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 متقدي

شتنبر  21/21عقد حزب الديمقراطيين الجدد مؤتمره التأسيسي يومي 

، وشكل هياكله وفق مقتضيات نظامه األساسي المصادق عليه في ذات 1122

من نفس الشهر، وتضمن جدول  11حيث اجتمع مجلسه الوطني يوم  المؤتمر،

أعماله إنتخاب رئيس للمجلس الوطني أوال وإنتخاب أعضاء مكتبه السياسي 

 .ثانيا

دجنبر من نفس السنة،  9وبعد حصوله على الشرعية القانونية بتاريخ 

ميا جهويا واقليله في تأسيس العشرات من التنسيقيات التابعة الحزب إنطلق 

 .ومحليا

، عقد حزب الديمقراطيين الجدد أول دورة لمجلسه 2115في شهر مايو 

الوطني بعد حصوله على الشرعية القانونية حيث صادق أعضاؤه على نظامه 

 .الداخلي
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منذ حصوله على الشرعية القانونية، حرص حزب الديمقراطيين الجدد 

مر بججتماعات المكتب على إنعقاد هيئاته المقررة بشكل منتظم سواء تعلق األ

 .السياسي أو إجتماعات المجلس الوطني

إن حزب الديمقراطيين الجدد يعتبر بأن األحزاب السياسية كتنظيمات 

 :للوساطة السياسية ينبغي أن تؤمن ثالث وظائف أساسية

تمثل في تأطير المواطنين وتكوينهم سياسيا، فالحزب السياسي يأولها  -

فقد حرص  ،ين السياسي، ومن هذا المنطلقهو قبل كل شيئ مدرسة للتكو

حزب الديمقراطيين الجدد على تنظيم العديد من الدورات التكوينية سواء 

 .في مقره المركزي أو في مختلف المدن المغربية

ثانيها يتجلى في تشكيل قوة إقتراحية من خالل صياغة تصوراته  -

للسياسات التي يعتقد أن من شأن إنتهاجها تحسين األوضاع 

السوسيواقتصادية للمواطنين، وفي هذا السياق أعد الحزب تصوراته فيما 

يخص بعض السياسات العمومية أو بعض السياسات القطاعية والتي 

والتي اقترحها خالل مشاركته في " سياساتنا: "تضمنتها وثيقة بعنوان 

 .1122أكتوبر  7الحملة اإلنتخابية إلقتراع 

ثالثها يتجسد في السعي إلى تكوين نخب سياسية قادرة على تحمل  -

ومحليا، وهو سعي قد إنخرط فيه حزب  المسؤوليات وطنيا وجهويا وإقليميا

العديد من الديمقراطيين الجدد بشكل جاد ومسؤول من خالل إستقطاب 

 .األطر في مختلف المجاالت

يستعد حزب الديمقراطيين الجدد لعقد مؤتمره الوطني األول، وبهذه 

المناسبة تقرر إصدار هذا الكتاب الذي يتضمن إجماال الوثيقة المرجعية للحزب 

 :والتي تتأسس على ثالثة أقسام 

 هويتنا: القسم األول  -

 مواقفنا: القسم الثاني  -

 سياساتنا :القسم الثالث  -
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 القسم األول

 هويتنا
 :يحدد حزب الديمقراطيين الجدد هويته من خالل التطرق إلى ثالثة مناح 

 من نحن؟ -

 ماهي منطلقاتنا؟ -

 ماذا نريد؟ -
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- I - 

 ؟نحنمن 

 أسئلة مركزية ةثالث
 

عبر اإلجابة عن من نحن؟  :الجدد موضوعحزب الديمقراطيين  يعالج
 : ثالثة أسئلة رئيسية 

 سؤال الموقع -

 سؤال التوجه -

 سؤال اإلختيار -

 
ال زال العقل السياسي المغربي يصنف القوى السياسية إلى قوى يمينية 
وأخرى يسارية دون إستحضار األسباب التاريخية والسياقات السياسية التي 

 .هذا التصنيفأنتجت 
يمين تكرست في سياق التحوالت التي شهدتها /فمعلوم أن ثنائية يسار

، وقد حددت ثالثة مواقف هذا التمييز؛ وهي 2779فرنسا بعد ثورتها سنة 

 .المواقف المتعلقة بشكل النظام السياسي والدين والوحدة الترابية

الكنيسة كان يعتبر المدافعون عن النظام الملكي واإلبقاء على دور 

أرضا فرنسية منتمين إلى اليمين، في حين كان " األلزاس واللورين"وإعتبار 

المدافعون عن النظام الجمهوري وإبعاد الكنيسة عن القيام بأي دور في الحياة 

 .يعتبرون منتمين إلى اليسار" األلزاس واللورين"اإلجتماعية وتمكين سكان 

ار بجنتشار اإليديولوجية يس/إضافة إلى ذلك فقد تعززت ثنائية يمين

: اإلشتراكية وقيام اإلتحاد السوفياتي وإنقسام العالم بعد ذلك إلى معسكرين 

 يمين/تجاوز ثنائية يسار:  سؤال الموقع – 0
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معسكر رأسمالي ُينظر إلى المدافعين عنه بجعتبارهم يمينيين، ومعسكر 

 .إشتراكي ينظر إلى المنافحين عنه بجعتبارهم يساريين

الحماية هذه الثنائية إعتمد جزء من القوى السياسية المغربية منذ فترة 

بحيث إعتبرت نفسها قوى يسارية واستمرت في استحضار هذه الثنائية إلى 

يومنا هذا سواء منها ما تأثر بتراث اليسار في فرنسا أو من إرتبط بجيديولوجيا 

 .اإلتحاد السوفياتي

، طرح علينا سؤال 1122عندما أسسنا حزب الديمقراطيين الجدد سنة 

هل نحن ننتمي إلى اليمين أم ننتمي إلى اليسار؟ وكان : ةالموقع منذ البداي

يسار، وذلك للعديد من األسباب نذكر /جوابنا واضحا بأننا تجاوزنا ثنائية يمين

 :بعضها كالتالي 

يسار في فرنسا /إن المواقف التي ساهمت في تكريس ثنائية يمين -

ليست أصبحت متجاوزة، فالقوى السياسية المغربية في يومنا الحالي 

منقسمة حول القضايا التي قسمت القوى السياسية الفرنسية، فالقوى 

السياسية المغربية التي تنسُب نفسها إلى اليسار تعلن تشبتها بالنظام 

الملكي وال تدعو إلى إقصاء الدين كما تدافع عن الوحدة الترابية 

 .للمملكة

خر معسكر رأسمالي وآ: إن العالم تجاوز إنقسامه إلى معسكرين  -

 .إشتراكي وأضحى يعيش زمن العولمة حيث سيادة إقتصاد السوق

إن الحديث عن يسار حقيقي يستوجب وجود يمين حقيقي، وهو األمر  -

الذي لم يتحقق تاريخيا وسياسيا، فالذين ينسبون أنفسهم إلى اليسار 

ظلوا ينفون وجود هذا اليمين الحقيقي كما ظلوا يعتبرون ما يسمى 

 .وى صنعتها الدولةبالقوى اليمينية ق

لكل هذه األسباب، فجننا في حزب الديمقراطيين الجدد نعتبر بأن ثنائية 

يسار أضحت متجاوزة، ولهذا اإلعتبار عقدنا مؤتمرنا التأسيسي يومي /يمين
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قليل من اإليديولوجيا وكثير من النجاعة ": تحت شعار  1122شتنبر  21و 21

 ".والفعالية

يسار بثنائية /نستبدل ثنائية يمينإننا في حزب الديمقراطيين الجدد 
  .ونعتبر حزبنا حزبا يتبنى الحداثة السياسية كتوجه حداثة/محافظة

 
في العالم العربي يوجد تياران متصارعان فيما يخص تحديد الموقف من 

األول في القوى المحافظة التي تعتبر أن الحداثة يتمثل التيار ، الحداثة السياسية
هي القدرة على االبداع فيما يتعلق بايجاد صيغ للتساكن والتعايش بين منجزات 

في " العام"فالحداثة حسب هذه القوى هي لحظة صهر ، الغرب وثوابث الهوية
، وليست لحظة استنساخ لنموذج أفرزته مجتمعات لها خصوصياتها" الخاص"

أما التيار الثاني فتجسده ، "حداثات"نما هناك إال توجد حداثة واحدة ووعليه ف
والتي تتعاطى مع الحداثة باعتبارها حالة " حداثية"القوى التي تعتبر نفسها 

الذي تخلص بشكل تدريجي من " الغرب"أفرزتها صيرورة تاريخية شهدها 
لشعب من خالل أنظمة االستبداد ليؤسس أنظمة ديمقراطية تعود فيها السيادة ل

 .احترام ارادته المعبر عنها عبر صناديق االقتراع
 ،وبصرف النظر عن الخلفيات التي تحكم التيارين في موقفهما من الحداثة

ا حول ضرورة احترام رغم محورية خطابه فيبدو أن القوى المحافظة

ن موقف التيار الثاني هو الذي يفرض نفسه ما دام أن القوى جف ،"الخصوصية"

بغض النظر عن ،  سياسية المحافظة أصبحت متشبتة برموز الحداثة السياسيةال

حيث ، هل هو تكتيكي أم استراتيجي  ؛الجدل الدائر حول طبيعة هذا التشبث

د من الضمانات فيما يخص وتطالب بالمزي" صناديق االقتراع"أصبحت تمجد 

 .نزاهة االستحقاقات االنتخابيةشفافية و

السياسية كما أفرزتها التجربة الغربية في  ما هي مظاهر الحداثة

 ،صيرورتها التاريخية؟

 :يمكن االشارة الى ثالثة مظاهر

 الحداثة السياسية:  سؤال التوجه – 8
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في الجانب المؤسسي حيث يتكرس البعد المؤسسي  المظهر األوليتجلى 

وهذا المظهر يعبر عن نفسه من خالل ، يانللسلطة السياسية بدل البعد الشخص

السلطة السياسية هي مؤسسة تتشكل من حيث يفيد المؤشر األول أن ، مؤشرين

جملة قواعد موضوعية ومجموعة من الضوابط والنواظم التي تضمن 

استمرارية االداء السياسي بصرف النظر عن اشخاص الحاكمين وبالتالي يغدو 

ال وجد نفسه خارج إالحاكم ملزما باحترام تلك القواعد والضوابط والنواظم و

، لطة مضادة واليات فعالة للمراقبة والمحاسبةالسلطة السياسية بفعل وجود س

ان تكريس البعد المؤسسي للسلطة السياسية باعتبارها مظهرا مؤسسيا للحداثة 

السياسية يتنافى مع اعتماد أنماط من المشروعية كالمشروعية التاريخية 

وتغدو المشروعية ، "ماكس فيبر"والمشروعية الكاريزماتية حسب تصنيف 

السياسية هي المشروعية  تطابق مع البعد المؤسسي للسلطةالوحيدة التي ت

المؤشر أما ، العقالنية حيث تتماهى المشروعية السياسية مع الشرعية القانونية

حيث يتم الفصل بين المجال الخاص   ،فذو صلة بالبعد المعياريالثاني 

بين  وقد ساهم الفقه القانوني في تكريس هذا الفصل بالتمييز  ،والمجال العام

وهذا التمييز تأسس  ،مفهوم الشخصية الذاتية ومفهوم الشخصية االعتبارية

على تحديد مفهوم االهلية القانونية التي تفيد القدرة على اكتساب الحقوق 

وهذا الفصل أكسب تصرفات الدولة بعدا مؤسسيا ، وتحمل االلتزامات

صرف النظر عن باعتبارها تتمتع بشخصية اعتبارية تلزمها داخليا وخارجيا ب

 .الحاكم الذي يتمتع بشخصية ذاتية

في الجانب االجتماعي حيث تتحقق عملية تحرير  المظهر الثانييتجسد 

مواطنا من ضغوط واكراهات المجموعات التقليدية سواء كانت  الفرد باعتباره

هذه المجموعات مرتكزة على االثنية كاالنتماء الى العائلة والقبيلة والعشيرة أو 

وفي سياق عملية التحرير االجتماعي القائم على ترسيخ ، زة على الدينمرتك

 .قيم الفردانية تتعزز حقوق المواطنة
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االقتصاد هو عقل "في الجانب التدبيري حيث يغدو  المظهر الثالثيتمثل 

التدبير السياسي باعتباره جهدا مبذوال للنهوض باألوضاع السوسيواقتصادية 

 .للمحكومين بدل التركيز على االخالق أو مكونات الهوية

ها التجربة الغربية بمظاهرها الثالثة ال نان الحداثة السياسية كما تعبر ع

خالل اعتماد سلسلة من التدابير  واالليات ضمن مسلسل يمكن بلوغها اال من 

فالحداثة السياسية كحالة أو واقع قائم تختلف عن التحديث ، يسمى بالتحديث

يرتكز على جملة من السياسات تمهد الطريق لبلوغ الحداثة  باعتباره مسلسال

لقد انتهجت الكثير من الدول الغربية خيارات صبت كلها في ، كحالة قائمة

بدءا باعتماد دساتير مستندة الى مبدأ فصل السلطات وتعتمد ، حديث مجتمعاتهات

نظرية الحقوق الفردية أو الطبيعية كما نص على ذلك بيان استقالل الواليات 

أو اعالن حقوق االنسان والمواطن  1776المتحدة االمريكية الصادر سنة 

تأطير  القانوني كما عملت على ال 1789الصادر عن الثورة الفرنسية سنة 

لعالقة الدولة بالدين كما يجسد ذلك بشكل جلي قانون العلمانية الصادر في 

المدرسة "وينبغي التذكير بأن ، 1905فرنسا في ظل الجمهورية الثالثة سنة 

 ،لعبت دورا كبيرا ليس على صعيد بلورة هوية االمم الغربية فقط" العمومية

 .ياسية أيضايم الحداثة  السقبل على صعيد ترسيخ 

اذا كانت الحداثة السياسية تعبر عن حالة قائمة والتحديث يعبر عن مسلسل 

ن نجاح مسلسل التحديث رهين جف ،سات المنتهجة لبلوغ هذه الحالةمن السيا

بوجود فلسفة سياسية تؤمن بها النخب الحاكمة تروم بلوغ حالة الحداثة 

فال يمكن االنخراط ، "داثويةالح"نسميها ب الفلسفة السياسية وهذه ،السياسية

، الحاكمة متشبعة بقيم الحداثة اذا لم تكن النخب التحديث السياسيفي مسلسل 

نفسه وبالتالي فان  الشرط الثقافي للحداثة السياسيةفي هذا السياق  يفرض و

، الحداثوية كفلسفة سياسية هي التي وضعت مسلسل التحديث في سكته الحقيقية

" سبينوزا"فة أمثال هذه الفلسفة السياسية التي يعود الفضل في بلورتها الى فالس

ايمانويل "ن أرقى أنواع الطاعة هي الطاعة السياسية للدولة وأالذي اعتبر ب

مامات الفكر الفلسفي لينتقل من التركيز على الذي غير وجهة اهت" كانط
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اشكالية الوجود الى التركيز على اشكالية المعرفة كما يعود الفضل فيها الى 

الذي يعتبر بأن الحكومة المدنية هي الممثلة لسلطة " جون لوك"مفكرين أمثال 

الذي أصل لمفهوم السيادة الشعبية أو " جان جاك روسو"المجتمع المدني أو 

الذي أصل لمبدأ فصل السلطات " روح القوانين"صاحب كتاب " سكيومون"

 .السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية: وحددها في ثالث

ان اثارة سؤال الشرط الثقافي للحداثة السياسية ال يركز على ايمان النخبة 

ة الثقافة بل يركز ايضا على طبيع ،الحاكمة بالحداثوية كفلسفة سياسية فقط

بتحديد  S.Verbaو G.Almondلقد قام ، السياسية المهيمنة داخل المجتمع

ثالثة انماط للثقافة السياسية استخلصاها من خالل دراسة مقارنة لمجموعة 

وتتمثل هذه االنماط الثالثة في الثقافة السياسية  ،دول أوروبية وأخرى أمريكية

منصبا على ما هو محلي في  الهامشية  أو المحدودة حيث يكون االهتمام

وفي الثقافة التابعة أو ثقافة الخضوع حيث  ،"مركزي"تجاهل ملحوظ لما هو 

وفي ثقافة  ،تكون عالقة المحكوم بالسلطة الحاكمة مرتكزة على الخوف

المشاركة حيث تتأسس العالقة بين الحاكم والمحكوم على الحرية واالقتناع 

فان ، ا التحديد ألنماط الثقافة السياسيةواستنادا الى هذ. بضرورة المشاركة

الحداثة السياسية كحالة قائمة ال يمكن بلوغها اال باالنتقال من نمط الثقافة 

مع التذكير بان مفهوم ، قافة المشاركةثنمط الثقافة التابعة الى الهامشية و

المشاركة السياسية يتحدد في علم السياسة بكونه قدرة المواطن على التأثير في 

صانعي القرار السياسي سواء كانت هذه المشاركة السياسية ذات طابع اتفاقي 

 .أو ذات طابع غير اتفاقي

 
 مواجهة في جديدة ديمقراطية بناء عن الجدد الديمقراطيين حزب يدافع

 الليبرالية وتيار جهة من التحكم انتاج الذي يروم الجديدة السلطوية تيار

 الديمقراطية الجديدة:  سؤال اإلختيار – 3
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، ثانية من جهة المتوحشة الرأسمالية قيم انتاج إعادة إلى يهدف الذي الجديدة

 فماذا نقصد بتيار الديمقراطية الجديدة؟

يشكل تيار الديمقراطية الجديدة خيارا ثالثا بين تيارين مافتأ يفرضان 

فبعدما فرضت  تيار التسلطية الجديدة،و يار الليبرالية الجديدةتنفسيهما وهما 

احترام ارادة الشعوب الديمقراطية والعولمة قيمها السياسية المتجلية في اعتماد 

عن ليبرالية في مواجهة  ثفي اختيار من يحكمها ولم يعد هناك معنى للحدي

وفي اللحظة التي كان الجميع يعتقدون  االشتراكية او يمين في مواجة اليسار،

اذ طفا على السطح تياران وهما  ،نفسهاليبرالية االجتماعية ستفرض ان ال

 . الليبرالية الجديدة والتسلطية الجديدة

تروم الليبرالية الجديدة اعادة انتاج قيم الرأسمالية المتوحشة بما في ذلك 

اعادة انتاج الكيان السياسي الحامي لهذه القيم والمتمثل في الدولة الحارسة 

مع فلسفة  والقطع( ليل من الدولةق)بطبعة مزيدة ومنقحة من خالل رفع شعار 

كما تروم التسلطية الجديدة اعادة انتاج االستبداد ولو  ،الليبرالية االجتماعية

لهم باالنتقال من غمشابشكل مقنع من خالل تحريف مسار اهتمامات الناس و

البحث عن افضل السبل لتحسين معاش كل فئات المجتمع على المستويين 

لى التركيز على قضايا الهوية وافتعال صراعات االقتصادي واالجتماعي ا

 . مذهبية ال طائل من ورائها

ا كان تيار الديمقراطية الجديدة في الديمقراطيات الليبرالية الغربية ذا

يؤصل لوجوده عبر مواجهة الليبرالية الجديدة التي فرضت نفسها من خالل 

ري المذهبية صيرورة مجتمعية افضت الى فرز اجتماعي واضح من جهة وتوا

فان هذا التيار، اي تيار الديمقراطية  اليسارية الى الخلف من جهة اخرى،

يسعى الى تبرير وجوده في دول العالم التالث وضمنها دول العالم  ،الجديدة

يره عبر ثة الجديدة الذي ما فتئ يتزايد تاالعربي من خالل مواجهة تيار التسلطي

سياسية دون ان تتمكن من التخلص من تشكل تنظيمات تريد لنفسها ان تكون 

ت حيث عوض ان مذهبيتها المغلقة والمرتكزة اساسا على توظيف فج للمعتقدا

 . ساس اجتماعي يصبح الفرز قائما على اساس عقديأيكون هناك فرز على 
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في اطار ما سمي بربيع  1122شهد العالم العربي حراكا سنة 

بدات مسجلة قطيعة مع  ة قديرون ان مرحلة جديدثاعتقد كاالحتجاجات و

غير  ،خاللها انظمة استبدادية فرضت نفسها على الناس بالقوة تمرحلة هيمن

الربيع وما تمخض  اان هذا االعتقاد سرعان ما تبدد حيث تبين بعد تداعيات هذ

عنه من نتائج ان نقيض التسلطية في العالم العربي ليس هو الخيار الديمقراطي 

ية والعدالة والكرامة وانما نقيض هذه التسلطية هو المرتكز على قيم الحر

اين تلتقي واين تختلف التسلطية القديمة . وهنا نتسائل التسلطية الجديدة،

 والتسلطية الجديدة؟

تلتقي التسلطية في صيغتها القديمة والتسلطية في صيغتها الجديدة في 

االصيل تفيد ذا كانت الديمقراطية في معناها ج، فمصادرتهما لسلطة الشعب

تمكين الشعب من ممارسة سلطته، فان التسلطية القديمة والتسلطية الجديدة 

تا على مصادرة السلطة من الشعب، تختلفان في كون لاز تعمالن وال اكانت

التسلطية الجديدة على نقيض التسلطية القديمة تتخذ من صناديق االقتراع 

المشروعية بذلك وسيلة الضفاء المشروعية على استبدادها مفرغة 

مثلة في تفعيل الطابع التعاقدي للعالقة بين تمن دالالتها العميقة الم الديمقراطية

الشعب ومن يمثله من جهة والربط الجدلي بين الشرعية االنتخابية ومشروعية 

 .من جهة اخرى اإلنجاز

خطر من التسلطية أالجديدة يعتبر التسلطية الجديدة ان تيار الديمقراطية 

مة باعتبار ان هذه االخيرة كانت محكومة بمنطق سياسي وغالبا ما تماهت القدي

مع حكم العسكر وهو منطق يحدث تمييزا بين من يواليها ومن يعارضها دون 

التركيز على مرجعيات الموالين والمعارضين في حين ان االولى، اي 

ة العقدية تشتغل استنادا الى منطق محكوم باكراهات المرجعي ،التسلطية الجديدة

 .سس الدولة الحديتة والمتمثل في قيم المواطنةأهم أصال بأمن ؤالتي ال تو
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- II – 

 ما هي منطلقاتنا؟

 
نحدد نحن في حزب الديمقراطيين الجدد منطلقاتنا في التمييز بين ثالثة 

 : مستويات

 مستوى التمييز بين مرجعية المجتمع ومشروعية السلطة -

 المشروع السياسي والمشروع المجتمعيمستوى التمييز بين  -

 مستوى التمييز بين الشرعية اإلنتخابية ومشروعية اإلنجاز -

 

حتجاجات عن نفسها من خالل مآالت ربيع اإلمرة أخرى تعبر المخاوف 

المجتمعات الذي كان ينظر إليه في بدايته كمنعطف حاسم في تاريخ بعض 

فرض التفاؤل نفسه على ، العربية التي تعايشت مع اإلستبداد لعقود طويلة

وبدأ الحديث عن عصر جديد للشعوب العربية تتجاوز فيه ثقافة  ،الجميع

الطاعة والخنوع وتكرس قيما جديدة ذات صلة بالحداثة والمواطنة بما يفيد 

ة اإلختالف في إطار اقتناع مجموع القوى السياسية بضرورة استبطان ثقاف

 .وفي هذه الحالة لن تكون إال دولة مدنية ،دولة ضامنة للحقوق والحريات

مع النجاحات األولى لربيع االحتجاجات التي تمثلت في إسقاط بعض 

برزت مؤشرات دفعت الكثير من القوى إلى إبداء تحفظات  ،األنظمة المستبدة

 التمييز بين مرجعية المجتمع ومشروعية السلطة – 0
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اإلستحقاقات اإلنتخابية  حول تطور مسار األحداث وهذا حتى قبل أن تنظم

 .وتحمل القوى المحافظة مجسدة في التيار اإلسالمي إلى السلطة

ارعة القوى الدينية األكثر محافظة ستمثلت أولى المؤشرات السلبية في م

إلى تأسيس أحزاب ال يمكن بأي حال من األحوال أن تعتبر سياسية باإلستناد 

 .إلى طبيعة خطابها ومواقفها

بأن الديمقراطية تقتضي السماح لكل القوى مهما تباينت هناك من يرى 

المواطنين  إيديولوجياتها ومرجعياتها بتشكيل أحزاب سياسية تساهم في تأطير

غير أن وجه  ،وتمثيلهم حسب ما تستوجبه أخالقيات التنافس السياسي

هي أصال ال  دينيةاإلعتراض يكمن في كون هذه األحزاب ذات المرجعية ال

القيات التنافس السياسي ما دام أن خطابها خطاب ديني مغلق وال ِتؤمن بأخ

فخطابها مؤسس على اطالقية الدين وليس  ،بتعبير آخر ،عالقة له بالسياسة

وهي اطالقية تسقط أصحابها في نزعة إقصائية ، مؤسسا على نسبية السياسة

التي تسعى في آخر المطاف ألقامة الدولة الدينية ضدا على الدولة المدنية 

 .لحادأصبح المطالبون بها يوصفون بالعلمانيين حيث غدت العلمانية مرادفا لإل

تجسدت ثاني المؤشرات السلبية في الكيفية التي أدارت بها الكثير من 

هذه الكيفية أكدت و، األحزاب ذات المرجعية اإل سالمية حمالتها اإلنتخابية

العمل الحزبي على ثوابت  ول المشار إليه آنفا والمتعلق بتأسيسالمؤشر اال

فهذه االحزاب بلورت خطابا جعلها  ،الدين وليس على متغيرات السياسة

متماهية مع اإلسالم حيث صنفت األحزاب السياسية المخالفة في خانة 

وبالنتيجة فكل ناخب يريد دخول ، األحزاب الكافرة واعتبر مرشحوها كفارا

األحزاب  نح صوته لمرشحي هذهالجنة والفوز برضى هللا ورسوله عليه أن يم

بل إن العديد من مرشحي األحزاب التي تعتبر ، ذات المرجعية اإلسالمية

فى مع اعلمانية تعرضوا لقدف ممنهج في أخال قهم وأعراضهم بشكل يتن

 .أخالقيات الدين الحنيف



19 
 

المؤشرات السلبية بمصادرة القوى اإلسالمية التي وصلت  ثالثارتبط 

من مصر وتونس لحقوق جزء من المواطنين كانوا هم إلى السلطة في كل 

فمعلوم أن ربيع اإلحتجاجات هو الذي فتح  ،السبب وراء وصولهم إليها

هنا ال نريد أن نذكر بنسبة ، الطريق أمام القوى اإلسالمية لتدبير الشأن العام

كما ال نريد أن نذكر باألسباب  ،مشاركة اإلسالميين في اإلحتجاجات في البداية

لكن ما هو ، لتي منحت اإلسالميين الصدارة في اإل ستحقاقات اإلنتخابيةا

كان ينظر إلى القوى اإلسالمية  ،أساسي وبصرف النظرعن جميع اإلعتبارات

باعتبارها جزءا من الحراك السياسي وباعتبارها مجسدة آلمال فئات عريضة 

سالمية عندما من المواطنين وبالتالي لم يكن متصورا أن تعيد هذه القوى اإل

تصل إلى السلطة انتاج سياسة األنظمة اإلستبدادية السابقة خاصة فيما يتعلق 

فقد سجلت حاالت كثيرة  ،بالحق في التعبير والحق في التظاهر السلمي

صودرت فيها هذه الحقوق بدعوى الحفاظ على األمن تارة أو بدعوى كون 

 .أخرى الواقفين وراءها هم جزء من الثورة المضادة تارة 

تتكامل فيما بينها لتزيد من مخاوف كل  الثالثةإن المؤشرات السلبية 

القوى التي ناضلت من أجل وضع حد لدولة اإلستبداد سواء حكمها رجال 

وهذه المخاوف تجد مشروعيتها في محاولة ، العسكر أو حكمها رجال الدين

بسياج من  اإللتفاف على مفهوم الدولة المدنية ومحاصرة الحقوق والحريات

كما تجد هذه المخاوف مشروعيتها في الخلط الذي  ،نواهي الشريعة وضوابطها

 .لسلطةالمجتمع ومشروعية امرجعية إليه البعض عندما ال يميز بين  يعمد

وهذا " مسلمة"ال أحد يجادل في كون المجتمعات العربية هي مجتمعات 

لحديث عن المرجعية وبالتالي فجن ا، ال ينفي حقوق األ فليات غير المسلمة

اإلسالمية باعتبار ما تتضمنه من إحالة على الموروث الثقافي والحضاري 

غير أن السلطة الحاكمة في مثل هذه ، والديني هو حديث يستهدف المجتمع

المجتمعات ينبغي أن تستند على مشروعية بعيدة عن الدين واال افضى ذالك 

تكمن في  غير أن الخطورة، إلى تقسيم طائفي للمجتمع قد يكون مصطنعا
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تحويل بعض القوى اإلسالمية مرجعية المجتمع اإلسالمية إلى مشروعية دينية 

 .وهنا نكون قد دخلنا دائرة اإلستبداد من جديد ، للسلطة

 

 نحن في حزب الديمقراطيين الجدد نميز بين المشروع السياسي وبين

 .المشروع المجتمعي

يفترض في كل حزب سياسي إمتالكه لمشروع سياسي ذي صلة بطبيعة 

الدولة التي يسعى إلى إقامتها في إحترام كامل لمقتضيات الدستور الجاري به 

العمل، ولقد حدد البرنامج السياسي للحزب المصادق عليه في المؤتمر 

لسياسي حيث يندرج هذا معالم هذا المشروع ا 1122شتنبر  21التأسيسي يوم 

 واالقتصادية السياسية لإلصالحات المستمر المسلسل إطار فيالمشروع 

 بناء في المساهمة إلى يهدف كما المغرب، فيه انخرط الذي واالجتماعية

 من، كما ينطلق محيطه على ومنفتح بهويته ومتمسك متضامن حداثي مجتمع

 في الكامنة الخالقة المواطنة واإلرادة واالبتكارية اإلبداعية القدرات اعتبار

 ويراهن المغرب عليها يتوفر ثروة أهم الوطن هذا أبناء من األوفياء صدور

 .المتواصل واالزدهار الرقي أجل من استثمارها على

 السياسية المكونات كل راكمته بما الجدد الديمقراطيين حزب يفتخر"

 .بالدنا في ومكتسبات ومنجزات نضاالت من والنقابية والحقوقية

 إرثا العالم في الجدد الديمقراطيين إرث الجدد الديمقراطيين حزب يعتبر"

 متطلعا يجعله والذي والعطاء التألق من مزيدا ويلهمه غيرنا عن يميزه مشرفا

 يتسع مغرب إطار في المغاربة وانتظارات آمال مستوى في واعد مستقبل إلى

 احتراما وأكثر ازدهارا أكثر مغرب ومساواة، عدال أكثر مغرب أبنائه، لكل

 ."والبيئة اإلنسان لحقوق

 التمييز بين المشروع السياسي والمشروع المجتمعي – 8
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 :من بينها ما يلي مرتكزاتجملة من ال إن هذا المشروع يرتكز على

 للدستور الديمقراطي التنزيل - أوال

 تجسيد بمثابة 2011 يوليوز فاتح دستور الجدد الديمقراطيين حزب يعتبر

 ويرى. والحداثة التقدم نحو المغربي للشعب للتطلع المشروع وقانوني سياسي

 مسلسل النطالق محطة تاريخية يدشن الدستور لهذا الديمقراطي التنزيل أن

 .بالمغرب الديموقراطي التحول

 التي األساسية األربعة بالثوابت التزامه الحزب يؤكد اإلطار، هذا في

 والوحدة  الدستورية والملكية السمح اإلسالم والمتمثلة في الدستور عليها ينص

 .الديمقراطي والخيار الروافد المتعددة الوطنية

 للتوازنات الناظمة الملكية المؤسسة بأن الجدد الديمقراطيين حزب يؤمن

 وللتناوب القضاء والستقالل األساسية للحريات والحقوق الضامنة هي

 الجهات جميع التي تطال والشاملة المندمجة للتنمية الراعية هي كما. السياسي

 .االجتماعية والفئات

 والتشاركية المواطنة الديمقراطية - ثانيا

 تضمن مواطنة ديمقراطية ترسيخ إلى الجدد الديمقراطيين حزب يسعى

 .التمثيلية الديمقراطية وأعطاب محدودية وتدبيره وتتجاوز االختالف احترام

 والهشة الضعيفة الفئات تحمي تضامنية قيم تكريس إلى يطمح كما

 .االجتماعية الفئات بين مختلف التوازن إحداث على وتحرص

 حيث المتقدمة الجهوية على قائمة محلية ديمقراطية تطوير إلى يهدف

 .للبالد واالقتصادية االجتماعية البرامج التنموية محور الجهات تعتبر

 من تشاركية ديمقراطية تشجيع على الجدد الديمقراطيين حزب يعمل

 المدني والمجتمع العمومية السلطات بين التكامل والتفاعل قاعدة تكريس خالل

 الديمقراطية مقتضيات هذه من أن يرى كما. العام الشأن تدبير مستوى على
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 والمواطنين المواطنات لجميع والشامل السهل الولوج سبل تيسير التشاركية

