 
حيث نصت كل الدساتير املغربية في بابها األول املتعلق باألحكام العامة واملبادئ األساسية، 
على متتيع املرأة باحلقوق السياسية على قدم املساواة مع الرجل. فالفصل اخلامس من الدستور 
أن:  الثامن على  الفصل  في  ج��اء  ومم��ا  القانون«،  أم��ام  س��واء  املغاربة  أن: »جميع  ينص على 
»الرجل واملرأة متساويان في التمتع باحلقوق السياسية، ولكل مواطن ذكرا كان أو أنثى احلق في 
أن يكون ناخبا أو منتخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه املدنية والسياسية«، وفي 
الفصل التاسع نص املشرع الدستوري على أن: »يضمن الدستور جلميع املواطنني: حرية الرأي 
وحرية التعبير في جميع أشكالهما، حرية تأسيس اجلمعيات وحرية االنخراط في أي منظمة 
سياسية أو نقابية حسب اختيارهم، وال ميكن أن يوضع حد ملمارسة هذه احلريات إال مبقتضى 

قانون«1.
إن النص على املساواة بني املواطنني أمام القانون، وعلى مساواة النساء والرجال في التمتع 
دالل��ة خاصة ألنه  يكتسي  مبادئ،  إع��الن  مبثابة  هو  الفصول،  ه��ذه  في  السياسية،  باحلقوق 
يصنف املساواة في خانة احلقوق العامة التي تستدعي تدخل املشرع لتنظيمها قانونيا. كما أن 
قراءة الفقرة األولى من الفصل الثامن التي تنص على املساواة في التمتع باحلقوق السياسية، 

1  - هذا املنحى كرسه الدستور اجلديد الذي عرفه املغرب في فاحت يوليوز 2011، وذلك من خالل مجموعة من الفصول، نذكر منها على سبيل املثال: الفصل الثامن 
الذي ينص على أن:« الرجل واملرأة متساويان في التمتع باحلقوق السياسية« والفصل الثاني عشر الذي ينص على أن جميع املواطنني بإمكانهم أن يتقلدوا الوظائف 
واملناصب العمومية. وكذا الفصل 19 والفصل 30 الذي ينص على أن لكل مواطنة ومواطن، احلق في الصويت والترشح لالنتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، 
والتمتع باحلقوق املدنية والسياسية. كما ينص هذا الفصل كذلك على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء في ولوج الوظائف االنتخابية، 

كما أشار أيضا على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني.
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في عالقتها مبنطوق الفصل التاسع املومأ إليه، تفيد بأن الدستور يؤسس لضرورة كفالة الدولة 
التمتع بتلك احلقوق على قدم املساواة وفي نفس الشروط، كواجب ملقى على عاتقها، دستوريا 

ومعنويا، في تأهيل جميع املواطنني وإدماجهم في العملية التنموية.
لكن بالرغم من أن مختلف الدساتير املتعاقبة أكدت في الباب األول منها املتعلق باألحكام 
السياسية،  باحلقوق  التمتع  في  متساويان  وامل��رأة  الرجل  أن  على  األساسية،  واملبادئ  العامة 
الساكنة  ثلثهن  ومتثل  الساكنة،  مجموع  %م��ن   50.1 تشكل  النساء  أن  م��ن  كذلك  وب��ال��رغ��م 
الناشطة، كما أن خمس األسر املغربية تعولها النساء كما تشير النشرة السابقة، فإن الهوة بني 
الرجال والنساء في وضعية االنطالق كبيرة لدرجة يصعب معها بلوغ مساواة فعلية بواسطة تطور 
طبيعي للسياق، األمر الذي يستدعي ضمان التمثيلية املنصفة بإجراءات إرادية قانونية يتيحها 

الدستور. 
التمتع  وامل��رأة في  الرجل  املساواة بني  أن مبدأ  احل��ال، يالحظ  واق��ع  إلى  بالرجوع  وهكذا، 
امل��رأة  متثيلية  ظلت  حيث  التصويت  حق  في  اختزاله  مت  دستوريا،  املؤكد  السياسية  باحلقوق 
كما سنرى- من   –  1993 إال سنة  البرملانية  املؤسسة  ول��وج  من  تتمكن  ول��م  وهزيلة  م��ح��دودة 
خالل نائبتني فقط رغم أحقيتها في الترشيح في االنتخابات التشريعية لسنة 1963. وموازاة 
مع ذلك، نسجل أيضا، على أنه بالرغم من مختلف اإلصالحات الهيكلية والبنيوية التي أقدم 
وتعزيز  امل��رأة  بأوضاع  النهوض  توخت  والتي  القانونية،  اإلصالحات  وخاصة  املغرب،  عليها 
مكانتها على مستوى الهياكل والهيئات احمللية املنتخبة، فاملالحظ أن حضور النساء ومتثيليتهن 
وأصواتهن في املجالس اجلماعية املنتخبة يبقى حضورا ضعيفا ومحتشما، كما أن مصاحلهن 

وحاجياتهن النوعية ال تؤخذ بعني االعتبار في سياسات وبرامج اجلماعات احمللية.
إن التمثيلية النسائية الضعيفة والهزيلة لم تسجل فقط على مستوى بنية أو هيكل واحد 
التمثيلية  املجالس  وبنيات  هياكل  مستوى جميع  على  أيضا  بل سجلت  احمللية،  للجماعات 
للجماعات احمللية. ومن أجل إعطاء صورة واضحة عن التواجد الضعيف وغير املتكافئ للنساء 
في هياكل وبنيات املؤسسات املنتخبة، نرى من الضروري بسط بعض املعطيات واألرقام املرتبطة 
مبستوى التمثيلية النسائية سواء داخل البرملان أو املجالس التنفيذية احمللية منذ عهد االستقالل 

إلى يومنا هذا.
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المحور الثاين: مستوى التمثيلية الناسئية عىل مستوى المؤساست المنتخبة.
أكبر  من  القرار  صنع  ومواقع  السياسية  العملية  في  النساء  مشاركة  ضعف  إشكالية  تعد 
إشكاليات تواجد املرأة في املجال العام وإقرار حقوقها في العالم أجمع، وتختلف نسب املشاركة 
استنادا  بلد.  املقرة في كل  والقوانني  والثقافية  الطبيعة االجتماعية  من دولة ألخرى حسب 
فعلى مستوى  املنتخبة.  املؤسسات  مستوى  على  التمثيلية  هذه  واق��ع  نتساءل عن  ه��ذا،  إلى 
االنتخابات التشريعية، فكما هو معروف، نظم املغرب منذ االستقالل إلى اآلن تسعة انتخابات 

تشريعية، اعتمد فيها إلى حدود 2002 على منط اقتراع أحادي اسمي في دورة واحدة. 
 - ففي االنتخابات التشريعية لعام 1963 بلغت نسبة املشاركة فيها نسبة 73 في املائة، ونسبة 
تصويت النساء بلغ 45 في املائة في املدن، و39 في املائة في القرى، ترشح لهذه االنتخابات 690 

متنافس من بينهم 16 امرأة )2(، ولم تتمكن أي واحدة من الفوز.
 - في االنتخابات التشريعية لسنة 1977 ترشح 692 رجل، مقابل ترشح ثماني نساء ولم 

تتمكن أي واحدة من الفوز.
 - في انتخابات 1984 ترشح 1318 رجل، مقابل 15 امرأة، دون أن تفوز أي واحدة منهن.

 - وفي االنتخابات التشريعية لسنة 1993 ترشح 1976 رجل، مقابل 33 امرأة، ولم تتمكن 
النساء من احلصول إال على مقعدين من أصل 333 نائب أي بنسبة 0.6 في املائة.

 - في انتخابات 1997 ترشح 3219 رجل مقابل 69 امرأة، أي بنسبة 2.1 في املائة، ومن بني 
325 مقعد لم تفز النساء إال مبقعدين. 

- وبفضل نظام الكوطا وصلت نسبة متثيلية النساء إلى 35 مقعد في االنتخابات التشريعية 
لسنة 2002. 

- أما في االنتخابات التشريعية لسنة 2007 التي عرفت أدنى نسبة للمشاركة السياسية، 
فقد بلغ عدد مقاعد النساء في البرملان 34.

إذا كانت نتائج هذه االستحقاقات االنتخابية تعني ما تعنيه بخصوص التمثيلية النسائية 
التمثيلية على  واق��ع هذه  ما هو  ال��ذي يطرح هنا، هو  السؤال  فإن  التشريعية،  املؤسسة  داخ��ل 

مستوى املجالس اجلماعية؟ 
 - في االنتخابات اجلماعية لسنة 1976 بلغ عدد املرشحات الالئي فزن مبقعد في املجالس 
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اجلماعية إلى 9 فقط.
 - ووصل هذا العدد في االنتخابات اجلماعية لعام 1983 إلى 43.

 - بينما ارتفع هذا العدد في االنتخابات اجلماعية لعام 1992 إلى 77.
 - أما االنتخابات اجلماعية ليونيو 1997، إذا كانت 1651 امرأة قد ترشحت خاللها، وهو ما 
يشكل 1.62 في املائة من العدد اإلجمالي للمرشحني، فإن 83 امرأة على الصعيد الوطني هي 
التي متكنت من احلصول على مقعد جماعي، أي ما يوازي نسبة 3.34 في املائة من مجموع 

املقاعد.
- أما االنتخابات اجلماعية ل 12 شتنبر 2003 التي بلغت نسبة ترشيحات النساء فيها 5 في 
املائة من أصل 122 ألف ترشيح املودعة فازت منهن 127 مستشارة من أصل 6024 مرشحة أي 
بنسبة 2.1 في املائة من مجموع املرشحني، ونسبة 0.55 في املائة من مجموع املقاعد املتنافس 

عليها1.
نبسط  أن  نستطيع  اجلماعية  أم  التشريعية  أمنها  س��واء  واملعطيات  النتائج  ه��ذه  خ��الل  من 

مجموعة من اخلالصات:
هذا  ومظاهر  البرملانية،  باملؤسسة  أو  احمللية  باجلماعات  س��واء  النساء  تواجد  أولها: ضعف 
الضعف تظهر في نسبة الفائزات من جهة أخرى، وعدم استعداد الناخبني العتبارات ثقافية 
واجتماعية معينة منح الثقة للنساء. مما يفيد أن تهميش النساء في مجال املمارسة السياسية 
هو عامل بنيوي مرتبط بالتمثالت السائدة داخل املجتمع حول مجال السلطة السياسية الذي 

يبقى محتكرا من طرف الذكور
ثانيها: إن الواقع الفعلي يقول أن النساء فرصهن أقل في الترشح واالنتخاب نتيجة لعدة 
عوامل من بينها العوامل السياسية واالجتماعية والثقافية للمجتمع التي يحكمها الطابع الذكوري 
والسلطوي، لكن يبقى أهم عامل في تقديرنا، هو غياب سياسات عامة هادفة إلى إدماج املرأة 
في املجال السياسي، وفي مجال التنمية، وعدم إعطائها األولوية السياسية واإلستراتيجية في 

مجال حتديث الدولة.
على  يقوم  للمواطنة  نظام  على  ن��ص   1962 لسنة  املغربي  الدستور  أن  م��ن  بالرغم  ثالثها: 

1  - للمزيد من التفاصيل حول هذه املعطيات واألرقام يراجع: اململكة املغربية، وزارة الداخلية، مديرية اجلماعات احمللية: اجلماعات احمللية في أرقام، سنة 2009.
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املمارسة  أن  إال  السياسية،  احلقوق  في ظل  وامل��رأة  الرجل  بني  وامل��س��اواة  واملناصفة  اإلنصاف 
والواقع االجتماعي يوضحان أن هذه القوانني العامة املؤسسة للمواطنة واملساواة تبقى متقدمة 

على الواقع، مما يجعل النقاش يتمحور حول تفعيلها وتطبيقها.
أما اخلالصة الرابعة فتتمثل في أن اإلصالحات املؤسساتية التي جاء بها امليثاق اجلماعي، 
لم تتمكن من مساعدة املرأة على التغلب على نقط الضعف التي تعاني منها، والتحكم في 
املخاطر التي تقلص حظوظها في ممارسة حقوقها كاملة دون وصاية أو تزييف. فاإلطار القانوني 
التمثيلية لكن يتضح من خالل املسلسل  الهيئات  اجلماعي حرص على احلضور املتوازن في 
مقتضى  تبني  أن  يعني  مما  أسلفنا-  كما   - تبقى ضعيفة  فيها  النساء  متثيلية  أن  االنتخابي، 
الالئحة لم يخلق دينامية لدى األحزاب السياسية في اجتاه إشراك أكثر توازنا للنساء في احلياة 
السياسية، ولم ينعكس ذلك على االنتخابات اجلماعية التي جرت يوم 12 شتنبر 2003. حيث 

لم تتعد نسبة الترشيحات النسائية 5 في املائة، أفرزت عن فوز 127 مستشارة فقط. 
وبجملة واحدة، يفيد ضعف التمثيل النسائي داخل املجالس احمللية املنتخبة، أن تهميش 
النساء في مجال املمارسة السياسية هو عامل بنيوي مرتبط بالتمثالت السائدة داخل املجتمع 
الذكور. ومن أجل تصحيح هذه  الذي يبقى محتكرا من قبل  السياسية  السلطة  حول مجال 
من  السياسية،  املشاركة  ملجال  امل��رأة  ول��وج  وتيرة  تسريع  أج��ل  من  الدولة  تدخلت  الوضعية، 
املجال  في  االيجابي  التمييز  ف��إج��راءات  الكوطا(.  )نظام  االيجابي  التمييز  إج���راءات  خ��الل 
االنتخابي جاءت من أجل تكريس مواطنة املرأة من خالل توسيع إمكانيات مشاركتها وولوجها 
تعديال   2002 لسنة  التشريعية  االنتخابات  قبيل  املغرب  عرف  حيث  التمثيلية،  للمؤسسات 
 31 رقم  التنظيمي  القانون  بتتميم  القاضي   02-06 رقم  التنظيمي  فالقانون  للقانون االنتخابي. 
ر منط االقتراع، من اقتراع أحادي اسمي في  – 97 املتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، غينّ
دورة واحدة إلى اقتراع بالالئحة عبر التمثيلية النسبية، حسب قاعدة أكبر البقايا، تنص املادة 

األولى من هذا القانون على ما يلي:
»يتألف مجلس النواب من 325 عضو، ينتخبون باالقتراع العام املباشر عن طريق االقتراع 

بالالئحة وفق الشروط التالية:
- 295 عضو ينتخبون على صعيد الدوائر االنتخابية احملدثة طبقا ألحكام املادة 2 بعده،
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- 30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني”.
الكوطا في االنتخابات  لنظام  التمييز االيجابي أي  النص ضمنيا إلج��راءات  يؤسس هذا 
التشريعية، وذلك بتخصيص نسبة من املقاعد في مجلس النواب عبر الالئحة الوطنية التي 
توافقت األحزاب على تخصيصها للنساء. وبالعودة إلى األعمال التحضيرية لهذا القانون املعدل 
للقانون التنظيمي رقم 97 - 31، واملؤسس لنظام االقتراع بالالئحة وإلجراءات التمييز االيجابية، 
وبالرجوع إلى املشروع األول الذي هيأته وزارة الداخلية، يتضح بأنه مت التنصيص الصريح في هذا 
املشروع األول على تخصيص الالئحة الوطنية للنساء، إال أن النواب أجمعوا أثناء مناقشاتهم 
لهذا املشروع على ضرورة جتنب اإلشارة الصريحة لتخصيص الالئحة الوطنية للمرأة وحتقيق هذا 
املسعى عبر التوافق بجعل هذه الالئحة خاصة بالنساء. وهذا ما يجعل التجربة املغربية املؤسسة 

لنظام الكوطا فريدة من نوعها نظرا لقيامها على فكرة التوافق السياسي”1.
إذن، في سنة 2002 وافق الفرقاء السياسيون على تخصيص الئحة وطنية نسائية بحصة 30 
مقعدا نسائيا تعرض على الناخبني على مستوى تراب اململكة، باإلضافة إلى خمس فائزات 
بالترشيح الفردي حققن بذلك نسبة تزيد عن عشرة في املائة، حيث احتل املغرب املرتبة 17 
عامليا غير أن التمثيلية مبجلس املستشارين ال تتجاوز 1.1 في املائة مما يجعل التمثيلية في البرملان 
بغرفتيه ال تتجاوز 6 في املائة مقارنة مع دول عربية أخرى. وبفضل نظام الكوطا وصلت نسبة 
متثيلية النساء إلى 10.6% أي 35 مقعد في االنتخابات التشريعية لسنة 2002. أما في االنتخابات 
التشريعية لسنة 2007 التي عرفت أدنى نسبة للمشاركة السياسية، فقد بلغ عدد مقاعد النساء 
في البرملان 34.وما يسجل على هذه االنتخابات التي جرت يوم 7 شتنبير 2007 أنها لم تأتي 
بجديد في تدعيم احلضور النسائي داخل مجلس النواب، حيث أنه باستثناء الثالثني امرأة 
اللواتي انتخنب في إطار الالئحة الوطنية املنصوص عليها في القانون االنتخابي، لم تصل إلى 
املجلس غير أربع نسوة مقابل خمسة نساء في انتخابات 2002، ويعود هذا األمر أساسا إلى 
في  املرشحات  النساء  فنسبة  السياسية.  األح��زاب  قبل  من  املرشحات  النساء  نسبة  ضعف 
اللوائح احمللية خالل هذه االنتخابات لم تتعد في مجموعها نسبة 5 في املائة، ولم ترشح النساء 

1  - وقد كرس املجلس الدستوري هذا اجلو التوافقي من خالل قراره رقم 475 بتاريخ 1 يوليوز 2002، خالل مراقبته لدستورية القانون التنظيمي رقم -02 06 املؤسس 
لالقتراع النسبي ولنظام الكوطا املتعلق مبجلس املستشارين. للمزيد، يراجع، احلسني أعبوشي: التمثيلية السياسية للنساء: الرهانات وأدوار الفاعلني، برنامج نساء نساء 

لدعم التمثيلية السياسية للنساء بإقليم شيشاوة، أشغال الندوة االقليمية يناير 2011. ص:-94 95.
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كوكيالت على رأس نفس اللوائح إال بنسبة 3 في املائة1.
وفي إطار املقاربة الترابية وتطبيقا ملبدأ الكوطا في االنتخابات التشريعية األخيرة ل 25 نونبر 
املتعلق  اجلديد  التنظيمي  القانون  فإن   ،2011 لسنة  اجلديد  الدستور  ملقتضيات  وتطبيقا   ،2011

مبجلس النواب أحدث الئحة وطنية خاصة بالنساء والشباب: 60 مقعدا للنساء، أي ضعف 
بالبرملان السابق حسب الكوطا، و30 مقعدا خاصا  التي كانت مخصصة للنساء  عدد املقاعد 
بالشباب الذين ال يتجاوز سنهم 40 سنة. هذا مع العلم أنه يبقى باإلمكان أن تترشح نساء في 
النسائية على مستوى  التمثيلية  اللوائح االنتخابية احمللية. نفهم من هذا كله أن ضعف  إطار 
بني  من  إن��ه،  حيث  الوطنية،  الالئحة  العتماد  الرئيسي  السبب  يعد  احمللية  الترشيح  لوائح 
مجموع املرشحني %9 فقط هي نسبة متثيلية النساء، في حني أن نسبة الذكور تصل إلى %91. 
هذا املنحى يتراءى على مستوى اللوائح، حيث إن نسبة الذكور تصل إلى95،8%، بينما نسبة 
النساء فهي محدودة في % 4،2، وبعد اعتماد هذه الالئحة الوطنية، بلغ عدد النساء داخل 

البرملان بغرفتيه 67. 
الواقع جليا مدى أهمية التمييز اإليجابي الذي جتسده الالئحة الوطنية اخلاصة  يبني هذا 
بالنساء، في مواجهة العوائق الثقافية والفكرية التي حتول دون متكني املرأة من الوصول إلى مواقع 
القرار. إذن بفضل الالئحة الوطنية، 60 امرأة مرشحة وجلت البرملان، إضافة إلى عناصر نسائية 
أخرى ترشحت في اللوائح احمللية، علما أن هناك 64 الئحة محلية تتصدرها نساء. إن الرفع من 
التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب اجلديد هو عامل جد مهم من حيث أنه ميكن شريحة 

مهمة من املجتمع من املشاركة في تدبير الشأن العام2.
إن الدولة حاولت عبر القانون أن تصحح وضعية اجتماعية تتلخص في عدم متكن املرأة من 
الولوج إلى املؤسسة التمثيلية عبر القوانني االنتخابية القائمة على املساواة بني اجلنسني، نظرا 
للثقافة السائدة، وهي ثقافة تكرس الطبيعة الذكورية للعمل السياسي، وتهمش دور املرأة، مما 

1  - واستنادا ملا سجلناه أعاله، نقول على أنه بالرغم من تبني إجراء الالئحة الوطنية في القانون التنظيمي رقم 02/06 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
97/31 املتعلق بانتخاب مجلس النواب، إال أن ذلك مت بطريقة مبهمة ومحتشمة من حيث عدم التنصيص صراحة على تخصيص الالئحة للنساء، مما أدى إلى ارتهان 
احترام مقتضيات هذا القانون مستقبال بإرادة األحزاب السياسية. وقد اتضح من معاينة املمارسة اإلنتخابية األخيرة أن األحزاب لم تستحضر دائما هذا التوجه على 
الرغم من أن غالبيتها ركزت خالل احلملة االنتخابية على ضرورة الرفع من متثيلية النساء وعلى أهمية اإلجراءات االيجابية من اجل حتقيق املساواة بني اجلنسني في 

جميع املؤسسات املنتخبة.
2  - تقدمت األحزاب السياسية من أجل التنافس على 395 مقعدا، 305 منها موزعة على 92 دائرة انتخابية، إضافة إلى 90 مقعدا مخصصة لالئحة الوطنية متثل 

جميع اجلهات مرتبة وفق األصوات احملصل عليها في الوالية السابقة، 60 منها مخصصة للنساء و30 الباقية محفوظة لفئة الشباب.
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جعل املواطنة في بعدها السياسي مرتبطة بالذكورية.
وتبعا لهذا، فقد متت اإلشارة خالل مجموعة من الدراسات إلى النتائج السياسية االيجابية 
التي ترتبت عن اعتماد املغرب إلج��راءات التمييز االيجابية خاصة على املستوى اخلارجي، 
حيث يالحظ في هذا الباب، أن اعتماد املغرب إجراءات التمييز االيجابية منذ االنتخابات 
يحتل  جعله   ،2011 نونبر   25 ل  األخيرة  التشريعية  االنتخابات  وحتى   2002 لعام  التشريعية 
املرتبة الثانية عربيا في املشاركة السياسية للمرأة في الوزارة والبرملان. في هذا السياق، كشف 
تقرير صادر عن هيأة منظمة األمم املتحدة املعنية بتمكني املرأة، واالحتاد البرملاني الدولي، حول 
املشاركة السياسية للنساء في العالم لسنة 2013، عن احتالل املغرب املركز الثاني بعد السودان 

التي احتلت املركز األول عربيا، في متثيل املرأة سياسيا على املستويني الوزاري والبرملاني.
وشمل التقرير املذكور واملعنون ب”خارطة املشاركة السياسية للنساء في العالم لنهاية عام 
الوزارية، وعضوية  املناصب  تولي  وفي  واحلكومات،  الدول  رئاسة  في  النساء  مشاركة   ”2013

في  مهمة  مكانة  حتتل  املغربية  امل��رأة  أن  التقرير  أظهر  منها، حيث  املنتخبة  البرملانات خاصة 
املشاركة السياسية على املستوى العربي، حيث أن نسبة التمثيل النسائي الوزاري في املغرب 
املائة،  15.4 في  املائة، ثم اإلم���ارات  16.1 في  ال��س��ودان بلغ  املائة، بينما  15.8 في  إل��ى  وص��ل 

والبحرين 14.8 في املائة، واجلزائر 12.1 في املائة1.
وعلى املستوى البرملاني، جاء السودان في املقدمة ب 86 مقعدا، و82 في العراق، و61 في 

تونس، و67 في املغرب، و38 في الصومال، و33 في ليبيا.
من جهة أخرى، أشار التقرير كذلك، إلى أن املجالس التشريعية في قطر جاءت خالية من 
التمثيل النسائي، في حني كان هنالك امرأة برملانية واحدة في كل من اليمن وعمان وجزر 

القمر، وثالث في الكويت، وأربع في لبنان والبحرين2.
وبالنظر إلى النتائج السياسية املعتبرة إلجراءات التمييز االيجابية سواء على املستوى الوطني 
1  - كشف التقرير أيضا غياب التمثيل النسائي الوزاري في كل من لبنان والسعودية، بينما توجد وزيرة واحدة في كل من ليبيا وتونس والعراق وقطر والكويت، ووزيرتان 

في كل من عمان والصومال وجزر القمر، وثالث وزيرات في كل من اليمن وسوريا ومصر واألردن.
2  - وفي مجال رئاسة الدول واحلكومات، غابت النساء في جميع الدول العربية عن هذه املناصب، أما على املستوى العاملي، فهنالك تسع رئيسات دول من أصل 152 

دولة أي ما نسبته 5.9 في املائة. وهذه الدول هي األرجنتني والبرازيل وليبيريا وليتوانيا وتشيلي وكوستاريكا ومالوي وكوريا اجلنوبية وسان مارينو.
وشكلت النساء نسبة 7.8 من مجمل رئاسة احلكومات، حيث وصل عددهن إلى 15 رئيسة حكومة من أصل 193 دولة، وهذه الدول هي األرجنتني وبنغالديش 

والدمنارك وأملانيا والبرازيل وتشيلي وكوستاريكا وجمايكا وترينداد وتوباجو وليبيريا ومالوي والنرويج والسنغال ووتايالند وسلوفينيا.
وقد احتلت نيكاراكوا املركز األول على قائمة الدول التي شكلت فيها النساء نصف املراكز الوزارية، وحلت السويد بالترتيب الثاني، فيما حلت فنلندا في املرتبة الثالثة 

بنسبة 50 في املائة. أنظر ملخص هذا التقرير في وسائل اإلعالم الوطنية الصادرة في الشهر املشار إليه سابقا. 
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أم العربي، ومن أجل كذلك بلورة اإلرادة امللكية التي مت التعبير عنها في عدة مناسبات، حيث 
دعا جاللة امللك »إليجاد اآلليات الناجعة...لضمان التمثيلية املنصفة للنساء في اجلماعات 
احمللية1، فقد كرنّس املغرب مرة أخرى هذه اإلجراءات )أنظمة التمييز االيجابي( على مستوى 
مت  احمللي،  الشأن  مسار  في  النساء  إدم��اج  قصد  امللكية  للتوجيهات  فطبقا  احمللية،  اجلماعات 
طرح إستراتيجية تعديل األنظمة االنتخابية من أجل تشجيع التمثيلية النسائية املنصفة من 
خالل استحقاقات 2009، منها امليثاق اجلماعي املعدل لنمط التدبير السياسي املتعلق بالتمييز 
االيجابي بتخصيص الئحة إضافية للنساء بنسبة 12 في املائة. فقبيل االنتخابات اجلماعية 
ل 12 يونيو 2009 مت إدخال تعديالت على القانون رقم -97 09 مبثابة مدونة االنتخابات الذي 
غير ومتم بالقانون -08 36 حيث نص الباب الثالث مكرر مبثابة أحكام خاصة باالنتخاب برسم 
الدوائر االنتخابية اإلضافية احملدثة في اجلماعات احلضرية والقروية واملقاطعات، املادة -204 1 

على ما يلي:
»زيادة على الدوائر االنتخابية املنصوص عليها في املادتني 198 و199 من هذا القانون، حتدث 
على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب احلالة دائرة انتخابية تسمى 
»دائرة انتخابية إضافية«. ويحدد عدد املقاعد املخصصة لها طبقا ألحكام املادة -204 2 بعده.

مقاطعة حسب  أو  جماعة  كل  في  اإلضافية  االنتخابية  الدائرة  برسم  االنتخاب  »يجرى 
بقية  أكبر  النسبي على أساس  وبالتمثيل  بالالئحة في دورة واحدة  احلالة عن طريق االقتراع 
اجلزء  في  املقررة  وفقا لألحكام  التفاضلي،  والتصويت  األص��وات  مزج  استعمال طريقة  ودون 

الرابع من القسم الثالث من هذا القانون مع مراعاة أحكام هذا الباب«.
إضافية على مستوى كل  انتخابية  دائ��رة  ب��إح��داث  القاضي  التشريعي  اإلج���راء  ه��ذا  أت��اح 
مستوى  على  امل��رأة  لفائدة  مقعدا   3344 تخصيص  إل��ى  مقاطعة،  أو  قروية  أو  جماعة حضرية 
مختلف املجالس اجلماعية، أي مبثابة 12 في املائة من مجموع املقاعد املخصصة واملقررة في 
27795 مقعد، منها 2822 في مجالس اجلماعات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع الفردي، و358 

في اجلماعات اخلاضعة لالقتراع بالالئحة وغير املقسمة إلى مقاطعات و82 في مجالس املدن 
و82 في مجالس املقاطعات.