 .والتواصل الحديثة المعرفة والتكنولوجيات إلى

 واعتبار للسلطة التعاقدي الطابع تكريس ضرورة على الحزب يشدد

 .الجميع على ومنفتح شفاف نظام في إطار حقيقيين شركاء المواطنين

 عن بعيدا والفعالية النجاعة على معتمدة منهجية  - ثالثا

  األيديولوجية التجاذبات

 

 الديمقراطي، التحول لمسلسل المواكب السياسي المشروع لهذا بتقديمه

 والنهضة التنمية بأن الراسخ اقتناعه عن الجدد الديمقراطيينحزب  يعبر

 الفعالية على تعتمد مقاربة منهجية اعتماد عبر تتحققان لبلدنا الشاملتين

 أحسن تشرك والطويل القصير المدى على مخططات وإعداد والنجاعة

 العالمية الناجحة التجارب من وتستلهم والخارج الداخل في الكفاءات المغربية

 حزبي بنموذج يؤمن بذلك وهو اإليديولوجية والسياسية المشاحنات عن بعيدا

 تضفي على التي الشعبوية السياسية الخصومات في الخوض عن يتورع

 السياسية الممارسة أن ويعتبر بل المجدية، غير الفرجة طابع السياسي المشهد

 .وثقافية أخالقية بأبعاد محكوم مسؤول وهادف فعل أساسا هي

 يستدعي المنهجية هذه نجاح أن على الجدد الديمقراطيين حزب يشدد

 قيم تكريس اتجاه في العقليات تطوير من أجل المغاربة جميع جهود تضافر

 واحترام القانون الواجب وأداء العام الصالح خدمة أجل من والتعبئة العمل

 .والمؤسسات

إن المرتكزات المشار إليها أعاله تساهم إلى حد كبير في تحديد ماهية 

المشروع السياسي الذي نطمح إلى إقامته والمتمثل في بناء دولة حديثة كما 

دولة حديثة تتأسس على نظام ، 1122شددت على ذلك ديباجة دستور 

سياسي ديمقراطي مرتكز على فصل بين السلطات وضامن للحقوق والحريات 

 . يروم تحقيق العدالة اإلجتماعيةو
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تأسيسا على ذلك، فجننا في حزب الديمقراطيين الجدد نميز بين المشروع 

السياسي الذي ينبغي أن تمتلكه األحزاب السياسية وبين المشروع المجتمعي 

حركة ولسنا  حزب سياسيالذي تدعو إليه الحركات اإلجتماعية، فنحن 

ذلك ان الحركة االجتماعية تعمل اساسا من خارج النظام السياسي  ،إجتماعية

القائم وتسعى الى تقويض اركانه والحلول محله، وعليه فهي حاملة لمشروع 

لذلك  مجتمعي بديل او مضاد للمشروع المجتمعي الذي يستند اليه النظام القائم،

باالعالء من فكل حركة اجتماعية تكون ملزمة الضفاء الفعالية على ادائها 

مرجعيتها االيديولجية وهي مرجعية تضفي بعدا شموليا على مشروعها والذي 

لن يكون اال مشروعا مجتمعيا باعتبار انه مشروع يطال كل مناحي حياة 

  .المحكومين سياسيا واقتصاديا وثقافيا

 

السياسية كان هناك استحضار لتصنيف  الذي  في أدبيات السوسيولوجيا

بلوره ماركس فيبر ألنماط المشروعية حيث أشار الى المشروعية التاريخية 

كما كان هناك ربط بين ، والمشروعية الكاريزمية والمشروعية العقالنية

المشروعية العقالنية والشرعية القانونية حيث يتماهيان في اطار الدولة 

صبحت المشروعية العقالنية معبرة عن دولة القانون كما لم ومنذئذ أ، الحديثة

ديمقراطي يعد ممكنا الفصل بين المشروعية العقالنية وتكريس الخيار ال

ومادام أنه لم يعد ممكنا ممارسة الديمقراطية المباشرة  ،المجسد لالرادة الشعبية

المرتبطة بالسيادة الشعبية وحلت محلها الديمقراطية التمثيلية المعبرة عن 

فان هذه السيادة أصبح الشعب يمارسها عن طريق صناديق ، السيادة الوطنية

ل وفي هذا االطار لم يعد هناك حديث عن المشروعية العقالنية ب، االقتراع

حديث عن المشروعية الديمقراطية التي غالبا ما تختزل في العملية االنتخابية  

 .ليس ٍاال

 التمييز بين الشرعية اإلنتخابية ومشروعية اإلنجاز – 3
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ان الحديث عن المشروعية الديمقراطية عاد ليطرح نفسه بقوة جراء 

والذي أفضى  2011تداعيات ربيع االحتجاجات الذي شهده العالم العربي سنة 

ة في محاولة لوضع نهاية الى المراهنة على اجراء انتخابات نزيهة وشفاف

ومن هنا كانت المراهنة على صناديق  ،ألنظمة االستبداد المقنع وغير المقنع

االقتراع لتكريس المشروعية الديمقراطية في بعض الحاالت العربية كحالتي 

غير أن االعالن عن تصدر جماعات االسالم السياسي نتائج ، تونس ومصر

ى نقطة الصفر بحيث تحفظت بعض القوى االستحقاقات االنتخابية أعادنا ال

السياسية المحسوبة على الصف الحداثي عن النتائج ليس بالتشكيك فيها بل 

بل لقد ازداد ، مدى امتالك الكتلة الناخبة ثقافة سياسية ديمقراطية عنبالتساؤل 

األمر تعقيدا عندما أصبح بعض مسؤولي جماعات االسالم السياسي وهم في 

اء بالتزاماتهم بضرورة ن العام يبررون اخفاقاتهم وعدم الوفموقع تدبير الشأ

 .عية الناتجة عن صناديق االقتراعاحترام الشر

نحاول هنا أن نحدد مفهوم المشروعية الديمقراطية بتوضيح الجوانب 

الثالثة المكونة لها سواء تعلق األمر بالجانب المسطري أو تعلق األمر بالجانب 

 .بالجانب االجرائيالفلسفي أو تعلق األمر 

الجانب المسطري تعبر المشروعية الديمقراطية عن نفسها من خالل 

وهذا الجانب قد تطور بتساوق مع ، المتمثل في االحتكام الى صناديق االقتراع

تطور الديمقراطية التمثيلية حيث ال يحكم الشعب نفسه بنفسه بشكل مباشر 

ر أن ذلك ال يمنع من الرجوع غي، ولكن ينتخب من ينوب عنه في تدبير شؤونه

الى الشعب في بعض الحاالت ليقرر في بعض القضايا الكبرى من خالل 

 .االستفتاء الذي يعتبر الية من اليات الديمقراطية غير المباشرة

ن الحديث عن الجانب المسطري للمشروعية الديمقراطية ال يفيد عملية إ

مط من االقتراع دون اخر أو تقنية صرفة خاصة عندما يتعلق األمر باعتماد ن

يتعلق األمر بتقطيع الدوائر االنتخابية حيث تحضر الحسابات السياسية  ومنها 

لذلك كانت كثير من القوى خاصة ، الرغبة في التحكم في الخريطة السياسية

زاء نمط إالموجودة في المعارضة تعبر عن رفضها أو على األقل تحفظها 
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وبصرف النظر عن هذا الرفض ، االنتخابي المعتمداالقتراع المتبع أو التقطيع 

فقد كان هناك اتفاق على أن االحتكام الى صناديق االقتراع من  ،أو التحفظ

 .حيث المبدأ هو جانب من جوانب اكتساب المشروعية الديمقراطية

تتجلى المشروعية الديمقراطية في جانبها الفلسفي في امتالك ثقافة 

نتساءل عن بعض مضامين هذه الثقافة والتي تتأسس وهنا ، سياسية ديمقراطية

 .على جملة من الدعائم

ترتبط أولى هذه الدعائم بالتشبع بثقافة الدولة كمؤسسة وعندما نتحدث   -

فٍاننا نحيل على الدولة بمفهومها القانوني حيث يرتبط الفرد  ،عن الدولة هنا

الفرد نفسه هذا  ويعتبر ،بوطنه كمجال جغرافي ذي حدود سياسية واضحة

عنصرا ضمن شعب تربطه بذلك الوطن رابطة قانونية وال يعتبر نفسه 

كما يتعاطى هذا الفرد مع السلطة  ،عنصرا من أمة قائمة على روابط تاريخية

السياسية الحاكمة كسلطة مدنية ناجمة عن تعاقد سياسي وليس سلطة دينية أو 

 .سلطة عسكرية

افة االختالف وهو أمر يشكل جوهر تتعلق ثاني هذه الدعائم بالتشبع بثق -

على االخرين  المواطنة بحيث ال ينصب فرد أو مجموعة أفراد أنفسهم أوصياء

فثقافة ، ويعملون على ٍارغامهم على االنصياع الراداتهم طوعا أو كرها

االختالف تقتضي االعتراف بحق االخرين في ممارسة حرياتهم بالشكل الذي 

وفي اطار هذه ، نظام العام أو انتهاك القانونيرغبون فيه دون االخالل بال

 . الدعامة تكتسب التعددية السياسية دالالتها كاملة

تتصل ثالث هذه الدعائم بضرورة التمييز بين المجال الخاص والمجال  -

غير أن هذه ، فكل فرد له الحق في تحديد اختياراته وممارسة ما يقتنع به، العام

الخاص ينبغي أن تنضبط الكراهات المجال الحرية التي يتسم بها المجال 

وهنا يمتلك الفرد المتشبع بالثقافة السياسية الديمقراطية تصورا لدور ، العام

وليس في فرض  تدبير االختالفالسلطة السياسية الحاكمة والمتمثل أساسا في 

و في هذا ، توجه معين يروم في اخر المطاف طمس ذلك االختالف والغاءه

 .بط العالقة بين الدين والسياسة أمرا ضروريااالطار يغدو ض
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في القدرة على الوفاء  جانبها االجرائيتتجسد المشروعية الديمقراطية في 

بااللتزامات التي كانت متضمنة في البرنامج االنتخابي للقوى المتصدرة لنتائج 

ب هو وهذا الجان ،االستحقاقات االنتخابية والمكلفة تبعا لذلك بتدبير الشأن العام

والجانب االجرائي هو  ،مشروعية النتائجأو  بمشروعية االنجازالذي يسمى 

، الذي يضفي معنى على الجانب المسطري المتمثل في نتائج صناديق االقتراع

وانطالقا من هذا المعطى فقد  ،للعملية االنتخابية" التعاقدي"ويبرز البعد 

تكرست بعض التقاليد مثل تقليد تقديم الحصيلة في مائة يوم األولى من الحكم 

حيث يكون هناك التزام بالقيام بجملة من التدابير واالجراءات ذات الطابع 

لى الوفاء االستعجالي والتي تظهر الى حد ما قدرة الفريق الحاكم الجديد ع

ييم غالبا ما يستند الى حصيلة مائة يوم األولى لتقو ،بتعهداته من عدمها

 .مؤهالت الفريق الحاكم الجديد

في المشروعية الديمقراطية من خالل الترابط الوثيق " التعاقدي"ان البعد 

بين جانبها المسطري وجانبها االجرائي هو الذي يفسر لجوء بعض الحكومات 

ا أو تنظيم استفتاءات فيما يتعلق الديمقراطية الى اجراء انتخابات سابقة ألوانه

فعندما تستشعر حكومة منتخبة أحيانا عدم القدرة على ، ببعض القضايا الكبرى

تطبيق برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه الكتلة الناخبة فٍانها تقدم على حل 

البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة ألوانها لتطرح برنامجا انتخابيا معدال 

ٍان هذه الحكومة ال وفي جميع األحوال ف ،حظى بثقة الناخبين من عدمهاقد ي

وراء نتائج صناديق االقتراع بفصل تلك النتائج عما تضمنته  ئيمكن أن تختب

 .البرامج االنتخابية التي على أساسها تحصلت تلك الحكومة على تلك النتائج 

الحاجة الى يع االحتجاجات في العالم العربي لقد أظهرت تداعيات رب

 : ثالثة توجهاتتحديد مفهوم المشروعية الديمقراطية بحيث يمكن الحديث عن 

بالرغبة في اختزال المشروعية الديمقراطية في  التوجه األوليرتبط 

عية االنتخابية باعتبارها هي شرلب المسطري بحيث هناك تركيز على االجان

له القوى السياسية وهو توجه تمث، ما تعبر عنه نتائج صناديق االقتراع

المستفيدة من نتائج العمليات االنتخابية وفي مقدمتها جماعات االسالم السياسي 
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لالرادة " تمجيدا"على صناديق االقتراع و" قدسية"بحيث يضفي خطابها راهنا 

 .دات المعجم الديمقراطيلمفرالشعبية وغدت هذه القوى أكثر استهالكا 

في الرغبة في الربط بين الجانب المسطري والجانب  التوجه الثانييتجلى 

على مشروعية االنجاز أو  االجرائي للمشروعية الديمقراطية حيث يتم التركيز

مشروعية النتائج من خالل انتقاد حصيلة ما حققه االسالميون في البلدان 

اسية هذا التوجه تمثله القوى السيو، لفوا بتدبير الشأن العام فيهاالعربية التي ك

التي فشلت في تحقيق نتائج خالل عارضة لجماعات االسالم السياسي والم

 .االستحقاقات االنتخابية

بالرغبة في الربط بين الجانب المسطري والجانب  التوجه الثالثيتعلق 

الفلسفي للمشروعية الديمقراطية حيث ينظر الى عملية االحتكام الى صناديق 

لها في العمق بالخيار الديمقراطي مادام أن  االقتراع كعملية شكلية ال عالقة

أغلبية الكتلة الناخبة مستتبعة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من قبل 

 جماعات االسالم السياسي التي ال تمتلك أي ثقافة سياسية ديمقراطية

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 
إنجاز ثالثة أهداف مرحليا، نريد نحن في حزب الديمقراطيين الجدد 

 :أساسية 

 تأمين اإلستقرار السياسي -

 إقرار الحكامة الحزبية -

 عدم التوضيف السياسي للدين -

 

 

هناك مجموعة من المفاهيم التي ال يمكن إدراك أبعادها إال إذا 

استحضرت بشكل متكامل مقترنة بمفاهيم أخرى نظرا للتداخل الحاصل بينها، 

ومن بين تلك المفاهيم التي فرضت نفسها في عالم السياسة مفهوم االستقرار 

اصبح حاضرا في االدبيات السياسية منذ النصف الثاني من  السياسي الذي

القرن العشرين تزامنا مع انحسار ظاهرة االستعمار وبداية تشكل الدولة 

 .الحديثة والتحديات التي واجهت هذا التشكل

بين  كانت هناك حاجة للتمييز ،هوم أو توصيف الوضعفي استخدام المف

مستوى النزوعات االمبراطورية التي هيمنت على بعض القادة ومن : مستويين

 خاللها شرعوا في التوسع على حساب شعوب أخرى وبالتالي أفضى األمر

إلى نشوب حروب عالمية هددت السالم الدولي، ومستوى الصعوبات التي 

- III –  

 ماذا نريد؟

 تأمين اإلستقرار السياسي – 0
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الحاكمة داخل دولها وعدم القدرة على احتوائها مما واجهت بعض النخب 

أو  أفضى إلى عدم استقرار سياسي عبر عن نفسه من خالل انقالبات عسكرية

حروب أهلية في درجاته العليا أو من خالل اختالالت مؤسساتية أو احتقان 

  .اجتماعي في درجاته الدنيا

الشروط المؤسسة عندما نتحدث عن االستقرار السياسي فجننا نركز على 

ليمة مع مكونات له داخليا وهذا ال يتنافى مع قدرة الدولة على إبرام عالقات س

الحفاظ على السلم مع دول الجوار هو شرط أساسي ف ،المجتمع الدولي

  .االستقرار السياسي على الصعيد الداخلي لدعم

 إن التحديات التي واجهت الدولة الوطنية في العالم الثالت بشكل عام

والدولة في العالم العربي بشكل خاص بعد ربيع االحتجاجات الذي شهدته 

تدفع العديد من المعنيين ذوي  ،بأشكال مختلفة 1122المنطقة العربية سنة 

إثارة سؤال االستقرار السياسي من جديد خاصة بعدما  الصلة بالشأن العام إلى

عام إلى استخدام الشأن ال لجأت بعض النخب الجديدة التي أشركت في تدبير

 .كافة دالالتهل يكاد يفرغه من كامل محتوياته والمفهوم بشكل مبتذ

 :ظهرت أربعة اتجاهات ،في تحديد مفهوم االستقرار السياسي

الذي يختزل االستقرار السياسي في االتجاه السلوكي يتمثل األول في  -

غياب العنف السياسي الذي يعبر عن نفسه من خالل أعمال الشغب 

 .االهلية واالنقالبات والحروب

الذي يمثله بقوة دافيد إيستون حيث  االتجاه النسقييتجلى الثاني في  -

يعرف االستقرار السياسي من خالل جملة من العناصر أولها ثبات مؤسسات 

 النظام السياسي وثانيها قدرة هذا النظام على اشباع احتياجات أفراد المجتمع

يرات كافية التي تجعله قادرا على التكيف مع المتغوثالتها اتصافه بالمرونة ال

تزل دافيد ايستون أطروحته في معادلة تفيد أنه خوقد ا ،التي تفرض نفسها عليه

على التكيف افضى ذلك الى عدم  يراكبر من قدرة النظامياذا كانت حركة التغ
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االستقرار، فاالستقرار حسب إيستون وبصيغة أخرى هو أن يحدث نوع من  

 .ازن بين مدخالت النظام ومخرجاتهالتو

الذي يركز في مفهومه لالستقرار  الوظيفي اإلتجاهيتجسد الثالت في  -

االستقرار السياسي في استقرار  السياسي على البنيات الحكومية حيث يتحدد

، وثانيا في قدرتها على خلق شروط القبول بها أوال البنيات الحكومية

 . المساندة لها" الدعائم"درتها على خلق وثالثا في ق ،والخضوع لتوجهاتها

الذي يربط االستقرار السياسي  االتجاه المؤسساتييتحدد الرابع في  -

عن هذا االتجاه  أحد المعبرين" تانتر أيكستين"بطبيعة األداء الحكومي، ويعتبر 

حيث يتحدث عن خمس خصائص يجب ان يتصف بها هذا األداء إلمكانية 

سياسي نذكر منها أربعة ذات صلة بالموضوع لكون الحديث عن استقرار 

الخاصية األولى تشترك فيها مع االتجاه الوظيفي المتمثلة في استقرار 

أولها قدرة الحكومة على تخفيض العنف السياسي إلى  الحكومية، البنيات

درجاته الدنيا وثانيها قدرة الحكومة على تبني سياسات أو تقديم تعهدات 

قدرة الحكومة على اتخاذ القرارت التي تتالءم مع المطالب  إيجابية وثالتها

 . النظام السياسي ورابعها قدرة الحكومة على تنفيذ قرارتها المقدمة إلى

التي سعت إلى التعاطي مع مفهوم االستقرار  ةإن االتجاهات األربع

السياسي رغم تباين المرجعيات واختالف المنهج تشترك في جملة من 

يالحظ ذلك على سبيل المثال بين االتجاه النسقي واالتجاه العناصر كما 

وعليه فجن التعريفات التي  ،الوظيفي واالتجاه المؤسسي الوظيفي أو بين االتجاه

اعتمدها بعض علماء السياسة واالجتماع تتكامل فيما بينها وذلك انطالقا من 

 ". عدم االستقرار السياسي"تعريف 

لحاكمة في العالم العربي خاصة على ضوء إن حالة األنظمة السياسية ا

بارتباط مع ما سمّي بربيع االحتجاجات  1122المتغيرات التي شهدتها منذ 

وعلى ضوء ما يقال عن انفصام وانفصال موجودين بين الحكومات التي 

صناديق االقتراع إلى السلطة وبين أجهزة الدولة العميقة ال تدفع إلى   أوصلتها
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بل تدفع إلى التركيز  ،مفهوم هذا االستقرار السياسي فقطالحديث عن تعريف 

 :تقرار حيث يمكن اإلشارة إلى نمطيعلى أنماط عدم االس

لعدم االستقرار السياسي على معيار الطبيعة حيث  النمط األوليتأسس 

وعدم االستقرار السياسي " البنيوي"يمكن التمييز بين عدم االستقرار السياسي 

الدولة  أصال بمالبسات تشكل الستقرار البنيوي هو مرتبط، فعدم ا" العرضي"

والتي الزالت لم تنجح في القضاء على مختلف  ثالثالوطنية في العالم ال

الدولة حيث هناك تغييب لقيم المواطنة  قبلالتعبيرات وممارسات ثقافة ما 

 االستقرار السياسي العرضيعدم أما  ،وترسيخ لتقاليد احتكار السلطة والثروة

وهذا النوع تشهده حتى  ،نفسه من خالل عدم االستقرار الحكومي فيعبر عن

وغالبا ما يكون مرتبطا بنوعية المنظومة  ،الدول العريقة في الديمقراطية

كما يكون  ،الحزبية القائمة والمتمثلة أساسا في منظومة التعددية الحزبية

نمط االقتراع الالئحي  غالبا في نمط االقتراع المعتمد والمتجلي مرتبطا بنوعية

أي المنظومة الحزبية ونمط  ،لتمثيل النسبي حيث يفضي العامالن معابا

الى فرز حكومات ائتالفية سرعان ما تفقد أغلبيتها كما هو الحال في  ،االقتراع

  .النظام السياسي القائم في ايطاليا

لعدم االستقرار السياسي على معيار تجلياته حيث  النمط الثانييتأسس 

فاألول  ،"المضمر"وعدم االستقرار " المعلن"يمكن التمييز بين عدم االستقرار 

يعبر عن نفسه من خالل اللجوء إلى العنف السياسي المتمثل في أعمال الشغب 

ني السلمية واالنقالبات العسكرية والحروب األهلية  أما الثا والتظاهرات غير

 .فيعبر عن نفسه من خالل ضعف المشاركة السياسية

 

 إقرار الحكامة الحزبية -  2
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يعتبر البرنامج السياسي لحزب الديمقراطيين الجدد المصادق عليه في 

 الجيدة الحزبية الحكامة" 1122شتنبر  21مؤتمره التأسيسي بتاريخ 

 البناء، والنقد التشخيص قادرة على قوة الحزب لجعل فقط ليس ضرورية،

عبر  وذلك والتدبيرية االقتراحية القوة مستوى إلى به لالرتقاء أيضا ولكن

 يسعى" كما ."التشاركية والمقاربة والمحاسبة والمساءلة الشفافية مبادئ اعتماده

 الموازية منظماته مع عالقته في الجيدة الحكامة تكريس إلى أيضا الحزب

 ".به المهنية المرتبطة والقطاعات

 نقصد بالحكامة الحزبية؟ فماذا

كما تتجاوز اشكاالت  تستغرق الحكامة الحزبية قضايا الديمقراطية

االصالح سواء تعلق األمر باصالح التنظيمات الحزبية أو تعلق األمر باصالح 

وفي نفس الوقت تتجاوز الظواهر المنتقدة المرتبطة  ،المنظومة الحزبية

واذا كان . ياسية والترحال السياسيبالممارسة الحزبية من قبيل البلقنة الس

مفهوم الحكامة بشكل عام يتحدد بالمجال المدروس كالحكامة األمنية والحكامة 

الحكامة بنية تتكون من جهة يكمن في كون  يكمن غير أن المشترك، االدارية

أولى من أسلوب التدبير المتبع ومن جهة ثانية من االيديولوجيا أو الفلسفة 

التعاطي مع مسألة الحكامة الحزبية من  حيث يمكن، األسلوبالمرتبطة بهذا 

يتعلق أولهما باعتبار الحكامة نمطا للتدبير الديمقراطي للشأن : خالل جانبين 

الحزبي ويرتبط ثانيهما باعتبار الحكامة خيارا الضفاء الفعالية على األداء 

 .الحزبي

طي للشأن الحزبي ان الحكامة الحزبية باعتبارها نمطا للتدبير الديمقرا

مستوى التداول على المسؤوليات الحزبية : تعبر عن نفسها من خالل مستويين

 .ومستوى تدبير االختالف

يتحقق مستوى التداول على المسؤوليات الحزبية باعتماد المشروعية 

فاعتماد المشروعية الديمقراطية داخل ، الديمقراطية وتجديد النخب الحزبية

ترسيخ قيم الديمقراطية  يفيد أن هذه التنظيمات تعمل علىالتنظيمات الحزبية 
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لدى مناضليها ونشطائها عبر تمرينهم عليها داخل هياكلها قبل أن تطالب 

المتحكمين في دواليب اتخاذ القرار السياسي داخل األنظمة السياسية الحاكمة 

 .بدمقرطة المؤسسات والممارسات

التنظيمات الحزبية؟ هناك كيف تتجسد المشروعية الديمقراطية داخل 

، فبالنسبة للوسائل التنظيمية، وسائل تنظيمية ووسائل معيارية ووسائل سياسية

فالمشروعية الديمقراطية التي تستند اليها القيادة الحزبية تفرزها صناديق 

وعندما ، سيد نفسه في اختيار القيادة" المؤتمر العام"االقتراع حيث يعتبر 

ن هذه السيادة مستمدة من كونه مشكال جسيد نفسه ف" المؤتمر العام"عتبر ي

بطريقة ديمقراطية عبر ضمان تمثيلية حقيقية قائمة على اختيار حر للقواعد 

 .الحزبية عن طريق انتخاب مندوبيها في المؤتمرات الجهوية

ال يمكن اختزال المشروعية الديمقراطية التي تستند اليها القيادة الحزبية 

 بل ينبغي استحضار، يرة منتخبة من قبل المؤتمر العامفي كون هذه األخ

يتمثل ، معطيين أساسيين الضفاء معنى على هذه المشروعية الديمقراطية

المعطى األول في كيفية تشكيل المؤتمر العام أو بتعبير اخر في طريقة اختيار 

ون فانتخاب القيادة من قبل المؤتمر العام قد يغدو عملية صورية بد، المؤتمرين

مضمون ديمقراطي اذا ما كانت هناك مصادرة لحق القواعد الحزبية في 

ويتجلى المعطى الثاني في فتح باب ، اختيار ممثليها بشكل حر ونزيه وشفاف

وبالتالي فال يوجد معنى للديمقراطية ، التنافس على تحمل المسؤوليات القيادية

فاألمر يصبح هنا ، اذا كان هناك اقتصار على مرشح واحد أو الئحة واحدة

كما أنه ال يوجد معنى للديمقراطية في ، أٌقرب الى التزكية منه الى االنتخاب

هذا الصدد اذا ما تمت االستعانة بخدمات منافسين صوريين يقدمون 

ترشيحاتهم ال لشيء اال الضفاء المشروعية على المرشح الواحد أو الالئحة 

 .الواحدة

ة الديمقراطية عن نفسها من خالل تعبر الوسائل المعيارية للمشروعي

فمقتضيات ، مقتضيات القوانين األساسية واألنظمة الداخلية للتنظيمات الحزبية

هذه القوانين واالنظمة تعكس بشكل واضح البعد الديمقراطي للتسيير من خالل 
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تحديد الهياكل وصالحياتها بشكل دقيق وعبر تحديد الحقوق وااللتزامات سواء 

كما تسطر هذه القوانين واألنظمة قواعد  ،ادة أو صعيد القاعدةعلى صعيد القي

فالقوانين األساسية واألنظمة الداخلية لألحزاب ، التداول على المسؤوليات

السياسية التي تستند الى المشروعية الديمقراطية ال تكون مليئة بمساحات 

 زبي بمبرربيضاء تمنح القيادة حرية التأويل لممارسة هيمنة على التنظيم الح

ممارسة سلطة تقديرية قد يساء استخدامها لتصبح متماثلة مع االستبداد 

 .الحزبي

تكمن الوسائل السياسية للمشروعية الديمقراطية في سلوكات القيادة 

الحزبية حيث تسعى هذه األخيرة الى تكريس البعد المؤسسي للممارسة الحزبية 

ضباط القيادات الحزبية للقوانين وهذا ما يفسر ان، يانبدل ترسيخ البعد الشخص

واألنظمة وتقييد حرية تأويل مقتضياتها وتقليص السلطة التقديرية المخولة لهذه 

وينتج عن تكريس البعد المؤسسي للممارسة الحزبية ترسيخ مبدأ ، القيادات

 .سمو التنظيم الحزبي بدل سمو الزعامات الحزبية

قق مستوى التداول على يتكامل اعتماد المشروعية الديمقراطية لتح

فال مشروعية ديمقراطية بدون تجديد ، المسؤوليات بتجديد النخب الحزبية

وعليه فان األحزاب السياسية ذات المنزع الديمقراطي هي التي تشهد ، للنخب

وهذا الدوران هو الذي يحول دون الوقوع في  ،بشكل طبيعي دورانا للنخب

سم المشروعية التاريخية أو باسم جس باد الحزبي الذي غالبا ما يماراالستبد

 .المشروعية الكارزمية

ان الحديث عن تجديد النخب في عالقته بمستوى التداول على 

المسؤوليات الحزبية  يقتضي تقديم بعض التوضيحات نراها ضرورية الزالة 

يرتبط التوضيح ، االلتباس فيما يخص بعض التوظيف السيء أو المغرض

نخب ال يتنافى مع وجود قيادات كان لها دور وفضل في األول بكون تجديد ال

فوجود هذه القيادات ضروري كمصدر لقوة رمزية تلهم ، بناء التنظيم الحزبي

القيادات الفعلية التي تمارس صالحياتها استنادا الى القرار السياسي للمؤتمر 

لرمزي وبالتالي فان تجديد النخب ال يفيد بأي حال من األحوال القتل ا، العام
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يتعلق  التوضيح الثاني بكون تجديد النخب ال يعني افراغ . للقيادات السابقة

التنظيم الحزبي من أغلب مناضليه ونشطائه لسبب من األسباب وتعويضهم 

فالتنظيم الحزبي القوي والفعال هو الذي يقوي نزعة االلتزام ، بأعضاء جدد

كله مع العمل في نفس الحزبي لدى مناضليه لالستمرار في العمل داخل هيا

االن على اعتماد اليات الستقطاب العديد من الفعاليات قصد ضخ دماء جديدة 

. من شأنها اكتساب القدرة على التفاعل مع المستجدات ممارسة وخطابا

ويتجسد التوضيح الثالث في كون تجديد النخب أصبح يستوجب تحديدا لمدة 

 .جاوز واليتين اثنتينوالية القيادة حيث أصبحت في الغالب ال تت

اذا كان المستوى األول للحكامة الحزبية باعتبارها نمطا للتدبير 

فان المستوى ، الديمقراطي للشأن الحزبي يكمن في التداول على المسؤوليات

وهذا التدبير الديمقراطي يعبر عن نفسه من ، الثاني يرتبط بتدبير االختالف

المنتمين للتنظيم الحزبي من جهة  خالل امتالك ثقافة ديمقراطية تجاه غير

 .واالعتراف بالتيارات داخل التنظيمات الحزبية من جهة أخرى

ان األحزاب السياسية ذات المنزع الديمقراطي هي تلك األحزاب التي 

تعمل على ترسيخ قيم التعايش والتساكن مع القوى السياسية التي تختلف معها 

وبالتالي تلقن ، وتصوراتهاعلى مستوى  مرجعياتها ومستوى مواقفها 

، مناضليها ونشطاءها المبادئ األولى لالعتراف باالختالف وكيفية تدبيره

والتحرر ، ويتأسس مدخل ذلك على التخلص من ثقافة االقصاء أو االستئصال

من الحسابات الضيقة لاليديولوجيات السياسية واكراهاتها التي تحتم في حد 

تعبئة والحفاظ على وحدة التنظيم تكون مسكونة أدنى اللجوء الى اليات بهدف ال

بخطابات التمييز عن المختلف معهم من خالل استهجان االخر واستحسان 

 .الذات

ال يقتصر تدبير االختالف على امتالك  ثقافة ديمقراطية في التعاطي مع 

بل يطال االعتراف بالتيارات  ،األشخاص والقوى غير المنتمية للتنظيم الحزبي

ذلك أن األحزاب السياسية ذات المنزع الديمقراطي تمتلك  ،فس التنظيمداخل ن

بل  ،تصورا لوحدة التنظيم ليس مرتكزا على الغاء االختالف واقصاء المخالفين
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تمتلك تصورا يتأسس على السماح للمناضلين والنشطاء بحرية التعبير سواء 