1  -Discours Royal à l’occasion de l’ouverture de la session d’automne du Parlement-10 -10-2008 . 
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وعلى العموم، من مجموع الدوائر األصلية واإلضافية حصلت النساء على 12.3 في املائة 
من مجموع املقاعد أي حوالي 3408 مستشارة في االنتخابات اجلماعية ل 12 يونيو 2009 مقابل 

0.5 في املائة في انتخابات 12 شتنبر 2003 أي ما يعادل 127 مستشارة فقط.
كما أفرزت نتائج هذه االنتخابات 46 فائزة على مستوى إقليم أسفي برئيسة ونائبة الرئيس 
وكاتبات مجالس ورئيسات جلن، شكلن رافعة أساسية لكنها تبقى أقل عطاء لعدم التجربة 
والتكوين السياسي أمام الهيمنة الذكورية واإلكراهات السوسيو ثقافية - حسب ما صرحت به 

إحدى املستشارات اجلماعيات في إحدى املناسبات العلمية.
وبعد إجراء نظام التمييز االيجابي، بلغ عدد النساء اللواتي يحتلن منصب رئيس مجلس 
جماعي، 12 في االنتخابات اجلماعية ل 12 يونيو 2009، بنسبة تعادل 0.80 في املائة، بدل 0.13 
في املائة في انتخابات 2003، وتتوزع مقاعد الرئيسات اإلثنتى عشرة بنسبة 17 في املائة بالوسط 

احلضري و83 في املائة بالوسط القروي.
االنتخابات  إج��راء  بعد  تشكلت  التي  واألقاليم  العماالت  مجالس  في  النساء  ع��دد  وبلغ 

اجلماعية ل 2009، 11 امرأة مقابل 1268 مقعد للرجال.
أما بالنسبة إلى عدد النساء في املجالس اجلهوية والتي تشكلت دائما بعد إجراء االنتخابات 

اجلماعية ل 2009، فقد وصل إلى 15 امرأة، مقابل 1197 مقعد للرجال. 
وبعد اعتماد املغرب لنظام التمييز االيجابي في االنتخابات اجلماعية األخيرة، وما ترتب 
عليها من نتائج، ذهبت بعض التقارير إلى تسجيل ما يلي: »اللوائح التكميلية« شكلت في 
اجلماعات احلضرية والقروية واملقاطعات خطوة إلى األمام لكن حدودها من األهمية مبكان. إن 
اإلجراء هش على مستوى اإلجراء ذاته )اللوائح التكميلية( ألنه غير مكرس بالقانون، مبعنى 
أن ال شيء يرغم األحزاب السياسية على احترامه مبا أنه بإمكانهم فتح هذه اللوائح لترشيحات 
رجالية. كما أن املبدأ الذي يوجهه ال يندرج ضمن تصور عام ومندمج يحدد أهدافا على املدى 

القريب واملتوسط ويضمن بالتالي استمراريته وتوسيعه إلى مختلف الهيئات املنتخبة.
في هذا اإلطار، أظهرت نتائج االنتخابات اجلماعية األخيرة أن الهيئات السياسية بشكل 
أن  والدليل على ذلك  النسائية  للترشيحات  بالنسبة  الوحيدة  الفرصة  تعتبر هذا اإلج��راء  عام 
اللوائح  بفضل  ف��زن   )3424 بني  من   3249 )أي  انتخابهن  مت  الالئي  النساء  مجموع  من   %  95
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نظام »كوطا« مؤسسي يضعف  التكميلية ضمن  اللوائح  إدراج  فإن عدم  بالتالي،  التكميلية. 
أوسع  الدفع مبسار ديناميكي وتطوري لصالح مشاركة  القدرة على  مفعول هذه اآللية ويفقدها 

للنساء في الهيئات املنتخبة.
ترجع هشاشة هذا اإلجراء أيضا لكون نسبة %12 )رغم أهميتها مقارنة باملاضي( فضال عن 
شبه الغياب املسجل على مستوى رئاسة املجالس )%1( ال تعد كافية ليكون لها الوقع الفعلي 
على مشاركة النساء من جهة، وال متكن من تشكيل »الكتلة احلرجة« الضرورية التي حتددها 
املعايير الدولية )األمم املتحدة( في ثلث املقاعد باعتبارها العتبة الدنيا التي تتيح إمكانية التأثير 

على القرارات في إطار هيئة منتخبة أو أية هيئة تقريرية أخرى1. 
ومن جهتنا نستطيع أن نقول، من خالل إجراء مقارنة متثيلية النساء على مستوى املؤسسة 
نظام  كان  إذا  أنه  على  االيجابي،  التمييز  إج��راءات  اعتماد  بعد  احمللية  واجلماعات  البرملانية 
الكوطا قد أدى إلى حد ما إلى حتسني نسبة املشاركة السياسية للمرأة في البرملان والوزارة، فإن 
هذا النظام أبقى على ضعف التمثيل النسائي داخل املجالس احمللية املنتخبة، وهو ما يدفعنا 

إلى إبداء املالحظات التالية: 
1- بالرغم من اإلصالحات السياسية والقانونية التي أقدم عليها املغرب منذ فجر االستقالل 
والتي كانت تروم حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة في ظل احلقوق السياسية، إال أن املمارسة 
والواقع االجتماعي يوضحان أن هذه القوانني العامة املؤسسة للمواطنة واملساواة تبقى متقدمة 

على الواقع، مما يجعل النقاش يتمحور حول تفعيلها وتطبيقها.
2- بالرغم من إجراءات التمييز االيجابي التي تخصص كوطا للمرأة داخل املجالس احمللية 
إمكانيات  توسيع  من خالل  امل��رأة  مواطنة  تكريس  ورائها  من  الدولة  توخت  والتي  املنتخبة، 
مشاركتها وولوجها للهيئات التمثيلية، فاملالحظ أن دورها ال زال مهمشا وضعيفا، ويعزى هذا 

الضعف للثقافة املجتمعية السائدة، وهي ثقافة تكرس الطبيعة الذكورية للعمل السياسي2.
3- إن اإلصالحات املؤسساتية التي جاء بها امليثاق اجلماعي، لم تتمكن من مساعدة املرأة 
على التغلب على نقط الضعف التي تعاني منها، والتحكم في املخاطر التي تقلص حظوظها 

1  - يراجع، تقرير حول اجلهوية املتقدمة املقدم من لدن اللجنة االستشارية للجهوية، الكتاب الثاني: اجلوانب املؤسساتية، ص: -13 14.
2  - نشير كذلك إلى أن التفاوت املوجود بني نسبة املرشحات الفائزات بالوسط احلضري والوسط القروي توضح أن الناخبني في البوادي لم يثقوا بعد في قدرات وكفاءة 

املرأة املغربية عكس الناخبني في املجال احلضري.
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في ممارسة حقوقها كاملة دون وصاية أو تزييف. فامليثاق اجلماعي حرص على احلضور املتوازن 
في الهيئات التمثيلية لكن يتضح من خالل مسلسل تشكيل املكاتب، أن متثيلية النساء فيها 

تبقى ضعيفة.
4- لقد بذلت جهود هامة من قبل السلطات العمومية، ومن ذلك مثال إدماج مقاربة النوع 
كأداة للتخطيط في عدة قطاعات حكومية. في هذا اإلطار مثال مت اإلعالن مؤخرا عن تكوين 
»شبكة بينوزارية للتشاور وتتبع مأسسة املساواة بني اجلنسني في الوظيفة العمومية« من قبل 
وزارة حتديث القطاعات العامة. لكن، بالرغم من هذه اجلهود، فإن األثر على املستوى احمللي 
ال زال ضعيفا ويزيد من حدة ذلك ضعف تواجد النساء في مراكز القرار الذي ال يصل العتبة 

الالزمة التي متكنهن من التأثير الفعلي. 
امل��رأة داخ��ل اجلماعات احمللية،  ب��ص��دده، واملتعلق بوضعية  ال��ذي نحن  ودائ��م��ا في اإلط��ار 
إلى  املفيد اإلش��ارة  فإنه من  السياسية،  املساواة بني اجلنسني في احلقوق  والتي تعكس عدم 
أن هذا احليف ال يقتصر فقط على احلقوق السياسية للمرأة بل يتعداه إلى احلقوق االقتصادية 
واالجتماعية. فاملرأة املغربية نسبة كبيرة منها تعاني مجموعة من املشاكل، كما تؤكد ذلك 
مجموعة من الدراسات االجتماعية، وكذا الواقع املجتمعي املغربي، من قبيل هذه املشاكل 

نذكر ما يلي:
- مسألة األمية: حيث ال زالت حتى يومنا هذا، نسبة كبيرة من النساء تعاني من هذا 
منهن   6 أن  جند  نساء   10 بني  فمن  أنثويا،  طابعا  املغرب  في  تتخذ  األمية  فمسألة  املشكل. 
أميات1. في هذا السياق، سجل التقرير الدولي حول التربية في العالم ملنظمة اليونسكو، تأخرا 
في اجنازات املغرب في مجال محو أمية الكبار، بفارق نسبة تقرب 20 نقطة مقارنة مبجموع الدول 
العربية. وبعدما يزيد عن  ال��دول  10 نقطة مقارنة مع  النمو، وبنسبة تقرب  السائرة في طريق 
خمسة عقود من االستقالل، لم ينجح املغرب في االلتحاق بركب الدول التي هي في نفس 
مستواه في مجال محو أمية النساء، بالرغم من تواجد توافق عريض حول الضرورة احليوية من 

تعليمهن. 
- املشكل االقتصادي: حيث أن نسبة مهمة من النساء تعاني من الفقر املدقع وال دخل 
1  - حول هذه الظاهرة، ظاهرة األمية سجل التقرير الدولي حول التربية في العالم ملنظمة اليونسكو، تأخرا في اجنازات املغرب في مجال محو أمية الكبار، بفارق نسبة 

20 نقطة مقارنة مبجموع الدول السائرة في طريق النمو، وبنسبة 10 نقطة مقارنة مع الدول العربية.
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لهن في غياب املشاريع املدرة للدخل، بالرغم من أن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بني 
فلسفتها القضاء على الفقر والتهميش واإلقصاء الذي تعاني منه املرأة، لكن كما يبدو فالهدف 

لم يتحقق نظرا ألسباب متعددة.
بالفقر  تتعلق  التي  وتلك  االقتصادية  واملشاركة  والتكوين  بالتربية  املتعلقة  امل��ؤش��رات  إن 
عموما، تبرز وجود فوارق بني الرجال والنساء. كما أن مؤشرات املناصفة التي يتم احتسابها 
على الصعيد الوطني تظهر فوارق بني اجلهات وداخل اجلهة الواحدة، األمر الذي يساءل بقوة 

استراتيجيات التنمية على املستوى الترابي. 
- حرمان املرأة من اإلرث قهرا خاصة في األرياف بحيث يفضل الذكور عليها في العطايا 
أثناء حياة األب، كما كانت املرأة محرومة من اختيار شريك احلياة، وجتبر على ال��زواج دون 
إرادتها، بالرغم من أن اإلسالم بريء من كل هذا الظلم واحليف الذي ارتكب باسمه في بعض 
األحيان نتيجة أخطاء في تأويل اآليات واألحاديث حسب بعض الفقهاء املغاربة، أو نتيجة 

سيطرة تقاليد وعادات موروثة غير صحيحة أثرت سلبا على سلوكيات املجتمع
واالهانة  والسب  الضرب  ح��االت  واملعنوي:  اجلسدي  العنف  حلــاالت  املــرأة  تعرض   -
واجلرح، حاالت االغتصاب والتحرش اجلنسي، حاالت العنف النفسي، حاالت الطرد من 

بيت الزوجية. 
 - كما أن صورة املرأة في مخيلة الرجل املغربي لم تتغير بعد، ذلك أنه بالرغم من صدور 
مدونة األسرة وما أتت به من مكاسب جديدة لفائدة األسرة عموما واملرأة خصوصا، فإننا ال 
ن بعد صورة ونظرة إيجابيتني عن املرأة، ولم تطبق مدونة األسرة  زلنا نالحظ أن الرجل لم يكونّ

التطبيق الصحيح، ألن املالحظ هو سمو القوانني على الواقع. 
- كما أن املقتضيات القانونية واإلجرائية التي تروم حتسني وضعية املرأة املغربية تعترضها 
صعوبات عملية وتقنية، فإذا أخذنا مثال، إحدى أهم توصيات التقرير الوطن )2007( حول 
تتبع تفعيل أهداف األلفية للتنمية والتي جاء فيها: »إضفاء البعد الترابي على إدماج مقاربة 
النوع على مستوى خطط التنمية«. وإذا ما استحضرنا أيضا، أن حتيني امليثاق اجلماعي )2008( 
نص على »اعتبار مقاربة النوع في إعداد املخطط اجلماعي للتنمية« )املادة36( وإحداث »جلنة 
املساواة وتكافئ الفرص« )املادة 14(، فإننا نستطيع أن نقول، أنه رغم إيجابية هذين املقتضيني 
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فإن صعوبات حالت دون التطبيق إلى اآلن العتبارات منها:
- بالنسبة ملراعاة مقاربة النوع: تالحظ معيقات ثقافية منشأها في الغالب سوء فهم ألبعاد 

املقاربة أو ضعف في اخلبرة في مجال استعمالها.
- بالنسبة للجنة املساواة وتكافئ الفرص: يالحظ أن بعض الفاعلني احملليني يؤولون الطابع 
االستشاري للجنة بكونها اختيارية، وذلك فضال عن عدم وضوح كاف على مستوى األهداف 

والعضوية واملهمة والعالقة مع البنيات الداخلية للمجالس1.
بصفة عامة، إن املرأة املغربية تواجه مجموعة من التحديات لعل أبرزها املعضلة االجتماعية 
واالقتصادية، املتمثلة في غياب سياسة صحية وتعليمية ناجعة، كما أن الثقافة السائدة أو 
املوروث الثقافي املكرس في جميع املجاالت وكذا مشكل الدهنيات يعتبر أهم عائق مطروح أمام 

شريحة عريضة من النساء املغربيات. 
مما تقدم من تفصيل في موضوع إحداث اللوائح التكميلية في اجلماعات احلضرية والقروية 
ال��ن��س��اء املنتخبات ف��ي االن��ت��خ��اب��ات اجلماعية  وامل��ق��اط��ع��ات، وم��ا ت��رت��ب عنه م��ن ت��زاي��د ع��دد 
األخيرة )2009(، يبرز حتليل هذه النتائج أنه أحدث أثرا إيجابيا مباشرا على مستوى مؤشرين 

رئيسيني:
- املؤشر األول يتعلق بتشبيب النخب احمللية، إذ أن 50% من النساء املنتخبات يقل عمرهن 

عن 35 سنة مقابل %12 فقط من الرجال.
- املؤشر الثاني يهم ارتفاع املستوى التعليمي، إذ أن %71 من النساء املنتخبات وفقط 52% 

من الرجال املنتخبني لهم مستوى تعليمي ثانوي أو عالي.
إن املشاركة السياسية للنساء في تدبير الشأن احمللي وفي مواقع القرار، لم تعد مجرد نصوص 
قانونية بالنسبة للجمعيات النسائية، بل صارت مطلبا ملحا تفرضه الظرفية احلالية، وخصوصا 
بعد دستور 2011. صحيح أن هناك صعوبات تعترض املرأة في اقتحام عالم السياسة والسلطة 
على السواء، ولكن الواقع يثبت أن املرأة متتلك ما يكفي من اإلمكانات لكي تكون في مناصب 
املسؤولية، ورمبا لهذا السبب، وإميانا من املشرع املغربي بإمكانات املرأة ومن أجل إيجاد اآلليات 
الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع لها في املجالس اجلماعية، مت إدخال تعديل على القانون 

1  - تقرير حول اجلهوية املتقدمة املقدم من لدن اللجنة االستشارية للجهوية، الكتاب الثاني: اجلوانب املؤسساتية، ص: 14-15.
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-97 09 لينص على إحداث صندوق، أطلق عليه اسم”صندوق الدعم لتشجيع متثيلية النساء” 
موجه لتقوية قدرات النساء التمثيلية مبناسبة االنتخابات العامة اجلماعية والتشريعية – وذلك 

بالرغم من مالحظاتنا السابقة - حيث ورد في اجلزء األول مكرر ما يلي:
“دعم قدرات النساء التمثيلية”؛

288 امل��ك��ررة: يقدم، وف��ق ش��روط وكيفيات حت��دد بنص تنظيمي، “دع��م يخصص  “امل��ادة 
عليه  يطلق  والتشريعية  “اجلماعية  العامة  االنتخابات  مبناسبة  التمثيلية  النساء  قدرات  لتقوية 

اسم “صندوق الدعم لتشجيع متثيلية “النساء”؛
إن التواجد املنصف للنساء والرجال في بنيات وهياكل اجلماعات احمللية يشكل رهانا للتنمية 

الدميقراطية واحلكامة احمللية نظرا للمبررات واألسباب التالية:
- الولوج املنصف لتدبير املوارد واملشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات يشكل ركنا أساسيا 

في املواطنة الكاملة.
- انخراط النساء في هياكل احلكامة احمللية ميكن أن يسمح باإلجابة على مجموع حاجيات 

املواطنات واملواطنني.
- أثبتت التجارب الدولية أن تواجد النساء باملجالس املنتخبة يدفع إلى جتديد األولويات 
واملمارسات السياسية، لكون النساء يتوفرن على جتارب نوعية وفهم مختلف للعالقات والترابط 

بني احلياة اخلاصة واحلياة السياسية.
- أن نواة صلبة لتمثيلية نسائية داخل اجلماعات احمللية، ستساهم في تدبير أحسن وشفافية 

أكبر للشأن العام، وستساعد على إنعاش املبادئ األخالقية في هذه اجلماعات. 
- كما أن للمنتخبات عالقة أقرب بالسكان )يدخلن البيوت ويلتقني باألسر بسهولة أكبر(، 
إن هذا التواجد يتجلى عموما في طرح قضايا وأمور جديدة على جدول أعمال املجالس احمللية 
وأيضا في تطوير تعبير نقدي حول سير املجالس مبا في ذلك العالقة باملال وبتدبير الزمن1. إن 
عالقة النساء بقضايا القرب، والتي تؤكدها بشكل كبير دراسات أجنزت في عدة جهات من 
العالم2، ال تعني أن للنساء “بطبيعتهن” مؤهالت تدبيرية أفضل من الرجال، بل ألن جتربتهن 

1  -Projet de Gouvernance Locale (P G L) au Maroc. La place de la femme dans la gouvernance locale au Maroc, 1 R T L- 
Usaid, 2008 .
2  -Heinen Jacqueline (S . D), Genre et gestion locale du changement dans sept pays de l’union européenne, commission 
Européenne, 2004 .