لمواقف داخل نفس تعلق األمر باألفراد أو تعلق األمر بمجموعات تؤمن بنفس ا

وعليه فقد أضحى االعتراف بالتيارات سمة جوهرية من سمات نمط ، التنظيم

 .التدبير الديمقراطي للشأن الحزبي

ال يمكن اعتبار الحكامة الحزبية مجرد نمط للتدبير الديمقراطي للشان 

روم تكريس فعالية االداء الحزبي دون استحضار بعدها االيديولوجي الذي ي

مستوى تحجيم دور  : ذلك ال يتحقق اال من خالل مستويين، والحزبي

 .المرجعيات االيديولوجية ومستوى تقوية القدرات التدبيرية

:  ساسيينأمظهرين مرجعيات االيديولوجية في يتمثل مستوى تحجيم ال

اولهما مرتبط باالنتقال من المشروع المجتمعي الى المشروع السياسي وثانيهما 

 :غماتيامن الحزب العقائدي الى الحزب البرذو صلة باالنتقال 

المتعلق باالنتقال من المشروع المجتمعي الى المشروع  المظهر االوليفيد 

السياسي تحوال من االشتغال بمنطق الحركة االجتماعية الى االشتغال بمنطق 

  .الحزب السياسي

ي يتاسس مفهوم الحكامة الحزبية كخيار لتكريس فعالية االداء الحزبي ف

مظهره االول على تامين التحول بالعمل من خارج النظام السياسي القائم الى 

العمل من داخله، وبتعبير اوضح توفير شروط التحرر من طموحات الحركة 

االجتماعية الى القبول باكراهات الحزب السياسي، وكم تبدو بعض الزعامات 

سية في تطبيق السياسية خارج السياق وهي تتحدث عن رغبة احزابها السيا

مشاريعها المجتمعية، فالحزب السياسي بطبيعته وفق منطق الحكامة الحزبية ال 

 فجن وبذلك ،يمكنه اال االنخراط في المشروع المجتمعي العام للنظام القائم

يمكن ان يعمل الحزب السياسي على بلورته هو مشروع سياسي ال  اقصى ما

على اعادة انتاجه مع ادخال بعض وانما يعمل  ،للمشروع القائم يشكل بديال

 ي حال من االحوال بجوهره وماهيته،بأالتعديالت والتحويرات التي ال تمس 

من هذا المنظور تغدو الحكامة الحزبية في مظهرها االول والمرتبط بمستوى 
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تحجيم دور المرجعيات االيديولوجية محاولة لتحرير األداء الحزبي من 

ليعانق واقعية االحزاب السياسية باعتبارها  طوباوية الحركات االجتماعية

 . العام ليس اال تنظيمات تروم تاطير المواطنين والمشاركة في تدبير الشان

المتعلق باالنتقال من الحزب العقائدي الى الحزب  المظهر الثانييرتبط 

االول شديد االرتباط، فالتحول من االشتغال بمنطق  غماتي بالمظهراالبر

ماعية الحاملة لمشروع مجتمعي الى االشتغال بمنطق الحزب الحركة االجت

السياسي المدافع عن مشروع سياسي يقود الى تغيير في طبيعة الحزب 

 غماتيا متحررا من اوهام االيديولوجيا،احيث يغدو حزبا بر ،السياسي نفسه

برغماتية ال يتذكر مرجعيته وغالبا عندما يصبح الحزب غارقا في نزعته ال

لوجية اال عندما يجد نفسه في حالة دفاع تجاه خصومه ومناوئيه ويااليد

 . السياسيين

غماتية لالحزاب السياسية التي تسعى الى التحرر من اتعبر النزعة البر

 :طابعها العقائدي عن نفسها من خالل العديد من التجليات

اولى هذه التجليات ذات صلة بالتبريرات التي تقدمها هذه االحزاب  -

مواقفها كلما تغيرت مواقعها، ان االغراق في ممارسة النقد الذاتي هو لتغيير 

ممارسة النقد الذاتي  أياحد تعبيرات النزعة البراغماتية حيث من خالله، 

يتحقق االلتفاف على ثوابت االيديولوجيا، وهذا االلتفاف قد يوصف بكونه 

مراجعات من منظور الحزب الذي يعتبر نفسه براغماتيا وقد يوصف بكونه 

 .تراجعات من منظور الحزب الذي يعتبر نفسه عقائديا

اختيار  ثاني هذه التجليات ذات ارتباط بالخيارات المنتهجة على صعيد -

المرشحين، فقد ظلت االحزاب التي تعتبر نفسها عقائدية ولمدة طويلة مدافعة 

غماتية عليها جعلتها اعن خيار ترشيح المناضلين، غير ان هيمنة النزعة البر

غماتية من خالل اوالبحث عن تمثيلية بر" االعيان"تتجه نحو خيار ترشيح 

 .تمتلكه في االصل هؤالء االعيان لتمنحها مضمونا عقائديا هي ال

ثالت هذه التجليات ذات عالقة بالتحالفات التي تبرمها االحزاب  -

السياسية ذات المنحى العقائدي مع احزاب سياسية ذات منحى برغماتي 
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غماتية اصرف من اجل تشكيل اغلبيات حكومية، وفي هذه الحالة تنتصرالبر

 .وتنمحي الحدود الفاصلة بين المرجعيات االيديولوجية

ا كان المستوى االول متمثال في تحجيم دور المرجعيات االيديولوجية اذ

كخيار لتكريس فعالية االداء الحزبي ،فان المستوى الثاني لهذا الخيار يتجسد 

 ؛مظهرين اساسيينفي تقوية القدرات التدبيرية التي تعبر عن نفسها من خالل 

و ثانيهما يشدد على  اولهما يركز على تحول الحزب السياسي الى قوة اقتراحية

 . القدرة على اعداد االطر

لمستوى تقوية القدرات التدبيرية تحول الحزب  المظهر االوليفيد 

السياسي الى قوة اقتراحية حيث ينتقل من مجرد اداة للتعبئة وتقديم المطالب 

الى اداة لصياغة البرامج السياسية القادرة على المساهمة في تحسين اوضاع 

 .المحكومين

 يشكل البرنامج السياسي الي حزب سياسي مدخال اساسيا لقياس وزنه،

وتستدعي اثارة اشكالية البرنامج السياسي ابداء توضيحين، يرتبط اولهما بكون 

البرنامج السياسي يتجلى من خالل صيغتين، يكون هذا البرنامج السياسي في 

ى الكتلة الناخبة صيغته االولى بمثابة برنامج انتخابي عندما يعرضه الحزب عل

ويكون في صيغته الثانية بمثابة برنامج حكومي عندما ينجح  ليحظى بثقتها،

الحزب السياسي في تصدر نتائج االستحقاقات االنتخابية ويكلف بتشكيل 

الحكومة سواء بمفرده في حالة الحكومة المنسجمة او بمعية احزاب اخرى في 

بكون البرنامج السياسي يتضمن شقين  حالة الحكومة االئتالفية، ويتعلق ثانيهما

يرتكز الشق االول على القيام بتشخيص دقيق لالوضاع العامة : اساسيين 

ويرتكز الشق الثاني بتقديم الحلول من اجل النهوض باالوضاع العامة  للبالد،

وعليه فان البرنامج  .يستوجبه التشخيص الدقيق لتلك االوضاع ما وفق

ى مجرد وعود سياسية يجب ان تتسم الحلول التي السياسي حتى ال يتحول ال

 .لتنفيذلقابلية اليقترحها بالواقعية و
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ة قدرة الحزب السياسي لمستوى تقوية القدرات التدبيري المظهر الثانييفيد 

طر تتصف بالكفاءة المتطلبة لتدبير الشان العام اذا كان الحزب في أعلى اعداد 

اسات العمومية المنتهجة عن كثب واعداد االغلبية او تتبع كل ما يتعلق بالسي

 .التصورات البديلة اذا كان الحزب في المعارضة

 فيان مفهوم الحكامة الحزبية على مستوى تقوية القدرات التدبيرية 

مجال مظهره الثاني يقتضي التمييز بشكل واضح بين مجال تكوين النخب و

ياراته عبر نخبته اكيد ان الحزب السياسي تتحدد هويته وخإعداد األطر؛ 

السياسية التي غالبا ما تتميز بامتالكها لقدرات عالية على صعيد االنخراط في 

السجاالت السياسية من اجل الدفاع عن التنظيم ومرجعياته من جهة وافحام 

غير ان مثل هذه النخبة قد تلحق ضررا بالحزب  .الخصوم من جهة اخرى

باسمه الفتقادها المؤهالت التدبيرية  السياسي عندما تتولى تدبير الشان العام

وعليه فقد اضحت الحكامة الحزبية تفيد من بين ما تفيد قدرة االحزاب  .الالزمة

على اعداد اطر قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية اكثر مما تفيد قدرتها 

 .على انتاج نخب ال تتقن اال الجدل السياسي

الحزبية نمطا من التدبير  اجماال يمكن القول اننا نقصد بالحكامة

وثقافة المحاسبة والرقابة  الديمقراطي يرتكز على جملة من المبادئ كالمشاركة

رقابة من اعلى الى اسفل تمارسها القيادة الحزبية على المناضلين  المزدوجة،

ومدى التزامهم بأخالقيات العمل الحزبي ورقابة من أسفل الى أعلى تمارسها 

ومدى قدرة هذه األخيرة على تحقيق األهداف المسطرة  القواعد على القيادة

غير أنه ال يمكن اختزال الحكامة الحزبية في مجرد ، تنظيميا وسياسيا

فهي في نفس االن خيار لتكريس فعالية األداء الحزبي من ، اجراءات ومساطر

خالل القدرة على صياغة استراتيجيات وتنفيذها لتحقيق التنمية في مختلف 

 .السياسية واالقتصادية والثقافيةأبعادها 

ان الخطاب المهيمن حول الحكامة الحزبية باختزاله لهذه األخيرة في 

مجرد اجراءات ومساطريروم اخفاء حقيقة أساسية تتمثل في كون الحكامة 

الحزبية هي ايديولوجيا لمواجهة االيديولوجيات الحزبية حيث يتحول التنافس 
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تنافس موجه بمرجعيات ايديولوجية الى تنافس بين األحزاب السياسية من 

محكوم بمنطق امتالك القدرات التدبيرية من عدمها من خالل احداث نوع من 

وذلك باضفاء المشروعية  ،التماهي بين الفعل السياسي واألداء التقنوقراطي

كما يصبح السياسيون من أجل ، على تحول التقنوقراطيين الى سياسيين

 .بالتحول الى تقنوقراطييناالستمرار ملزمين 

 

يالحظ أن هناك إصرارا من طرف البعض على التعاطي مع العلمانية 

وقد . وبتعبير آخر، أينما حلت العلمانية رحل الدين. باعتبارها نقيضا للدين

بين مجال يكون لهذا المعنى األخير نصيب من الصحة إذا ما سعى إلى التمييز 

كان دور السلطة  الغربية السلطة السياسية ومجال المجتمع، ففي العلمانية

السياسية متمثال أساسا في تدبير االختالف الديني واحترام المعتقدات باعتبارها 

 ،من مشموالت الحريات الفردية، أما في علمانيات بعض دول العالم الثالث

فكان هناك توجه معكوس، حيث سعت السلطة السياسية إلى مناهضة الدين 

أو  تونس في« الحبيب بورقيبة»في تركيا وتلميذه « كمال أتاتورك»كتجربة 

قمع االختالف الديني بدعوى الحفاظ على الوحدة الدينية للشعب في إطار 

 .«االسالم العلماني»األنظمة التي تعتمد ما نسميه ب

مثل للعلمانية باعتبارها نقيضا للدين ال يساعد على رصد آليات إن هذا الت

اشتغال الدولة الحديثة، خاصة على مستوى تدبير الشأن الديني، حيث إن هذا 

األخير غدا سياسة عمومية مندمجة ومتناغمة مع باقي السياسات التي يعتمدها 

منزلته الدينية  أي نظام سياسي، كما أن اإلشارة إلى دين رئيس الدولة أو تحديد

 .ال يتنافيان مع الطابع العلماني للسلطة السياسية القائمة

 ضبط العالقة بين الديني والسياسي  – 3
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لقد تباينت المواقف من العلمانية قبوال أو رفضا، وكان خلف هذه التباينات 

تعدد مرجعيات أصحابها التي تنوعت بين من يمثل البحث األكاديمي وبين من 

لى اليسار أو تدافع عن يمثل الفعاليات السياسية، سواء تلك التي تنتمي إ

العلمانية بشكل واضح أو تلك التي لها تعاطف مع التيار اإلسالمي أو تنتمي 

إلى هذا التيار، لذلك فتلك المواقف كانت في الواقع ال تعكس رؤية محايدة بقدر 

ما كانت تعبر عن رؤية تحاول أن تجيب عن سؤال العالقة بين الدين والسياسة 

ة هذه العالقة، خاصة وأن كثيرا من المفاهيم، ومنها بشكل واضح وتحدد طبيع

مفهوم العلمانية، كان يطرح في سياق سياسي بعيد عن دالالته العلمية 

 .والفلسفية والموضوعية

سنجد أنفسنا بالضرورة أمام سؤال العالقة بين الديني والسياسي واألشكال 

هذه األشكال، بل أكثرها  وألن العلمانية هي أحد. الممكنة والمقبولة لهذه العالقة

هل : إثارة للجدل، فسيكون من المفيد الوقوف عند هذا المفهوم والتساؤل

فصل الدين عن السياسة؟ وسنرى أن هذا التحديد ال يصح  العلمانية هي فعال

بل ال يصح باإلطالق إال على مستوى التمثل الذهني  ،كتعريف للعلمانيةفقط 

 .لهذين الحقلين الديني والسياسي

يمكن القول إن هناك من يرى أن العلمانية ليست إقصاء للدين، وإنما هي 

احتواء له، ولو أن هناك بعض اآلراء التي عبرت عن مواقف مغايرة، بحيث 

 :موقفين أساسيينيمكن أن نرصد، في ما يتعلق بتحديد مفهوم العلمانية، 

شامل، بحيث  هو الذي يعتبر العلمانية بمثابة نظام اجتماعي الموقف األول

ال يمكن أن نتعامل مع العلمانية باعتبارها مجرد تدبير للعالقة بين الدين 

أتى ليحل « دين مدني»والسياسة وإنما هي نظام اجتماعي أو هي، بتعبير آخر،

محل الديانات السماوية، لذلك فعندما نتعامل مع العلمانية نتعامل معها من 

ومن هذه . وترتكز على دعائممنظور شمولي، فهي تتأسس على مستويات 

المستويات هناك أوال اإليمان بالقيمة المطلقة للدولة، وثانيا اإليمان بالمجتمع 

المدني، بحيث ال يمكن أن نتحدث عن علمانية في غياب المجتمع المدني كما 
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هذا بالنسبة . ال يمكن الحديث عن علمانية إذا لم نتحدث عن قيمة مطلقة للدولة

هناك :  فهناك دعامتان أساسيتان ،، أما بالنسبة إلى الدعائمإلى المستويات

دعامة معيارية تتمثل في القانون الوضعي، بمعنى أن العلمانية، معياريا، تستند 

وهناك دعامة . إلى القانون الوضعي، وبالتالي تبعد الشرائع الدينية

مع  احتلت النخبة السياسيةسوسيولوجية تتمثل في النخبة السياسية، حيث 

إذن، هذا . العلمانية الموقع الذي كانت تحتله النخبة الدينية في الدولة التقليدية

 .الموقف األول يتعامل أو يتعاطى مع العلمانية باعتبارها نظاما شامال

ال يذهب إلى ذلك وإنما يرى أن العلمانية هي مجرد تدبير  الموقف الثاني

وهذا . للعالقة بين ما هو ديني وما هو سياسي وليست بالضرورة إقصاء للدين

تيار يرى أن : الموقف الذي يعبر عن نفسه بهذه الطريقة يتخلله تياران

توافق  هي عملية - كما يقول الباحث األمريكي ستيفان ألفريد ستيفان -العلمانية 

تؤسس لتسامح متبادل بين الدين والسياسة، بحيث يعترف الدين للسياسة 

بمجالها الخاص وتعترف السياسة للدين بمجاله الخاص دون أن يتدخل أحدهما 

في مجال اآلخر، وبالتالي فالصراع أو إقصاء الدين ليس حقيقة ألن التجربة 

عن إقصاء للدين وإنما  الفرنسية بالخصوص لم تكن العلمانية في إطارها تعبر

كانت تعبر عن إقصاء للكنيسة، وبالتالي ال ينبغي أن نخلط بين إقصاء الكنيسة 

. وإقصاء الدين، فالعلمانية أقصت الكنيسة في التجربة الفرنسية ولم تقص الدين

تيار آخر من داخل هذا الموقف يعتبر أن العلمانية هي استتباع للدين من قبل 

ال إمكانية للحديث عن فصل بين الدين والسياسة ألن  السياسة، بمعنى أنه

اإلمكانية الوحيدة الموجودة في إطار دولة تتبنى العلمانية هي استتباع الدين من 

 .بمعنى آخر، يصبح الدين في خدمة السياسة. قبل السياسة

إننا في حزب الديمقراطيين الجدد نميز بين مستويين في إطار العالقة بين 

بين الدين  مستوى الوصلي والحقل السياسي، فالمستوى األول هو الحقل الدين

 . بين الدين والسياسة مستوى الفصلوالدولة، والمستوى الثاني هو 
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 القسم الثاني

 مواقفنا
عبر حزب الديمقراطيين الجدد خالل الوالية التأسيسية الممتدة بين سنوات 

 :العديد من القضايا يمكن اجمالها في التالي عن مواقفه تجاه  2118و  2114

 في القضايا العامة -

 في المسألة الدستوية  -

 في النموذج التنموي -
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أبدينا نحن في حزب الديمقراطيين الجدد مواقف واضحة في القضايا 

 :العامة من قبيل 

 القضية الوطنية -

 القضية الحقوقية -

 اإلجتماعيقضية الحراك  -

 

 

عبر حزب الديمقراطيين الجدد عن مواقفه بشأن القضية الوطنية عبر 

 :بيانات أصدرها مجلسه الوطني وهي كالتالي

 

 

 

 

 

-I- 

 في القضايا العامة

 في القضية الوطنية – 0
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 البيان األول
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 البيان الثانيجزء من 
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 البيان الثالث
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 لبيان الرابعا
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استفادت حركة حقوق االنسان في مسارها الطويل من ارث فلسفي واخر 

سياسي جعلها في كل مرحلة قادرة على تحديد أولوياتها ومراجعة أساليب 

عملها لتصبح اليوم أقوى حركة بامكانها أن توجه سلوكات الفاعلين السياسيين 

ستوى على مستوى السياسات الداخلية وأن تؤثر في تحديد المواقف على م

السياسات المعتمدة من قبل القوى الكبرى من جهة أولى والمنتظم الدولي من 

 .جهة ثانية

في اضفاء معنى على " جون لوك"لقد ساهم االرث الفلسفي لمفكرين مثل 

حركة حقوق االنسان حيث كان من المبلورين لنظرية الحقوق الطبيعية التي 

نت تعتبر أن األفراد يتمتعون تأسست على مبدئي الحرية والمساواة والتي كا

بحقوق طبيعية سابقة في وجودها على وجود الدولة وأن الدولة تتأسس ابتداءا 

ولقد كان هذا االرث الفلسفي يستحضر ، وانتهاءا من أجل حماية هذه الحقوق

ومن هنا ارتبط تطور حركة ، بقوة االطار السياسي لحماية حقوق االنسان

جون "ولم يكن اعتباطا ربط ، ولوجيا الدستورانيةحقوق االنسان بتطور االيدي

نظريته في الحقوق الطبيعية بدعوته لضرورة اعتماد مبدأ فصل " لوك

وان كان هذا األخير قد قدم تقسيما رباعيا للسلطات العمومية لم يتم ، السلطات

تقسيمه الثالثي الذي فرض نفسه على " مونتيسكيوه"استحضاره بعدما قدم 

هو بمثابة " مونتيسكيوه"وأصبح مبدأ فصل السلطات كما قدمه  ،الدستورانيين

 .المدخل السياسي لحماية حقوق االنسان

وقد ، ساهم االرث السياسي في الدفع بحركة حقوق االنسان الى األمام

تجلى هذا االرث في الثورة األمريكية أوال حيث تضمن بيان اعالن االستقالل 

حكومات تتأسس من الة واضحة الى كون في مقدمته اشار 1776الصادر سنة 

كما تجلى هذا االرث في الثورة الفرنسية ، أحل حماية الحقوق الطبيعية لألفراد

 القضية الحقوقية – 8
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 والذي 1789ثانيا حيث صدر عنها اعالن حقوق االنسان والمواطن سنة 

لى أن الناس يولدون ويظلون أحرارا ومتساوين في إأشارت المادة األولى منه 

 .الحقوق

عن االرثين الفلسفي والسياسي ال ينبغي أن يستحضر  ان الحديث

بل عليه أن يستحضر كذلك المرجعية االشتراكية  ،المرجعية الليبيرالية فقط

حيث لعبت النظرية الماركسية على المستوى الفلسفي والثورة البلشفية سنة 

على المستوى السياسي دورا هاما في تطعيم واغناء نظرية حقوق  1917

 تشمل األبعاد االقتصادية واالجتماعية ولتمنح معنى جديدا بالتركيزاالنسان ل

 .على مفهوم الحقوق بدل التركبز على مفهوم الحريات

ال يمكن تجاهل هذا التالقح بين المرجعية الليبيرالية والمرجعية 

االشتراكية والذي ألغى تلك الحدود التي كانت موجودة بين المرجعيتين سواء 

فنظرية حقوق االنسان ال ، حقوقي أو على المستوى السياسيعلى المستوى ال

يمكن اختزالها في الحقوق المدنية والسياسية كما ال يمكن اختزالها في الحقوق 

كما أن حماية حقوق االنسان ال يمكن ، االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .ضمانها عبر دولة حارسة صرفة أو من خالل دولة تدخلية محضة

ية حقوق االنسان تطورت من خالل نضال الحركة الحقوقية ان نظر

عن خصوصيات أي نظام  لتجعل حقوق االنسان حقوقا كونية بصرف النظر

سياسي أو خصوصيات أي مجتمع وبصرف النظر عن انتماءات األفراد 

ومن هذا المنطلق صدر االعالن العالمي لحقوق االنسان بتاريخ ، واختياراتهم

 1966ما أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة ك ،1948دجنبر  10

أولهما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وثانيهما العهد : عهدين دوليين 

 .الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لقد تطورت نظرية حقوق االنسان في اطار تطور وظائف الدولة 

حيث كان االهتمام في البداية  ،ورة الفرنسيةاليعقوبية كما بلورت معالمها الث

وفي هذا االطار شكلت نظرية الحقوق الفردية أو الطبيعية عماد هذه ، بالفرد
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فقد كان واجب الدولة اليعقوبية  في صيغتها األولى هو حماية حقوق ، النظرية

في حين أصبحت وظيفة الدولة اليعقوبية في صيغتها الثانية هو حماية ، األفراد

، قوق الجماعات سواء تعلق األمر بجماعات اثنية أو جماعات دينية أو ثقافيةح

اضافة الى ذلك لعبت نظرية حقوق االنسان دورا كبيرا في تحديد مفهوم 

حيث لم تعد الديمقراطية تفيد حكم األغلبية الذي يضفي  ،الديمقراطية نفسه

تفيد التزام األغلبية  بل أصبحت، المشروعية على استبدادها في عالقتها باألقلية

 .بضمان حقوق األقلية

ال نريد هنا أن نثير موضوع أجيال حقوق االنسان بحيث أصبح االهتمام 

ألن اثارة مثل هذا الموضوع قد يعتبر نوعا من ، منصبا على الحق في التنمية

صل مشروعية الجيل األول من حقوق ؤرف في مجتمعات الزالت لم تتال

ع ألنظمة سياسية ترفض صراحة أو ضمنا االعتراف والزالت تخض ،االنسان

 .بكونية حقوق االنسان وتعمل على نفيها بدعوى الخصوصية

في المجتمعات العربية االسالمية الزالت تطرح قضايا حقوق االنسان 

وما فتئت المنظمات الحقوقية الدولية تندد بتجاوزات األنظمة السياسية  ،بقوة

ير بعض الدول العربية تنص على اعترافها ورغم أن دسات ،الحاكمة فيها

ففي ، ذلك اال أنه على صعيد الممارسة يبدو األمر غير ،بكونية حقوق االنسان

الدول العربية رغم دسترة حقوق االنسان ال يوجد ما يكفي من الضمانات 

كما أن أغلب هذه الدول عندما توقع على اتفاقيات دولية ذات صلة  ،لممارستها

االمر الذي يعتبر التفافا ، بحقوق االنسان تبدي تحفظاتها على بعض مقتضياتها

مما دفع الكثيرين الى المطالبة ، على هذه االتفاقيات وافراغا لها من محتوياتها

ما أن إهذه االتفاقيات ف، زالة تحفظاتهابضرورة الضغط على هذه الدول قصد ا

 .تقبل كلية أو أن ترفض كلية في اطار االقرار بكونية حقوق االنسان

السياسة الحقوقية المنتهجة في الدول العربية على افراغ نظرية تعمل 

، صوصيةحقوق االنسان من بعدها الكوني من خالل التركيز على مبدأ الخ

يتعلق بمجال حقوق شكاالت خاصة في ما إوباسم هذه الخصوصية تطرح 

 .المرأة من جهة أولى ومجال حرية المعتقد من جهة ثانية
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لقد ظلت أوضاع المرأة في العالم العربي االسالمي عرضة النتقادات 

وار الدين سن معادو تمتيع المرأة بحقوقها بأالمجتمع الحقوقي وغالبا ما يتحص

سالم وليس هر اإلو كأن المساس بحقوق المرأة مرتبط بجومما يجعل األمر يبد

أو بتعبير اخر كأن الموضوع ذو صلة ، مرتبطا بخيارات األنظمة الحاكمة

هذا الوضع  بثقافة المجتمع وليس ذا صلة بتوجهات السلطة وبالتالي يتم تبرير

ن مثل هذا التبرير إ، في الدخول في صراع مع المجتمع بعدم رغبة السلطة

االسالمية باعتبارها مجتمعات يقدم صورة مغلوطة عن المجتمعات العربية 

ترفض االنفتاح على االخر وتمتنع ذاتيا عن االنخراط في الحداثة بما " مغلقة"

عفاء النخب إكما أن مثل هذا التبرير ال يمكن ، في ذلك الحداثة الحقوقية

السياسية الحاكمة من تحمل مسؤولية دعم القوى المحافظة ألسباب سياسية 

 .وليس ألسباب ثقافية

معالجة اختالالت أوضاع من بعض األنظمة العربية على قلتها  تمكنتا اذ

المرأة بشكل نسبي من خالل دعم الحقوق السياسية انطالقا من مقاربة ارادوية 

فان االشكال الكبير الزال ، دون أن يصل ذلك الى تحرير مجال الحقوق المدنية

دين "عربية تعتمد فالزالت أغلب الدول ال، مطروحا على صعيد حرية المعتقد

 ،وبالتالي تجد النخبة السياسية الحاكمة نفسها ملزمة بحماية هذا الدين ،"الدولة

وهو أمر يفضي بكل تأكيد الى عدم ، بل تجعل ذلك في مقدمة واجباتها

لكن ، أكيد أن هناك دساتير تنص على حرية العبادة، االعتراف بحرية المعتقد

ون هناك حرية للعبادة اذا لم يكن هناك هل يمكن أن تك ؛السؤال الذي يطرح

وحتى عندما تشير هذه الدساتير الى حرية العبادة ، اعتراف بحرية المعتقد؟

 .فهي تقصد بذلك حرية العبادة بالنسبة لغير المسلمين

تعتبر القضية الحقوقية بالنسبة لحزب الديمقراطيين الجدد قضية مركزية 

 .يكما ورد ذلك في بيانات مكتبه السياس
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ما  2117فبراير  18ا ورد في بيان المكتب السياسي للحزب بتاريخ كم

 :يلي

 

 

فبراير من منظور سلبي محض ألن   11ال يمكن التعاطي مع حركة 

وبشكل عام يمكن اإلشارة الى بعض  ،العديد من اإليجابيات ستظل مرتبطة بها

  :ثالثة مستوياتتلك اإليجابيات من خالل 

النواة  عنفي ترسيخ ثقافة اإلحتجاج بغض النظر  المستوى االوليتمثل 

فبراير من خالل اليسار الجذري وجماعة العدل  11حركة الصلبة التي شكلت 

حركة منحتهم إلحسان، فالعديد من المواطنين البسطاء تظاهروا  ألن الاو

هم رغم كون بعض المطالب في كثير من األحيان لم ئإمكانية التعبير عن استيا

كما أن المغاربة كانوا يعتقدون أن ثقافة  .هو سياسي تكن لها عالقة بما

اإلحتجاج كانت غالبا ما يتم ربطها باإلحتجاجات التي يقوم بها المعطلون من 

ات النقابية، فالحركة منحت جرأة حاملي الشهادات العليا ونشطاء المركزي

للكثير من الفئات المغربية البسيطة للتعبير عن مطالبها كيفما كانت نوعيتها 

 .وساعدت على والدة وترسيخ ثقافة اإلحتجاج لدى المغاربة

نوع من التوازن إلى في نجاح الحركة في اعادة  المستوى الثانىيتجلى 

والشارع، ألن السلطات في الغالب كانت تقرر حد ما في العالقة بين السلطات 

سلوك  ادون الرجوع للشارع، وهو ماصححته  الحركة لحد ما، فالذين عايشو

وبدأنا  ،الحظوا أنها بدأت تنهج سياسة القرب 1122السلطات العمومية في 

 فبراير 81حركة :  قضية الحراك اإلجتماعي – 3
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نسمع عن مسؤولين داخل اإلدارة الترابية ينزلون للشارع ويحاورون المغاربة 