- نقال عن تقرير حول اجلهوية املتقدمة املقدم من لدن اللجنة االستشارية للجهوية، الكتاب الثاني: اجلوانب املؤسساتية، ص: 16.
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تختلف عن جتربة الرجال ألسباب تاريخية مرتبطة بشكل خاص بالتفريق بني الفضاء اخلاص 
والفضاء العام. وتظهر الدراسات املقارنة في هذا املجال بأن للنساء قيمة مضافة نافعة للمجتمع 

احمللي خاصة عندما يكون لهن متثيلية مناسبة في اجلماعات الترابية. 
من جهة أخرى، أورد البحث الذي أجرته املديرية العامة للجماعات احمللية املساهمة النوعية 
للنساء املنتخبات في حتسني احلياة اليومية للسكان إذ ُيولَّنْيَ اهتماما أكبر للقضايا املتعلقة باألمن، 
اجلماعية،  التجهيزات  ومجانية  األطفال،  وري��اض  والصحة،  األساسية،  التحتية  والبنيات 

وتكييف وتأثر الزمن املدرسي وساعات العمل الخ. 
صفوة القول في املجال الذي نحن بصدده، هو أن التدبير اجليد والناجح للشأن اجلماعي 
امل��رأة في احلياة السياسية وتقوية قدراتها في مجال  يتطلب من بني ما يتطلب تعزيز مشاركة 
التنمية البشرية. ومن أجل أن تتعزز مكانة املرأة في اجلماعات الترابية، ينبغي أن تتوفر مجموعة 
من الشروط والعناصر عالوة على اإلرادة السياسية احلقيقية، بعبارة أخرى، من أجل ضمان 

فعالية السياسة اإلرادية في مجال “الكوطا” فاألمر يحتاج إلجراءات تشجيعية خاصة.
المحور الثالث: حنو اختاذ إجراءات تشجيعية لضمان فعالية السياسة اإلرادية يف 

جمال “الكوطا” االنتخابية.
من أجل التواجد املنصف للنساء في بنيات اجلماعات الترابية، ومن أجل ضمان فعالية 
من  مجموعة  اتخاذ  إل��ى  يحتاج  فاألمر  االنتخابية،  “الكوطا”  مجال  في  اإلرادي���ة  السياسة 

اإلجراءات اخلاصة نذكر منها على سبيل املثال ما يلي:
متويل  عبر  وذل��ك   – النوع  مقاربة  وف��ق   - احمللي  العام  الشأن  لتدبير  امل��رأة  ول��وج  تشجيع   -
احلمالت االنتخابية وحماية املرشحات املعرضات في الكثير من األحيان لردود فعل مثبطة، 

- تعزيز اإلجراءات اإلرادية لصالح مشاركة النساء في تدبير الشؤون اجلهوية واحمللية وذلك 
بواسطة مقتضى دستوري يسمح للمشرع بتشجيع ولوج وظائف االنتداب االنتخابي بالتساوي 

بني الرجال والنساء. 
- تقدمي اقتراحات تهدف إلى االستثمار اجليد لإلمكانيات التي يتيحها االقتراع الالئحي 
بالتمثيل النسبي في مجال تفعيل املشاركة السياسية الوازنة للنساء1. وذلك باستحضار التجارب 
1  - حددت إحدى الباحثات اإلجراءات التقنية املساعدة على الرفع من التمثيل السياسي للنساء في منط االقتراع النسبي كما يلي: أن تكون اللوائح مغلقة ال يسمح 
31/97:«يجري االنتخاب بالتمثيل النسبي  التنظيمي رقم  القانون  التفاضلي، وقد ورد هذان الشرطان فعال في املادة األولى من  فيها مبزج األصوات أو بالتصويت 
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الناجحة في عدد من الدول التي تبنت التدابير اإليجابية، سواء على مستوى قوانينها الوطنية 
أو على مستوى املمارسة احلزبية. 

املتواجدة  السياسية  التيارات  جلميع  عادلة  متثيلية  ضمان  يهدف  انتخابي  نظام  اعتماد   -
بالبالد حتقق تكافؤ الفرص بني املواطنني في املشاركة السياسية، خاصة وأن االنتخابات تعد 

الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الواليات والوظائف االنتخابية. 
- التحسيس بأهمية املشاركة السياسية للنساء في االنتخابات اجلماعية املقبلة؛

ن املرأة من املشاركة في تسيير الشأن احمللي؛ - ال بد من تأصيل دميقراطي ميكنّ
- تعبئة اجلمعيات واألحزاب السياسية من أجل تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي 
ضمن هياكلها احمللية واجلهوية، وكذا دعم املشاركة السياسية لهن في االنتخابات اجلماعية 
املقبلة، وعلى حتفيزهن لتحمل املسؤوليات االنتخابية والتدبيرية. هذا األمر يقتضي تشجيع 

الدولة األحزاب السياسية، السيما من خالل التمويل العمومي1. 
- اعتماد مقاربة النوع االجتماعي في ميزانية الدولة والسياسات االقتصادية واالجتماعية 
ومتابعة  وتفعيال  واجلهوي، تصورا  واإلقليمي  احمللي  املستوى  واالستراتيجيات واحلكامة على 

وتقييما من أجل إدماج فعلي للنساء في التنمية ومحاربة الفقر وسطهن؛
- توضيح اللبس القانوني الذي يطال إجراء الالئحة الوطنية كما التكميلية، فإجراء هذه 
اللوائح يشوبه غموض قانوني من شأنه أن يفقده القوة اإللزامية التي اكتسبها في ظروف التوافق 
أو أن تشكل هذه احلصة  الوقت.  للتجاهل مع مرور  له، وأن يجعله عرضة  املنشئ  السياسي 
في أحسن األحوال سقفا للمشاركة النسائية، األمر الذي يقتضي تدعيمه بضمانات قانونية 

واضحة وملزمة ال تدع مجاال للتأويل.
- اعتماد أمناط اقتراع ومحفزات مناسبة لضمان حصول النساء على ثلث مقاعد املجالس 

املنتخبة للجماعات الترابية ومكاتبها وهيئاتها األخرى طبقا ألهداف األلفية للتنمية.
- إحداث كل مجلس جهوي جلنة استشارية إلنصاف النوع èquitè genre تضم شخصيات 
حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج األصوات والتصويت التفاضلي«. ثانيا: أن يكون حجم الدوائر االنتخابية كبيرا نوعا ما بحيث يتراوح عدد املقاعد في 
كل دائرة ما بني 4 إلى 7 مقاعد. ثالثا: أن متنح النساء املراكز األولى في اللوائح بنسب معقولة. األمر الذي لم تعمل األحزاب السياسية على تطبيقه في االنتخابات 
النظام  رابعا: أن يتم اعتماد  التشريعية األخيرة، حيث لم تنل النساء املرشحات تزكية أحزابهن كوكيالت لوائح إال في 47 الئحة من بني 1774 الئحة محلية. 

التناوبي في ترتيب املرشحني داخل اللوائح )رجل/امرأة(، أو على األقل رجالن وامرأة.وأخيرا يجب أن ترشح النساء في دوائر يتوفرن فيها على حظوظ بالفوز.
1  - مثال في البلدان االسكندنافية استفادت األحزاب السياسية من الدعم المالي العمومي ومساعدات أخرى من قبيل استعمال 

اإلعالم للقيام بحمالتها االنتخابية أو دعم أنشطة أخرى مثل البحث.
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كفأة من اجلنسني. ويكون بوسع هذه اللجنة لدى املجلس أن تعالج من تلقاء نفسها كل مسألة 
من اختصاصها بغية النهوض باملساواة بني الرجال والنساء في اجلهة.

- اعتماد الدولة إلجراءات حتفيزية كصندوق الدعم إلنعاش التمثيلية النسوية وذلك من 
أجل دعم املرشحات خالل احلمالت االنتخابية،

االستقطاب  ودع��م  املجالس  جميع  داخ��ل  بالعدد  وليس  باملقاعد  نسائية  متثيلية  حتقيق   -
النسائي من أجل مشاركة مكثفة في احلقل السياسي؛

- تقوية ودعم التشبيك بني املنتخبات واألطر النسائية للتحسيس من أجل املنافسة على 
املستوى الفردي؛ 

- توفر اإلرادة السياسية لدى األح��زاب في حتقيق قدر من العدالة التوزيعية بني اجلنسني 
في ترشيحاتها. مبعنى آخر، ينبغي أن تعتمد األحزاب مبدأ املناصفة خالل التزكية من أجل 
الترشيحات، واعتمادها أيضا لتدابير إضافية أثناء تشكيلها اللوائح اإلضافية، فحتى إذا ما أقر 
نظام لصالح 40 باملائة من النساء ضمن املرشحني ميكن أن ال تصل أية امرأة إذا ما مت ترتيب 

النساء في أسفل الالئحة أو ترشيحهن في دوائر يعرف سلفا عدم إمكانية الفوز فيها1.
االنتخابات  في  للنساء  السياسية  املشاركة  من  الرفع  أج��ل  من  احملليني  الفاعلني  تعبئة   -

اجلماعية، وتبادل اخلبرات والتجارب بني املشاركني واملشاركات على مستوى اإلقليم.
واألطفال،  النساء  ضد  العنف  ومحاربة  النساء  بحقوق  والنهوض  احلماية  آليات  وضع   -
مع  الوطنية  التشريعات  كل  مالءمة  وك��ذا  النساء،  ضد  التمييز  أشكال  كافة  على  والقضاء 
أفق  في  مناصفة  مببدأ  املتعلق  شقها  في  االنتخابات  مدونة  يخص  فيما  الدولية  االتفاقيات 

االستحقاقات املقبلة؛
- تغيير املنظومة القيمية التي تكرس امليز، وضرورة إشاعة ثقافة املساواة وحقوق اإلنسان 

واملواطنة.
- توعية املرأة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا. 

1  - في هذا السياق نشير إلى أنه توجد، حسب التجارب الدولية، عدة قواعد ميكن االلتزام بها في تشكيل اللوائح:
- في السويد يستعمل نظام التوالي بني اجلنسني على طول الالئحة،

- في بلجيكا يتعني أن يكون املرشحان اللذان يقودان الالئحة من جنس مختلف، وبتطبيق ذلك على كل الالئحة ترتفع حظوظ اجلنسني في احلصول على عدد متكافئ 
من املقاعد،

- في إسبانيا يطبق »كوطا« 40/ 60 لكل فئة من خمسة أسماء في الالئحة.
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- االهتمام بقضايا املرأة في البادية؛
- إعادة النظر في التربية األسرية واملدرسية والسياسية واالجتماعية الكفيلة ببناء املواطن 

الذي يقدر قدرات املرأة وكفاءتها ويعترف بها؛
- إحداث وتفعيل هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

- تأهيل املرأة بدعم القدرات النسائية في التمثيل داخل املجالس احمللية؛ 
- إجراء دورات تكوينية إلعداد النساء الراغبات لدخول غمار االنتخابات اجلماعية، وذلك 

بإجراء دورات تكوينية لفائدة املستشارات اجلماعيات.
- القيام مبشاريع تساهم في إدماج املرأة في عملية التنمية املستدامة. 

من جهة أخرى، نشير إلى أن نظام الكوطا ليس فعاال على مستوى متثيلية النساء مبجرد إقراره 
إن لم يقترن بتدابير وإجراءات إضافية من قبيل هذه التدابير، نذكر:  

- ينبغي أن ال يحصل تراجع عن املكاسب التي حققتها احلركة احلقوقية والنسائية، في 
إشارة منها إلى محاوالت متكررة لإلجهاز على مكتسبات حقوقية حققتها املرأة املغربية تلخصها 
في إقرار املغرب للعهد الدولي حلقوق اإلنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة؛
- انطالقا من كون اجلمعيات احلقوقية وكذا اجلمعيات النسائية كان لها وما زال دور فاعل في 
حتقيق عدة مكتسبات للمرأة املغربية، يستوجب إعداد القوانني املنظمة لها وتقدمي التسهيالت 

لتأسيس منظمات املجتمع املدني؛ 
يجعله  واختياري  إرادي  بشكل  االتفاقيات  من  مجموعة  على  للتوقيع  املغرب  جلوء  إن   -
اليوم ملزما بتنفيذ تعهداته، واحلركة احلقوقية والنسائية ساهمت في دفع املغرب إلى حتقيق 

مكتسبات عديدة لذلك ينبغي مالءمة القوانني الوطنية مع التشريعات الدولية؛
- القطع مع املنهجية املعتمدة حتى يومنا هذا في التعامل مع قضايا النساء وقضايا حقوق 
اإلنسان بشكل عام، واملوسومة بالكثير من البطء في التشريع، وأيضا في تدخلها في سجاالت 
قد تفقد مصداقية املغرب على مستوى التزاماته الدولية في مجال حقوق اإلنسان، والتي أقرها 

الدستور املغربي؛
ويراعي خصوصياتها  حقوقها  ويصون  امل��رأة  كرامة  يحفظ  أن  شأنه  ما  كل  اتخاذ  يجب   -
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اإلنسانية واجلنسية التي تقتضي إج��راءات محددة، من قبيل حمايتها من العنف واألعمال 
التي تنتهك فيها كرامتها وإنسانيتها.

- ما دام املغرب جزءا من منظومة دولية، وله التزامات دولية متعددة أهمها وضعه كشريك 
وبالنظر  األورب��ي،  االحت��اد  مع  املتقدم  بالوضع  ومكانته  أورب��ا  مع مجلس  الدميقراطية  أجل  من 
كذلك إلى أن املغرب صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وقدم تقريره الوطني في نونبر 2011 

أمام اللجنة املعنية مبناهضة التعذيب1 نسجل ونقترح في نفس الوقت التالي:
- غياب إطار قانوني جامع وشامل يحمي املرأة من العنف، وبالتالي يتوجب على اجلهات 
فيه  مبا  النساء  العنف ضد  قانون، يجرم جميع أشكال  املختصة واملسؤولة، اإلس��راع في سن 

التحرش اجلنسي.
العقلية  تعاني »األس���وأ«، وذل��ك بفعل »س��ي��ادة  زال��ت  ما  امل��رأة  أن  أيضا،  بالذكر  - جدير 
الذكورية«، لذلك فهي تشدد على أن املرأة متلك »إمكانات ومؤهالت كبيرة تؤهلها لشغل أي 
منصب كيف ما كانت طبيعته، وأمام هذا الوضع، يتوجب على احلكومة أن تعمل على وضع 
سياسات عمومية جديدة حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية للنساء وضمان متثيلية أحسن 

لهن في مواقع السلطة وفي املجالس اإلدارية ومجالس املراقبة واملراكز املالية.
- إن املساواة بني اجلنسني التي ينص عليها الدستور، خاصة في الفصل 19 يجب تنزيلها 

على الواقع ليقتنع بها الرجال الذين يؤمنون بالكفاءات النسائية.
- إضافة إلى ذلك، تقتضي الضرورة أن يضع املغرب ضمانات متكن النساء والفتيات ضحايا 
على  احلصول  ومتكينهن من  اإلي���واء  مراكز  مثل:  احلمائية  اآلل��ي��ات  إل��ى  ال��وص��ول  من  العنف 

تعويضات، وعلى مقاضاة اجلناة ومعاقبتهم.
- ونظرا لغياب أي نص قانوني محدد يعتبر اغتصاب الزوج لزوجته جرمية، مما يقتضي أن 

يقدم املغرب في أقرب اآلجال اإلحصائيات واألرقام التي تتحدث عن املوضوع.
- في نفس السياق، يتوجب على املغرب اإلسراع دون إبطاء متاشيا مع إلتزاماته في االتفاقية 
الدولية ملناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب، بتعديل القانون 

اجلنائي. 

1  - في هذا اإلطار يرجى الرجوع إلى التقرير اخلتامي بتاريخ 21 دجنبر 2011 بخصوص موضوع املرأة للوقوف على بعض مقتضياه والتي تهم أساسا املرأة. 
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- وباعتبار خيار اجلهوية املوسعة الذي اختار املغرب أن يسلكه ملزيد من الدميقراطية واحلكامة، 
»تأنيث  يجب  إذ  املوعد  هذا  يضيع  أن ال  عليه  ينبغي  املغرب  أن  نعتبر جمعية  هاما،  موعدا 
اجلهوية« – كما أسلفنا القول -. فمشروع اجلهوية سيشكل الفضاء األمثل للتمثيلية النسائية 
في املجالس املنتخبة، كما أنه من شأنه أن يفتح للمرأة آفاق العمل على نطاق واسع، حتى 
ينتقل اخلطاب من النصوص القانونية التي شرعت لصالح النهوض بوضعية املرأة إلى الواقع. 
الشأن احمللي بشكل أكبر، وبناء عليه،  للمشاركة في تدبير  للمرأة  إن اجلهوية ستفتح املجال 

يستوجب اعتماد ما يلي:
املؤسسة  املبادئ  والنساء ضمن  الرجال  الفعلية بني  واملساواة  التمييز  - تضمني مبدأ عدم 

للجهوية املتقدمة؛
- إشراك اجلمعيات النشيطة في مجال النهوض بحقوق النساء في« جلنة النوع« التي يقترح 

إحداثها من قبل املجالس اجلهوية؛ 
اللجن  اجلهوي وخاصة  املجلس  بنيات  باقي  مع  النوع  تتمفصل جلنة  أن  احل��رص على   -

الداخلية وذلك لتسهيل اإلدماج العرضاني/ األفقي ملقاربة النوع؛
يتناول من ضمن  الترابية  للمنتخبني على مستوى اجلماعات  قيم  ميثاق  واعتماد  إجناز   -

مكوناته مسألة العالقات بني اجلنسني داخل الهيئات املنتخبة«1.
وحتى تتمتع املرأة املغربية بحق املواطنة الكاملة، وحتى يتبلور مبدأ املساواة املنصوص عليه 
القانونية حتى  الفصول  النظر في مجموعة من  إع��ادة  ينبغي  الواقع،  أرض  الدستور على  في 

تتساوى املرأة مع الرجل، من قبيل هذه الفصول نذكر:
- املادة 9 من قانون اجلنسية، في سنة 2009 الذي اعتبر إعطاء املرأة جنسيتها ألبنائها مكسبا 
قويا، بينما الواقع أن قانون اجلنسية، في مجمله ما زال ال يعترف مببدأ املساواة، فهناك الكثير 
من النصوص التمييزية الواردة في قانون اجلنسية الصادر عام 1958 لم يطرأ عليها أي تغيير من 
قبيل الفقرة 2 من امل��ادة 9 التي »تخول األب وحده تقدمي تصريح للتعبير عن الرغبة في منح 
اجلنسية البن مولود في املغرب من أبوين مختلفني«، كما أن أبناء الرجل املجنس ينالون جنسية 

والدهم املغربية من دون قيد أو شرط، بعكس أبناء املرأة املجنسة )الفصل 18(.

1  - تقرير اللجنة االستشارية اجلهوية السابق الذكر، ص: 18.
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وباملقابل مينح الفصل 10 من قانون اجلنسية، الزوج املغربي حق متكني زوجته األجنبية من 
اجلنسية بناء على طلبها، إال أن املرأة املغربية ال ميكنها أن متنح زوجها األجنبي اجلنسية املغربية، 
على الرغم من أن املرأة املغربية املتزوجة بأجنبي أصبح بإمكانها منح اجلنسية ألبنائها، إال أن 
ال��زوج املغربي من أم أجنبية  هناك متييزا غير مستساغ في هذا اإلط��ار، فبينما ال ميكن ألبناء 
التنصل من جنسية أحد األبوين، رغم أن جنسية أبناء املغربية حق التقدم بطلب االحتفاظ 

بجنسية أحد األبوين بعد بلوغها سن ال 18.
التطبيق، للحد من  - ض��رورة إج��راء تعديالت على مدونة األس��رة بعد عشر سنوات من 

صالحيات القضاة وتوضيحها خصوصا في مسألة زواج القاصرات وتعدد الزوجات.
- يجب إعادة النظر في بعض فصول الدستور اجلديد، مثل الفصل 19، حيث أنه إذا كان 
دستور 2011 استطاع أن يقدم إلى املرأة املغربية ما تصبو إليه بعد عقود من النضال، وذلك من 
خالل تأكيده في ديباجته وفي فصله التاسع عشر على مسألة املساواة بني الرجال والنساء، 
وإقراره مبدأ سمو املواثيق الدولية على القوانني احمللية، فإن هذا الدستور يتضمن عدة ثغرات من 
شأنها إعاقة أي تطور في مجال احلقوق واحلريات املمنوحة للمرأة. إذ يالحظ أن هذا الدستور 
وضع مجموعة من االشتراطات على املضمون االيجابي للفصل 19 والفقرة ما قبل األخيرة من 

الديباجة، حيث أن الدستور يسيج مبدأ سمو املواثيق الدولية بثالثة شروط: 
- أوال: أن تكون مطابقة للدستور؛ 

- ثانيا: أن تكون مطابقة لقوانني اململكة؛ 
الراسخة«وثوابت  الوطنية  »هويتها  التصدير  املشرع في  أسماه  ما  تتعارض مع  أال  ثالثا:   -
اململكة في الفصل 19، وهو ما يطرح السؤال حول ما معنى سمو املواثيق الدولية إذا كان ينبغي 
أولى،  باب  السمو، من  مبدأ  يعني  أال  العادية، مثال،  والقوانني  أسماه  تتعارض مع  أال  لها 
أال تتعارض القوانني احمللية مع املواثيق الدولية؟ أال ينبغي للقوانني احمللية أن تكيف نفسها مع 

املواثيق الدولية بدل املطالبة بالعكس؟ 
على أية حال، إن البعد االستراتيجي للتنمية يفرض تأهيل كل أفراد املجتمع ذكورا وإناثا، 
فمنظور  فعالة.  مساهمة  التنموي  البناء  عملية  في  املساهمة  من  لتمكينهم  قدراتهم  وتدعيم 
التنمية املستدمية يجعل من العنصر البشري وسيلة وغاية في املسيرة التنموية الشاملة، ومن 



���

 

اندماجه في محيطه الطبيعي هدفا أساسيا. وهكذا فإن من متطلبات التنمية البشرية، إشراك 
جميع املواطنني واملواطنات في بلورة وإجناز السياسات العامة واملشاريع التي تهم حتسني أوضاع 

املجتمع.
إطار  يتغير جوهريا إال في  املغربية لن  امل��رأة  أن وضع  التأكيد عليه، هو  نعيد ما مت  وختاما 
معاجلة القضايا الكبرى للمجتمع، بإعادة النظر في اخلطط والبرامج والسياسات املعتمدة منذ 
عقود في مختلف القطاعات واملجاالت. الكل يتمنى ذلك، لكننا نعيش في الواقع وليس في 

عالم املثل واخليال، وهناك فرق بني ما هو كائن وما يجب أن يكون.
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حزب العدالة والتنمية بني تجربتني : المغرب وتركيا

< حميد بحكاك

باحث في علم السياسة والقانون الدستوري

والبحث  بالدراسة  يغري  وتركيا موضوع  املغرب  والتنمية في كل من  العدالة  جتربة حزب 
ورمبا يرجع ذلك إلى التشابه في اإلسم واإلشعاع السياسي واإلعالمي املتفاوت لكل منهما، 
مما يستدعي البحث عن الفروقات واالختالفات وخصوصية جتربة كل منهما ، وإذا كان هذا 
املوضوع يحتاج إلى بحث معمق ومطول فإن هذه املقالة تسعى إلى تسطير رؤوس أقالم وعناوين 

عريضة لعناصر التشابه واالختالف ، من خالل ثالث زوايا :
- طبيعة النظام السياسي 

- هوية احلزبني
- السياق اإلقليمي والدولي

أوال : النظام السيايس 
كمال  يد مصطفى  على   1924 سنة  تأسس   ، رئاسي  التركي جمهوري  السياسي  فالنظام 
أتاتورك بعد سقوط  أو إسقاط اخلالفة العثمانية وتأسيس تركيا حديثة بنظام جديد يقوم على 
بني  العالقة  في طبيعة  الفرنسي  العلماني  النموذج  مستلهما   “ األتاتوركية  العلمانية   “ مبدأ 

الدين والسياسة ، واعتبار السياسة تنتمي إلى املجال العام والدين إلى املجال اخلاص .
بينما النظام السياسي املغربي نظام ملكي دستوري ميتد لقرون، يضاف إلى ذلك كون امللك 
في املغرب يعتبر أميرا للمؤمنني بنص الدستور وهو ما يعني اجلمع بني الصفة الدينية والسياسية 
في شخص امللك وهذا فارق أساسي بني النظامني على مستوى طبيعة النظام في كال البلدين 
السياسي  بني  الوصل  أو  الفصل  مستوى  وعلى  امل��غ��رب(  في  وملكي  تركيا،  في  )جمهوري 

والديني .
النظامني وهي منع تأسيس  الفارق األساسي هناك نقطة مشتركة بني هذين  بجانب هذا 
في  املسطر  العلماني  املبدأ  إلى  يرجع  املنع  هذا  لتركيا  بالنسبة  ديني،  أس��اس  على  األح��زاب 
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الدستور التركي والذي يقوم على الفصل املطلق بني السياسة والدين بشكل عام ، وفي املغرب 
هذا املنع ينطلق من طبيعة إمارة املؤمنني التي جتمع بني الصفة والسياسية بشكل حصري في 

شخص امللك الذي هو في نفس الوقت أمير للمؤمنني وبنص الدستور .
وإذا كان كال النظامني مينع تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديني فما هي هوية كل 

من حزب العدالة والتنمية التركي واملغربي
هوية احلزبني :

إسالمية  مرجعية  ذو  سياسي  أنه حزب  على  نفسه  املغربي  والتنمية  العدالة  يقدم حزب 
كاألحزاب الدميقراطية املسيحية في أوروبا ويتبنى مبدأ الفصل الوظيفي بني الديني والسياسي 
من خالل ثنائية الدعوة والدولة ،فاحلركة “الدعوية” التي انبثق منها “حزب العدالة والتنمية” 
املغربي وهي”حركة التوحيد واإلصالح” تعتبر نفسها حركة مدنية تشتغل في املجال الدعوي 
اجلمعوي وفي إطار املجتمع املدني ،بينما يشتغل احلزب في املجال السياسي العام وبأدوات 
وخطاب احلزب السياسي ، وزعيم احلزب عبد اإلله بن كيران أعلن في اكثر من تصريح واكثر 
من مناسبة بأن حزبه ال ينافس امللك في املجال الديني، وال في املجال السياسي والعالقة بني 

مع امللك يحكمها منطق التعاون والتوافق ال التنازع أو التنافس.
احملافظة  أنه حزب محافظ كاألحزاب  نفسه  يقدم  التركي  والتنمية  العدالة  بالنسبة حلزب 
في أوروبا ) حزب احملافظني في بريطانيا ، واجلمهوريني في أمريكا ( ويتبنى مبدأ العلمانية، 
التي  الفرنسية وإمنا في نسختها األجنلوساكسونية ) األمريكية والبريطانية(  ليس في نسختها 
لها موقف مغاير من مسألة احلجاب مثال، التي أصبحت تشكل “عقدة” للعلمانية الفرنسية، 
الدينية واملجتمعية مقاربة حقوقية وليست دينية ، وذلك حتى  ومقاربة احلزب لإلشكاالت 
النقطة استوعبها احلزب جيدا  أتاتورك، هذه  ال يصطدم مع مؤسسة اجليش احلامية لعلمانية 
وابتعد عن املواجهة املباشرة للعلمانية األتاتوركية من خالل العناوين الدينية وإمنا اختار العنوان 
الدميقراطي واحلقوقي اإلنساني، كما  كان مطلب انضمام تركيا إلى االحتاد األوروب��ي فرصة 
القيام  من خالل  وتقليص صالحياته  اجليش  دور  حتجيم  في  والتنمية  العدالة  حزب  وظفها 

بإصالحات دستورية أضافت املزيد من اجلرعات الدميقراطية للنظام التركي الشبه العسكري.
يخوضانها  التي  التجربة  واستمرار   ، احلزبني  مواقع  تقوية  في  اخلارجي  العامل  لقد ساهم 
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لبقاء  واملضادة  العربي  الربيع  أعقبت  التي  الدولية واإلقليمية  وما عليها، رغم األج��واء  لها  مبا 
اإلسالميني في احلكم وهذا يدفعنا إلى العنصر الثالث وهو سياق التجربتني وسر استمرارهما 