إيجابيا إلى حد كبير في تبلور فكرة  يا، واعادة التوازن هذا اثرفي بعض القضا

والمتعلقة بضرورة ربط ممارسة  على الجميع اصبحت تفرض نفسها

هذه الفكرة مرتبط بردود فعل الشارع سلبية  لمسؤولية بالمحاسبة، وتبلورا

 .كانت أو إيجابية

على  فبراير ساعدت 11فيتجسد في  كون حركة  المستوى الثالتاما 

توسيع مجال النقاش العمومي حول بعض القضايا األساسية مثل اإلستبداد، 

حيث أن شعار الحركة المركزي كان هو محاربة الفساد واإلستبداد، وهو ما 

جعل الكثير من المواطنين يأخذون المبادرة لنشر فيديوهات تشهر باشكال 

 .الفساد واتساع مناحيه

 والذي يجب  النظر فبراير 11ته حركة تراجع الذي عرفالقيل الكثير عن 

 11ففي عز حركة  األولى تتمثل في عدد التظاهرات،: اليه  من زاويتين

مدينة مغربية بأعداد ال بأس  01فبراير كنا نعاين اإلحتجاجات داخل أكثر من 

بها، والزاوية الثانية تتمثل في حجم تلك التظاهرات؛ وهو تراجع يمكن تفسيره 

 العدل واإلحسان بانسحابها من صفوفها في نهاية شهر دجنبرفي تخلي جماعة 

فبراير من  11 يجب التشديد على انه ال ينبغي التعامل مع حركة. 1122

ينبغي  بل ،زاوية كمية باالحالة على عدد التضاهرات وحجم المشاركين فيها

فأهمية الحركة تكمن في نوعية المطالب  نوعية،التعامل معها من زاوية 

رها على اإلستمرار في فضح بعض التجاوزات والمطالبة بما كانت وإصرا

مارس، رغم  9تطالب به منذ البداية ألنها تعتقد أن كل األهداف النبيلة لخطاب 

أن الحركة كان لها موقف خاص منه قد صودرت من قبل من انيطت بهم 

 .1122تنزيل دستور فاتح يوليوز  مهمة

فبراير مستندين إلى مقياس كمي مرتبط  11إذا كنا نتحدث عن حركة 

بعدد التظاهرات التي تنظم أسبوعيا بالمدن المغربية، أو بحجم المتظاهرين، 

أكيد أننا سنظلم الحركة، ألنها في لحظات معينة شكلت قوة تعبوية أثارت انتباه 

ى مآالتها في حالة العديد من المالحظين والمراقبين الذين كانوا يشددون عل
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قدرتها على توظيف المخزون الهائل  من اإلستياء الشعبي تجاه السياسات 

العمومية المنتهجة وانعكاساتها السلبية على معيش أغلب الفئات االجتماعية بما 

  .في ذلك معيش الطبقة الوسطى

يبدو ان الذين يتحدثون بنوع من الوثوقية عن امكانية التشطيب على 

فبراير أو من يستعجلون لحظة  تأبينها يوجدون خارج السياق،  11حركة 

فبراير اضحت تعتبر رمزا لتكريس ثقافة اإلحتجاج، واصبحت  11فحركة 

سلطة مضادة تضغط على السلطات بهدف ترشيد  قراراتها، فحتى من كانوا 

يخالفونها مواقفها وشعاراتها مثل حزب العدالة والتنمية الذي رفض النزول 

محاربة "لشارع، خاض حملته اإلنتخابية تحت شعار مركزي هو الى ا

 . "اإلستبداد والفساد

هناك شعور بكون القوى التي كانت ضد هذا الربيع هي التي استفادت منه 

ورغم ان البعض  ،من خالل االلتفاف على مطالب المحتجين بالحرية والكرامة

فجن الموضوعية  ،العامة يصر على ادراج الحالة المغربية ضمن الحالة العربية

تقتضي التذكير بان الوضع في المغرب كان مختلفا عن األوضاع في كل من 

تونس ومصر وباقي البلدان العربية، واألمر ال يتعلق بوجود استثناء مغربي 

حتجاجات في بعض كما يشير البعض، ولكن لكون الشروط التي أدت لإل

جودة في المغرب، يجب اإلقرار شروط الموالليست هي نفس  البلدان العربية

بشكل موضوعي أن حجم اإلستبداد في المغرب كان متحكما فيه مقارنة بدول 

أخرى كانت تعرف هيمنة رئيس الدولة على الحزب الحاكم وتحويل ثروات 

للعائلة الحاكمة، كما حدث في حاالت القذافي في  ةخاص يةذلك البلد إلى ملك

ليمن وبن علي في تونس وبشار االسد في ليبيا وعلي عبد هللا صالح في ا

سوريا، باإلضافة إلى محاولة توريث السلطة في انظمة جمهورية كانت تشتغل 

حالة القذافي في ليبيا وعلي عبد هللا صالح في اليمن ك بمنطق ملكي صرف

 . وحسني مبارك في مصر

في الحالة المغربية، فالبلد كانت تشتغل وفق مؤسسات بصرف النظر عن 

كما أن الوضع لم يكن  ،م االنتقادات الموجهة الى طبيعتها وكيفية اشتغالهاحج
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وضعا ثوريا للعديد من األسباب، وحينما نتحدث عن التفاف بعض القوى أو 

فهذا  األحزاب ذات المرجعية المحافظة على المطالب الشعبية بالتغيير،

عن نفسه  يعبر االلتفاف يمكن إرجاع بعض أسبابه إلى كون الربيع العربي لم

عبر عن نفسه من خالل موجة احتجاجات أسقطت  من خالل ثورات وإنما

  .عائالت ولم تسقط أنظمة

األول : بأن للديمقراطية وجهينعندما نتحدث عن اإللتفاف ينبغي التذكير 

إيجابي والثاني سلبي، وإذا كان الكل في العالم العربي يطالب باإلحتكام إلى 

ذه الصناديق هي التي بوأت القوى اإلسالمية مكانة صناديق اإلقتراع، فه

الصدارة في المشهد السياسي، أما اليساريون الذين يعتبرون بأن الديمقراطية 

اختزالها في مجرد االحتكام إلى نتائج صناديق اإلقتراع، ودعوتهم  اليمكن

د وضرورة التشدي ،على الجانب اإلجرائي للديمقراطية بالتالي إلى عدم التركيز

على جانبها القيمي، فهذا الموقف ال يعفيهم من مسؤولية التفاف القوى 

 .المحافظة على األهداف الكبرى لحركات االحتجاج

اجتماعيا في العديد من  اشهد المغرب حراك 1127و 1122بين سنوات 

المدن نعتبره في حزب الديمقراطيين الجدد نتاجا للثقافة االحتجاجية التي 

فبراير، وقد عبر الحزب عن مواقفه الواضحة تجاه هذا  11كرستها حركة 

 19الحراك، فعلى سبيل المثال ورد في بيان المجلس الوطني للحزب بتاريخ 

 :ما يلي  1127أبريل 
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نولي أهمية خاصة للمسألة الدستورية  نحن في حزب الديمقراطيين الجدد

وذلك عبر التشديد على الحاجة إلى ترسيخ اإليديولوجيا الدستورانية أوال 

ثانيا وتثمين التوجه الحداثي لهذا  1122وتحديد وظيفة دستور فاتح يوليوز 

 .الدستور ثالثا

 

نهاءا في معظم الدول العربية مطالبا بالديمقراطية إعندما خرج الشارع 

ماهو : كان التحدي الذي طرح نفسه على الجميع ،لحكم استبدادي عمر لعقود

كان التحدي  ،مضمون هذه الديمقراطية وما هي آليات تصريفها؟  وبتعبير آخر

متمثال في طبيعة النظام السياسي الذي يمكن أن يستجيب لمطالب الشارع 

 .تهوطموحا

كانت أول خطوة هي اإلتفاق على أسلوب لوضع الوثيقة الدستورية 

أسلوب تشكيل  وإذا كان المغرب قد اختار، لتجسيد الديمقراطية المطالب بها

جديد للمملكة وفق  لجنة آستشارية أنيطت بها مهمة صياغة مشروع دستور

لمدنية مقاربة تشاركية استدعت اإلستعانة بمقترحات كل القوى السياسية وا

على استفتاء  حيث عرض مشروع الدستور بعدها ،ذات الصلة بالموضوع

فجن تونس التي شهدت أولى فصول ربيع ، 1122بتاريخ فاتح يوليوز 

، أما في مصر، اإلحتجاجات اختارت انتخاب مجلس تأسيسي لوضع الدستور

- II – 

 في المسألة الدستورية

 الدستورانية في الحاجة إلى ترسيخ اإليديولوجيا – 0
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مشروع  فقد اعتمد أسلوب تشكيل لجنة تأسيسية أوكلت إليها مهمة صياغة

وقد أعيد تشكيل هذه اللجنة أكثر من مرة وظلت عرضة للطعن ، ستورالد

 .والنقد

ففي المغرب رفضت ، لقد ووجهت هذه الخطوة بالعديد من اإلعتراضات

فبراير تشكيل لجنة استشارية لتعديل الدستور وطالبت بضرورة  11حركة 

مرحلة  انتخاب هيئة تأسيسية كأسلوب لإلنتقال من مرحلة الدستور الممنوح إلى

من فقهاء القانون الدستوري اعتبروا أن  اغير أن كثير، الدستور الديمقراطي

بل إن ، الهيئة التأسيسية ليست هي األسلوب الوحيد لوضع الدستور الديمقراطي

ين من اعتبر أن مطلب انتخاب الهيئة التأسيسية خاصة من قبل يمن السياس

عتبار أن اللجوء إلى هذا جب راديكالي محكوم بمنطق المزايدةقوى اليسار ال

المحافظة  ىاألسلوب في ظل موازين القوى القائمة التي تميل لصالح القو

 .حاصلة على شرعية دستورية "راطيةردة ديمق"ستفضي إلى 

وإذا استثنينا تونس التي اعتمدت أسلوب انتخاب المجلس التأسيسي وفق 

ممثلين في حزب حركة توازنات دقيقة بين ما يسمى باإلسالميين المعتدلين 

النهضة والعلمانيين المعتدلين مجسدين في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 

 ،فجن نفس اإلنتقادات وجهت لألسلوب الذي اعتمد في مصر، وحزب التكثل

حزب : حيث وجهت اتهامات لحركة اإلخوان المسلمين وذراعها السياسي 

بالرغبة في الهيمنة على تشكيلتها سواء في صيغتها األولى أو " الحرية والعدالة

وبصرف النظر عن األسلوب الذي اعتمد في صياغة   ،في صيغتها الثانية

ا ختالف في تقييم فجن التباينات في المواقف كان وراءها  ، الوثيقة الدستورية

فبراير في المغرب ما فتئت تؤكد أن  11فحركة  ،مضامين هذه الوثيقة

الدستور الجديد لم يحدث أية قطيعة مع نظام الملكية التنفيذية وبالتالي ال يمكن 

، أما في تونس و مصر، اعتباره بأي حال من األحوال دستورا ديمقراطيا

قة الدستورية من قيود على الحقوق فهناك تخوفات مما يمكن أن تتضمنه الوثي

" مدنية "كما أن هناك تخوفات حول ، األساسية والحريات الفردية والعامة
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الدولة  في خضم هيمنة قوى دينية على المشهد السياسي وعلى مراكز اتخاد 

 .القرار قبل االنقالب عليها من قبل الجيش

ل لتصريفها في سياق المطالبة بالديمقراطية والجدل حول أفضل السب

العربية عمق أزمتها ومحدودية ثقتها في " الدستورانية"أظهرت ، دستوريا

 : أمرين أساسيينوقد تجلى ذالك في ، صناديق اإل قتراع 

خاصة في مصر بارتفاع أصوات مطالبة بوضع وثيقة  األمر األولارتبط 

على  مبادئ ما فوق دستورية تتضمن الخيارات الكبرى للدولة في اتجاه الحفاظ

علمانيتها وضمان حقوق األفراد والجماعات بعيدا عن توجهات األغلبية 

وبالتالي ووفق وثيقة ، تكريسا للتعددية السياسية وحفاظا على التنوع المجتمعي

تصبح كل هيئة تأسيسية سواء أنيطت بها مهمة وضع  ،المبادئ فوق الدستورية

 .لك المبادئ دستور أو اقتراح مشروع دستور ملزمة بعدم تجاوز ت

إن الذين طالبوا بوضع وثيقة مبادئ فوق دستورية يعتبرون بأن الحركة 

الدستورانية التي شهدتها أوروبا وأفضت إلى قيام أنظمة ديمقراطية كانت 

دساتيرها مقيدة باحترام مبادئ القانون الطبيعي في البداية وباحترام الحقوق 

و ما دام أنه في  ،اة بعد ذالكالفردية المؤسسة على مبدئي الحرية والمساو

المجتمعات العربية واإلسالمية ال زالت الحقوق الطبيعية أو الحقوق الفردية 

كان  ،تصطدم بقراءات معينة ألحكام في اإلسالم مما يجعلها عرضة لإلنتهاك

من الضروري حماية هذه الحقوق في الوثيقة الدستورية حتى ولو كانت 

 . لتأسيسية مناهضة لهااألغلبية المكونة للهيئات ا

بممارسة ضغط على رئيس دولة منتخب لإلنفصال  األمر الثانييتعلق 

عن حزبه السياسي ليصبح بدون انتماء سياسي كما حدث في حالة محمد 

فمعلوم أن هذا األخير هو من قيادات جماعة اإلخوان المسلمين وهو ، مرسي

وقد رشحته ، دالةرئيس ذراعها السياسي المتمثل في حزب الحرية والع

الجماعة إلنتخابات الرئاسة كما أنه خاض الحملة اإلنتخابية ببرنامج انتخابي 

وكان الفتا لإلنتباه أن بعض القوى التي ، هو برنامج الحزب الذي يرأسه
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يناير اشترطت لتأييد مرسي والتصويت لصالحه أن  10شاركت في ثورة 

ا اإلشتراط يطرح العديد من ومثل هذ، يتخلى بعد فوزه عن انتمائه الحزبي

اإلشكاالت منها أساسا إشكال تمثل الديمقراطية التمثيلية من قبل العديد من 

 .القوى السياسية

العربية " الدستورانية"إن األمرين المشار إليهما أنفا يبرزان عمق أزمة 

مع واجب التذكير أن الدستورانية في الغرب ركزت في تأسيسها للديمقراطية 

مستوى المجتمع الذي يتأسس على مبدأ التوافق الذي يضمن : ويين على مست

ومستوى  موخياراته معن توجهاته حقوق األفراد والجماعات بصرف النظر

السلطة الذي يتأسس على مبدأ التمثيل من خالل نظام اإلقتراع وهو بكل تأكيد 

 .تمثيل ذو طبيعة سياسية 

السياسية حول مضامين الوثيقة إن الخالف الذي ما فتئ يحتدم بين القوى 

الدستورية وطبيعة النظام السياسي الذي يراد تأسيسه يبرز بشكل ملموس 

منطق الهيمنة الذي يحكم توجهات بعض القوى السياسية التي تستقوي 

باألغلبية لفرض مشروع مجتمعي شمولي عوض اإللتزام بتطبيق برنامج 

سيواقتصادية لمختلف سياسي ينصب أساسا على النهوض باألوضاع السو

 .شرائح المجتمع

في تدبير السلطة السياسية بشكل ديمقراطي تكون الحاجة ماسة إلى ثنائية 

تحالفات  ،إضافة إلى صناديق اإلقتراع ،األغلبية والمعارضة ترسم حدودهما

تنسجها القوى المتنافسة خاصة عندما يتعلق األمر بالدول التي تعتمد منظومة 

وفي مجتمع يسوده التنوع يشكل استحضار ثنائية األكثرية ، التعددية الحزبية

لذالك يكون لزاما على السلطة ، ألقلية خطرا على ممارسة اإلختالفوا

وليس  تدبير اإلختالفالسياسية الحاكمة في إطار ديمقراطي أن تعمل على 

نجحت الدستورانية الغربية في تأمين  ،وفي إطار هذا التصور، القضاء عليه

قراطية بما يفيد على مستوى السلطة تأمين حكم األغلبية الذي تفرزه الديم

صناديق اإلقتراع وبما تفيد على مستوى المجتمع تأمينا إلحترام ممارسة  

 .اإلختالف
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في الغرب كانت وراء صياغة الدساتير حركة دستورانية أصلت للحكم 

دة حركة هل ساهم ربيع اإلحتجاجات في وال: وهنا نتساءل ، الديمقراطي

دستورانية عربية ؟ هناك من يرى ذالك باعتبار أن العديد من الدول العربية 

، لكننا نعتقد بأن ذالك ال يكفي. انخرطت في إعداد دساتير تريدها ديمقراطية

فالدستورانية العربية قد تبدأ في التشكل عندما يحدث تمييز واضح بين مبدأ 

لكن لحد ، يل الذي يحكم السلطة السياسيةالتوافق الذي يحكم المجتمع ومبدأ التمث

فبعض القوى تسعى إلى إفراغ مبدأ التمثيل من بعده ، اآلن ال شيء يفيد ذالك

" المجتمع"تحويل وبالتالي تعمل على ، إثنيةالسياسي لتشحنه بحمولة دينية أو 

 ."جماعة"إلى 

 
للعديد من المطالب التي كانت ترفعها  2011مارس  9استجاب خطاب 

فهو خطاب ال يمكن اعتباره مجرد دعوة . القوى السياسية والنقابية والشبابية

 من خالل دستور جديد بل رسم مالمح مشروع 2992شتنبر  21لتعديل دستور 

 وهذه المبادئ هي استجابة ،السبعة التي على ضوئها ستتم صياغت ئالمباد

مطلب دسترة األمازيغية و مطلب  اقامة نظام سياسي ك للعديد من المطالب

فصل السلط، ومطلب انبثاق الحكومة عن انتخابات حرة  مرتكز على مبدأ

ومطلب تحويل القضاء الى سلطة  . ونزيهة، وممثلة ألغلبية برلمانية واضحة

مستقلة، وتعزيز صالحيات السلطة التشريعية، سواء بتوسيع مجال القانون، أو 

وهو ما نص عليه الخطاب  نظر في صالحيات مجلس المستشارين،إعادة ال

الملكي بمنح االولوية لمجلس النواب فيما يتعلق بالتشريع ومراقبة السياسة 

إضافة إلى دسترة الجهوية، وتوصيات اإلنصاف والمصالحة ومنح . العامة

 .ضمانات للمواطنين المغاربة على مستوى حقوق اإلنسان

توجهات دستور جديد، يؤسس لممارسة  1122مارس  9يحدد خطاب 

اصدار دستور ديمقراطي،  هناك مطالب تدعو إلى فقد كانت. سياسية جديدة

 8100وظيفة دستور فاتح يوليوز   - 8
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ومن خصائص أي دستور ديمقراطي إقرار مبدأ الفصل السلطات، وإقرار مبدأ 

نحن إذن أمام مرحلة جديدة إذا استثمرت بشكل جيد من شأنها أن .ُسمو القانون

وإقامة نظام يستطيع بالفعل أن . ير من الممارسات السابقةتحدث قطيعة مع الكث

يوفق بين الملكية والديمقراطية، بمعنى آخر، االنتقال من ملكية تنفيذية كما 

إلى ملكية متوازنة يكون فيها  1111تحدث عنها الملك محمد السادس في 

برلمانية اقتسام السلطة بين المؤسسة الملكية وحكومة تمثيلية منبثقة عن أغلبية 

 .تفرزها انتخابات شفافة و حرة و نزيهة

أسلوبا جديدا للتعاطي مع مطالب المغاربة،  1122مارس  9يشكل خطاب 

فقد كان االشكال في السابق عوض االستجابة للمطالب السياسية كانت تتم 

أن المطالب التي . اإلحالة على إصالحات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية

مطالب : الشعب المغربي كانت دائما تنقسم إلى قسمينعبرت عنها فئات 

اجتماعية واقتصادية تتعلق بتحسين مستوى عيش المواطن، وأخرى ذات 

طبيعة سياسية، تنصب على إعطاء مصداقية للمؤسسات الدستورية، وتوسيع 

أن ما ورد في الخطاب من مباديء وتوجيهات يتضمن . الحريات والمشاركة

ياسية، بامكانها أن تحقق مصالحة تاريخية بين استجابة للمطالب الس

ألن ما قاله الملك . الديمقراطية من جهة والمؤسسة الملكية من جهة أخرى

يضع حدا لما يسمى الملكية التنفيذية، دون أن يصل ذلك إلى ملكية برلمانية، 

التي يحتاج تحقيقها المرور عبر مرحلة انتقالية، خاصة وأن دعائم الملكية 

 .انية غير متوفرةالبرلم

أن الخطاب الملكي كان واضحا، بحيث تحدث عن ضرورة اعتماد نظام 

تحدث عن ضرورة دسترة ضمانات ممارسة الحقوق و  ديمقراطي ، كما

 و قد أبدى البعض تخوفاته من أن يفرغ الخطاب الملكي من محتواه ,الحريات

ان هذا التخوف و أال يجد ترجمته الفعلية في مشروع الدستور الجديد، غير 

كان مبالغا فيه، باعتبار أن تلك التخوفات لم تكن مستندة الى فهم عميق 

لمضامين ذلك الخطاب الذي ظل في عمقه مرتبطا بالنظرية الدستورية 

كما أن هذه التخوفات لم تأخذ بعين االعتبار . للجمهورية الخامسة في فرنسا
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بااللتفاف على التوجهات التي اللذين ال يسمحان  السياقين المحلي و االقليمي

 .تضمنها الخطاب

هناك من اعترض على تعيين لجنة لتعديل الدستور وطلب بانتخاب 

مجلس تأسيسي، غير أن هذا ال يطرح أي إشكال على هذا المستوى، لم تكن 

يعرض على الشعب في   مهمتها وضع دستور بل وضع مشروع دستور فقط

ستوري متفقون على أن هناك طريقتين وفقهاء القانون الد. استفتاء شعبي

األولى عبر مجلس تأسيسي يقوم الشعب بانتخابه، : لوضع الدستور الديمقراطي

وضع دستور للبالد وليس وضع مشروع  أصلية، مهمته ويسمى سلطة تأسيسية

وهناك طريقة ثانية وهي أن تقوم هيئة بوضع مشروع دستور . دستور

 .فض أو يقبلويعرض على االستفتاء الشعبي، لير

إن الدستور الجديد يقطع مع التصور العام الذي استندت إليه الدساتير 

السابقة في المغرب، على مستوى فلسفة الحكم المعتمدة، ذلك أن هذه األخيرة 

تفيد أن الملك هو مصدر المشروعية  سياسية للحكم كانت تتأسس على فلسفة

لملكية هي التي توجد فوق للحكومة، والبرلمان، والقضاء، وبأن المؤسسة ا

الدستور، إضافة إلى أن هذه فلسفة السياسية كانت تعتمد مبدأ سمو المؤسسة 

كما كان الملك ُيعتبر هو الممثل األسمى ."الملكية، بدل مبدأ سمو الدستور

 ."لألمة، في حين أن البرلمانيين يحضون بتمثلية أدنى من تمثيلة الملك لألمة

العديد من الحقوق والحريات للمغاربة، ويكرس  أن الدستور الجديد يمنح

مفهوم المواطنة، وهذا شيء إيجابي، كما أنه يسعى إلى بناء نظام حكم مؤسس 

على مبدأ فصل السلطات، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، حسب ما ورد 

 ."في الفصل األول من الباب األول من الدستور الجديد

وضوحا مقارنة مع صالحيات  إن صالحيات الملك أصبحت أكثر

واضحا لصالحيات   كما أن هناك تحديدا. المؤسسة الملكية في الدساتير السابقة

الحكومة ورئيسها، وتوسيعا لمجال القانون، إضافة إلى تمتيع القضاء بصفة 

 .السلطة التي تتمتع بكامل االستقاللية
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 ب؟هل الدستور الجديد يؤسس لنظام الملكية البرلمانية بالمغر

إذا كانت الملكية البرلمانية في المفهوم التقليدي تفيد بأن الملك يسود وال 

ولكن . يحكم فهذا الدستور ال يتأسس على هذا المبدأ ألن الملك يسود ويحكم

هناك مستوى آخر ينبغي أن نتعاطى فيه مع الدستور باعتباره يؤسس للحقوق 

لمواطنين، ويتحدث بشكل األساسية والحريات، ويمنح الكثير من الضمانات ل

 .واضح عن المواطنة بحقوقها وواجباتها

الى تفعيل شروط انبثاق ما يسمى بدعائم النظام   يطمح  الدستور الجديد

في   وعندما نتحدث عن دعائم النظام الديمقراطي فهي تتمثل أوال. الديمقراطي

 وجود أحزاب سياسية تقوم بوظيفة التأطير وتمثيل المواطنين وتكريس

المقتضيات الدستورية الجديدة تسير في هذا االتجاه،  و الديمقراطية داخلها

، إضافة إلى  تدفع األحزاب إلى اعتماد آليات ديمقراطية لتسيير أنشطتها حيث

وجود مجتمع مدني  في  ثانيا و تتجسد ,تمثيليثها للمواطنين، وتكوينهم سياسيا

القرار، وكذلك في التشاور حول حيث يتم تحديد أدواره في المشاركة في اتخاذ 

و قد خصص الدستور  .السياسات العمومية، خاصة على المستوى المحلي

الجديد الكثير من المقتضيات التي تتحدث عن المجتمع المدني وضرورة 

السياسات العمومية، وتفعليها، وتنفيذها، وتقييمها، إضافة   إشراكها في تحديد

لس الشباب والعمل الجمعوي الذي مج إلى إحداث مجلس استشاري، وهو

أنيطت به مهمة دفع المواطنين للمشاركة في الحياة الوطنية من خالل روح 

  .المواطنة المسؤولة

في تأمين شروط االنتقال  1122تتحدد رهانات دستور فاتح يوليوز 

الديمقراطي، سواء تعلق األمر باضفاء المصداقية على األحزاب السياسية و 

لتعددية سياسية حقيقية أو تعلق األمر بتقوية دور المجتمع جعلها مجسدة 

المدني، الذي تنبثق منه الكتلة الناخبة تمنح المشروعية الشعبية لمدبري الشأن 

 .العام
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ال ينبغي التعاطي معه باعتباره دستور  1122ان دستور فاتح يوليوز 

نتقال المرحلة الديمقراطية بل باعتباره الدستور الذي يؤطر مرحلة اال

 .الديمقراطي

 

بتغليب  1122تتسم الملكية الثانية التي يؤطرها دستور فاتح يوليوز 

ويعبر هذا التغليب للمرجعية الحديثة  ،المرجعية الحديثة على المرجعية التقليدية

 :عن نفسه من خالل مجموعة من المظاهر سنشير الى أربعة منها

، في تحديد مصدر مشروعية التمثيل الديمقراطي المظهر االوليتجلى 

كانت  2921فمعلوم أن الدساتير التي أطرت الملكية االولى باستثناء دستور 

تمثيلية دنيا تعود لممثلي االمة في البرلمان  ؛تؤسس لصنفين من التمثيلية

دساتير  من 29وتمثيلية عليا ترتبط بالملك الذي كان يعتبر حسب الفصل 

تبار مع التذكير بان اع، الممثل االسمى لألمة 2992و 2991و 2971و 2971

 2921من دستور  29في الفصل ا كن متضمنيالملك ممثال أسمى لألمة لم 

 .2971ابتداء من دستور  انما اضيفو

ان تكريس صنفين من التمثيلية كان يفيد االعالء من التمثيلية المرتكزة 

دية انطالقا من المشروعية الدينية والمشروعية التاريخية على المرجعية التقلي

حذف المقتضى  1122دستور فاتح يوليوز ، غير أن الدستور الجديد، للملك

على اعتبار الملك  21حيث ينص الفصل  ،الذي يعتبر الملك ممثال أسمى لألمة

 .رئيسا للدولة وممثلها االسمى ورمز وحدة االمة

:  حدا لثنائية التمثيلية وذلك عبر مدخلين 1122يضع دستور فاتح يوليوز 

يتعلق المدخل األول بالتنصيص الدستوري على كون الملك ليس ممثال أسمى 

ويرتبط المدخل الثاني بما ورد في الفصل ، لألمة و انما هو ممثل أسمى للدولة

 8100 تثمين التوجه الحداثي لدستور -3
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السيادة لألمة تمارسها مباشرة باالستفتاء وبصفة "الثاني من الدستور على كون 

تختار االمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة ( و)ير مباشرة بواسطة ممثليها غ

وتأكيدا لهذا المقتضى تنص الفقرة االولى ، "باالقتراع الحر والنزيه والمنتظم

االنتخابات الحرة والنزيهة "من الفصل الحادي  عشر من الدستور على أن 

 ".والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي

في تحويل القضاء الى سلطة مستقلة عن السلطتين  المظهر الثانيتجسد ي

لم تتحدث الدساتير الخمسة المؤطرة للملكية االولى عن ، التشريعية والتنفيذية

بل كان يندرج في وظائف االمامة العظمى أو  ،القضاء باعتباره سلطة مستقلة

وظائف امارة المؤمنين كما كان يشدد على ذلك الملك الحسن الثاني والملك 

وهو أمر كان يعود بنا ، 1122محمد السادس قبل اعتماد دستور فاتح يوليوز 

حول " روح القوانين"الى مرحلة ما قبل صياغة نظرية مونتسكيو في كتابه 

فمعلوم أن جون لوك الذي كان أول من تحدث عن مبدأ ، طاتمبدأ فصل السل

في اطار  وانما كان يدرجه ،فصل السلطات لم يكن يعتبر القضاء سلطة مستقلة

عليه يكون دستور و، التي كان يسميها بسلطة التاج صالحيات سلطة الملك 

قد قطع الى حد كبير مع تصور جون لوك وانخرط في  1122فاتح يوليوز

الى  217من الفصل )تسكيو وذلك بتخصيص الباب السابع منه منطق مون

 .للحديث عن القضاء كسلطة مستقلة( 217الفصل 

في الفصل بين صالحيات الملك كأمير للمؤمنين  المظهر الثالثيتمثل 

طار الدساتير الخمسة المؤطرة للملكية إففي ، الحيات الملك كرئيس للدولةوص

فمن حيث التعبير ، بين تلك الصالحيات االولى لم تكن هناك حدود فاصلة

 ،من تلك الدساتير يعتبر دستورا داخل الدستور 29كان الفصل ، الدستوري

ولم يقم أي حدود في مقتضياته بين المنزالت الثالث للملك كأمير للمؤمنين 

ومن حيث الممارسة فقد جسد الملك ، أوال وكحكم ثانيا وكرئيس للدولة ثالثا

عندما خاطب الفريق البرلماني لالتحاد االشتراكي سنة  الحسن الثاني ذلك

 اغداة االعالن عن عزمهم االنسحاب من البرلمان بوصفه أمير 2972

للمؤمنين واعتبر خروجهم من المؤسسة البرلمانية بمثابة خروج عن 
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قد فصل على مستوى فأما الدستور الجديد المؤطر للملكية الثانية ، "الجماعة"

ات الملك كأمير للمؤمنين المتضمنة في فصله الواحد النص بين صالحي

واألربعين  وبين صالحيات الملك كرئيس للدولة المتضمنة في فصله الثاني 

 .واألربعين

ان أهمية المظهر الثالث والمتمثل في التمييز بين الصالحيات الدينية 

على للملك وصالحياته السياسية تنبع من كونه ينحاز الى المرجعية الحديثة 

الملك "حساب المرجعية التقليدية و ذلك باالنتقال من مرحلة  كان يعتبر فيها 

الى مرحلة أصبح يعتبر فيها  ،وهو المبدأ الناظم للملكية االولى" فوق الدستور

ودليل  ،وهو المبدأ الذي تتأسس عليه الملكية الثانية ،"الملك خاضعا للدستور"

بامارة المؤمنين أصبحت صالحيات ذلك أن الصالحيات الدينية المتعلقة 

 .من الدستور 22حصرية بمقتضى الفصل 

بالتكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك  المظهر الرابعيتصل 

يونيو  27المواطن كما شدد على ذلك خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 

وقد تجلى ذلك من خالل التخلي عن اعتبار الملك شخصا مقدسا كما ، 1122

فقد نقل عن ، من الدساتير الخمسة المؤطرة للملكية األولى 11في الفصل  ورد

وهو ما وجد ترجمته في دستور ، الملك قوله بأن القداسة هلل وانه مجرد مواطن

أن  22المؤطر للملكية الثانية حيث ورد في فصله  1122فاتح يوليوز 

 ".وللملك واجب التوقير واالحترام، شخص الملك ال تنتهك حرمته"
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نعتبر نحن في حزب الديمقراطيين الجدد أن النموذج التنموي القائم ال 

اقتصادية -يساهم إال في إعادة اإلنتاج اإلجتماعي عبر مأزق السياسية السوسيو

أوال، ونعتبر أن النموذج التنموي البديل ينبغي أن يتأسس على شرط أساسي 

إستحضار الشرط السياسي المتمثل في تغليب الديمقراطية ثانيا، ويقترح  هو

 .برنامجنا السياسي أساسيات هذا النموذج ثالثا

 

قصاء االجتماعي كانت شكال اإلأن الرغبة في محاربة الهشاشة وإ

 لى الحكم سنةإحاضرة في سياسات الدولة منذ وصول الملك محمد السادس 

2999. 

 :بمرحلتين اقتصادية كسياسة عمومية -وسيوصياغة السياسة الس مرت

 ،2115ومايو  1999يوليوز  في الفترة الزمنية بين ولىالمرحلة األتحدد ت

لى الحصول على تشخيص إكانت السلطات العمومية تسعى  ،في هذه المرحلة

قصاء مجال محاربة الهشاشة واإل خاصة في ،مغربفي الللوضعية العامة 

سباب التي كانت في األ لى حد بعيدإولعل هذا السعي تحكم  .االجتماعي والفقر

صص الفصل الثالث منه لتثمين الذي خُ '' الخمسينية''تقرير  نجازإوراء 

لى جوانب الخلل التي اعترت السياسات االجتماعية إمتطرقا  ،البشريمكان اإل

كان هناك حديث عن  ،وفي هذا الفصل. التي اعتمدها المغرب منذ االستقالل

- III – 

 في النموذج التنموي

 إقتصادية-مأزق السياسة السوسيو: واقع النموذج القائم – 0
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خر أحيث تم تسجيل االهتمام المت ،قصاء االجتماعيسياسات محاربة الفقر واإل

ن أفلقد كانت الدولة تعتبر . "التصور المعتمد ألى خطإشارة بمحاربة الفقر واإل

نه جف ،وتبعا لذلك .التطور االقتصادي هو الوسيلة المثلى للقضاء على الفقر

ن أجل بلوغ الهدف المتوخى، والحال أيكفي اعتماد سياسات ناجعة للنمو من 

ن السياسات االجتماعية أيرة التي كانت منتظرة، كما ثمو لم يسر بالوالن

ن إقصاء بشكل فعلي، بل ف من ظواهر الفقر واإلالتصحيحية لم تستطع التخفي

قصاء صارا يهمان فئات جديدة عانت من البطالة المتزايدة والتكدس الفقر واإل

 .(131:ص)" في المناطق الهامشية للمدن

فقد حدد تقرير الخمسينية مكامن الخلل التي عانت منها  ،لى ذلكإضافة إ

ضعف التنسيق : "صالح الفقراء فيالسياسات االجتماعية والسياسات المعتمدة ل

ما بينها ومحدودية اندماجها في الزمان والمكان واتسامها بتعدد المتدخلين  في

فضال  ،هداف والنتائج وغياب التناسقوتشتت الموارد وحصول تعثرات بين األ

حيان       لالستعمال غير المتضامن للتجهيزات عن االتجاه في بعض األ

 .(132: ص)" وعدم كفاية مشاركة الساكنةوغياب تضافر الوسائل 

 2115مايو  18في  أفي الفترة الزمنية التي تبد المرحلة الثانيةتتحدد 

علن الملك محمد السادس عن انطالق أ ،ففي هذا التاريخ .والزالت مستمرة

سس على أن تكون مبادرة تتأرادها أوالتي  ،"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

 أيةت بأساليب التي كانت معتمدة في السابق ولم تتقطع مع األساليب جديدة أ

ترتكز عليهما المبادرة الوطنية  ينأمبد 2115ماي  18وقد حدد خطاب  .نتيجة

 :للتنمية البشرية

لى اعتماد مقاربة إ، حيث دعا الملك ''التشاركية"ـب ولاأل أالمبديتعلق 

 .تشاركية بين السلطات المحلية والمجتمع المدني

ولويات بشكل واضح على مستوى عدد في تحديد األ الثاني أالمبدويتمثل 

سبقية على صعيد ن تحظى باألأحياء المدن والجماعات القروية التي ينبغي أ

 .قصاء االجتماعيمحاربة الهشاشة واإل
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المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبادرة " تقرير الخمسينية"لقد اعتبر 

د ثالثية مع السياسات العامة لمحاربة الفقر التي تم بعاأتمثل قطيعة ذات ''

على مستوى في أرادة سياسية على جقطيعة معلنة ب :اعتمادها منذ االستقالل

فضل للتدخالت في أحسن واندماج أقطيعة متمحورة حول استهداف  ...الدولة

 .(132:ص)".....ساليب التمويلأقطيعة في .. .الزمان والمكان

صبحت هي محور السياسة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي إ

 :وليةأربعة برامج أولى اقتصادية قد حددت في مرحلتها األ-السوسيو

جماعة  361برنامج محاربة الفقر في المجال القروي باستهداف :  والأ 

 .كثر فقراقروية من بين الجماعات األ

ماعي في المجال الحضري تاالجقصاء برنامج محاربة اإل : ثانيا 

 .في المدن الكبرى حظوةقل حياء األحيا حضريا من بين األ 251باستهداف 

لف شخص ممن أبرنامج محاربة التهميش باستهداف خمسين :  ثالثا

شخاص المتكفل بهم على صعيد لى األإضافة إ ،يعانون من الهشاشة القصوى

 :الفئات التالية لىإو الجمعوية المنتمين أالهيئات العمومية 

 .طفال الشوارعأوى وأشباب بدون م -

 .طفال المتخلى عنهماأل -

 .النساء في وضعية هشاشة قصوى -

 .المتسولون والمتشردون -

 .سجناء سابقون بدون موارد -

 .المعاقون بدون موارد -

 .وىأالمختلون عقليا بدون م -

 .شخاص المسنون المحتاجوناأل -

وهو برنامج وطني يروم دعم العمليات ذات  ،فقيرنامج األبال:  رابعا

ثير المباشر على التنمية البشرية في كافة الجماعات القروية أالوقع الكبير والت
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طار إو البرنامج الثاني في أول والحضرية غير المستهدفة من البرنامج األ

وذلك باقتراح مجموعة من المشاريع على صعيد العماالت  ،ولىالمرحلة األ

 .مواالقالي

بذلت السلطات العمومية جهودا كبيرة للتعريف بمختلف جوانب السياسة 

اقتصادية المنتهجة من أجل محاربة الفقر واإلقصاء االجتماعي -السوسيو

 .ثالثة جوانب أساسيةعلى  وقد انصب التعريف. والهشاشة

بمختلف األوراش التي انطلقت في إطار المبادرة  الجانب األوليرتبط 

وقد سخرت السلطات . 1110 والوطنية للتنمية البشرية المعلن عنها في ماي

العمومية مختلف وسائل اإلعالم الرسمي التابعة لها من قنوات تلفزيونية 

 .ومحطات إذاعية وصحف

خامس مؤسسة محمد ال''بمختلف إسهامات وأنشطة  الجانب الثانييتعلق 

والتي حددت مجاالت تدخلها  2999، التي كانت قد أحدثت سنة ''للتضامن

 :في اآلتي 1117و 1112كأولويات في برامج عملها بين 

المساهمة في تحسين الخدمات االجتماعية بالوسط القروي، كتزويد  -

 .الدواوير بالماء الشروب ومحو األمية والتربية وولوج العالج الصحي

ية للساكنة في وضعية هشة، جراء آفة الفقر، كاألطفال مين الحماأت -

 .المتخلى عنهم واليتامى والنساء الوحيدات والعجزة

. تقرير الخمسينية)تحسين ظروف عيش السكان ذوي الدخل الضعيف،  -

 (.212-211: ص

وتهدف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، كما جاء في قانونها األساسي، 

الفقر والتهميش االجتماعي والعمل بجميع الوسائل محاربة كل أشكال "إلى 

وخاصة عن طريق التضامن من أجل تقديم المساعدة لألشخاص المعوزين أو 

 ".لمن هم في وضعية اجتماعية هشة
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في مخططات وزارة اإلسكان، خاصة على مستوى  الجانب الثالثيتجلى 

 .دعم السكن االجتماعي والقضاء على مدن الصفيح

لطات العمومية كانت حريصة على التعريف بسياستها ورغم أن الس

إال أنها صادفت صعوبات عديدة إلضفاء المصداقية على  ،اقتصادية-السوسيو

أوراشها لدى الرأي العام، خاصة أن عدد األوراش المعلن عنها لم يكن في 

وازدادت هذه الصعوبات بتوالي  ،مستوى النتائج المباشرة المحصل عليها

عن منظمات دولية، خاصة تقارير برنامج األمم المتحدة للتنمية  صدور تقارير

المتعلقة بتصنيف الدول على مستوى مؤشرات التنمية البشرية، حيث ما فتئت 

تشير هذه التقارير إلى المراتب المتأخرة التي يحتلها المغرب على الصعيد 

-والدولي، بل إن بعض التقارير بدأت تحذر من تفاقم الوضعية السوسي

اقتصادية في المغرب، مما يمكن أن تترتب عليه اضطرابات اجتماعية في 

 .المستقبل

لرد على التقارير ا لقد وجدت السلطات العمومية نفسها، من أجل

اقتصادية -الصادرة عن المنظمات الدولية حول األوضاع السوسيو" المتشائمة''

 :ثالثة أساليبفي المغرب، ملزمة  بانتهاج  

في التشكيك في صدقية تلك التقارير، وبالتالي  األسلوب األوليتسجد   -

في حقيقة الرتبة التي يحتلها المغرب بين الدول على صعيد مؤشرات التنمية 

البشرية استنادا إلى كون الحكومة المغربية تزود المنظمات ذات االختصاص 

عطيات بمعطيات إحصائية دقيقة، في حين نقدم كثير من دول العالم الثالث م

 .إحصائية مغلوطة

في تبرير عدم تحقيق نتائج ملموسة تنعكس  األسلوب الثانييتمثل  - 

السلبية  اقتصادية بحجم االنتظارات واآلثار-إيجابا على األوضاع السوسيو

 .2999العميقة للسياسات االجتماعية المنتهجة قبل سنة 
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ن عنها من في توضيح سياقات األوراش المعل األسلوب الثالثيتجلى  - 

فهذه األوراش هي من أجل . أجل محاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي

ر، بل ، وبالتالي فجن نتائجها لن تظهر بشكل مباش''بنيوية''القيام بجصالحات 

تبخيس الجهود التي تبذل في هذا اإلطار  أتحتاج بعض الوقت، ومن الخط

 (.1117يوليوز  11خطاب العرش بتاريخ )

 

نعتبر نحن في حزب الديمقرطيين الجدد أن النموذج التنموي هو أساسا 

منظومة متكاملة من التدابير واإلجراءات واآلليات متعددة األبعاد تروم تحسين 

اقتصادية للمواطنين، فعندما نتحدث عن النموذج التنموي -األوضاع السوسيو

جعتباره منظومة متكاملة، فجننا نقصد بذلك تفاعل السياسات العمومية ب

بجستحضار خاصيتي التنسيق واإللتقائية فيما بينها، وعندما نشير إلى كون هذه 

المنظومة متعددة األبعاد، فنقصد إستحضار البعد اإلقتصادي والبعد اإلجتماعي 

 .والبعد الثقافي في صياغة هذا النموذج

ب الديمقراطيين الجدد أن النموذج التنموي الجديد ينبغي أن نعتقد في حز

يتأسس على شرط سياسي يتمثل في تفعيل أنماط الديمقراطية كما أقرها دستور 

 ، فما هي هذه األنماط؟ 1122فاتح يوليوز 

يعتمد الدستور المغربي الجديد الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح 

يتمثل أولها في الديمقراطية  ؛مقراطياتأربعة أنواع من الدي 1122يوليوز

التمثيلية ويتجلى ثانيها في الديمقراطية شبه المباشرة ويتجسد ثالثها في 

 .الديمقراطية المواطنة ويرتبط رابعها بالديمقراطية التشاركية

تتمثل الديمقراطية التمثيلية في قيام الناخبين باختيار من يمثلهم في 

نت هذه المؤسسات ذات طابع وطني أو ذات طابع المؤسسات المنتخبة سواء كا

 تغليب الديمقراطية:  الشرط السياسي للنموذج البديل – 8
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وتلعب االحزاب السياسية والمركزيات النقابية دورا أساسيا في اضفاء ، محلي

معنى على هذه الديمقراطية من خالل تقديم مرشحيها لتمثيل المواطنين سواء 

كانت هذه التمثيلية ذات طبيعة  سياسية تعبر عن نفسها من خالل االحزاب 

مهنية تعبر عن نفسها من خالل المركزيات -أو ذات طبيعة سوسيو السياسية

خصص الدستور الجديد الفصل  ،ولتقوية دعامات الديمقراطية التمثيلية، النقابية

كل لها أدوارا تتحدد أساسا في  السابع منه لألحزاب السياسية بحيث أو

هم في اضافة الى تمثيل ،المساهمة في تكوين المواطنين وتأطيرهم سياسيا

 وقد، كما خصص الفصل الثامن منه للمركزيات النقابية، المؤسسات المنتخبة

حزاب السياسية والمركزيات النقابية نص الدستور على ضرورة اعتماد األ

ولتالفي اخضاع دعامات ، المبادئ الديمقراطية على صعيد تنظيمها وتسييرها

فقد نص الفصل التاسع من  ،لهيمنة السلطة التنفيذية الديمقراطية التمثيلية

حل االحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو "الدستور على عدم امكانية 

 ".توقيفها من لدن السلطات العمومية اال بمقتضى مقرر قضائي

الدستور الجديد والتي تفيد في تتجلى الديمقراطية شبه المباشرة المعتمدة 

االلية : شريعية في ثالث الياتالرجوع الى الشعب واشراكه في المبادرة الت

حيث يرجع الى الشعب من أجل أخذ رأيه في بعض  ،االولى مرتبطة باالستفتاء

للملك "حيث يشير الى أن  ،271القضايا من قبيل ما ينص عليه الفصل 

ولرئيس الحكومة و لمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة 

رض مباشرة على االستفتاء المشروع قصد مراجعة الدستور وللملك أن يع

وااللية الثانية ذات صلة بحق المواطنات ، "الذي اتخذ المبادرة بشأنه

والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم 

أما االلية الثالثة  ،من الدستور 22ملتمسات في مجال التشريع طبقا للفصل 

لمواطنين في تقديم عرائض الى السلطات فذات ارتباط بحق المواطنات وا

 .من الدستور 20العمومية وفق الفصل 

يعتمد الدستور المغربي الجديد الديمقراطية المواطنة كما ورد ذلك في 

الفقرة الثانية من فصله االول الذي يتحدث عن االسس التي يقوم عليها النظام 
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اطية القطع مع مفهوم ويستفاد من هذا النوع من الديمقر، الدستوري بالمغرب

 الديمقراطية الكالسيكية التي كانت محكومة بضيق المرجعيات االيديولوجية

فالديمقراطية المواطنة هي ما أصبح يسمى اليوم ، بمختلف تالوينها

بالديمقراطية الجديدة التي تتعامل مع المحكومين باعتبارهم مواطنين ليس لهم 

بل تفيد  ،أفكارهم بكل حرية فقط الحق في التصويت والترشح والتعبير عن

فالديمقراطية ، اضافة الى ذلك حق المحكومين في االستفادة من ثروات بالدهم

اقتصادية بدل التركيز -بجد على استحضار االبعاد السوسيوالمواطنة تعمل 

 .على االبعاد السياسية

الفصل تتجسد الديمقراطية التشاركية التي أشارت اليها الفقرة الثانية من 

االول من الدستور الجديد في االخذ بعين االعتبار مشاركة ممثلي المجتمع 

المدني والمنظمات غير الحكومية في اعداد السياسات العمومية وتنفيذها 

أن الجمعيات "ى على 21وهكذا تنص الفقرة الثالثة من الفصل ، وتقييمها

ساهم في اعداد قرارات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية ت

ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها 

وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق ضوابط ، وتقييمها

فقد متعت الفقرة االولى من هذا الفصل جمعيات ، "وكيفيات يحددها القانون

بكامل الحرية لحظة تأسيسها أو  المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

ألزمها بتنظيم شؤونها وفق المبادئ الديمقراطية  كما ،خالل ممارسة أنشطتها

كما جعل القضاء هو الجهة ذات  ،طبقا للفقرة الخامسة من نفس الفصل

االختصاص في حل هاته الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أو توقيفها طبقا 

ودائما في اطار تفعيل هذه الديمقراطية ، لللفقرة الثانية من نفس الفص

فقد نص الفصل الثالث عشر من الدستور على ضرورة عمل  ،التشاركية

السلطات العمومية على احداث هيئات للتشاور قصد اشراك مختلف الفاعلين 

  .االجتماعيين في اعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها و تقييمها

 لالبدي أساسيات النموذج – 3
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السياسي الذي صادق عليه المؤتمر التأسيسي لحزب   لقد رسم البرنامج

البديل  أساسيات النموذج التنموي 1122شتنبر  21الديمقراطيين الجدد يوم 

 :حيث ورد في شقه الثاني المتعلق باألهداف ما يلي

 للتنمية جديد نموذج وتفعيل تأسيس يهدف البرنامج السياسي للحزب إلى"

 في بالدنا ويضع والبيئية والثقافية االقتصادية واالجتماعية األبعاد بين يطابق

 برنامجه مقدمة أولويات في الحزب يضع الغرض لهذا والتطور؛ التقدم طريق

 :التالية اإلستراتيجية والتوجهات األهداف واالجتماعي االقتصادي

 االجتماعية العدالة تحقيق على تعمل واجتماعية اقتصادية مخططات اعتماد (2

 الشغل فرص من المزيد وخلق المواطنات والمواطنين كرامة وتأمين

 .عادلة ومتوازنة مستدامة جهوية تنمية إلى تصبو كما واالستثمار

 والتكوين والتعليم العدل لقطاعات األساسية الكبرى باإلصالحات التعجيل (1

 االقتصادية التنمية يعيق االصالحات هذه باعتبار تأخر والصحة والطاقة

 . لبالدنا واالجتماعية

 ومظاهر والهيمنة التطويع أشكال كل ضد المغربية السوق اقتصاد حماية (1

 .المتوحشة واالحتكار واقتصاد الريع الرأسمالية

 للبحث االمتياز يمنح واالبتكار التكنولوجيا على بقوة يرتكز اقتصاد اعتماد (2

 آليات الحديثة التواصل وتكنولوجيات ويعتبر الخدمات التطبيقي العلمي

 .والتقدم للعصرنة أساسية

 خاصة السيادية القطاعات تسيير في للدولة األساسي الدور على الحفاظ (0

 .والصحة التعليم

 المبادرة على يشجع اقتصاد إطار في فعالة وتنظيمية تقنينية آليات إرساء (2

 والقطاع العام القطاع بين الشراكات من أشكال متوازنة وعقد الخاصة

 .الخاص
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 االستجابة في والمساواة الحياد تتبنى متمركزة وال المركزية إدارة إرساء (7

 .والفعالية بالنجاعة تتسم عصرية عمومية وتقديم خدمة المواطنين لحاجيات

 في القيم بورصة في لالنخراط والمقاوالت الشركات تشجيع على العمل (7

 على يعتمد اقتصاد من المغربي التدريجي لالقتصاد التحول إطار

 .حديث تحويلي اقتصاد إلى االقتراض

 سبل على والعمل والسياحة البحري والصيد الفالحة لقطاعات األولوية منح (9

 .امردوديته والرفع من وتثمينها تطويرها

 أكبر فرص خلق في تساهم والتي مضافة قيمة ذات صناعات تشجيع (21

 .للشغل

 المتوسطة للطبقات الشرائية القدرة تدعم مالية سياسة اعتماد (22

 على وتحث الشغل وفرص المقاولة على خلق وتشجع والمهمشة والضعيفة

 .الريع بدل االستثمار

اعتبار الضريبة كأداة للتنمية مع خلق عدالة ضريبية كمدخل أساسي  (21

 .للعدالة االجتماعية

 التعليم أنظمة دعم نحو المقاصة لصندوق التدريجي التوجيه إعادة (21

 .والحماية االجتماعية الصحية والرعاية

 مع وإلزاميتها، ومجانتيها العمومية المدرسة دور على الحفاظ تأكيد (22

 على العمل مع التعليمية المنظومة من ال يتجزأ جزءا الخاص التعليم اعتبار

 .مراقبتها آليات وتفعيل تأهيلها

 الضمان أنظمة وتعميم تحسين إلى الرامية اإلصالحات تسريع  (20

 .الصحية والتغطية التقاعد منها أنظمة خاصة االجتماعية، والحماية

 العمل عن الباحثين الشباب الخريجين فعال بشكل تساعد آليات اعتماد  (22

 .صعبة وضعية في والمطلقات واألرامل االعاقة وذوي

 في الدولية االقتصادية والمجموعات القوى جميع مع العالقات توطيد   (27

 .ومتكافئة متوازنة حر تبادل واتفاقيات  "رابح رابح" شراكات إطار

 واإلسالمية العربية الدول مع التجارية والمبادالت االستثمارات تشجيع (27

 .مشتركة إسالمية عربية سوق على خلق العمل مع واإلفريقية
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 سكن توفير تعتبر والمجالي العمراني للتخطيط جديدة مقاربة اعتماد (29

 التهيئة مخططات احترام تعتبر كما مواطنلكل  حقا سليمة بيئة في الئق

 .وطنيا واجبا والمجالية الحضرية

 لتشمل البشرية للتنمية الوطنية المبادرة تدخل مجال وتوسيع توطيد (11

 البرامج على والتركيز المهمشة االجتماعية والجهات الفئات من المزيد

 أوضاع تحسين دون إغفال للشباب والمهني االجتماعي اإلدماج تسهل التي

للنشاط  والمحرك للتوازنات الضامنة الطبقة باعتبارها المتوسطة الطبقة

 .االقتصادي

 والطفل األسرة حماية على تعمل التي واآلليات المؤسسات دور تطوير (12

 والزواج والطالق الجريمة كتفاقم السلبية المتصاعدة الظواهر ومعالجة

 .أنواعها بكل األمية وانتشار المتأخر

 بشكل تالئم التي بالتدابير ومواكبتها العمل أوقات في رالنظ إعادة (11

 .العمل واألسرة ضروريات بين متكافئ

 ضمان مع نشيطة كمسؤولة دورها وتعزيز المرأة مكاسب على الحفاظ (11

 منها السياسية المسؤولية مناصب في تحمل الرجل مع فرصها تكافؤ

 .واإلدارية

 في شركاء تعتبرهم بالخارج المقيمين للمغاربة مندمجة مقاربة اعتماد (12

 .والواجبات الحقوق

 يعكس بما الجميلة والفنون والرياضة الثقافة قطاعات إنعاش (10

 ازدهار في تساهم أدوات لشعبنا ولجعلها واإلنسانية الحضارية المضامين

 .والشباب األطفال فئات منهم خاصة المغاربة المواطنين

 للعولمة السلبية التحديات وجه في لشعبنا الحضارية المناعة تنمية (12

 النزعة وتكريس القيمي االستبداد كل أشكال ومناهضة الثقافي واالستالب

 .االستهالكية

 بما الموازي الديبلوماسي واألداء الرسمي الديبلوماسي باألداء االرتقاء (17

 وفي العادلة خدمة لقضاياه الدولي المشهد قويا في حضورا للمغرب يخول
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 يستحقها التي المكانة  الجيوستراتيجية ويبوئه الترابية الوحدة قضية مقدمتها

 ."محورية ومتوسطية إفريقية بوابة باعتباره
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 القسم الثالث

 سياساتنا
 

ترتكز سياساتنا نحن في حزب الديمقراطيين الجدد على ثالثة محاور 

 :كبرى 

 محور إنتاج الثروة  -

 تلحاجااتلبية  محور -

 محور إثراء الهوية -
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نرى نحن في حزب الديمقراطيين الجدد أن إنتاج الثروة ينبغي أن يرتكز 

على مجموعة من السياسات من قبيل السياسة الطاقية والبيئية وسياسة التكوين 

 ةلصغيروالمتوسطة ت االولمقااعم دسياسة المهني والسياسة الجبائية و

 .والسياسة الرياضية

 

  هنةرالا وضعيةلص ايتشخ -أ 

 ددةلمتجت ااقاطلل امجا -ال أو

لي واحراد باستيوم يق، إذ ية كافيةداقية تقليوارد طعلى مرب لمغر افوال يت

د يزالمتب الطلاتلبية ب يجك، لذعلى وة عالو. اقةطلن احتياجاته من ام 96%

ر ازدهالب ابسبك لوذ( ياوسن %7لى إ %5لي واح)ل لمجاهذا اللمملكة في 

 .فيراغويمدلو النمدي واالقتصاا

لبيئة ه والميادن والمعاوااقة طلت وزارة اضعت، ويادلتحهذه افع رلو

بة راقة مع نهج مقاطبالد زولتن ااقة لتأميطلل افي مجادة يدنية جوطتيجية راستا

ت اقاطبالق لمتعلا 09-13م قون رلقاناضع م وتو ،مةدالمستالتنمية امها واق

 .(مائيةرولكهوائية واله، الشمسيةااقة طلا)ددة لمتجا

 :تيجية ما يلي راالستن أهم أهداف هذه ابين م

-I- 

 وةلثرج انتاإ

 لبيئيةوا لطاقيةالسياسة ا - 0
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 ،اقةطلل المملكة في مجااتبعية ن مف لتخفيامة في هلمساا -
 ،اقةطنية للوارد وطمن تثمي -
 راري،لحس المسببة لالحتبازات الغاث انبعاض امة في خفهلمساا -
يع رليها مشاج إسلع مصنعة محليا تحتار فيوبتل صناعي كفيع اطقق خل -

 ،اقةطلر ايطوت
 .للشغرص افداث حإية ولتقددة لمتجااقة طلج انتاإيع ربمشاء تقارالا -

 
في ددة لمتجااقة طلاحصة  %52لى إفع ريهو أن وفا له رب هدلمغدد اح

 2030.م عاق فألمثبتة في ابائية رلكهااقة طلاجمالي إ

 يةورألحفت ااقاطلل امجا - ثانيا

لي وابحم لفحراد استيو ا %19لي وابحء بارلكهراد اباستيرب لمغوم ايق

لتلبية  %7لي وابحز لغات ايول وزلفيوا %17لي وابيعي بحطلز الغاوا 47%

 .اقيةطلاحاجياته 

ر يستمددة، لمتجت ااقاطلل انية في مجاوطلاتيجية راالستامع وازاة بالم

ت اطية كمحورألحفت ااقاطلاعلى د بائية تعتمركهت اطمحء نشاإفي رب لمغا

 .رادةجر وألصفرف الج، اسفيأ

 يةاقطلالنجاعة ل امجا -ثالثا 

ن ئيسية ضمرلت اجهاولتد احأا رهباعتبا، اقيةطلالنجاعة د اتع

ذي لوي التنموذج النماية في زاولر احجرب، للمغدة يدلجااقية طلاتيجية راالستا

 .رجاقي للخاطلن اتهارالن امد سبيال للحو، سائهإرلمملكة على ل اتعم

ن مص لتقليالى إمية رالالعالمية ود الجهم واينسجذي لاجه ولتد هذا ايستمو

يفة ظلنت ااقاطلف ايوظتراري ولحس المسببة لالحتباز الغات انبعاثاا

 .ربلمغاجهها والتي يااقية طلت ايادلتحم احجن ميته مأهمة دالمستوا

ء نشات إمهجيهية وتدئ مبادة عد عتمام ات ،تيجيةراالستر هذه ااإطفي و

تعبئة ، وتنافسيةوقة وثوجية مولوتكنرات على خياز تكريل مثأبائي ريج كهزم
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لنجاعة ز ايزتعددة ولمتجااقة طلدام استخر ايطوتل خالن لمحلية موارد الما

ل هذه يزتنر اإطفي رب لمغق احقو. نيةوطية ولأوا رهاقية باعتباطلا

كالة وكالت سساؤلمن امد يدلعداث احت إمزات هجاندة اتيجية عراالستا

كالة ولوا (ADEREE)اقية طلالنجاعة ددة والمتجت ااقاطلانية لتنمية وطلا

اقة طلل افي مجارات الستثمااكة رش، و(MASEN)مة دالمستااقة طبية للرلمغا

(SIE) ددة لمتجت ااقاطلوالشمسية ااقة طلافي ث لبحد امعهو. (IRESEN) 

لمتعلقة ن انيوالقافي ل تمثد يديمي جظتنويعي رتشر اإطضع م وكما ت

ء ني للماوطلب المكتء وابارني للكهوطلب المكتن امل مج كوداقية طلابالنجاعة 

 :د عتمام انية توطية ولأوا رهاقية باعتباطلالنجاعة ز ايزلتعو. ربلصالح للشا

مية في ولعمرة اإلناافي ض لمنخفك االستهالذات المصابيح ب اكيرت -
 ء،ألحيان امل ليقدد ع

 ،+1)شينيترغ)ت قيولتالى إضافة ساعة رار إقإ -

 وى،لقصذروة الر اسعاأ -

 د،لمساجن امل قليدد اقة في عطلك استهالد اشيرت -

 .راءلخضدن المض ابعد تشيي -
 

م عاق فأفي  %12اقة بنسبة طلك استهالض الى تخفيإنامج رلبدف ايه

 2030.م عاق فأفي  %15و ب  2020

 يةلمائا السياسة -بعا را

م تماهبار لتي تستأثاضيع والمد أهم احرب أبالمغء لماوع اضومل يشك

، باإلضافةروي، لقم العالاخاصة في ، ولساكنةدى انشغاال عميقا لر اتثيوسع وا

ية دالقتصااتيجية راالستطر المخاون اكدرين يذلن اليؤولمسالى ، إبعاط

 .هلميادرة انن عب ترتتد لتي قاالجتماعية وا

على د نه يعتمألى ضعيفة كما إة طسوضعية مائية متو ربلمغرف ايع

ذي لطر الخوس افناق، فيةولجه الميادود و السر و اية كاألنهادلتقليوارد الما

 .يةطرلمت ااطلتساقاجع رانتيجة لتطش هو لعب ابسبرب لمغدد ايته
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ض النخفاو ايتجه نحه لميان امرد لفك استهالدل امعرات أن شؤلمر اهظت

دة لمتحم األمت اصنف. ياومكعبا سنرا مت 720، 2013 سنةذ يبلغ منث حي

كما  2025سنة ق فأفي ر يطخه بشح مياددة لمهدول الاالئحة ن ضمرب لمغا

 .لهسفورة ألصافي ن مبيهو 

 

وعلى مستوى المياه العادمة، يالحظ أنه يتم التخلص منها في الوسط 

الموارد الطبيعي بسبب تدهور قطاع الصرف الصحي مما يتسبب في تلوث 

المائية كما يالحظ استعمال المياه المنزلية المستعملة مباشرة في السقي حيث 

إن قرب األراضي الزراعية من أماكن تصريف النفايات السائلة ساهم في 

 .تطور هذه العادة مع نسيان أضرارها على الصحة

تبقى نسبة المعالجة ضعيفة وال تتعدى ثمانية بالمائة، وذلك لقلة محطات 

 .لمعالجة من جهة وللمشاكل المالية التي تعترضها من جهة أخرىا

  الحزب اقتراحات - ب

 المتجددة الطاقات مجال - أوال
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 المتجددة الطاقات مجال في الجديدة الوطنية االستراتيجية في االستمرار

  وتنافسية  موثوقة  تكنولوجية  حول خيارات أمثل كهربائي مزيج وإنشاء

لليد   شغل  فرص  خلق  وجوب  االعتبار  بعين  األخذ  مع  مناسبة  بتكلفة

 .    المحلية العاملة

  الشمسية  الطاقة  تكنولوجيات  اختيار تضمن إضافية تدابير اتخاذ

 .    الماء من كبيرة كميات ال تستهلك  التي(  CSP)المركزة   الحرارية

     (.Intégration industrielle) الصناعي االندماج سقف من الرفع

 :ك المغرب في متوفرة أخرى مصادر على االعتماد وكذلك

 يستخرج حيث نباتية مواد من المنتج(  Biocarburant) الحيوي الوقود -

 المحاصيل من( Biodiesel) الحيوي والديزل( Ethanol) االيثانول

  اإلشارة  وتجدر .والزيوت النباتية والسكر للنشاء المنتجة التقليدية الزراعية

بوفرة (  Jatropha)  الجاتروفا  نبتة  على  يتوفر  المغرب  أن  إلى

 .الحيوي إلنتاج الديزل

العضوية   النفايات  تحلل  طريق  عن  المنتج(  Biogaz)  الحيوي والغاز -

 ا والنباتات، الخضراء السماد، النفايات عند انعدام األكسجين كبقايا الطعام،

 .لمجاري ا ومياه لصلبة ا لنفايات

 .                                 األرض باطن في المختزنة( Géothermie) الجوفية الحرارية والطاقة -

    األحفورية الطاقات مجال - ثانيا

  إلى اإلشارة تجدر  بالمغرب المستوردة األحفورية الطاقات جانب إلى

 Schiste) عليه نتوفر الذي  النفطية للصخور المهم  االحتياطي

bitumineux )مصممة  محطات بواسطة الكهرباء إلنتاج استخراجه ووجوب

  .المجال هذا في االستثمارات وتشجيع الطاقة من النوع لهذا

  الطاقية النجاعة مجال - ثالثا

 :     التالية التدابير اعتماد وجب الطاقية النجاعة لتعزيز
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  السكن  في  ممثلة  البناء  قطاع  في  الطاقية  النجاعة  اعتبارات  إدماج -

 .الوطنية والتربية  والفندقة  والصناعة  والصحة

  لخطوط المقرر  توسيع  عبر  العمومي  النقل  في  الطاقة  استهالك ترشيد -

 بعربات واستبدالها الطرقي النقل حظيرة عربات وتجديد  ترامواي

 .كهربائية

 سياق في الطاقي االستهالك تحسين ضرورة بشأن المقاوالت تحسيس -

  .اقتصادي

  ألواح  طريق  عن  العمومية  اإلنارة  في  الطاقة  استهالك  ترشيد -

 .استهالك منخفض  ذات  ومصابيح  شمسية

 إلى عددها يصل والتي المساجد من المزيد في الطاقة استهالك ترشيد -

 ذات ومصابيح كهروضوئية مسجد عن طريق ألواح 20.111 حوالي

 .منخفض استهالك

 حيث للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب مياه شبكة صيانة -

 تلف أو عطل نتيجة المياه شبكة من تسربها طريق بها باس ال كمية تضيع

 .األنابيب

  المائية السياسة - رابعا

 تنمية تضمن إضافية تدابير اتخاذ بالمغرب المائية االستراتيجية تستلزم

 .   المتاحة المائية للموارد مندمجا وتدبيرا مستدامة

  والقنوات السدود  إنشاء في المستطاع قدر يستمر أن المغرب على يجب

 مياه لتحلية محطات كجنشاء التقليدية غير نحو البدائل يتجه أن عليه يتحتم كما

 الشمسية أوال الطاقة الهوائية الطاقة) التكلفة قليلة طاقة مصادر باعتماد البحر

 االستهالك وترشيد  المعالجة المياه استعمال ،(الكهروضوئية األلواح كتقنية

 هي التي المائية الموارد تدبير على البالد تساعد أبحاث إنشاء مراكز وكذلك

 .وبشرية طبيعية عوامل بسبب تناقص في

 حيز إلى أعوام منذ ُوضع الذي المخطط تفعيل في االسراع أيضا يجب

  فائضا  تشهد التي  المناطق  من  تحويل المياه إلى يرمي والذي  الوجود
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 transfert des eaux فيها  المياه  بشح  تعرف  التي  تلك  إلى  منها كبيرا

nord-sud) Projet  du .) 