رغم محاوالت اإلفشال الظاهرة واخلفية. 
في املغرب نستطيع القول أن الربيع العربي الذي انطلق سنة 2011في العالم العربي، والذي 
وإسقاط  الفساد  “محاربة  شعار  رفعت  وال��ت��ي  امل��غ��رب  ف��ي  فبراير  حركةعشرين  دينامية  أف��رز 
االستبداد”، تبعتها حركية سياسية ، من أبرز جتلياتها خطاب امللك محمد السادس بتاريخ 
والتنمية  العدالة  ح��زب  أعطت  التي   2011 نونبر   25 ،وانتخابات  دستور جديد  ثم  م��ارس،   9
املغربي 107 مقعد مكنته من قيادة احلكومة ألول مرة بعد أربعة عشر سنة قضاها في املعارضة 
احلزبية، هذا احلزب الذي كان يعيش قبل الربيع العربي حربا شرسة على املستوى السياسي 
واإلعالمي، شنت عليه من قبل “حزب األصالة واملعاصرة”  الذي نشأ 2008 واحتل الرتبة 
األولى في االنتخابات اجلماعية لسنة 2009، مما اعتبر حزبا للدولة، هذا احلزب وضع على رأس 
أجندته السياسية  مواجهة جزب العدالة والتنمية  وحتجيمه سياسيا وحزبيا، إال أن رياح الربيع 
والتنمية  العدالة  “حزب األصالة واملعاصرة” ودفعت بحزب  أوراق وحسابات  العربي بعثرت 

إلى الواجهة من خالل قيادته التجربة احلكومية احلالية.
ثالث  واستمر   ،2002 منذ  مبفرده  التركي شكل حكومته  والتنمية  العدالة  بالنسبة حلزب 
واليات متتالية حقق فيها جناحا باهرا على املستوى االقتصادي واالجتماعي بوأ دولة تركيا موقعا 
متقدما على الصعيد اإلقليمي والدولي، لقد استفاد احلزب من عاملني خارجيني أساسيني 
وفرا له مناخا لالشتغال وحتقيق إجنازاته، العامل األول هو األجواء الدولية  بعد حادث احلادي 
تبعها من ح��رب على اإلره��اب  وم��ا  املتحدة األمريكية،  ال��والي��ات  2001 من سبتمر في  عشر 
بقيادة أمريكا، هذه احلرب دفعت أمريكا إلى تبني استراتيجية تقوم من جهة ، على مواجهة 
وتصفية التنظيمات اإلسالمية الراديكالية، ومن جهة أخرى مغازلة التيارات اإلسالمية املعتدلة 
واحلركات الصوفية، ومن هنا مت تسويق منوذج حزب العدالة والتنمية التركي كحزب إسالمي 
دميقراطي محافظ  ال يعادي العلمانية ويتبنى اقتصاد السوق، والعامل اخلارجي الثاني هو مطلب 
انضمام تركيا إلى االحتاد األوروبي ، هذا اجلانب استثمره “حزب العدالة والتنمية” التركي 
في تثبيت الدميقراطية من خالل تقليص نفوذ مؤسسة اجليش ،كأحد الشروط لالنضمام إلى 
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تركيا  والقيام بإصالحات دستورية واجتماعية ، وفي هذا اإلطار مت رفع احلظر عن احلجاب في 
اجلامعات وهو ما اعتبرته األوساط العلمانية في تركيا تهديدا ملبدأ العلمانية األتاتوركية. 

“العدالة  واختيارإسم  وض��ع  في  السبق  املغربي  قصب  والتنمية  العدالة  ك��ان حل��زب  لقد   
إشعاعا  اإلس��م  لهذا  أعطى  التركي  والتنمية”  العدالة  و“ح��زب   1998 للحزب سنة  والتنمية” 
واإلسالمي  العربي  العالم  في  والتنمية”  العدالة  “أح���زاب  عن  هناك حديث  اآلن  و  دول��ي��ا، 
التي أصبحت  العراق، سوريا، موريطانيا ،،،،،،(   ماليزيا ،  أندونيسيا،  تركيا،  )املغرب، 
القيام  خ��الل  من  واحل��زب��ي  العمل  في  السياسي”  “اإلس���الم  داخ��ل حركات  مدرسة  تشكل 
حتترم  سياسية  معادلة  إطار  في  والعلمانية،  والدميقراطية،  اإلسالمية،  املرجعية  بني  مبصاحلة 

خصوصية كل بلد .
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حصيلة أداء فريق العدالة والتنمية
خالل الوالية الترشيعية الثامنة 2007/20111

< د. البشير المتاقي

  أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة- جامعة القاضي عياض- مراكش

لهذا  فرصة  برملانيا   46 من  يتكون  بفريق  والتنمية  العدالة  حل��زب  البرملاني  الدخول  شكل 
منها  تشكل  التي  النخبة  فطبيعة  التشريعية،  املؤسسة  داخل  وخبرته  تواجده  لتثبيت  احلزب 
الفريق وكذلك التجربة السابقة لبعض النواب خالل التجارب السابقة)الواليتني التشريعيتني 
البرملانية،  املمارسة  إطار  في  األعضاء،  بعض  انخراط  ثم حداثة  و2002-2007(،   1997-2002

مكنهم من مراكمة جتربة مهمة، واكتساب تقنيات املمارسة البرملانية، فكل هذا مكن الفريق 
من االنفتاح عن القطاعات واللجان احليوية املهيكلة ملجلس النواب، وبالتالي بسط تواجده، 
ومحاولة بناء معارضة برملانية ذات طابع برغماتي ومرن، تتأسس دينامية الفريق فيها انطالقا 
إطار  بارز في  والتنمية من لعب دور  العدالة  فريق  مما مكن  السياسية ودرجتها  التحوالت  من 
العمل البرملاني كقوة اقتراحية ورقابية باخلصوص، ليحتل من خالل موقعة في املعارضة املرتبة 
األولى في مراقبة ومناقشة احلكومة كما تؤكدها حصيلة عملة وأداءه البرملاني، فكيف جتسد 

ذلك؟ وكيف كان هذا األداء من خالل التجربة البرملانية الثامنة؟
وإذا كان حزب العدالة والتنمية قد تبنى موقف املعارضة فإن هذا املوقف جاء بناء على موقف 
قد اتخذ سابقا من طرف حزب االحتاد االشتراكي، الذي اشترط عدم املشاركة في حكومة يوجد 
ضمنها العدالة والتنمية وهو موقف مت تبنيه منذ 2002 في حني كان شرط احلزب، املشاركة في 
حكومة منسجمة ومقلصة حتى تكون فعالة. وانسجاما مع املوقف الذي تبناه احلزب فقد صوت 
ضد التصريح احلكومي، وهو ما يؤشر على انضمامه إلى صف املعارضة، وسيمكنه عدد املقاعد 
التي حصل عليها من تصدر زعامة هذه املعارضة، ساعده في ذلك حداثة انخراط أعضاءه في 
إطار املمارسة البرملانية، مما أعطاهم حيوية في تتبع أشغال املجلس، ومن جهة أخرى ضعف 

1  قدمت هذه الورقة في إطار أشغال الندوة الوطنية التي نظمها مركز التنمية جلهة تانسيفت ومختبر الدراسات الدستورية والسياسية بكلية احلقوق مبراكش بتنسيق 
مع مؤسسة كونراد أديناور األملانية حول موضوع التجربة البرملانية الثامنة ) 2007 2011( مراكش : 11 12 مايو 2012 غير منشورة
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أداء األحزاب التي يقاسمونها نفس املوقف، باعتبارها ألفت التعايش مع األغلبية احلكومية، 
فكيف كان أداء فريق العدالة والتنمية من خالل التجربة البرملانية الثامنة؟

أوال: الفريق الربلماين: طبيعة النخبة السياسية
االنتخابات  املنبثقة عن  البرملانية  والتنمية مبجموعته  العدالة  البرملاني حلزب  الفريق  دخل 
التشريعية املباشرة 2007 والتي مكنته من ضم نخبة برملانية 1 متنوعة، حددت في 46 برملانيا مما 
أهله لتشكيل فريق برملاني مباشرة، بل وتقوية موقعة داخل املعارضة، فكيف جتسد ذلك وما 

هي مميزات فريقه وممارسته البرملانية؟

املؤهالت الدائرةالعضويةاالسم
العلمية

املهام

2002-97املصطفى الرميد
2002-2007

عمالة 
مقاطعة عني 

الشق

رئيس جلنة العدل والتشريع محامي
وحقوق اإلنسان

عضو جلنة العدل والتشريعمدير جريدةسال املدينة2007-97عبد اإلله بن كيران
2002-97سعد الله العثماني

2007-2008
عمالة 

مقاطعة 
احلي 
احلسني

جلنة اخلارجية والدفاع طبيب نفساني
الوطني والشؤون اإلسالمية

فاس 2007-2002محسن الداودي
الشمالية

أستاذ جامعي
 متقاعد

رئيس جلنة املالية والتنمية 
االقتصادية

عضو جلنة العدل والتشريع مهندس2007-2002عبد الله باها
وحقوق اإلنسان

طنجة 2007-2002جنيب بوليف1
أصيلة

عضو املكتب-أمني املجلس أستاذ جامعي
جلنة املالية والتنمية

عضو جلنة املالية والتنمية موظفالقنيطرة 2007-2002رباح عزيز
االقتصادية

عضو جلنة الداخلية طبيب بيطريالرباط احمليط2007-2002رضى بنخلدون
والالمركزية والبنيات

1  -يعتبر الباحثني اإليطاليني موسكا Mosca وباريتو Pareto اللذين استخداما املفهوم في مجال الدراسات االجتماعية والسياسية منذ أوائل القرن العشرين.
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الالئحة 2007-2002احلقاوي بسيمة
الوطنية

عضو جلنة القطاعات أستاذة
االجتماعية

سال 2007-2002اعمارة عبد القادر
اجلديدة

عضو جلنة القطاعات طبيب بيطري
االنتاجية

عضو جلنة الداخلية مهندس دولةمديونةعزيز عماري
والالمركزية البنيات املالية

عضو جلنة القطاعات أستاذالبرنوصيعبد الكرمي الهويشري
االجتماعية

عضو جلنة اخلارجية والدفاع أستاذةالوطنية2007-2002سمية بن خلدون
الوطني والشؤون اإلسالمية

طنجة بروحو عبد اللطيف
أصيلة

مفتش اقليمي 
للمالية

عضو جلنة املالية والتنمية 
االقتصادية

خريبكة أوال 2007-2002سليمان العمراني
احلجر لكبار 

والصغار

عضو جلنة العدل والتشريع أستاذ
وحقوق اإلنسان

أستاذبني مالل2007-2002محمد سيتم 

2002-97أبو زيد املقريء
2002-2007

عضو جلنة العدل والتشريع أستاذأزمور
وحقوق اإلنسان

2002-97قربال نور الدين
2002-2007

عضو جلنة الداخلية متقاعداحملمدية
والبنيات األساسية

أغريس 2007-2002شوباني احلبيب 
سليمان

عضو جلنة العدل والتشريعأستاذ

جلنة الداخلية والبنيات أستاذتزنيت2007-2002عبد اجلبار القسطالني
األساسية

تارودانت 2007-2002إبراهيم اعبيدي
اجلنوبية

أستاذ جامعي 
متقاعد

عضو جلنة القطاعات 
اإلنتاجية

مفتش إقليمي العرائش2007-2002سعيد خيرون
للمالية

جلنة املالية والتنمية 
اإلقتصادية

عضو جلنة القطاعات أستاذةالوطنية2007-2002فاطمة بلحسن
االجتماعية
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جلنة اخلارجيةأستاذةالوطنية2007-2002جميلة املصلي
جلنة القطاعات االنتاجيةتاجرالقنيطرة�جمالي صالح

بن موسى 2007-2000عبد الكرمي النماوي
بن عمير 
بني مالل

مدير شركة 
أسفار

جلنة املالية والتنمية 
االقتصادية

انزكان ايت �عبد الرحمان نور الدين
ملول

جلنة العدل والتشريع محام
وحقوق اإلنسان

طبيب القنيطرة�عبد الواحد بناني
اختصاصي

جلنة القطاعات االجتماعية

اكادير �عيسى امكيكي
أدوتنان

جلنة القطاعات االنتاجيةمهندس دولة

جلنة القطاعات االقتصاديةأستاذالرباط احمليط�عبد الصمد أبو زاهير
فاس �عبد الله عبدالوي

اجلنوبية
مدير مؤسسة 
تعليمية خاصة

جلنة املالية والتنمية 
االقتصادية

جلنة الداخليةأستاذتافياللت�عبد الله صغيري
حمرية �إدريس صقلي عدوي

أحواز 
مكناس 

جلنة القطاعات االنتاجيةأستاذ باحث

جلنة الداخلية االجتماعيةطبيببركان�مصطفى إبراهيمي
جلنة الداخلية والالمركزيةتقني ممتازشفشاون�أحمد يتونة

2002-97األمني بوخبزة
02-2007

جلنة القطاعات االجتماعيةأستاذ جامعيتطوان

جلنة املالية والتنمية أستاذ جامعيوجدة أنكاد2002-97عبد العزيز افتاتي
االقتصادية

جلنة الداخلية والالمركزية متقاعدالعرائشمحمد العيادي
والبنيات أساسية

موالي محمد بن عبد الصادق
رشيد عمالة 
مقاطعة م 

رشيد

جلنة العدل والتشريعمحام
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الصخيرات موحى رجدالي
متارة

جلنة القطاعات االنتاجيةأستاذ جامعي

جلنة القطاعات أستاذةالوطنيةمحمد الزوينت 
جلنة القطاعات االنتاجيةأستاذةالوطنيةاخويديجة حنني

جلنة اخلارجية والدفاع أستاذة جامعيةالوطنيةنزهة الوفى
الوطني والشؤون اإلسالمية

الفداء مرس إبراهيم ارناس
السلطان

جلنة القطاعات االجتماعيةأستاذ

وادي زم محمد نوكة
أبي اجلعد

جلنة الداخلية والالمركزية 
والبنيات األساسية

يتضح من خالل اجلدول استمرارية عضوية األعضاء املؤسسني كعبد اإلله بنكيران، محمد 
يتيم، مصطفى الرميد، سعد الدين العثماني األمني بوخبزة، وعبد الله باها، وهؤالء ميثلون 
اجليل األول 1، وهذا دون أن نغفل بعض النواب البرملانيني الدين ميكن تصنيفهم ضمن اجليل 
الثاني إلسالميي العدالة والتنمية وقد مكنتهم حركيتهم وعملهم من تصدر بعض اللوائح، 
أن  وميكن   ،1997 لسنة  البرملانية  االنتخابات  منذ  البرملانية  مقاعدهم  على  بعضهم  ومحافظة 
زيد،  أبو  اإلدريسي  املقريء  قربال احلسني كرومي،  الدين  النواب كنور  ببعض  منوذجا  نعطي 
باإلضافة إلى نواب آخرين “كعزيز رباح، واحلبيب شوباني، محمد جنيب بوليف وعبد القادر 
اعمارة وبسمية احلقاوي” 2   ومتثل هذه النخبة البرملانية التي تناولنا، العناصر احلركية والتي 

راكمت رأسمال مهم بعملها داخل حركة التوحيد واإلصالح.
النخبة  ج��ان��ب  األول��ى)امل��ؤس��س��ون(إل��ى  ال��ب��رمل��ان��ي��ة  النخبة  وإض��اف��ة  بجمع  قمنا  وإذا  ه���ذا 
بكامل  االنتخابي،  الرهان  والتنمية دخل  العدالة  أن حزب  الثاني(، سنجد  البرملانية)اجليل 

ثقله العددي مبا فيه أمانته العامة التي سيطرت عليها عناصر حركة التوحيد اإلصالح 3.
أما بالنسبة للشريحة العمرية للنخبة البرملانية حلزب العدالة والتنمية، فإنها تتوزع بني جيلني 
تاريخيني مهمني، فمنهم األول جيل االستعمار، وهم املزدادون خالل عقد األربعينات وبداية 
اخلمسينات، ثم الثاني جيل االستقالل، وهم املزدادون بداية االستقالل أواخر اخلمسينات 

1  -وقد مت استوزار أغلب هؤالء البرملانني ضمن احلكومة احلالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية بعد دستور 2011.
2  -أي اجليل األول لتيار خط املشاركة من داخل احلركة اإلسالمية املغربية.