 كالحدائق، المالعب الخضراء المساحات في للماء ترشيد االستهالك

 استعمال وكذلك المعالجة المياه الكولف، والري بواسطة ومساحات الرياضية

 synthétique) كبيرة مياه كمية إلى يحتاج ال الذي االصطناعي العشب

Gazon).  

 من معينة أنواع استعمال طريق عن الماء من كبيرة كميات نوفر أن يمكن

 تستهلك التي المحاصيل تغيير أو غيرها من أقل مياه كمية تستهلك الزراعات

 واستيراد األنواع التي تحتاج ،(وتصديرها الستعمالها)  الماء من كبيرة كميات

 البلح، الموز، السكر، قصب األحمر،  كالبطيخ الماء من أكبر كميات إلى

 .إلخ...   الطماطم البطاطس، القمح، الذرة، القطن، الحوامض، األرز،

 الالزم بالماء النباتات لتزويد بالتنقيط الري إلى اللجوء علينا يتحتم كما

 الماء جمع يعاد التي (Serre) دفيئة في وزرع النباتات تبذير أي دون من فقط

 .أخرى مرة واستعماله الري بعد المتبقي

 التوفير يتوقف لذلك وأرخصها، العذب الماء مصادر أكبر التوفير يعتبر

 جاهزيته  مدى وعلى المغرب في المياه العام لمشكلة الوعي مدى على بالماء

 التحسيسية الحمالتمن  بالمزيد والقيام والتوجيه التثقيف وجب هنا من .للتوفير

 .المياه توفير لتشجيع المغربي ننيللمواط

 

 : المهني للتكوين الراهن الوضع - أ

 .والتكوين التعليم منظومة في المهني التكوين قيمة ضعف -

  المستمر التحسين على معتمد تكوين نظام غياب -

  المهني سياسة التكوين -  8
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  تطوير وفي وهندسته التكوين نظام في غائبة شبه المقاولة -

 والمستثمرين  العمل سوق طلبات يلبي ال التكوين المهني -

 والمهن للوظائف مرصد انعدام -

  والمهن للوظائف مرجعي نظام انعدام -

 والمهارات للوظائف مرجعي نظام  انعدام -

 الموفر للتكوين لآلمال مخيبة نتائج -

 تسعة بعد العمل من فقط 02% يتمكن:  األولي التكوين مستوى على -

 .التخرج  تاريخ من أشهر

 ال الموظفين من 91%: العاملين الموظفين تكوين مستوى على -

 من تستفيد ال من الشركات 97.7%و المستمر التكوين من يستفيدون

 .الخدمة أثناء التكوين

 :  المهني للتكوين حزبنا رؤية - ب

 ومدى وللجميع مكان كل في المهني للتكوين الجودة عالي نظام إنشاء

 التنافسية القدرة وتحسين البشري المال الرأس وتعزيز لتطوير وذلك الحياة

 .   للمقاولة

 :    للمواطن بالنسبة

 االجتماعي والمهني االندماج تعزيز - أوال
    العمل فرص تحسين - ثانيا
    والمهني االجتماعي التكوين تعزيز - ثالثا

 المغرب جاذبية و التنافسية قدرتها تحسين:  للمقاولة بالنسبة -
    لالستثمارات

 الترابية والجماعات للدولة بالنسبة  -
 البشري  المال الرأس قيمة من الرفع - أوال
 الوطنية الثروة خلق في المساهمة - ثانيا
 والترابي االجتماعي االندماج تعزيز - ثالثا

 
  :المهني للتكوين االستراتيجية والمحاور األهداف -أ –ب 



95 
 

 : 1110 عام أفق في محاور وستة أهداف خمسة على الرؤية هذه تتوزع

 :    استراتيجية أهداف - أوال

 21 لتكوين والترابي االجتماعي االدماج: المهني التكوين في الحق ضمان -

 نساء ورجاال  مواطن ماليين

 .للتكوين متميز وكفضاء كفاعل للمقاولة التنافسية القدرة تحسين -

 في الموظفين من %11 و العمل ميدان في المتدربين من% 01: تكوين -

 .سنويا المستمر التكوين

: التكوين لجودة المستمر التحسين خالل من المهني االدماج في الزيادة -

 .1112 أفق  في %70

 التكوين جاذبية لتحسين المهني التكوين وقطاع والتعليم التربية قطاع دمج -

 .ميوالتهم عن التعبير الشباب من تمكين و المهني

 .التآزر و األداء من للرفع المهني للتكوين العامة السياسة حكامة تقوية -

 : استراتيجية محاور -ب  – ب

 .وشامل واسع نطاق على مهني تكوين توفير -

 الطلب حسب موجه مهني تكوين توفير -

 .المهني التكوين نظام قلب في المقاولة -

 .ةللجود المستمر التحسين على معتمد  مهني تكوين نظام -

 التعليم نظام لمكونات أفضل صياغة خالل من المهني المسار تثمين -

                                  .والتكوين

 المهني التكوين نظام وفعالية كفاءة لتحسين والمبتكرة المتكاملة الحكامة -

 :للتحقيق وقابلة واقعية تدابير تنفيذ -ج – ب

 .1110 لعام االستراتيجية األهداف لتحقيق محددا تدبير 12 سنتخذ

 : للمغرب سيسمح التدابير هذه تنفيذ

 .األوسط والشرق أفريقيا في بامتياز للمهارات قطبا يصبح بأن -
  للمستثمرين هجاذبيت تحسين -
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 أفريقيا في وخاصة الخارج في المنافسة على المقاوالت قدرة في الزيادة -
 المهني التكوين بفضل  سنويا األقل على وظيفة  111 111 خلق -

 .المشاريع الهيكلية تطوير في اإلسراع
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( بيةرالتالجماعة أو ا)لمحلية دارة اإلن ابيوزع لجبائية مالسياسة ر ابيدتان 
 .لةدولوا

 

 يةنوطلب ائرالضر ايبدتول حت اظمالح –أ 

ر اطإلون اية مع قاندانية بوطلب ائرالضم ااظفه نرعذي لح اإلصالم اغر

لعامة انة دولماجبه وبمت ثدحذي ألا 06-43ون قاندور نهاية بصو 1984لسنة 

لتي اعة رلسأن اال ، إ2007ر يناي 1في ذ لتنفيت حيز اخلدلتي ب وائراللض

ظر بالن وهمشود لونتج عنها مور كذلمون القاند ايدتموصياغة داد وعت إبعط

 :بسبادة ألع

به ول لمعمايمي ظلتنون القانر أن اباعتباوري ستر دغيون لقانأن ا:  الأو

ت، لنفقاوارد وابالمط لمتعلقة فقم األحكاالمالية في ون اقانل مجادد حذاك نآ

  .يميظلتنون القاناعليه ص لتي نك اتلر حكاما غيت أنة تضمندولمل أن الحاوا

عها لمناقشة مستفيضة ضوخدم ع، ونةدولماعة في صياغة رلسا:  ثانيا

 .رىخن أنيواضة مع قرنية متعاوقانت مقتضيا علىن لمارلباقة دلى مصاأدت إ

ث أن حي، ةلجبائيالة دالعب اعلى حسات ة كانلصياغاعة في رلسا: ثالثا 

ن عط فقث لبحن هو انة كادولمافتها رع لتيت ايالدلتعافي دارة إلس ااجه

 .لماليةاية ردودلما

ون لية قانر آية عبورستدلد اعواللقت قارولخوات والهفدارك ات:  بعارا

 .جعير ربأثري يسن يكم لمالية لا

 السياسة الجبائية  - 3
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ت، حاربمقتدم لتقابحقه في تعلق فيما ين لمارلبن امط لبساب اسح:  خامسا

روع لية مشل آية تستغذلتنفياة طلسلت امداما يبيرلضم ااظلصلة بالنذات ا

 .ياورستظور دمحر مبي هو أيرلضم ااظلنل ايدلمالية لتعون اقان

ن نيواية قورستدمسألة رة ثاإبمجلسيه في ن لمارلبس اتقاع:  سادسا

رة كثن مم غربالث حيور، ستدلل لمخالفةايبية رلضم األحكاب ابسب، لماليةا

 .ركذين عي طبأدم تقن أن لمارللبق يسبم ية لورستدلر اغيوص لنصا

 يةلمحلت اايلجبار ايبدتول حت اظمالح –ب 

ا ددهتعم غوص رلنصت اجمع شتان من يمكم لرع لمشظ إن المالحن ام

 :لتالية ت ااظلمالحداء ابإلى إفع دمما ي، لمحليةابالجباية ق فيما يتعل

وارد، لمف اضعن بية مرالتالجماعة اتعاني فيه ذي لت اقولافي : ال أو

طرح لى إفع دما ين وهو لمعنييه امستحقاتها تجال تحصين فجنها تتخلى ع

 .وكلسلهذا افع وص دوابخصؤل تسا

ل خالن بية مرالتت االجماعوارد امن حقيقية في تحسيب إرادة غيا:  ثانيا

عليها في وص لمنصك انية خاصة تلولقانا طرلمساك ايرتحن ع عسهاتقا

 .لمحليةت ابالجباياق لمتعل، ا06-47م قون رلقانا

ة طلسلو المحلية اة طلسلن انا ب يوقانوزع لمحلي مالجبائي رار القا:  ثالثا

ر بيدبية في ترالتالجماعة الية دم أهحة عراصد كؤت، صايةولوهذه اية زكرلما

في م يعي يحسرتشل حد يجارورة إضطرح يت ما با، وهو لمحليةالجباية ا

 .لمسألةا

ري، لبشر اصلعنن ايوتكر ويطبية بتأرالتت الجماعام اتمادم اهع:  بعارا

 06-47م قون ربقانم لهم عل الت لجماعاذه ابهن لعامليض ابعن أن تبيث يح

نية بمثابة وقانراءات جن إتضمذي ل، وا2008/1/1في ذ لتنفيز احيل خذي دلوا

 .لمحليةوارد المن امهمة لتحسيت اطسل
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لمتعلقة احكامه ظم أمعس اقتب 06-47م قون رقانوم أن لمعلا:  خامسا

خضع ر ألخيون القانأن ايضا وم ألمعلوا 06-43م قون رلقانن امطر بالمسا

ب كوايم ل 06-43م قون رلقانن أن افي حيطر لمسات امهيال دتع 73ن مر ألكث

 .تيالدلتعهذه ا

روز لى بأدت إ 06-47م قون رلفنية لقانالصياغة ف اضع:  سادسا

و صياغته دة عاطرح إيت مما با، حكامهوض أغمون و لقانافي ت اوهتش

 .تنقيحه

 
ر كبيل بشكر فعه للتأثيب ريجم مهوي تنمد مع تحر، لفقابعه طيط في محي

 أنبية رلمغالة دولاعلى ب جويتد، القتصاش انعار و إلفقن امف لتخفيافي 
ر عبص، لخاع ااطلقاتها لصالح طنشر أيطوت، لمقبلةوات السنل اخالرع، تس
رة لصغيت االولمقاواة طسولمترى و الصغت االولمقاالتنمية م مهم عم ديدتق
ت الولمقاع ااطقر يطولتر كثز أبتحفيوص لخصاعلى ر ألمق ايتعل. داج
ر عبدا، جرة لصغيت الصناعات واالولمقاواة طسولمترى والصغت الصناعاوا

ون ستكو. ربيدلتل اكبة مناسبة في مجاوامرض و قطوط خق خلف تكثي
، خالقةدة مج مساعراكة مع برابشر، بيدلتل اكبة في مجاوالمامجة رية لبولوألا

درات لقز ايزبتعق لمتعلالهيكلي ل امة للمشكدامستول حلم يدعلى تقدرة قا
ت عالصنات واالولمقاواة طسولمترى والصغت الصناعات واالوية للمقادارإلا
 .داجرة لصغيا

 قائعوللم عاد صر –أ 

حتى رى ولصغدا و اجرة لصغيت االولمقااجه واما تدة عارب، لمغافي 

به لها في رف لمُعتم المهدور الم اغ، رتهاطنشل أيوفي تمت باوة صعطسولمتا

 .بيرلمغد االقتصااتنمية 

 ةلصغيروالمتوسطة ا تالولمقااعم دسياسة  - 4
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ل، يولتمت اتيجياراستت و الياول آحش لنقارة اة إلثاظلمالحهذه افعنا دت

ت الولمقاواة طسولمترى والصغت االولمقاو اة بنمطتبرلمك اصة تلخا

 .ماجيةدالنالتنمية ابعها طفية تظرفي دا جرة لصغيا

حال ل نه يشكأبما دي، القتصاع ااطلقر هذا ايطوبتر كثأفع دللل مجاك ناه

  .رببالمغب لشبااالة طلب

ي في هلتي دا، واجرة لصغيت االولمقاواة طسولمترى والصغت االوفالمقا

ن يذلء االؤخاصة بالنسبة لهوال مل أعمالها باستعماطور أتق و البيتها تخلغ

واء كبة سوامب لطتتت حاجيان عر تعب، كافية ينةزعلى خرون فويت

 .ليوجها للتمولوإلشكالية ود مما يق، ماليةأو تقنية 

ق يدصنال جعن يمكف كي: نلفاعليم امسألة تهك نارى، هخأجهة ن م

نه حاليا م ألعلامع ، ةطسولمترى والصغت االولمقاامة دفي خر تثماالسا

وج لن وساسا مد ألتي تستفياي رى هلكبت االولمقات، اإلحصائياب احسو

 .ليوللتمل سهأ

ر غيع اطلقافي دة عال لتي تشتغت االولمقااكبة واموص بالخصب يج

ء شيل كل قبب لطيتذي لل المهيكع ااطللقل النتقااتشجيعها على ل و لمهيكا

طط مخد يدخاصة تحر، ولمعاييد احيوت، لهيكلةا: خليدالول التحن انى مدا أدح

دا جرة لصغيت االولمقاواة طسولمترى والصغت االوفالمقا. وتيجي للنمراستا

ال دة ال حكامة جيوتيجي راستطط اال مخوية رؤال ويكلة هعلى ر فولتي ال تتوا

 .يةرستثماوال امأيمكنها بتاتا تلقي 

رة لصغيت االولمقاو اة طسولمترى و الصغت االولمقام أن اغ، ربالتالي

ر لمتعلقة بالتسييايفها رية مصاطمالية لتغت حاجيادوام لاجه على واتدا ج

، لخاصةا/ميةولعمت الصفقاذ اتنفير و الستثما، و ا.(لخ، إيةرألكور، األجا)

 .وكلبندى الل يولتماعلى ول جمة للحصت باوصعد فجنها تج؛ .لخإ
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ضها رلتي تفر المعاييرام احترورة ابضك لوك ذلبنرر اتب، جانبهان م

 .لماليةد التقاليا

تالقي دا جرة لصغيت االولمقاواة طسولمترى والصغت االوفالمقا

وز هذه تجال جن أمو. لبنكيم ااظلندى الل يولتماعلى ول لحصافي ت باوصع

و لة دولن ابيطر لمخام امبنية على تقاست تيجياراستء اساب إريجت، باولصعا

 .وكلبنا

تفاقية اقيع وخاصة تول، حلدة عر يطتسن يمك، ةطلنقهذه الى إة باإلضاف

ز كيرلتالى إضافة ، إ(نلماليير اغيء كارلشزي و اكرلمك البنو الة دولامع )

ت الولمقاطر امخال يا لتقليورحال فل يشكن أن يمكذي ل، التقنياجيه ولتاعلى 

 .داجرة لصغيت االولمقاو اة طسولمترى و الصغا

 معدلل اخدامض بع –ب 

دا جرة لصغيت االولمقاو اة طسولمترى و الصغت االوفع بالمقادلل ايشك

م عديتجلى و . دةلصاعت ايادالقتصااكية رألساسية لحت افعارالد احأ

ل خالن م، ساسادا، أجرة لصغيت االولمقاو اة طسولمترى و الصغت االولمقاا

ك لذكو لمالية ت اسساؤلموك و البنوات اقنر عبل يولتمدوات و األز اتحفي

 .تسادرالل ايوتمرة و لمباشت ايالولتما

 ليةلمادوات األز ايتحف: ال أو

ت الولمقاو اة طسولمترى والصغت االولمقات ابحاجيال لتكفل اجن أم

وال ألمن امب مناسوى مست وغفي بلت باوصعدة لتي تالقي عادا اجرة لصغيا

ب جويتك، يعها قابلة لالستبنارمشال لكافية لجعت الضمانااتجميع ولخاصة ا

 :واصخء كارخاصة بمعية شت لياداث آحإبية رلمغالة دولا على

رات ستثمال ايوتمم عدبوم لخاصة يقرات االستثمان الضمادوق صنق خل -

 ؛لماليةت اسساؤلموك وامة للبندمقت ضمانال على شكص، لخاع ااطلقا
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لتي دا اجرة لصغيت االولمقاواة طسولمترى والصغت االولمقاء احصاإ -

 ؛يةردودلمو واممهمة للنت الؤهعلى مر فوتت

 :فه كاآلتيأهدافالحي تتجلى دوق صنء نشاإ -

 
ت نياوتعات وكارش)لفالحية ل المتعلقة باألعمارات االستثمال ايوتم (2

بية رتوب ولحبج انتات إفي مجاال( يقيةرفدة دول إعأو لة دوفي ل تعم

ت يالولتمذور والبج انتاوإكه والفج انتاب وإلحليت امنتجاوشي والما

 رى؛لصغا

درات قز يزتعو فع نحدلدف ابه، لتقنيةدة المساعل التسهيوارد لمامنح  (1

ك مالت تجمعارة أو لصغيالفالحية ل األعماا)فة دلمستهت اعاولمجما

 .تلضيعاا

 .تنياوتعارادا وفن أللفالحيب مناسل يولتموج لولل اتسهي (1

 

ت الولمقار ايطوتز فيفة لتحفيدة طنسبة فائء ساإرسياسة لصالح ر يطوت -

 .داجرة لصغيت االولمقاو اة طسولمترى و الصغا

ت لصفقاالمنح روض لعم ايدتقل لية في مجاؤولمسدل و العن اضما -

 ميةولعما

ذي لون التعاهذا ايصبح ث نية بحيوطلالمالية ت اسساؤلمامع ون لتعاا -

خالتها لصالح دلتل ألمثق ايطرلانية وطلالمالية ت اسساؤها بالمطبري

ل هذا يكم. داج رةلصغيت االولمقاو اة طسولمترى و الصغت االولمقاا

نية وطلالمالية ت اسساؤللمل يوتمدة عاطوط إة خطسوابم يتذي لون، التعاا

رة لصغيت االولمقاو اة طسولمترى والصغت االولمقااتشجيع ت يئاو ه

ك لذلة بدولدم اتقو . صلخاع ااطلقالصالح وك للبنرة لمباشت اخالدلتدا، اج

 .ليلماأو ا/ولتقني اعمها دنية وطلالمالية ت اسساؤللم

 
يمكننا دا، جرة لصغيت االولمقاو اة طسولمترى و الصغت االولمقام اعدل

هذا في . لمنتجةاية رالستثماايع رلمشال ايوتمدة إلعاط خء سار إرنقأن 

ت صياوخصد خل أجن أمل يولتمدة اإلعات منتجادة عق خلن يمكر، اطإلا
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، ليولتمدة اإلعار اطإلت االتفاقيارض، القطوط اخ: رالعتبان ابعيت لحاجياا

 .لمختصةالية ولشمت التسبيقاري و اإليجارض القطوط اخ

 ةطسولمترى والصغت االوللمقارة لمباشا لتمويالتا: ا یثان

على ب جويت، لماليةت اسساؤلموك و البنة اقنار عبت يالوباإلضافة للتم

لتي اة طسولمترى والصغت االولمقاض ابعل يوفي تمرة مباشل خدلتالة دولا

  .بمناسم يظتنودة جيت الؤهعلى مر فوتت

 

رى لصغت االولمقااعلى تشجيع د بالتأكيإذا البة طبية مرلمغالة دوفال

ت الولمقان امهم ألدد العل التي تمثدا واجرة لصغيت االولمقاو اة طسولمتوا

ت الولمقاواة طسولمترى والصغت االولمقاأن ايهي دلبن امو. رببالمغ

 .رواتلثج اساسية إلنتاأحلقة ل تشكدا جرة لصغيا

رى و لصغت االوللمقار لمباشل ایولتمول اسة حز درانجاإ: ثالثا 

 ةطسولمتا

نة رومم و للتأقلر كبدرة أة على قطسولمترى والصغت االولمقار افوتت

نهجا مناسبا ل ي تشكوه. لفضل أفيه بشكم لتحكن ايمكذي لالحجمها ظر بالن

في روع لشروري الضن امدد، لصهذا افي . دلبالاتيجية لتنمية راستء إلبنا

رى لصغت االولمقال ايوتمز لتحفيل نامج عمربورة خى بلوسة تتدرا

 .داجرة لصغيت االولمقاواة طسولمتوا

 

اعا خاضعا طقت صبحل أب، إلنسانيةت المجتمعاافا في رياضة ترلد اتعم ل

ت اعاطلقاباقي ل مثله مث، اطتبرمهداف، وباألددة مج محرالى بدوره إب

. رجلخال أو اخدالالى واء إجهة سولمالسياسية امة ظألناتيجية رابجست، يةولحيا

د ياضية يعرة سياسم تقييق وبيطتداد وعإفي ل خلود جب أو وغيان بالتالي فجو

 لرياضيةالسياسة ا  - 5
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تنمية أن صا وخصد، بلأي ياضية في رلاسة رلممااقي رجة درساسيا لأ ددامح

لتي المتالحقة طورات ابالتر كبيد لى حإة طتبرمت صبحألة ي دوياضة بأرلا

 .لعالميةاياضة رلاا دهتشه

ل لسبل اكر فيوتل خالن ياضية مرلاسة رلممان امراد ألفن اتمكيإن 

م لقيااعلى درا بنية سليمة قاذا نهاية شعبا معافى لاي في طيعك لذلى إية ؤدلما

ن لة مدولايعفي د قك لأن ذكما وطن، لن اعع فادلر والتسيير وابيدلتف اائوظب

ن سيلة مون وتكأن ياضة رللن يمكو. ببيطلتل افي مجارة كبيف يرمصا

واة لهن، اياضييرلك استهالل اخالن ياضي مرلد االقتصااعجلة ك يرتحل سائو

ش سيلة للتعايونها ألى إضافة ، إسةرة بالمماطتبرلمت اجاوللمنتن، فيرلمحتأو ا

راط نخن امل لتقليأو ابة رمحان أدوات بين موأداة الجتماعي ج امادالنوا

 .بارهإلافي ب لشباا

وى لمستاياضيا على رلناجح د البلاقيمة ن فع مرلد الى حر إألمد ايمتو

ل له كوحس انا تتنافرهح صبألية دولت المنافساافي ب باأللقاوز فالف، ليدولا

وز لتجار آلخابعضها ، ولسياسيدي واالقتصااقها وتفس يربعضها لتكدول، لا

م، لخااني وطلالناتج روات وابالثد ال يعتل في مجال ألقامة على دلمتقدول الا

ط فقس تقاد تعم مة لأمة ظع"ول إن لقالى ن إلباحثيد احت أفعدجة درلى إ

يضا ن ألكدي، والقتصاامها دتقوى بمست، أو عليهال لتي تحصل ابونز ئوابج

  ".الهاطياضية ألبرلابالنتائج 

داد عإفي م ثقافية تسهو سيوسة سرلى مماإياضية رلاسة رلممات الوتحد لق

منها ت ياضة جعلرلوة اقل إن ب، نيوطلواالجتماعي م التالحل اشكاراز أبوإ

ة يررتحت كارحل أن ليدبرة لمستعمدول الل استقالد اتأكيل جن أمرا جس

دول لدد اعأن كما ، ستقاللهال انيل لها قبدولت منتخبات خلقدول لض اببع

( واعض (209" فيفا"دم لقرة الي لكدولد االتحاالحالي في ت اقولاة في رطلمنخا

 (.واعض 193)دةلمتحم األمامة ظفي منرط لمنخدد العوق ايف
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ف مصان ضعته ضموياضية رنتائج ل الستقالذ امنرب لمغد اشهد لق

ن لكدي، القتصااضعفه م غرامة هلية زات دونجاق إعلى تحقيدرة لقاادول لا

داث حألى زات إإلنجاول اتحوية رارالستمب افي غيال تمثدد لمتجل اإلشكاا

ر تستثمت صبحألة دولد أن الى حل، إخداسة بالرلممااحقيقة س مناسباتية تعك

د شهرة ألخيوات السنافي و. خليز داية على عجطجي للتغرخاز نجاأي إ

لة في منح دولاغبة رلة على دالرات اشؤلمن اعة مولي مجمواترب مغلا

. ضحةورة واصل تشكيد لى حإقى رتدون أن بن لكر، كبأتماما اهياضة رلا

 :فيرات شؤلمز هذه ايجان إيمكو

 

نية خاصة ظرة وطثاني مناد عقم ت: ياضةرنية للظرة وطمنا - 1
ظرة لمناز هذه اما مي رات، وأهمبالصخي 2008ر بوكتأ 24يخ رياضة بتاربال
لى ، إياضةرلردي اتن عن ليؤوللهجة للمسد ايدعتابا شت سالة ملكية حملر

 .لنتائجامة ن أزمروج للخق يطرة رطخاب جان

عما د 2009سنة دس لساد امحمك لملدم اق: رمالي ملكي مباشم عد - 2
داد إلع مسنتير مليا 33بية بقيمة رلمغالمبية وألاللجنة ا نمل لى كرة إماليا مباش

رة لجامعة كر خم آعم ديدتقم يتل أن قب، لعاليوى المستن ذوي امن ياضييرلا
عاية رمية لولعمت اسساؤلمض افع بعب دلى جانم، إسنتير مليا 25بقيمة دم لقا

 .وىلقب اجهة أللعاولمن ايولتكز اكرامض بعء عملية بنا

ياضة رلت اكان، 1996لى سنة إ 1962سنة ذ من: ياضةرلرة استد - 3
وز ليولفاتح يوري ستدلل ايدلتعل اخالو. يةورستدلا ثيقةولن اعر ألكبب الغائا

واد مث في ثالواطن ا حقا للمرهياضة باعتبارلاعلى ص لتنصيم ات 2011
لة دولع اقتناالى إية وقرة شال إما شكوهو . وقلحقت وايارلحب ابان ضم

 .ربالجتماعي للمغالنسيج ط اسع واطلقامية هبأ

ن سنة م "50ر يرتقن ياضة ضمرلر استحضام ات: لتنميةامج راب - 4
درة لمباا"ور محان جها ضمب إدرالى جانإ ،2025"ق فاوآية رلبشالتنمية ا
 .جتماعيااا مجاال رهباعتبا 2005سنة " يةرلبشانية للتنمية وطلا
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عية خاصة وإذاية زتلفوات قنداث حم إت :ياضيرلم اإلعالا - 5
نية وطلاكة رلتابعة للشا" ياضيةرلا"ة اقن نشيدتم ت، 2006ففي سنة ، ياضةربال
و يراد"ياضة رجهة للوعة خاصة مإذاتليها ل أن قبون، يزلتلفواعة ذالإل
زا مية تمنح حيوعموخاصة ت عاوات وإذاقنم أن لعلامع  2009.سنة " رسما

ب نسن فع مرلل امواعن مدا حره واياضي باعتبارلب امجتها للجانرمهما في ب
 .هدةلمشاا

ر لمباشالة دولم اعدلى إضافة إ: يادنية ماوطلاياضة رلام عد - 6
ت سساؤماليةمع مت كاراشم مال ألمجاا تفجنها فتحت، لجامعاف المختل

 .نياويزياضية تلفرلت المنافسال انقر حتكااتفاقية ر ااإطيضا في ، وأميةوعم

ي في هلتي ، واياضيرلل ايا للمجاهراظلة دولاليها ولتي تامية هألهذه ا

، مةدصات ياطتقابلها مع، ضحةوامية وسياسة عمدون بف اطملر اخآ

 :ضها كما يليرنستعو

 ف لأ 295دى بية ال يتعرياضية مغرجامعة  45في ن خصيرلمدد اع

رب لمغاساكنة وع مجمن لمائة مافي  0.87ل ما يمث، وهو لهص خرم 547و

 2014.سنة ء حصاق إفو

 د حد وانادل يا بمعدنا 4560دى ال يتعرب ياضية بالمغرلاية دألندد اع

 .نسمة 7422ل لك

 لشبيبة وزارة اتابعة لدة حو 1140دى ياضية ال يتعرلدات احولدد اع

 691ف ولأ 29ل ياضية لكدة رحدل ولمحلية بمعت الجماعاواياضة رلوا

رة ياضة كرجه لوم (455)دات حولن هذه المائة مافي  40أن علما ، نسمة

 .دملقا

 ط بارلاجهتي ، إذ أن ياضيةرلدات احولايع وزية في تراطقويمب دغيا

طوان نجة تطفي جهة ر كبيف ضعل مقابدة، ستفار األكثاما ء هلبيضادارالوا

 .نسمةف لأ 56ل ياضية لكدة رحدل وبمع
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لى ل إالستقالذ اضحة منواياضية رعنه سياسة ت ياضيا غابراعا طقإن 