3  -ونقصد هنا النائب البرملاني احلسن الداودي 1947.
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وبداية الستينات.
يتبني من خالل العملية اإلحصائية للشريحة العمرية للفريق أنها تتميز بطابع شبابي)40-50 
سنة( فرغم التقسيم الذي قمنا به، فإن أغلب عناصر الفريق ازدادوا بني منتصف اخلمسينات 
والستينات، مما يعني أن فارق السن بينهم ليس كبيرا، مع بعض االستثناءات1، حيث أن فارق 
السن بني أكبر نائب برملاني، وأصغر نائب هو 23 سنة ويتعلق األمر بالنائب حلسن الداودي 
املزداد سنة 1947 والنائبة جميلة املصلي عن الالئحة الوطنية واملزدادة سنة 1969 يليها النائب 

عبد العزيز العماري املزداد سنة 19692.
م��ن حيث املستوى  أم��ا  ال��س��ن،  م��ن حيث  التنوع  النخبة طابع  ه��ذه  م��ا يضفي على  وه��ذا 
التعليمي، فإن جل برملاني احلزب ذووا مستوى تعليمي عال مبا فيهم النساء البرملانيات3 ويتوزع 

تخصصهم بني قطاعات تعليمية مهمة كالهندسة والطب، واالقتصاد والعلوم4.
متثيلية بعض القطاعات املهمة

النسبةالقطاع املهني
%33،9رجال التعليم

%15،5األساتذة اجلامعيون)قطاع التعليم العالي(

%14األطباء واملهندسون

%10،3التجار ورجال األعمال

%3احملامون

%2،11الفالحون

%2،81مهن أخرى

ثانيا: موقف المعارضة: اخليار والدالالت
لم يتوان فريق العدالة والتنمية منذ دخوله قبة البرملان في تكييف خطابه وموقفه من احلكومة، 
ببعد  طبعت  التي  املعارضة  إلى  واالنتقال  النقدية،  املساندة  من  التحلل  احل��زب  قرر  فبعدما 
“أخالقي” خلصها في مفهوم النصح، تبنى احلزب موقف االستمرار في املعارضة خالل هذه 

1  -حيث انسحبت العناصر القدمية للحركة الشعبية الدستورية الدميقراطية إما بطريقة »إرادية« أو »اضطرارية« ألسباب حتددت أغلبها في عدم انسجام رؤيتهم مع الرواية 
السياسية العامة التي طرحها القادمون اجلدد. وكما هو الشأن مع محمد خليدي الذي أسس حركة النهضة والفضيلة.

2  -يرأس النائب عبد العزيز عماري فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب خالل بداية التجربة البرملانية التاسعة.
3  -فاحلزب لم يقدم أي مرشح أمي سواء في االنتخابات السابقة وكذلك األخيرة.

4  -لكن مع مالحظة سيطرة الدراسات األدبية والفقهية، وضعف قطاع التكوين القانوني كاحملاماة مثال، التي تتوفر عليها األحزاب التقليدية في املغرب، وإذا قمنا 
بعنصر مقارنة سنجد أن اإلخوان املسلمني يسيطرون على نقابات احملاماة والطب والصيدلة وهو ما يفسر جتدرها.
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الوالية موضوع الدراسة، ولتشكل انطالقة ألدائه البرملاني احملكوم “مبرجعية دينية”، وحرصه 
على الوفاء لهذه املرجعية من خالل مقولة العمل على تخليق “احلياة العامة”.

وإذا كان العنصر “األخالقي” -على حد تعبير أدبيات احلزب-أحد املرتكزات التي بنى 
عليها احلزب سلوكه البرملاني والسياسي عموما، فإن األمر الذي يبدو ظاهريا في ممارسة الفريق، 
فإن بحث هذا األخير على حتصني وتثبت موقعه كان سببا ضمنيا ومحوريا في تدرج احلزب 

في بناء مواقفه1.
تقوم على نقد سياسة وعمل  فإنها  تعبر عن موقف سياسي عموما،  املعارضة  وإذا كانت 
احلكومة حتى تكتسب ثقة الناخب واستمالته من خالل برامجها االنتخابية، لتحقيق أغلبية 
متكنها من ممارسة العمل احلكومي، فاملعارضة غالبا تقوم في إستراتيجية بناء برامجها على مراقبة 
التناوب عبر صناديق االقتراع، وذلك  تناقضات وسلبيات املمارسة احلكومية، حتى يتحقق 
بتغيير فريق سياسي بآخر يعمل داخل نفس التوجهات التي يستند عليها النظام السياسي، 
فخالفا  إذا  لذلك2.  مؤطرة  دستورية  قواعد  وف��ق  املعارضة  إل��ى  األغلبية  من  السلطة  وانتقال 
للواليتني السابقتني، فإن حزب العدالة والتنمية مارس معارضة مؤسساتية محاوال التميز عن 
باقي الفرق احملسوبة على املعارضة)األحزاب اليمينية(، وذلك بكونه سابقا غير مؤهل للقيم 
مبهمة املعارضة من حيث إمكانات الذاتية احملدودة، والتي ال تؤهله تنظيما، وقياديا للقيام بدور 
يتالءم مع طموح وإكراهات املرحلة مهما كان العزم على تفعيلها، حيث أنه في بداية اشتغاله 

داخل املؤسسة التشريعية لم يتمتع بوضعية قانونية قوية:
-له أعالم ضعيف باملقارنة مع اإلعالم املعارض

-له موارد بشرية قليلة على مستوى الكوادر أو األطر 
-بنيته التنظيمية متشعبة وضعيفة

-له حضور ضعيف داخل املنظمات في املجتمع املدني، والقطاعات اجلماهيرية باستثناء 
اجلامعة.

-ضعف موارده املالية
-وبتمتني احلزب لبنيته التنظيمية، وبناء نفوذه االستراتيجي عير ضمان تواجد متثيلية داخل 

1  -كما أن السماح لإلسالميني بالعمل السياسي، لم يتأت إال بعد العديد من عمليات التكييف الذاتي مع ضوابط احلقل السياسي املغربي، بحيث انخرط هؤالء 
الفاعلون في عملية تعديل ملنظومتهم اإليديولوجية عبر منطق توفيقي يوطد اخليارات البرغماتية التي يفرضها الواقع السياسي، أنظر

Mohamed tozy : Monarchie et islam politique au Maroc presse de science politique, 2ème édition, paris 1999.
2  -عموما يعرف التناوب بأنه حلول املعارضة محل األغلبية واستخالف في قيادة الدولة بني قوى سياسية متعارضة أدوات توجهات مختلفة

Voir EL GHAZI(Fathallah) : «  Alternance et démocratie » , édition EL Joussaur, oujda, 1er édition, 2000, p 14. 
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مجموعة من القطاعات احليوية والترابية وضمان متثيلية نيابية مهمة مؤهلة تبنى احلزب ملوقف 
املعارضة منذ البداية.

ثانيا: الدخول الربلماين وشعار ختليق العمل الربلماين
1- تدبير الشأن الداخلي للفريق

عقد فريق العدالة والتنمية خالل يومي 5 و6 أكتوبر 2007 اجتماعا دراسيا النتخاب أجهزته، 
حيث صادقت األمانة العامة على انتخاب مصطفى الرميد رئيسا للفريق1 وحلسن الداودي نائبا 
للرئيس، وجتدر اإلشارة إلى أن الفريق البرملاني ما هو إال إحدى املؤسسات احلزبية التي تعمل 
التام واملستمر  التنسيق  بالرغم من خصوصياتها، وهو ما يستدعي  قيادة احلزب  حتت إشراف 
معها، وفي هذا اإلطار ينبغي أن يفهم اقتراح رئيس الفريق لكل من الدكتور حلسن الداودي 
واحلبيب شوباني، ثم عبد العزيز عماري2، وذلك لضمان احلضور القوي في شخص الرئيس 
الفريق،  أداء قيادة  وال��ذي من شأنه أن يضبط  الفريق،  ونوابه، وباقي أعضاء األمانة مبكتب 
مبقتضى النهج السياسي للحزب، مع العلم أن جل أعضاء األمانة العامة أعضاء في الفريق مما 
يؤمن عالقة مثينة بني املؤسستني، خصوصا في ظل انتقال احلزب إلى املعارضة والتي شكلت 
انطالقة جديدة ألداءه البرملاني احملكوم “مبرجعية اإلسالم”، وحرصه على الوفاء لهذه املرجعية 

من خالل مقولة العمل على”تخليق احلياة العامة”3.
2- شعار تخليق العمل البرملاني:

حاول برملانيو فريق العدالة والتنمية، أن يقدموا صورة للبرملاني اإلسالمي الناجح ومبواصفات 
معينة، تتأسس على اجلدية في العمل واملواظبة على احلضور، وتكثيف املشاركة في املجلس، 
رب��ط عالقات مباشرة مع اجلمهور، داخ��ل دوائرهم،  إط��ار  ن��واب احل��زب أيضا في  كما حافظ 

بإنشاء مكاتب مفتوحة في كل دائرة انتخابية فازوا فيها مبقعد برملاني4.
ال��دوام، بالدفع في اجتاه ترشيد وتخليق العمل  كما متيز عمل فريق العدالة والتنمية على 

البرملاني من خالل العديد من املبادرات ومن ذلك على سبيل املثال.
-التصريح باملمتلكات، والذي اعتبره الفريق ليس فقط التزاما بالقانون اجلاري به العمل، 
1  -عبد الله باها نائبا للرئيس مجلس النواب وعبد القادر اعمارة محاسبا للمجلس، واحلبيب الشوباني رئيس للجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، وخالل اجللسة 
العامة املخصصة النتخاب رئيس مجلس النواب حصل عبد الله باها مرشح الفريق لرئاسة املجلس على 58 صوتا مقابل 172 صوتا ملصطفى املنصوري، أنظر التقرير 

السنوي حلصيلة فريق العدالة والتنمية السنة التشريعية األولى 2007-2008 غير منشور.
2  -بعد تعيني رشيد املدور عضوا باملجلس الدستوري.

3  -حيث شكل العنصر األخالقي أحد املرتكزات التي بنى عليها احلزب سلوكه البرملاني والسياسي عموما، فإذا كان هذا ظاهريا في ممارسة احلزب، فإن بحث هذا 
الفريق على حتصني وتثبيت موقعه كان سببا ضمنيا ومحوريا في تدرج احلزب في بناء مواقفه.

4  -بل بادر أغلبهم بإنشاء جمعيات، بدوائرهم، ضمت أعضاء من احلزب واستقطب من خاللها عناصر جديدة متعاطفة وحاولت هذه اجلمعيات التركيز على اجلانب 
االجتماعي وحتت تسميات ذات دالالت مختلفة.
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تقدم  املنتخب، وهكذا  هو واجب عليهم، مبقتضى  مبا  النواب  وفاء اللتزامات  باعتباره  ولكن 
رئيس الفريق بتصاريح كافة نواب الفريق إلى رئيس املجلس1.

كان فريق العدالة والتنمية حريصا على حضور أعضاءه، في إطار تفعيل ما أسماه بتخليق 
العمل البرملاني، بل كان سباقا منذ الوالية البرملانية السابعة إلى وضع الئحة للحضور والغياب 
لنوابه، بنشرها على صفحات جريدة احلزب2 وذلك في إطار ما أسماه “بتخليق وتفعيل العمل 
النيابي”، كما التزم مبراسلة رئيس املجلس باللوائح املذكورة مطالبا إياه بتطبيق النظام الداخلي 

في حق املتغيبني3.
إحصائيات حضور جلسات األسئلة الشفوية لدورة أكتوبر 2007

احلضورالغياباالعتذار
14،75%4،12%81،13%

وال يفوتنا التذكير بأن حضور نواب الفريق خالل اجللسات األسبوعية لدورة أبريل -2008
2009 وخاصة خالل الفترة السابقة والالحقة النتخابات 12 يونيو 2009 كان متميزا مقارنة ببقية 

الفرق، حيث لم تنزل نسبة احلضور عن %70 في جميع اجللسات، وأن غالبية الغيابات كن 
مرخصا له بسبب االلتزامات االنتخابية لنواب الفريق.

1  - كما قام في ذات الوقت بتقدمي نسخ منها لألمني العام للحزب للرجوع إليها عند احلاجة.
2  -كما يضع النظام الداخلي لفريق العدالة والتنمية في املادة 30 منه، من بني التزامات أعضاء الفريق احلضور في اجتماعات الفريق وأشغال اللجان واجللسات العامة 
بل إنه يعطيها األسبقية على غيرها من املهام، إذ ال يجوز التغيب عنها إال بعذر، وتتم متابعة ذلك بالتوقيع على الئحة إثبات احلضور، ومن عناصر النظام واالنضباط 

أيضا كذلك، أن جميع أعضاء الفريق ملزمون مبساهمات مالية شهرية متنح للحزب تقدر ب�4000 درهم عن كل نائب.
3  - انظر حصيلة الفريق م س د.
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وفي إطار حرص أغلب البرملانيني على احلضور في جلسات األسئلة الشفوية جند أن نواب 
القاعدة، وإذا قمنا بجميع نسب حضور أعضاء  العدالة والتنمية ال يخرجون عن هذه  حزب 
أن  سنجد  املوالي  اجل��دول  خ��الل  وم��ن   ،2009-2010 الثالثة  التشريعية  للسنة  بالنسبة  الفريق 
النسبة العامة للحضور تقدر ب%74 حتتل فيها نسبة احلضور في جلسات األسئلة الشفوية ما 

مقدراه %81 مقابل %68 جللسات التصويت و%74 الجتماعات الفريق.
السنة التشريعية 2009/2010

نسب حضور أعضاء 
الفريق

اجتماعات 
الفريق

جلسة 
األسئلة 
الشفوية

السنة العامةجلسات التصويت

%74%68%81%74احلضور
%7%09%3%8الغياب

%19%23%16%18االعتذار

فبغض النظر عن نسبة احلضور، والتي تبقى مسألة أساسية في إطار تفعيل العمل البرملاني 
بصفة عامة، فكيف يتمثل حزب العدالة والتنمية العمل البرملاني وإلى أي درجة يحضر احلزب 
كقوة اقتراحية في هذا املجال؟ وإلى أي حد يجسد األداء النيابي مقتضيات البرنامج االنتخابي 

واالختيارات املدهبية للحزب خصوصا وهو الذي ينطلق من املرجعية اإلسالمية«.
خاماس: حصيلة ممارسة الفريق خالل الوالية الربلمانية الثامنة

أوال: العمل الرقابي
للبرملانيني مراقبة  التي تتيح  املباشرة  الرقابية  تعتبر األسئلة بشقيها الشفهي والكتابي اآللية 
احلكومة1، ومن خالل احلصيلة احلالية)الوالية التشريعية)2007/2011( يظهر أن فريق حزب العدالة 
والتنمية تصدر قائمة األح��زاب عموما وأح��زاب املعارضة باخلصوص، من حيث عدد األسئلة، 
حيث عمل الفريق على هذا املستوى بشكل متميز مقارنة بباقي الفرق األخرى، حيث أن نسبة 
األسئلة الكتابية التي تقدم بها لوحده من مجموع األسئلة التي وجهها مجلس النواب للحكومة 
تعدت %80 خالل الوالية التشريعية الثامنة في حني أن التوزيع النسبي لألسئلة الشفوية التي تقوم 
الفرق بعرضها خالل اجللسات العمومية، والتي تخول لفريق العدالة والتنمية أربعة أسئلة خالل 
كل حلبة جتعل حصة الفريق من هذه األسئلة مقيدة ومحدودة، غير أن ذلك لم مينع الفريق من 

1  -خاصة في ظل عدم اللجوء إلى آليات الرقابة األخرى املتاحة كملتمس الرقابة مثال، والتي لم تطرح في تاريخ املغرب إال مرتني األول من طرف املعارضة االحتادية 
سنة 1964، والثاني من طرف حزب االستقالل واالحتاد االشتراكي سنة 1990.
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انتاج أسئلة متثل نسبة تفوق %35 من مجموع األسئلة التي تقدمت بها مختلف الفرق النيابية.
الوالية  خــالل  الفريق  بها  تقدم  التي  والشفوية  الكتابية  األسئلة  بعدد  مقارن  جــدول 

التشريعية الثامنة 2007/2012
مجموع األسئلة الكتابية السنة التشريعية

التي تقدم بها الفريق
األسئلة الشفوية التي تقدم بها الفريق

املطروحةاملجموع الكلي

1428375100األولى 2007/2008
121626492الثانية 2008/2009
2025348102الثالثة 2009/2010
1516262102الرابعة 2010/2011

61851249396املجموع

وفي إطار اهتمام الفريق مبشاكل املواطنني احمللية، قرر من خالل مكتبه االهتمام أكثر بطرح 
أسئلة محلية على احلكومة لتنبيهها إلى املشاكل التي يعاني منها املواطنون، غير أنه وعلى الرغم 
من تخصيصه لسؤال محلي أسبوعي في مرحلة أولى وسؤالني في مرحلة ثانية، ومتكنه من لفت 
االنتباه إلى قضايا محلية مهمة. فإن الفريق البرملاني يعتبر أن بنكه احمللي، م��ازال يعاني من 
نقص، حيث يذهب إلى ضرورة إغنائه باألسئلة الشفوية بشكل يستجيب لتطلعات، واهتمامات 

املواطنني كي يستثمرها في إشعاعه السياسي في أفق االستحقاقات االنتخابية اجلماعية1.
األسئلة الكتابية:

قام الفريق خالل السنة التشريعية األولى وإلى حدود 30 شتنبر 2008 بإيداع ما مجموعه 1428 
سؤاال كتابيا منها 282 خالل دورة أكتوبر و367 بني الدورتني و562 خالل دورة أبريل و217 بعد دورة 

أبريل.
وعلى سبيل املقارنة جند أنه خالل كال الدورتني، شكلت أسئلة الفريق أكثر من %50 من 
األسئلة التي طرحها مجلس النواب بجميع فرقه، وكانت مرتبة األربعة األوائ��ل إلى غاية فاحت 
شتنبر 2008 من نصيب النواب عبد العزيز افتاتي)304 سؤاال( محمد جنيب بوليف)294 سؤاال(، 
احلبيب شوباني)110 سؤاال( ثم عبد الله صغيري)101 سؤاال(، وإذا حاولنا أن نعطي قراءة لهذه 
النتائج سنجد أن األعضاء الدين يحتلوا املراتب األولى يصنفون ضمن اجليل الثاني أو أعضاء برزوا 

كمناضلني منذ عقد التسعينات.

1  -ومعلوم أنه سبق تقسيم أعضاء الفريق حسب االنتماءات اجلهوية وتعيني منقسمني جهويني ليتأتى لهم مناقشة املشاكل احمللية وبلورة مبادرات رقابية من أسئلة 
وزيارات ميدانية.
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أما بخصوص السنة التشريعية الثانية 2008/2009 فنالحظ استمرار نفس وثيرة العمل على 
مستوى تقدمي األسئلة الكتابية من مجموع ما قدمته بقية الفرق النيابية مبجلس النواب برسم السنة 
التشريعية الثانية 2008/2009. فإلى حدود متم دورة أبريل 2009 تقدم نواب فريق العدالة والتنمية 
ب�1216 سؤاال، وهذا العدد يشكل نسبة تزيد عن السبعني باملائة)%70( من إجمالي ما تقدمت به 
مجموع فرق مجلس النواب واجلدول أسفله يبني التفوق الكمي للفريق خالل دورتي أكتوبر وأبريل 

للسنة التشريعية في هذه الوالية.
جدول األسئلة الكتابية حسب الفرق برسم السنة التشريعية الثانية منوذجا

دورة أبريل 2009دورة أكتوبر 2008الفريق
النسبةالعددالنسبةالعدد

%41167،2%44977،5العدالة والتنمية
%243،9%366،2االستقاللي
%40،7%264،5االشتراكي

%264،2%71،2التجمع واملعاصرة
%193،1%193،3احلركي

%61،0%162،8الدستوري
%61،0%111،9القوى التقدمية

%11318،5%132،2اليسار الدميقراطي
%10،20%20،3النهضة والفضيلة

%20،3��العمالي
%612100%579100اإلجمالي

وجتدر اإلشارة إلى أن الفريق تقدم إضافة إلى ما سبق ب356 سؤاال كتابيا بني دورتي أكتوبر 
2008 وأبريل 2009، إضافة إلى 67 سؤال ثم تقدميه ما بني دورتي أبريل 2009 وأكتوبر 2009.

وستزداد نسبة تقدمي األسئلة، وتفوق فريق العدالة والتنمية خاصة خالل السنة التشريعية 
الثالثة، وهذا ما سيوضحه اجلدول املوالي.

دورة أبريل 2010دورة أكتوبر 2009الفريق
النسبةالعددالنسبةالعدد

%104587،52%81083،59العدالة والتنمية
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يتضح من طبيعة األسئلة التي وجهها الفريق خالل مساره البرملاني، تركيزها على جانب الهوية 
اإلسالمية ومسألة الشريعة، ولعلها خاصية متيز الهوية السياسية لإلسالميني، إال أن املمارسة 
السياسية فرضت على احلزب والفريق البرملاني كذلك التعامل بشكل برغماتي وأكثر مرونة، 
بعدما أدرك أن الواقعية والبرغماتية تفرض التعامل مع بعض القضايا بشكل منفتح، خصوصا بعد 
أحداث 16 ماي اإلجرامية التي ساهمت في مراجعة مواقف احلزب، بعد احلملة التي تعرض 
لها1 األمر الذي جعل احلزب يجتهد في تقدمي نفسه على أنه حزب سياسي وليس إسالمي أو 
ديني، أو غير مؤسس على أساس ديني2، وبالتالي جنح في مالمسة العديد من القضايا السياسية 

واالجتماعية بصفته أصبح يحتل املرتبة األولى في ضوء املعارضة.
العمل التشريعي: 

ساهم فريق العدالة والتنمية طوال هذه الفترة التشريعية في مناقشة كافة النصوص املعروضة 
على أنظار مجلس النواب3، وبادر إلى إبداء أرائه فيها وتقدمي تعديالت عليها، وذلك باالشتراك مع 
باقي الفرق في إطار التنسيق بينها مع االحتفاظ بتقدمي مقترحات تعديالت خاصة في احلالة التي 

لها عالقة بأمور تتعلق بالهوية، أو مخالفة الشريعة اإلسالمية كإيديولوجية ينطلق منها احلزب.
الوالية  وخ��الل  والتنمية،  العدالة  حل��زب  البرملاني  العمل  حصيلة  استقراء  محاولة  وعند 
التشريعية)2007/2011( يتضح أنه ملتزم بالدفاع عن مرجعيته حيث استطاع أن يكيف مواقفه 
وتوجهاته على شكل مبادرات تشريعية، وكذلك ممارسة الرقابة من داخل املؤسسة التشريعية من 

موقعه كمعارضة.
إال أن تقارير فريق العدالة والتنمية، سجلت مجموعة من اإلكراهات أهمها ضعف التأطير على 
مستوى اإلدارة البرملانية املواكبة لعمل السيدات والسادة النواب في املجال التشريعي، مما أثر على 

مستوى عدد مقترحات القوانني التي تقدم بها الفريق خالل الوالية التشريعية الثامنة4.
وقبل تفصيل مبادرات الفريق التشريعية خالل سنوات الوالية التشريعية الثامنة نستعرض 

حصيلة مقترحات القوانني التي تقدم بها الفريق.

1  -خصوصا من طرف خصومه، الدين اعتبروه أرضية للتطرف وبعدم الوضوح األيديولوجية بل هناك من لوج بإمكانية حل هذا احلزب، بعد حتميله مسؤولية معنوية 
فيما يخص العمل اإلرهابي بالدار البيضاء.

2  - اجته اخلطاب السياسي حلزب العدالة والتنمية مؤخرا الى اعتماد مقولة احلزب السياسي فقط مع التحفظ بشكل واضح على الصفة وااليديولوجية الدينية التي 
اعلنها مند اشتغالهم بالعمل السياسي وهذا يعد احد املؤشرات على بعض التحوالت الهيكلية البنيوية.

3  -يشهد على هذا التميز مواظبة نواب الفريق على احلضور الدائم واملستمر خالل اجتماعات اللجان، حيث تشكل مناقشاتهم ملختلف مشاريع ومقترحات القوانني 
بها أرضية مهمة بسط وظائف املعارضة.

4  -فرغم مطالبة رئاسة الفريق املسؤولني على تدبير شأن مجلس النواب بتدعيم الفريق بأطر كفأة ومستشارين وخبراء في التشريع فإن عدم االستجابة لهذه املطالب أثر 
سلبا على عدد مقترحات القوانني التي تقدم الفريق ألن حضور أشغال اللجان واجللسات العامة والتواجد املستمر والدائم بالدائرة إضافة إلى ما مت ذكره أعاله كلها أسباب 

كانت وراء قلة مقترحات الفريق. أنظر تقرير الفريق م س د.
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ــهــا الـــفـــريـــق خــــالل الــــواليــــة الــتــشــريــعــيــة  حــصــيــلــة مــقــتــرحــات الـــقـــوانـــني الـــتـــي تـــقـــدم ب
الثامنة)2007/2012(

عدد مقترحات فريق العدالة والتنميةالسنة التشريعية
9األولى 2007/2008

4الثانية 2008/2009

0الثالثة 2009/2010

6الرابعة 2010/2011

2دورة أكتوبر 2011

21املجموع

سجل فريق العدالة والتنمية من خالل تقاريره ضعف مردوديته على صعيد إنتاج مقترحات 
القوانني، معتبرا حصيلة الفريق محدودة ال تستجيب لبرنامجه االنتخابي وال لطموح قيادته 
وأعضائه فضال عن انتظارات املواطنني، وحاجات البالد مما يستوجب جهدا مضاعفا على هذا 

الصعيد لبلورة مبادرات تشريعية تعزز صدارة الفريق ودوره.
تطور مبادرات الفريق بشأن عدد التعديالت التي يقدمها عند مناقشته ملشاريع القوانني 

خالل الوالية التشريعية الثامنة 2007/20121
عدد النصوص التشريعية السنة التشريعية

عدد تعديالت فريق العدالة املصادق عليها
والتنمية

31األولى 2007/2008
151

23الثانية 2008/2009
480

51891الثالثة 2009/2010

56239الرابعة 2010/2011

07الدورة االستثنائية
160

0973دورة أكتوبر 2011

177املجموع
1994

لقد صادق مجلس النواب خالل السنة التشريعة األولى 2007/2008 على 31 نص تشريعي 
تقدم فريق العدالة والتنمية بشأنها ب�151 تعديل، وخالل السنة التشريعية املوالية 2008/2009 صادق 

1  -دون احتساب التعديالت التي يتقدم بها الفريق باللجن الفرعية.
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على 23 نص تشريعي تقدم الفريق بشأنها ب�480 تعديال.
وهذه النسبة ستتضاعف خالل السنوات التشريعية املوالية الثالثة ب�51 نصا تشريعيا مقابل 91 
تعديال تقدم به الفريق و56 خالل السنة التشريعية الرابعة تقدم خاللها ب�239 تعديال، وهذا التطور 
على مستوى ارتفاع عدد التعديالت نوعيا وعدديا التي تقدم بها الفريق تعكس نشاط وفعالية أداء 

نوابه.
اقتراح  ه��ام على صعيد  ب��دور  ق��ام  الفريق  أن  النيابي يالحظ  العمل  املستوى من  ه��ذا  على 
التعديالت الالزمة على مشاريع القوانني التي متت مناقشتها، فعلى سبيل املثال ال احلصر قدم 

فريق العدالة والتنمية خالل السنة التشريعية األولى:
1- تعديله على مشروع قانون املالية برسم سنة 2008

22-2 تعديال على مشروع قانون رقم 40.04 مبثابة النظام األساسي لذو احلضانة اخلاصة

14-3 تعديال على مقترح قانون يقضي مبنع بيع التبغ للقاصرين

11-4 تعديال على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.91 يتعلق مبنع التذخني 

واإلشهار والدعاية للتبغ في األماكن العمومية، إلخ
وبهذا فإن فريق العدالة والتنمية له دور ملحوظ في تنشيط العمل البرملاني من خالل التعديالت 
أجنح  مواكبة  أجل  بفاعلية من  أشغاله  ومتابعة  اللجان،  نوابه في جميع  إلى حضور  باإلضافة 

ألعمالها.
وختاما فإن ما ميكن تسجيله بشكل عام أن أسئلة الفريق والتي شكلت في السابق الئحة 
مطالب أخالقية)كازينو طنجة، منع بيع املصحف في معرض البيضاء، االحتجاج على لباس 
صحفية بقبة البرملان...( حتولت إلى أسئلة تالمس قضايا سياسية ومجتمعية عميقة، وبهذا فإن 
فريق العدالة والتنمية متكن من تصريف اخلطاب السياسي حلزب العدالة والتنمية داخل املؤسسة 
التشريعية، وحتول هذا اخلطاب من مقولة تطبيق الشريعة اإلسالمية ومتثل “الدولة اإلسالمية” 
إلى خطاب سياسي واجتماعي، يحاكي األح��زاب التقليدية بل منافستها في التوظيف اجليد 
للعديد من  اإلعالمي  واالستثمار  إلخ  واملواطنة...  والتعددية  كالدميقراطية  احلداثية  للمفاهيم 

القضايا السياسية واالجتماعية.