قعا واينتج أن ال ن إمي ال يمكولير ابيدلتطق ايخضع لمنن وظل آلاغاية 

ون كن مرى ألخوالفينة ن افعها بيم رلتي يترات الشعاامع رض ما يتعادصا

ياضة في رلب اتلعم لدا بلرب لمغظل ايم قارفباأل، ياضيادا ربلرب لمغا

مي ولحكاضي رالتر ااإطية تمنح في وزارحقيبة ت لظما دبعأي دور اته سياس

 28فتها دعلى وب ياضة تنارلل أن اليدب، ضحةواتيجية راستر ااإطفي س ليو

ن سنتيل مي كوحكؤول مسدل بمع، أي سنة 60ظرف ميا في وال حكؤومس

 .يبارتق

 جهةومة مدخؤدي ميا يوفقا عمرا مرهباعتبا، ياضيةرلت الجامعاإن ا

ية مع همتمات ل، ظياضةرلب والشبان وزارة امض يوتفر اإطفي وم للعم

ب عصظل لحكامة ب اغيارب، إذ أن الجتماعي بالمغوالسياسي اضع ولا

ر يرلتقار انشدم عد حر ألمابلغ ت، ولجامعاااته ل هلعمم تقييأي حى في رلا

ماشيا متء ما جارب، وهو لمغت اغنى جامعادم ألقرة ابية لجامعة كدألوالمالية ا

لحكامة في ول اح 2016سنة "ليةدولانسي رنسبارات"مة ظته مندرصر أيرمع تق

م، إذ لعالافي دم لقرة انية لكوطلت الجامعاف افي مختلدم لقرة اكؤون شر بيدت

رى خوأيقية رفب دول إلى جانرة إمتأخز كرابية مرلمغالملكية الجامعة ت احتلا

 .يةرمجه

وة قل تشكيدي تحم ماأنفسنا أد نجه عالواردة ألت اياطلمعظل افي 

رب، ياضة بالمغرلاا دهلتي تشهت االختالالاعلى تصحيح درة حية قاراقتا

 :ددلصهذا افي رح نقتو
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ياضة رجهة للوم، اعيةطقأو جامعية ت ليس، وميةوضع سياسة حكو - 1

ن ليؤولمسر ابتغير ضحة ال تتغيوامنية ل زجاراءات وآجور وإبمحا

 ورستدلن ام 33و 31، 26واد لمل اعلى تفعيل لعمن؛و امييولحكا

ق خلل خالن جهة مل كد ياضية على صعيرلاسة رلممااة رطمقد - 2

 ؛ياضيةرلدات احولدد اعولساكنة دد اعن نسبي بيم نسجاا

ل لمجااخلة في دلمتت اسساؤلمف امختلط سوحكامة س سرض أف - 3

 ؛ ياضيرلا

ن ضماوياضية رلاية دألنت واجه للجامعاولمامي ولعمل ايولتمن اتقني 4 -

 ؛تمثيليته بحسل طرف كدة ستفاا

وم لعمم اماأياضية رلت ابية للجامعادألوالمالية ر ايرلتقار اية نشرجباإ 5 -

 ؛ نيةدلبابية رلتون اقان نم 23دة لماطوق امنق فو

دة حونة مدوضع مق وفأنية في ولقاناسانة رية للتدورجعة رام 6 -

 ؛ياضةرلل

لصالح صيغة ر لتخيياصيغة ذف حدف لجماعي بهق الميثال ايدتع - 7

ص تخصي، وياضيرلع ااطلقه المحلية تجات الجماعات امازالتافي زام إللا

 ؛لمحليةاياضة رلاجماعة لصالح ل نية كزامين لمائة مافي  1نسبة 

ختصاصاته واكيبته رتل يدياضة مع تعرألعلى للس المجلء احياإ - 8

 ت؛لجامعاوالمبية وألاللجنة ل اعمم لتقييمستقال زا ليصبح جها
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دم لتقابة على رلمغان اليؤولمساتشجيع روم قيقة تدتيجية راستاضع و  - 9

ماسية ويبلر داإطلية في دولدات االتحاف الية في مختلؤولمسب المناص

 ؛ياضية ناجعةر

وزارة )و ( نيةوطلابية رلتوزارة ا)ط برلتي تت اكارالشل اتفعي - 11

مماثلة ت كاراشق خلو . ياضيةرلالتحتية ت البنيال اباستغالق ا يتعلفيم( لشبيبةا

 ؛بيةرالتت الجماعاوا( نيةوطلابية رلتوزارة ا)ن بي

على ص لتنصيو ا. لجامعيةو اسية درلماياضة رللر إلعتبارد ا - 11

ث لثال، ائيداتدس السات اياوفي مستد حولمانية دلبابية رلتر اختباامية زالا

 دة؛لماال معامن فع مرلايا مع ورلبكالن اامتحافي دادي و عا

و نج طرلش، امايةرلل المنخفضة مثالكلفة ت دات اياضارلاتشجيع  - 21

 ؛ يةديدلحرة الكا

ياضة في رلون اسريمان يذلن انيواطلماسالمة ن وماعلى ر لسها 13 -

 ؛ سةرلممار هذه ايطعلى تأع اطلمستا درقل لعمت والغاباق وائدالحا

ف في مختلدة عوالت ااقاطلن اعب نية للتنقيوط ضع سياسةو - 14

  ؛ قيقةدعلمية  طبواضق فوينها وتكت و ياضارلا

 ؛بيةرلمغاياضية رلرة اكذالظ اعلى حفل لعما - 15

مية ولحكالسياسة امع ل تتكامومحلية تتماشى وية وضع سياسة جهو - 16
 ؛ياضيرلل المجاافي 
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الديمقراطين الجدد بين السياسات ذات الصلة بجنتاج نميز نحن في حزب 

الثروة والسياسات ذات الصلة بتلبية الحاجات من قبيل السياسة الصحية  

وسياسة حفظ صحة المواطنين والسياسة العقارية وسياسة تدبير قضايا مغاربة 

 .العالم وسياسة تدبير قضايا ذوي اإلعاقة

 

 هنةرالا ضعيةولا –أ 

م لحكن اخاللها يمكن لتي مت المجاالد احامية ولعمالصحة ع ااطقر يعتب

ن لسكم، واجتماعيا كالتعليااعا طقره باعتبا، تخلفهادى مولة دولدم اتقدى على م

م ثن مم، وتمامها بصحتهدى اهمو نيها واطمه لة تجاوك اي دوسلم فهم به يتو

زم ما يلص تخصيم وتماهالان مف كادر قع واطلقذا اية لهولء اواطعب اجو

ق لحوالصحة وى امستن في تحسيدوره لع بطلمالية حتى يضدات االعتمان ام

 .دىلج لعالافي 

د حهو ألصحة افي ق لحأن ا 31ل لفصابي في رلمغور استدلص اند قو

 .نالنساوق العالمي لحقن االعالق افولة ولمكفوق الحقا

ت ماوحكلن طرف اعة موفرلمرات الشعام اغرنه رب أبالمغظ يالح

لتي ل المشاكن امد يدلعافي ط تخبك نازال همام لعان الشار ابيدلمتعاقبة على تا

-II- 

 تلحاجااتلبية 

 لصحيةالسياسة ا - 0
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ظروف في ن نيواطلعالجية للمت امادلخر افيوفي تب دوره لعن عدا تجعله بعي

 .يثةدحل سائوبدة وجي

لة دولالى تخلي رب إلصحة بالمغع ااطفه قريعذي لر ايطلخردي التود ايع

ص تقلي)إلجتماعية ت ااعاطلقم اعن دلماضي عرن القن امت لثمانينااية دابذ من

ره باعتبا( نلسكوالصحة م والتعليت ااعاطلخاصة بقدات اإلعتمات والنفاقاا

د في بلإذ . هيكليلم ايولتقاسياسة ق بيطلى تإجع ر راموهو أمنتج ر اعا غيطق

ال ، 2014لسكني لسنة ء اإلحصاب انسمة حسون ملي 30سكانه دد عوز يتجا

ط بارلوري امحن ما بيزة كرجامعية كلها متمت مستشفيا 5لى على ر إفويت

على ر فوال تتت لجهاض ابعت لزاال دة، إذ جء، ولبيضادار الس، افاطرة، لقنيا

رس مما يكطوان، ت نجةت،و طعة تافياللدرجهة ل جامعية مثت مستشفيا

 .ميةولعمالصحة ل افي مجات لجهان المجالية بيوارق الفا

بة نتيجة رلمغان طرف الصحية مت امادلخاعلى ب لطلع اتفام ارغور

ال رب لمغن افج، ضةهباف عالجها تكاليب لطمنة يتزمراض مر أنتشاور واهظ

ز كرم 2689ص ومستشفى متخص 39م ومستشفى عا 102لى على ر إفويت

بة ولطلمت االدلمعوغ ابلن عدا بعيزال ال يك لذبروي، وهو قي ورصحي حض

ل نه مثراجيض بعن عت جادرلعالمية متخلفا بالصحة امة ظمنن طرف م

 .رئزالجس وانوت

ا رهمة لتسيزلالاية رلبشوارد المالى إلصحية ز اكرالمت والمستشفيار اتفتق

ضى رلمل اقباستابنية ن مة لتحسيزلالل العمل اسائولى د إا كما تفتقرهبيدتو

ن مد يدلعت الزاال ل لمثال افعلى سبيوى، لمستافي م عالجية لهت مادخم يدتقو

ل سائوولصحية طر الألر تفتق، صحيةز كراا على مرهفوتن مم غربالرى ولقا

سلبا ر ثؤمما يورة، مهجت لى بنايات إلوتحن ألحيان امر لكثيافي ل بب، بيطلتا

ك لذعلى ل لير دخي، ولصحةاي فم حقهن مم مهريحطق و لمناك اتلن على سكا

ت فياونسبة ع تفاطق وارلمناك اية في تلدلتقليد اليولتاعملية رار ستمهو ا

 .وجلولالصعبة والنائية والجبلية طق ابالمنادا يدتحت و ألمهاد واليوالما
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( نضيرلممء و اباطألا)لصحية طر األل و االستقباابنية ص فيما يخهذا 

وب لطلموى انى للمستدألد الحالى ل إصيم لزال الرب فالمغك لذلى إضافة إ

ل لكدا حرا وايرلنسبة ساتبلغ ت إذ ضى بالمستشفيارللمرة ألسر افيوفي ت

دل معس وهو نوليه تت إصلذي ولدل المعن اعد بعيم قوهو رنسمة  1000

 .نسمةف لل ألكر يرس 202

ب نتيجة لتعاقهو لصحة افي ن نيواطلمت اال يلبي حاجياذي لاضع ولهذا ا

دات إلعتماطور اتم غزم رلالم اتماهالالصحة ع ااطقر تعم مية لوكحت سياسا

ر مليا 14لى إ 2012سنة م سنتير مليا (1ن مع اطلقذا المخصصة لهالمالية ا

، هذا " دميرا"بية طلدة المساعم ااظنق بيطتل بفعك لوذ 2016)سنة م سنتي

ن يدلمستفيت العاطإلستجابة لتن اعد بعيزال ماذ لتنفيز اله حيوخم دغر رالخيا

ال ر ألخين هذه افا" دميرا"اقة طعلى بول لحصطر امساد لى تعقإفجضافة ، منه

ك فهنادواء، لج و العالص و التشخيف اتكالين اداء منها مد لمستفياتعفي 

على ن للحاصليب بيطلتاعي مجانية ديذي لامي ولحكب ااطلخن ابيض ناقت

وز لمجانية ال تتجاانسبة إذ أن . قعوالأرض اعلى هو ماو" دميرا"اقة طب

ل يولتمف اضعظ معه نالحدواء ولص و التشخيج و العالاتكلفة ن م %30

فئة أن كما ن، نيواطتية للمذالت النفقاع اتفاوارلصحية ت امادللخ ميولعما

ية رإلجباالصحية اية طلتغم ااظنن مد ال تستفيت لزالمجتمع الن ايضة مرع

رب لمغن اسكال مجمن م 30%تبلغ نسبتها دود ومحل خذات دنها فئة م أغر

رة، حرة صغين مهب صحاون، ألطعاون، فيرحون، مهنيون، يدتقليع صنا)

ية طتغرج أي خاو" دميرا"م اظجة نرلفئة خاإذ ان هذه ا"( ودعولم اغر"، لبةط

 (…cnss)عها ونن صحية كيفما كا

 :ت حارلمقتا -ب 

ك لو ذلة دولعامة للانية زالصحة بالميع ااطلمخصصة لقدات اإلعتماافع ر  .2
 10%.لى إ 5%نسبة ن فعها مرب
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م لتعلين و األعلى لألمس المجلرار األعلى للصحة على غس المجلء انشاإ .1
 .نيةوطسياسة صحية ن سل جن أم

دات لمستجاكبة والمن ضيرلممو الصحية طر الألن يولتكدة اعان وإيولتكا .1
 .لصحةع ااطقل في مجا

 .عليهار فولتي ال تتت الجهااجامعية في ت مستشفياء نشاإ .2
مة ظمنن طرف بة مولطلمالنسبة وغ البلت بالمستشفيارة ألسدد افع عر .0

 .لعالميةالصحة ا
 "دمير"اقة طبل خالن إلستشفائية مت امادللخوج لولامجانية  .2
ل لحامرم والمحاانا ب وزإلغتصاابالنسبة لضحايا ض إلجهاام يرفع تجر .7

ود جل ولمسنة الحتمارأة الموالنفسية وا لعقليةا راضلمصابة باألما
 .نلجنيدى اخلقية لت اوهشوت

 .لية بالمحاسبةؤولمسط ابو رلتتبع و اقبة راية للمن وزارلجل تشكي .7
 .مةزلالابية طلطر األو اجيستيكية وللل اسائوبالت لمستشفياد ايزوت .9

كما في دن لمابة في رلمغااكافة ل لصحية لتشمت امادلخل اسيع مجاوت .21
 .رىلقا
لنفسية والعقلية راض اإلستشفائية لألمت اسساؤلمن امد يزمق خل .22

 خلي دالاامها ظنر تغييو
 ".فيوظلتا"لصحة ع ااطلمخصصة لقالمالية ب المناصن افع مرلا .21
 .ليهاوج إلولر اتيسيو بية طلت اسادراجمعية للب اطقق أخل .21
توفير مستشفيات متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل لتسهيل استفادة سكان  .22

سيارات اإلسعاف، )المناطق الصعبة من الخدمات الصحية 
 ...(.مروحيات،

تأطير وتكوين المولدات في المناطق القروية وجعلهن تحت وصاية  .20
 .وزارة الصحة

 

 ةیئذالغت اللمنتجا الصحيةقبة رالما –ال أو

 طنينالموا سياسة حفظ صحة - 8
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 : الغذائيةت قبة للمنتجارالما اليات تعزيز: أ 

  :نةراھلاضعية ولا

ك لودئية ذالغت اجاولصحية للمنتاقبة رالمت افي عملياد حاض نقد جوات
وص نصب نتيجة غيان قبيرالمدد افي عل لمسجص اللخصاس جع باألسارا
 .لصحةوزارة اكقبة رالمت افي عمليات اعاطلقض ابعل خدتز نية تجيوقان

في عملية ن خليدلمتابيعة ط 20في فصله دد حد ق 83-13م قون رلقانإن ا
لصحة ممثلة في د وزارة انجم بينهن موئية ذالغت اجاولصحية للمنتاقبة رالما

وم سرمدور صد منف ألسل انه مع كامأال ، إلتابعة لهاالصحة ظ امصالح حف
لصحة ظ الخاصة بتقنيي حفابيقية طلتم اسيرالمالساعة د الحت غاب 1984سنة 

  .قبةرالمت ابعمليام لقيان امم لتمكينه

م غورئية ذالغت اجاولصحية للمنتاني للسالمة وطلب المكتس اتأسيد بعو
 .لصحيةاقبة رالمدان الصحة في ميراك أطر وزارة اشم إيتم لره قلة عناص

ني للسالمة وطلب افالمكتش ،كراينة مدضعية بمولهذه اعلى ل كمثاو
ل سيحام مهظمعن قبيراال على سبعة مر إفوئية ال يتذالغت اجاوللمنت لصحيةا
 .دلتقاعايبا على رق

 Technicien (d’hygiène) لصحةظ اتقني حف 36لي واحد نجل بالمقاب

م لقيام الهن لصحة ال يمكوزارة الن تابعيولصحية اقبة رالمدان افي مين نيومك
 .نيوقانراغ فود جولصحية لاقبة رالمت ابعمليا

 :ور لتصا

لصحية اقبة رالمت ابعمليام لقيان الصحة موزارة التابعة لالمصالح ن اتمكي
 .ئيةذالغت اجاوللمنت

 :ربيدالتا

ئية صفة ذالغالسالمة روط افي شن نيولمكالصحة وزارة افي وظمء اطعإ

ز نجام إلهول بيقية تخطتن نيواقم سيراصياغة مر لقضائية عباة رطلشط اضبا
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على ت لمعاينااحالة ز وإلحجش والتفتيت ابعمليام قيالت والمعاينار امحاض

 .مةزلالر ابيدالتد اتخاد المختصة قصالمصالح ا

 :ربة بالمغیئذالغت اسساؤلصحي للمد االعتماق ااطع نیسوت -ب 

 

 :نةراھلا ضعيةولا

ر عبج إلنتات اعمليار يطلى تأإيسعى ر ألخضرب المغطط امخإن 

ر غي 00-28م قون رلقانل اخالن صياغته مت تمر ألمل، هذا احرالمف امختل

ل تشمط دون أن فقج إلنتادات احوعلى رت قتصالصحي د االعتمااعملية أن 

 .تلحفالالي وممو لجماعية م ااعطلمو البيع ط انقا

 :ورلتصا

طق لى مناج إإلنتاط انقن ئية مذالغت اسساؤلملصحي لد االعتمااسيع وت

 .لبيعا

 :ربيدالتا

صحي د عتماوع اضومدات حولل هذه ابيقي بجعطتوم سرمدار صإ

 .هاطلة نشازاولمس كأسا

 .ةیماتدلخو اة یئذالغت اسساؤخاصة بالمت تحمالر فاتب دایغ -ج 

 

  :نةراھلاضعية ولا

وهذا ة طلجنة مختلن طرف ئية مذالغت المحالت واسساؤللمص خيرلتم ايت

 .ضفرلأو افقة وابالمداء رأي بل و إغلى معاينة للمحط فقم يتص خيرلتا
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مما ددة محروط ال يخضع لشن ولمعايص اا بالشخطتبريبقى مرأي لهذا ا

 .لهاص خرلمت المحالابيعة زات وطفي تجهيرا تا كبيوتفاق يخل

 :ور لتصا

روط نى لشدألاد لحرام احتل اجن أمط نشال لكت تحمالر فاتدصياغة 
 .لسالمةوالصحة ا

 :ربيدالتا

على ت لمحالب اصحار أتجبن نيواقت و تحمالر فاتدصياغة 
 .طلنشااائلة منع ت طمها تحراحتا

 : المستهلك حماية - ثانيا

 

 :نةراھلاضعية ولا

ب في غيادودة تبقى محك لمستهلالخاصة بحماية ابية رلمغن انيوالقأن ا

سمح رع لمشأن اكما  31-08ون صا بالنسبة للقانوبيقية لها خصطلتم اسيرالما

 .خالتهدتن مد ية مما يحرستشااصبغة ط ذا جعله فقو لمنافسة س امجلق بخل

سة رمامد نية قصولقانالية هلألد تفتقك لمستهلاحماية ت جمعياأن كما 

 .ءلقضام اماأختصاصاتها ا

 :ور لتصا

ك ألعلى للمستهلس المجلراج اخك وإلمستهلاحماية دان يكلة مير وهيطتأ

  .ودجولز الى حيإ

 :ر بيدالتا
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لقاضي ا 31 -08ون بيقية للقانطلتوص النصن اما تبقى مراج بجخراع السا -

ألعلى س المجلدات احوم اسرال سيما مك و لمستهلالحماية ر بيداتد يدبتح

 .كلالستهال

ق ح)لعامة المنفعة اصفة ن مك لمستهلاحماية ت جمعيان تمكيويع رلتسا -

 هذه على رفوتت ال رببالمغ حاليا ودةجولما  جمعية 75و فنح( لتقاضيا

 .لصفةا

دي القتصاس ابالمجلر كبأتمثيلية  نم كلمستهلاحماية ت جمعيان تمكي -

 (حاليادة حواجمعية ) لبيئي واالجتماعي وا

 المنافسةس بمجلك لمستهلاحماية ت تمثيلية لجمعياق خل -

ت جاوخاصة بالمنتت للبيانادة قاعر عبك لمستهلاحماية ت جمعياع الإط -

 صفاتهاواموخصائصها وتها زامميويفها رتعوردة ولمستالسلع وا

ن لتابعين اليؤهلمن اقبيراخاصة بالم بيقيةطتوص نصراج يع باخرلتسا -

رة و لتجااقبي رابمص خاد حوابيقي طتص نود جو)ت اعاطلقالجميع 

 .31-08ون لقانن ام 166ل لفصب احس( ط لصناعة فقا

ك شبادات حو إجستيكيا ولو يا دماك لمهتمة بالمستهلت الجمعيام اعد -

 .لمملكةطق ابجميع مناك لمستهلا

م عالمية تهتر امنابق خلر عبك لمستهلا حمايةت جمعيادة مسانرورة ض -

 يةزلتلفوات ائمة بالقنداية تحسيسية رشهات إصالق وخلك و بالمستهل

عالمية رات مع مختبت كاراشد بعقك لمستهلاحماية ت لجمعياق لحء ااطعإ -

رب بالمغودة جولمالسلع ت و اجاولمنتاستجابة دى اعلى موف قولل

 .ليةدولو انية وطلت اصفاواللم

 

 .رببالمغ الحشرية المبيدات -ثالثا 

 : نةراھلاضعية ولا

 :نلى صنفيم اتنقسرب ية بالمغرلحشدات المبيان ا

 .لفالحيدان المستعملة بالميدات المبيا -



119 
 

 .لعامةالصحة دان المستعملة في ميدات المبيا -

 

 -95.م قون ربالقانؤطرة لفالحي فهي مل االستعمادات ذات ابالنسبة للمبي

42 

يعي رتشراغ فل لعامة فانه يسجالصحة المستعملة في دات ابالنسبة للمبي
ل يربا 20يخ ربتا 758م قرلصحة ر ايرار وزقم للهالصحة ن طرف وزارة ام

 .داتلمبيم التقنية لتقيياللجنة ق اخلول ح 2010

ية رلحشدات المبيراد اعيه الستيراعلى مصب لباافتح راغ لفهدا ا
رط لها ال تشتوخدبح لسماطرة امسث أن مية حيولعمالصحة المستعملة في ا
د و لتقنية للمبيااقة طلباعلى د ما تعتمدر بقورد فية للمرلمعوالتقنية الية هألا
 .لفعالةواده اية لمرلمخبل التحاليا

لصحة اتها على طورخدات ولمبيابيعة ون طيجهلن يوردمود جولنتيجة او
 .لبيئةو ا

ل لتي تستعمت اكارني للشوقانر اب إطي غيارى هلكبالمعضلة اتبقى و
ا على رهفوترط ال يشتث حيوارض لقرات و الحشابة رفي محادات لمبيهده ا

ن مدات لمبيراء اشو كة رشس تأسيط يكفي فقل في برمعو تقني د نى حأد
ل ستعماد ان انجذا بهولتقنية افة رللمعرون يفتقدورهم بن هم يدللن ايوردلما

 .لعامةالصحة اعلى ر يطخوئي واعشل بشكم يتدات لمبيهده ا

 :ورلتصا

دان ية في ميرلحشدات المبيل استعماوايع وزتراد وستيع ااطقم يظتن
 .لصحيةاقاية ولا

 :ربيدالتا

لمستعملة في دات اللمبين عيوزلمن وايوردلما لني يجعوقان راإطضع و
لتي ت اكارلشل اعمن تقنيوعلميا ن ليؤهمل على عمان يرفولعامة متالصحة ا

ظ نة في حفومكر ا على عناصرهفوترض فر ية عبولكيمااالجة بالمعوم تق
 .لصحةا
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 .والتصبين التنظيفواد مل ستعماا -بعا را

 :ضعية ولا

نية وسانة قانرلتر يفتقرب بالمغن لتصببيف وايظلتنواد امل ستعماان ا
واد لمدد ايحون قانب نة مع غيارطمسرة و يطخواد مل ستعمال انسجث حي

ن يتيليوري إكلرلبيدة امال ستعماك الدعلى أذل ال وبها وح لمسماية ولكيماا
دة حيولر التي تعتبو ابي وروألد االتحان طرف اعة كليا مولممنو انة رطلمسا
 .رببالمغف لجان التصبيالمستعملة في ا

 :ورلتصا

هدا لعاملة في ت اكارلشل ايهمنا مع تأف أيظلتنواد امل ستعمال اجع
 .لصحةاعلى طرا خل لتي تشكت افاظلمنامنع دان و لميا

 :ربيدالتا

وم لجنة تقق مع خلف يظلتنواد امل ستعماداول واني لتوقانر اإطضع و
 .بهاوح لمسمواد الماالئحة ن بتحيي

 

 :مالستحماا مياه -خامسا 

 :نةراھلاضعية ولا

 ربنيال بالمغولليجيرض ابة مرني لمحاوقانر اب إطغيا

ن يا مري بكتيهمسببه ن، وئتيرلب ابالتهاس ينعكل ونيال قاتولليجيرض ام
 Legionella.أل يا رعامة بكتيورة بص، (Légionnelle)نيال ولليجياعائلة 

Pneumophlia – در بخاصة في مصاة، ولبيئةافي ودة جويا مرلبكتيهذه ا
ة رارحت جادرساكنة به ميات في شبكارع متسال بشكر ي تتكاثه، وهلمياا

ن عن هو ألحياظم افي معث يدلحإن ا. يةوجة مئدر 25 – 45ن بيراوح تت
ر هظتن ألحياض افي بعن لك، عالقة بينهاد جوية ال تردضية فرمت حاال
 .ركمشتدر مصن يا مرللبكتيف باالنكشاق ضية تتعلرمت حاال
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 رض؟لمدوى اإلصابة بعم اتتف كي

 - أليا رببكتيوث للمواء والهافي ر يطيذي لء المارذاذ ايا برلبكتيل انقم يت
- Legionellaذي لص التنفسي للشخز الجهال اخداستنشاقه لم ايتذي ل، وا

 .رضلمذا الهرض يتع

ن مل تصأن شأنها ن م، يارثة بالبكتيولملواء، والهالتي يحملها ذرات الا
 :بينهان م، مختلفةدر مصا

 (.ثةوملت شان رؤوس دوبخاصة م)ن لساخء المال استعمام واالستحماا -
 .رفيوانو( وزيجاك)رات تيارك ب -
 فتكييزة ألجهد يرتبراج بأ -
مع ر لمباشل االتصال اخالن مواء لهد ايرتبس ساأعلى ف تكييزة جهأ -

 .ءلماا

 :ور لتصا

على واء إليت اسساؤجميع مت ولحمامادق و الفناب اصحار أجباإ
م بية يتوروألدول انه بالث أحيرض لمهذا امة ونامج لمقارضع برورة وض

ل هده مثرر يا بها حتى ال تتكرلبكتف هذه اكتشام التي يتات سساؤلمق اغالإ
 قعةوالا

 :ر بيدالتا

ر فتدعلى صياغة واء اليت اسساؤمم و الستحمات امحالب صحار أجباإ

ه لميات اية لشبكادورية رمخبل بتحاليم لقيام امهزالإمع ء بالماص صحي خا

 .رضلماهدا بة رلعالمية للصحة لمحاامة ظلمندات اشاع ارتباواخلية دالا

 

 يةرلعقاالسياسة ا - 3
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وع ضومول نية حوطلظرة اجهة للمناولمالملكية اسالة رلافي ء جا
: ما يلي" الجتماعيةواية دالقتصاالتنمية اا في ودورهلة دوية للرلعقاالسياسة ا"
ساسية للتنمية أفعة ، وراتيجيراستج انتال إعامر يعتبر لعقام أن االيخفى عليك"
ز ئيسي لتحفيرلء اعاولر هو افالعقام تن م، وا هدبعاف أمة بمختلدالمستا
يع رلمشاق االطالنل، ولشغرص الفر فولمل واخدللدر لمالمنتج ر االستثماا
ماتية دلخوالسياسية والفالحية والصناعية ت المجاالف اية في مختلرالستثماا
ألنه ، نيوطلد الالقتصاروري ضرك محو فهك، لذلى إباإلضافة و. ارهغيو
، ميةولعمزات التجهي، والتحتيةت البنياف اإلقامة مختل ألساسيةاضية رألر افوي

، وهو نيرالعمط ايطلتخر والتعميل الة في مجادولاكما تنبني عليه سياسة 
 ".نلسكافي ن نيواطلمق احن ألساسية لضمااآللية ا

ر لعقاه، أن اعالألها ر لمشاالملكية اسالة رلطف امقتل خالن يتضح م
رب، ية للمغدالقتصاامة ظولمنل اخدالتنمية ق اتيجي في تحقيراستل اعام

 :ن ثنين اييومية على مستهألرز هذه اتبو

ن كاذا فجر، الستثمااعلى ز سيلة للتحفيري ولعقاء اعاولون اك لهماأو
ن إلنتاجية مت ااعاطلقن امع اطفي قوال ألمدام استخايعني ر الستثماوم امفه

لمهمة اإلنتاجية ت ااعاطلقن امد يعر لعقان افجل، لمستقبابح في رلق اتحقيل جأ
 .للشغرص الفر فومل وخدللدر مع اطقو فهوال، ألمب اصحاب ألعار لتي تثيا

رى خأنتاجية ت إاعاطبقط تبرألنه موع بالتنر لعقاافي ر الستثماز ايتميو
ية رالستثماايع ربالمشاوض سيلة للنهد ويعث حي، ية بالغةدقتصاامية ذات أه

 .ماتي دخلاحتى ولسياحي والصناعي والفالحي ل المجاافي 

مالية مهمة ل خيدالة مدولق اتحقري لعقاع ااطلقافي ر الستثمال اخالن مو
كالة ولل اتحتث حيرات، لعقاظ اتحفيل وتسجيت جباب ووائراضل في شك

ن مة مدية مكانة متقطئرالخري والعقاالمسح واية رلعقات ااظنية للمحافوطلا

 . رىخت أاعاطقدات عائب لى جانإلة دولانية زاتها في ميداعائل خال

ء عاولن اكاذا فج،نيوطلد اباالقتصاوض سيلة للنهر ولعقاون اك ثانيهما

وة بقن يرهته وقر والستثمام احجن فجر، الستثمااعلى زا حافر يعتبري لعقاا

لتي التنمية امج رابل خالن مب تكتسر ألخيوة هذا اق، ونيوطلد االقتصاا
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زات لتجهيف اختلمس باألسام لتي تهوالة دولتحتية للت البنياامنها د تستفي

ء عاولت اياطمعأن كما . رهم غيق وفرامم ومحاكن إدارات وم، ميةولعما

لة في دولت ااططمخر ولتعمياسياسة داد عر إاإطلة في دولن اتعيري لعقاا

دور على ء لقضاوائي والعشن السكابة رمحان ولسكر افيومج ترابر اإط

 .لصفيح ا

 :تشخيص الوضع العقاري الراهن –أ 

تشجيع وني وطلد اباإلقتصاوض سيلة للنهوامة كهمكانة ل يحتر لعقااإن 
وض ينا بالنهرهيبقى ك لق ذتحقير أن غي، ألجنبيةوانية وطلرات االستثماا

ل لمشاكن ام عةومجمن تعاني مت لزالتي الواله ؤطرة لمانية ولقانامة ظوبالمن
مة ظولمناية في رلعقاروة الثراط انخم إماأعائقا ف لتي تقواقعية والوانية ولقانا
 :فيما يليل لمشاكااته هتتجلى ولها راد لمل اية بالشكدإلقتصاا

 .بيرلمغري العقام ااظلناة یجازدوا (0

ني ولقانم ااظلنف اباختالف تختلرب بالمغري لعقاء اعاولابيعة إن ط
 :نعاونر لعقام التي تحكانية ولقانامة ظألن، والهظم لمنا

لفقه الى إ 2011سنة ل قبتخضع ت كانوة ظمحفر غيرات ما عقاإفهي 
ق لعينية فيما يتعلوق الحقانة دوتخضع لمت صبحأ 2011سنة د ما بع، ألمالكيا

لفقه ن امور لمشهواجح رالب الى جانإجيح رلتد اعواقزة ولحياوع اضوبم
 .لمالكي ا

لملكية ت اثباول إحت عازالندد اتعن مرات لعقان اموع لنهذا ايعاني و
ن إلئتمارة ائرج داخارات لعقان اموع لنهذا اى يبقث حي، بيعتهاوطا دودهحو
 .للتعامرة ائرج دابالتالي خاري ولعقاظ التحفيم ااظا نرهفولتي يا

ي تخضع ظ وهلتحفيطور افي أو ة ظمحفرات عقاو لثاني فهوع الناما أ
، ةظلمحفرات ابالعقاد يقص، و2011سنة م لمتمدل والمعا 1913ر هيظل
ية دارإلراءات اإلجاجميع ذ ستنفاد ابعري اعقم سرنشئ لها ألتي رات العقاا

لمائة افي  15نسبة ل ي تمثر، وههيظلهذا اعليها في وص لمنصالقضائية وا
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لى ل إتصر، وكتاون هملي 71هز لتي تبلغ ما ينارب المغاجمالي مساحة ن إم
 .ري لحضل المجاالمائة في افي  90غاية 

لها تصبح ري عقام سرء نشاد إنها بعوبكرات لعقان اموع لنز هذا ايتميو
و ثباتية وة إقوز ة بملكيتها فتحطتبرلمت اعازالنت والتحمالاجميع ن مرة هطم
ية وضمانة قرتعتب، والداوتر ألكثاي وهملكيتها ل لة نقوبالتالي سه، وئتمانيةإ

 .روض لقافي منح ك ألبناظر افي ن

طور في ت لزالتي الرات العقاافهي ظ، لتحفيطور افي رات لعقااما أ
ري، لعقاظ التحفير اهيظعليها في وص لمنصالقضائية أو اية دارإلة اطرلمسا

ت لملفان اموع لنن هذا امم مهدد عد جويري، وعقام سد رينشأ لها بعم لتي لوا
ما ددة، وهو ية متعطرمسب في شأنها ألسباظ لتحفيرار اقذ تخاب التي يصعا

 .داوللترة ائرج دايجعلها خا

 .رللعقا لمنظمةا نينوالقدد اتع (8

ن موع، وضولماخلة في دلمتن انيوالقدد اتعن ية مرلعقاامة ظولمناعاني ت
 :ما يلين نيوالقا

 ري ،لعقاظ التحفير اهيظ 
 لة دولك األمالداري إلد ايدلتحطرة امة لمسظلمنر اهائظلا

  ،ويلغابك الملوا
 ف،قاوألانة دوم 
 لعينيةوق الحقانة دوم، 
 لمبنية ارات كة للعقارلمشتامة للملكية ظلمنون القانا، 
 م تقسيولسكنية ت اعاولمجمواية رلعقات ائازلتجون اقان

 رات ،لعقاا
 ز ،إلنجاطور افي ر لعقاابيع ون قان 
 ر،لعقاك الى تملإلمفضي ر اإليجاون اقان

 ر،لتعميل امة لمجاظلمنن انيوالقا

 
رى خن أنيواعليها في قوص لمنصالخاصة م األحكاف الى مختلإباإلضافة 

نة دومرة وألسانة دومود، ولعقت وامازاإللتر اهيو ظة نيدلمطرة المسون اكقان
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ت سساؤمة لمظلمنن انيوالق، واشكالهاف أبمختلت كارلشن انيواقرة ولتجاا
 .لخ إ...لمشابهة لها رى األخن واالئتماا

 

ب غياواطن مور هظفي ر مة للعقاظلمنن انيوالقدد اتعن عب تريتو

ن مدد عة في عطلمتقات المقتضيان اعة موفي مجمم النسجاق وافوالتا

، دون مختلفةب ألسباوخاصة ظروف في در يصص نل فك، ضيعوالما

م حكاب أمة غيان أزصبحنا نعاني مث أحيودة، جولمت المقتضيار استحضاا

 .ودلعقت أو اكارلشر أو العقال افي مجاواء عامة س

 .العقارية الملكيةوع تن (3

في رات عقاو ،يبارتق 75ملكية خاصة بنسبة ن ية بيرلعقاالملكية وزع اتت

ك ملر، وكتاف هلأ 700ون ومليهز لة على مساحة تنادوللص لخاك الملا

لساللية اضي راألالى إباإلضافة ر، كتاون هبتسعة مليدر على مساحة تقوي غاب

ن في حي، يبارتقر كتاون همليرة تبلغ خمسة عشرة على مساحة كبيد لتي تمتا

 .ل قأبنسبة ف قاوألاضي أراتبقى 

ب أن هذا لعين الك، ولملكيةابيعة طفي وع لتناال ق بعلى ما سب ما يعاو

واع نن أموع نل كب مة بحسظلمنن انيوالقف اختالالى س إجع باألساريدد لتعا

ق خاصة فيما يتعلم حكادئ وألملكية يخضع لمبان اموع نل بالتالي فك، ولملكيةا

 .رخرف آتصي خضاعها ألأو إيتها وتفأو ها ظتحفيأو ية رلعقاالملكية ت ابجثبا

ل ما يشكرض وهو لتعاض والتناقق اسببا في خلون يكدد لتعأن هذا اكما 

تشجيع وية دإلقتصاالتنمية ق افي تحقيرات لعقاج هذه امام إدماأعقبة 

في دة ية معقطرمسراءات جرض إتفن نيوالقض هذه ابعأن خاصة ر، إلستثماا

 .لملكية ل انق

كحالة ت فارلتصن امرى خواع أنور أهظنتج عنه دد لتعأن هذا اكما 

فع دما ط، وهو فقع النتفاق اصحابها بحأى ظلتي يح، السالليةاضي راألا

ون لقانق ااطنن عرج لتي تخت افارلتصن اعة مومجمرام بإلى إصحابها أ
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حيانا ء ألقضام امات أعازلمنان امر لكثيور اهظسببا في ون تكأو حيانا أ

 .راتلعقااية لهاته دألقتصااكية رلحف ايقاإفي ب مما يتسب. رىخأ

 .يةرلعقات اليالعماخلة في دلمتا هزةألجدد اتع (4

ف تختلدة يدعراءات بججع الطإلب الطية تترلعقات العملياوم أن المعلن ام

رة في حير لمستثمواطن أو المل ايجع، وهذا ازهنجاراد إلمالعملية ف اباختال

لجماعة ك افهنا، لمختصةالجهة م أو القسدارة أو اإلد ايدتحه تجاره من أم

ك مالوإدارة ألمالية ووزارة اية رلحضاكالة ولوالمحلية ت ااطلسلوا يةرلحضا

زة ألجهري والعقاالمسح امصالح ري ولعقااة ظلمحافامصلحة ولة دولا

 . يلةطولالئحة ري، واتجا، وإداري، ونيدتخصصاتها مف لقضائية باختالا
 

دارة إلزام التدم اعراءات وإلجدد اتعطء وبل مشكك ناك هلب ذلى جانوإ

د ية مما يكبرلعقاايع رلمشار افي تأخهم تسال مواكلها عدد لمحت اقوبال

ن عزوف لعالى ن إألحيان امر في كثيم فعهدتد مالية مهمة قر صحابها خسائأ

 .ةطألنشن اموع لنهذا ا

 العقاريةت فارلتصا توثيقل في مجا المتدخليندد تع (5

ن حيرى، ألخدون اية على جهة معينة رلعقات افارلتصق اثيوتر ال ينحص

في ون ثقولم، والةدالعاة طخون لقانون لخاضعدول العالمهمة هذه افي ل خدايت

باإلضافة ة ،لمحاماالمهنة ظم لمنون ابقا للقانون طلمحامق، واثيولتون اقانر اإط

وق لحقانة دوموكة رلمشتالملكية ون افي قانواردة لالخاصة وص النصالى إ

 .رىخوص أنصولعينية ا

ن، لمهض ابيعة بعطة بطتبرمرى خوأخية يرتال موالعدد لتعهذا اجع ريو

إلسالمية ايعة رلشت ابقا لمقتضيادول طللعود يعرب لمغافي ق ثيولتل افأص

ر هيظبقا لن طثقيولماعلى د العتمار المستعمى اتأارلحماية د افي عهن لك

 2011 .سنة م تمدل وعذي لا 1925
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ل مجافي ر كبيور فية حضرلعود اللعقن كان ثقيولمدول والعب الى جانوإ

ظل في ت قفونها تر أغيد، ألسب الها نصن كاد قل ية برلعقات افارلتصق اثيوت

ن م، لعينيةوق الحقانة دومن بعة مرالدة الماب اجوبمت ضرلتي فاسمية رلا

ر أن هذا غيود، لعقن اموع لنهذا افي طت لتي نشزور الم ائرابة جرمحال جأ

لناقلة ود العقاسمية في رلرط اشترع المشن األوب لطلمالى إقى ريم لمقتضى لا

ود ها في عقرطيشتم ل، وة لهاطلمسقأو الة لها دلمعأو العينية وق الحقالملكية 

 . يةرلعقات افارلتصل افي مجارا كبيب دورا لتي تلعرة األخيهذه ا. كالة ولا
 

ت، لياؤولمسم واألحكاس واألسث احين مختلفة من نيوالقهذه اكما تبقى 

لى ل إتصرى كبت لياؤومسن ثقيولماعلى رض فرع لمشد أن انجث حي

دل لعأن افي د ،شارإلوالنصح ب اجوابون مزملرة، وهم ية كبيرجت زباوعق

لمحامي ال ن أن افي حي، عا ماونل قت ألياؤومع مسولتلقي اعلى ر دوره يقتص

 .ية رلعقات افارلتصاثيقه وتر اإطلية في ؤويخضع ألية مس

ف،و أن الستئناامحكمة  رةئدابد مقيدول لعص اختصاد أن انجل بالمقابو

عمله د ما يقيوهو لقاضي ب ااطييلها بخذتد ال بعإسمية رلب اال تكتسوده عق

ل خداقيع ولتوابالتلقي ر ألخيزم هذا الرع ألمشن اكاق ،وإن ثولمانة مع رمقا

 .دول لعس امكتبه عك

ن ية فجرلعقات افارلتصر ايرلمحامي صالحية تحامنح رع لمشم أن اغور

سمية رلرع المشافيها رط شتالتي ت افارلتصن اموع في نا ديبقى مقيق لحهذا ا

 .مارهغيولهبة واقة دلصود اكعق

دد تعم ما، أضىوجهة فوافي مم نفسهون ألمتعاملد ايجدد لتعم هذا اماوأ

نية وقانء اطخوع أقوسببا في ون يكد ما قن، وهو خليدلمتم واألحكاد واعوالقا

 .ائلةطال وامأصحابها ف أتكلد ق

 . العقاريةت كارمة للشظلمنا ينالقواندد تع (6
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ت اعطستث احيري لعقاع ااطلقافي ر كبيل بشكط تنشت كارلشت اصبحأ

م لقياصة وربل خدامكانة مهمة ل حتالالها وصم أحجوية دالقتصااتها وبق

ك، لق ذفي تحقيت كارلشد اساعن، ويرلمستثمم اماداول أسهمها للتوطرح أ

ن بيت كارلشواع انن أمرة عة كبيولمجمشاملة وعة ونية متنوسانة قانرتود جو

 :ننيوالقهذه ا
 

  ود،لعقت وامازاإللتر اهيظفي واردة لم األحكاا -
  ،مةهلمسات اكارشون قان -
كة رشولمحاصة اكة رشدودة ولمحالية ؤولمست ذات اكارلشون اقان -

  م،صية باألسهولتواة طلبسياصية ولتاكتا رشن ولتضاما
  دي،القتصاالنفع ت ذات اعاولمجمون اقان -
ة، لمحامااكة رلمهنية كشت اكارلشواع انض أمة لبعظلمنن انيوالقا -

  .....ءباطألوا

فجنها ت كارمة للشظلمنانية ولقاناسانة رلتاى بها ظلتي تحامية هألم اغور

ر هين ظتضم 1913سنة ذ فمنب، نوالجن امر لكثياية طتغن عزة تبقى عاج

، نيةدلمواية رلتجات اكارلشان كة بيرحكاما عامة مشتود ألعقت وامازاإللتا

م لذي لامة هلمسات اكارشون قاندور صن لى حيل إلحاهذا اضع على ولوظل ا

م بأحكارد نفل ابود لعقت وامازاإللتر اهيوى ظعلى مستت يالدتعي بأب يصح

عليه في ت حالألتي اية رلتجات اكارلشاع وانأباقي ومة هلمسااكة رخاصة بش

م لعاون القانامة بمثابة هلمسات اكارشون نصبح قاأحتى م ، ألحكان امد يدلعا

ت لزاالود لعقت وامازاإللتر اهيت ظمقتضيام أن غ، ريةرلتجات اكارللش

 .ننيوالقب هذه اجوتنسخ بمم لت مداماول لمفعاية رسا

 :منهال لمشاكن اعة موضع مجمولن هذا انتج عو

 ت،كارلشواع انف أمختلن بيد عوالقم واألحكارب اتضا  -  الأو

في دي القتصاطور التاكبة وامن ية عرلعقاانية دلمت اكارلشز اعج - ثانيا

ن موع لنهذا امة ءمالوى على مستل مشاكق يخل ما، وهو نيولقانود الجمظل ا
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عها وبة خضوصعن عري ولعقاط اللنشاري لتجااابع طلامع ت كارلشا

ر هيدون ظية رلتجات اكارلشن انيوامة في قظلمنت افارلتصن اعة مولمجم

 ج،مادالنواني ولقانل الشكل ايوتحك، لن ذمود ولعقت وامازاإللتا

راءات عها إلجوخضدم نية لعدلماكة رلشة اكبة حياوابة موصع - ثالثا

 ري،لتجال السجافي ر لشها

ت سساؤقابية لمرلوة القم اماري ألتجال السجاسسة ؤمف ضع - بعارا
قابتها رض رلتي تف، ايةرلعقااة ظلمحافاكمصالح ري لعقاط النشااخلة في دمت

ط لنشااقلة رفي عهم ما يسا، وهو يةرلتجات اكارلشاصية على وكجهة 
كأنه رات لعقان اعة مومجمت صبحد ألى حت إكارلشن اعة مولمجمري لعقاا

 للتعامرة ائن دامب يطليها بالتشعوم محك

 :تحاراالقتا -ب 

رات لعقال ايشمم عاون قانر اإطبي في رلمغري العقام ااظلند احيوت :1

م يتن أن يمك، وةظلمحفرات العقاظ والتحفيطور افي رات لعقاواة ظلمحفر اغي

ر غيرات لمتعلقة بالعقام األحكاد واعوالقف اتجميع مختلق ين طرعك لذ

ق نية تلحوقاند عواقل صياغتها في شكولمالكي الفقه اي فواردة لاة ظلمحفا

 .راتلعقاواع انأمة لباقي ظلمنن انيوابالق

تبنى ر، مة للعقاظلمنن انيوالقاجميع ت ية تجمع شتارنة عقادوضع مو :2

ر لعقااعلى واردة لت افارلتصت والعملياف المختلدة حومم حكادئ وأعلى مبا

 .قثيولتات أو ادلتقييراءات أو اإلجوى اعلى مستواءا س

ضي راألم اتسليق ين طرلملكية عابيعة دد طشكالية تعإمعالجة  :3

لة دولاضي ت أرايوة لتفطمبسوشفافة د عواضع قواص، وولساللية للخا

 .لخاصةا

ت لعمليااخلة في دلمتزة األجهد احيوت، ويةدارإلراءات اإلجط اتبسي :4

 .هامامأضة رولمعت العملياافي ت قيقة للبت دجاالد آيدتح، ويةرلعقاا
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ت عازلمناافي ث للبص الختصاالها د ية يسنرعقام محاكء نشاإ :5

د عواقق فر، وبالعقاق ثيط وتباارلها وى عل دكوية رلعقاوى اعدلوا

تشجيع ، وة بهاطتبرلموق الحقوالملكية احماية ن يعة تضمرسراءات جوإ

 .رالستثماا

م عار اإطضع ق وين طرع، يةرلعقات افارلتصق اثيوتم اظند حيوت :6

بيعة ت طمهما كانت جباوالت والياؤولمسوالعامة م األحكادئ وامبالدد ايح

 .يخرلتات اثابرر محأو ( ليدعأو ثيقي وت)رر لمحا

نية دلمت اكارعامة للشت تضع مقتضيات، كارنة عامة للشدومء نشاإ :7

عي رالي يوشمظور منق فولخاصة م األحكاك الذكولمهنية واية رلتجاوا

ة في طلنشيت اكارلشواع انف أمختل نبيم النسجان اعا مونق يخلف والختالا

 .ر لعقاا

 

 دةمستج وحاجيات جديدقع وا –أ 

زء جوج لد والسيما بع، تيجياراسترج دورا ابية بالخارلمغالجالية ب اتلع

حتى ؤهم باآبها ل شتغالتي ر اغيب مناصز وكرالمول الل الجيء ابنان أم

ف بية في مختلرلمغطر االرة اخين نخبة مود جولى اوم لير االمل اصو

 .رلمهجدول افي رار لقت اياومست

دة يدلجل االجيات اتماماواهتشكيلة وفي بنية وري لثدري والجول التحهذا ا

ر غيت نشغاالل وامشاكت وحتياجادت الر ولمهجد افي بالرب لمغء ابنان ام

ون فنانرون ومفكون ومثقفوم هم ليالجالية ء افأبنام، بائهد أعنت لتي كانك اتل

ك تلد تعم لرة الساسية للهجافع دوالون الى كاباإلضافة رار، قع صناو

. دلجير االجل والعمث الى حيرب االة بالمغطلبر والفقن امروب ة بالهطتبرلما

 لعالمابة رمغا سياسة تدبير قضايا - 4
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ري لفكدي والمال اسمارألل اة بانتقاطتبرمرة لهجن امت جاومك ناوم هليا

 رهغيو

س تيجي ليراستس واحساف لجالية ملف املأن على رون لكثيق ايتفد ق

لجالية مشكلة ن األل بن وطلاينة زلصعبة في خالعملة الجالية تضخ ون الك

ن عع فادلاعلى درون قاون سرمتمود جنم وهم نهون وطبة يحبرمغان ساسا مأ

 .ربلمغب الحبيانا دلبلرى لكبالقضايا ا

وق لحقرار قن إمد يدلجور استدلاما تضمنه ن نثمزب كحن صحيح نح

لتي ا 163و 18و 17و 16ول لفصر أن اعتبااعلى م، لعالابة رنة لمغاواطلما

ي طلتعال امية في مجاوتيجية عمراستء اسسة لبناؤمطوة خور ، ستدلا تضمنها

ت جبام واعليهوق وحقم له، الن أونيواطمرهم باعتبارج لخاابة رمع قضايا مغا

 .بةرلمغال اكل مث

دم عور، وستدلود ابنل مة في تفعيولحكطل اتماوم هو لياما نسجله ن لك

رق لفض ابعطرف  نمة مدلمقن انيوالقت احارمع مقتدي لجل التعاما

ني دلمالمجتمع ت اجمعيان طرف مة مدلمقرات اكذبالمف الستخفا، والمانيةرلبا

ظروف لانضج دم عي عدلتي ترات ايرلتبالى اباإلضافة رج، لخال واخدالافي 

ك ارادة ناوس أن هبالملمد كؤيل هذا كدي أن عتقااففي ... لتقنيةدات التعقيوا

بة رمع مغال لتعامرار استمس وايرتكعلى ل لملكية تعمت اجيهاومخالفة للت

ن بعيرء لمذ اخ، إذا ألثالثةاجة درلاحتى ، ولثانيةاجة درلن امن نيواطكمم لعالا

 .بيةرلمغرة اية للهجراطيمقدلت الفعالياامع دف ادي وهجوار حب غيار العتباا

 جديدبة رمقاد عتمارورة اض –ب 

ء ماديسعى لضخ زب بها كحم نهتب أن لتي يجاألساسية م المهان ام

ؤون عها بشوضومق لتي يتعلور األماي ، هبيةزلحوالسياسة ة الحياافي دة يدج

ئيسية رلت اجهاولترج؛ ابالخان لمقيميابة رلمغام التي تهالقضايا رة والهجا

على رج بالخان لمقيميابة رلمغاظ احفان لكفيلة بضماامية ولعمت اللسياسا
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بية رلتت واللغام ابتعليق خاصة في ما يتعلوبية رلمغم ايتههومتينة مع ط بروا

ن ضماوبة رلمغان الفئة من هذه اعع فادلذا اك؛ ولثقافيط النشاواينية دلا

د جوين خاصة مرج، بالخان لمقيميابة رلمغااعلى مصالح ظ لحفاوق والحقا

فة دلهال اسائولص ايما يخفورة لمشر افيوشة مع تأو هضعية صعبة وفي م منه

ت سساؤلماكة في رلمشااعلى رج بالخان لمقيميابة رلمغان انيواطلمث الى حإ

زة لمنجاة طألنشم اعيدتوني وطلوى المستاعلى ة لحيات ااعاطقف مختلو

لى اقة والتاية راطيمقدلت ااقاطلل اعلى كح النفتااعلى ل لعماال م لم، ولصالحه

ل كراك شن إتها موقد افة تستمشفت سساؤموثي داي حراطيمقرب دمغ

 ٠بةرلمغاا

ت بارمقازم تستلت نشغاالواقضايا م ماأ( ددجون يراطقويمدك)ن نحإذن 

را تأثير كثوا اصبحوم أليم العالابة رمغاو. وللحلراءة والقاعا في دابدة وإيدج

ت سساؤلمءة اكفاو صفة ل قبين مرى سئلة كبد ألولمحلي مما رار القافي 

 بيةرلمغالجالية ء ابناأكة رمشادود حا ذكم، و لممثلة لها

لتي والسياسية منها اصا وسساتية خصؤلماكة رلمشارار والقافي صنع 

 .ركبيش نقال محت صبحأ

 :رانمأيتضح وم لير ائدالل السجال اخالن م

ية وإداربيعة تقنية ت ذات طمادلى خج الجالية تحتاأن ا لهماأو  -

  .صيةولوزارة الوالة دولهل اتقع كاملة على كاوهذه نية وقانو

ء النتمااعية بقضايا ولتر وايطلجالية في حاجة للتأأن ا ثانيهما  -

ج كما تحتا. نيدلمالمجتمع ت اماظمنزاب وليتنا كأحؤومسوهذه ية ولهوا

ن لحساسسة ؤمهل تقع على كاوهذه ية طلية تنشيصواتت مادلى خالجالية ا

 .لجالية راد الثاني ألفا

 إلعاقةا ذويسياسة تدبير قضايا   - 5
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ت لفئاف ابمختلم تماهالرورة ابضدد لجن اييراطيمقدلزب احن يمانا مإ

ا رهلتي ما فتئ يعتبالقضايا دى اإلعاقة كجحاقضية روز لبظرا ن، والجتماعيةا

نية خاصة ووطلية دولتفاتة ن إمف لملهذا اى به ظيحلما . ياتهولن أوضمن م

ص ذوي ألشخاوق احقز يزتعولشاملة لحماية الية دولاالتفاقية دور اصد بع

ا دادهعإكة في رلمشاافي ن يرطلمنخن أول امرب لمغر التي يعتبواإلعاقة ا

 .قة عليهادلمصاوا

 لمعاقةاسة لسياواإلعاقة ا وذو –أ 

، "2016"، لسنةهذه افي در صذي لاإلعاقة ول الثاني حث البحب احس

بالمائة سنة  6,8لى ل إصوني وطلد الصعياإلعاقة على وى امستر نتشان افج

ل كد أن بما يفي، عاقةإحالة ن شخصا يعاني م 2,264,672دل بمعأي  2014

. يةبرلمغر األسن ابالمائة م 24,5بية معنية باإلعاقة رمغر سأ 4ن بين مرة سأ

ص ألشخادد اعد إزداد فق، 2006سنة در لصاول األث البحانة مع ربالمقاو

 734,672رب ما يقاأي بالمائة  1,68در ب لإلعاقة بما يقوا ضرتعن يذلا

ثيقة ولالى دا إستنااإلعاقة انسبة ت بلغو.رةألخيوات اسنر لعشل اشخصا خال

ن ة بيعوزمروي لقل ابالمجا 6,99ل بالمائة مقاب 6,66ري لحضط اسولافي 

وى فيا على مسترايعها جغوزتأن كما ور، كذلل 6,7ث ولإلنا 6,8: نلجنسيا

 .طيبية فقرتقت إلحصائياهذه اتبقى و. رىخألى إجهة ن موت متفات لجهاا

م لتعليواالجتماعية اعاية رلدل امعن ثيقة فجولس انفب حسر وكذبالر يدجو

وب لطلموى المستالى رق إيم لزال لفئة الذه ابهط تبرلمل التشغيوالصحة وا

 "2012-2016".لحالية امية ولحكاالية ولرة اخاصة في فت

ألساسية اجعه رامن بين م 2011ور ستدلثاني اني وطلث البحد اعتمد الق

ل لفصالها ص خصث حي، إلعاقةاقضية ول بي يتنارمغور ستول دره أباعتبا

الجتماعية خاصة ائح رالشف امختلل لتي تشمول الفصالى بقية إضافة إ 34
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د عتماكما ، ألساسيةوق الحقت واياربالحق لمتعلور استدلن الثاني مب الباا

 .إلعاقةص ذوي األشخاوق احقز يزتعولشاملة لحماية الية دولاالتفاقية ص ان

عاقة إضعية وفي ص ألشخاامكانة ولسياسي ل الفاعدور الراءا ستقوا

سياسية إرادة يه دبا لزنا حرباعتباوفجننا د ية للبالولتنمامة ظولمنن اضم

زال ذات إلعاقة التاقضية ن بأزم نجص ألشخاء االع هؤضاوبأوض للنه

 ،لسياسيةب النخت اتمامااهية في ومكانة ثان

ذي لامية هألف ذي الملهذا امع ل تفاعدد لجن اييراطقويمدلزب احإن 

ما ف كيص شخب أي تصين أن إلعاقة يمكر اباعتباواطن مل كف ملر يعتب

ه حسانا تجاأو إال تضامنا ... جنسهره أو عمأو عيشه ط نمأو عه ونن كا

د للبالوي لتنمل ابالمجاوض بي للنهزحع قتناهو اما در لإلعاقة بقن لحامليا

زب لحل اعليه سيعم، وبيرلمغاع لمجتمن امزأ ال يتجزءا لقضية جر اباعتباو

 .رإلعتبان امية بعيولعمت السياسااإلعاقة في د ابُعدخأمكانياته ل إبكهدا جا

 تحارلمقتا –ب 

قضايا ر بيدفي تل النتقارورة اعلى ضدد يشدد لجن اييراطيمقدلزب احإن 

بة رلى مقان إإلحسااابع طا ودهلتي يسالكالسيكية ت ابارلمقان اإلعاقة مذوي ا

قضايا ر بيدكية في ترلتشادأ انهج مبدرات وبالقراف العتاابع طمها قية يحكوحق

نه قضية ولفائقة لكامية هألؤه ايالإينبغي ف لملر هذا ابيدت،إلعاقةذوي ا

لسياسية واية دالقتصاواثقافية وسيولست المجاالاصلة بجميع ذات كة رمشت

ددات على محز تكرإلعاقة تع ذوي اضاوقي بأرتيجية للراستد اباعتماك لوذ

 :مهاهأ

 

مة تعليمية ظومنن إلعاقة من ذوي اتمكي: لتعليميوى المستاعلى  1 -

تلقي ر وتيسيد جية تعتموغدامج بيرابنهج بك لم وذحاجياتهم ولباتهطمترم تحت

مجة ربص جبة تخصيومستت إلعاقاابجميع ذ ألخامجتها رتعليمي حاضنة في ب
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ل سائولر االعتباان بعيذ ألخم اإلعاقة ثاجة وع ودرلناعاقة تماشيا مع ل إلك

ت جياولولري والبصا لسمعيل االتصال اسائن ومم تمكينهوجيستيكية وللا

ك لذك، ولتعليميةت اسساؤللمم جهولء وثنام أجههوالتي تت اباولصعوز التجا

في ص الختصاراك ذوي اشوإلعالي م التعليوى اإلعاقة على مستوز اتجادم ع

 نلشأر هذا ابيدت

هذه ما تحتاجه ل كل يشمب بيطتر يفوتوب جو: لصحةوى اعلى مست 2 -

على تتبع ل لعمك الذكت ولمستشفيال اخداعايا صحية ص رتخصيولفئة ا

 إلعاقةول افحوع أو قب ولصحية لتجناقاية ولوامنها د إلعاقة للحت احاال

ن يولتكل افي مجاب شعص تخصي: نيولتكل والتشغيوى اعلى مست 3 -

م، ينهوتكولصحية م ايتهضعءم وويتالل تشغير فيوتوإلعاقة ذوي المهني لا

د إلعاقة قصص ذو الشخاخلها دابل لتي يعمدارة الإلدات معر فيوتك لذكو

مه راحتاعلى د يدلتشاته مع دراقراز فوإلة وسة عمله بسهرممان تمكينه م

لتي ت اإلمكانيار استثماهو المبتغى منه واحتياجاته ر افيوقبة عمله بترامو

ا وطلكطرة امسر تيسيوب جك ولذكص، وألشخاء االهؤعليها ر فويت

لة دولانية زامين عنها من لتي يعلب المناصاقبة رامولفئة ذه الهص لمخصا

ث لبحن امز حيص على تخصيزم بالجدي نناأن تنا ونا ال يفم وهلخاصة بها

ر كثت أتيجياراستد اتنفيل وتحليم وجع لفهرالمن ابين مون لعلمي لإلعاقة لتكا

 .عاقةإ ضعيةوفي ص نجاعة خاصة باألشخاوفعالية 

م عدلر افيوتم وتمكينه: للتنقواعاية رلج وامادإلوى اعلى مست 4 -

لنفسية اعاية رلابما فيها ل لشامامها وعاية بمفهرلد انقصم وعاية لهرلوا

ل خالن ال مق إال يتحقص ألشخاء االؤالجتماعية لهوالنفسية اعاية رلق اتحقيو.

ن ال مم إال يتك لر ان ذغيص ألشخاء االت هؤمكانادرات وإقن مق الطالنا

جية ولوسيوس_وسيكم فهن من لتي تمكالعلمية ت اسادرالث والبحل اخال
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لنفسية في ا_ألجتماعيةص الخصائن هذه امق الطإلعاقة لالنص ذوي األشخاا

 . لمجتمعل اخم داماجهدنق الة لتحقيومحا

فها رلتي يعاية ذرلجرات التغيل ابي بفعرلمغالمجتمع د اخاصة مع تعق

ص دوي ألشخاو انمر تأخفي هم مما يسات لمجاالف المجتمع في مختلا

ب كما يج، لمجتمعافه ريعذي لايع رلسو النمرة امساين مم تمكنهدم عوإلعاقة ا

ول صولول انا محادعتقاافي ن هذا ومر كثل ألة بوسهل بكم ماجهر إدفيوت

م جهولم ووتنقلهر فيومة في تهلمسام واتهدراقل ستغالوالفئة راك هذه اإلش

إلعاقة ص ذوي الألشخات إللتفاارورة بضدي نا نناء وهعنات دون مادللخ

وى لمستاعلى م مثيلهرار على غم ينهوتكم ويلههتأروي ولقوى المستاعلى 

 .ريلحضا

أن على دد لجن اييراطقويمدلزب احر يق:  عيةولتوى اعلى مست 5 -

ر تسخيب لغاية يجق هذه التحقيت ولحتميان اإلعاقة مطورة اعية بخولتا

 .مناسباتي لليسا بشكر ومستمل بي بشكرلمغم اإلعالا

 :على ما يليز كيرلتب ايجهداف ألل هذه اكق لتحقيو

ن بعيذة خآإلعاقة ل المجاؤطرة من نيواقدار بجصراع إلسرورة اض - 2

لية دولاالتفاقية اخاصة ن إلنساوق الية لحقدولق اثيوالمافي مقتضياتها ر إلعتباا

ن موع نق بي لخلرلمغالمجتمع ت اصياومع خصوازاة إلعاقة مذوي الخاصة با

 .نالنساوق احقوى على مستوازن لتا
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ل إلعاقة كت ذوي اصياوخصر سساتية تستحضؤحكامة مورة بلوب جو -1

بة رلمقاق الطمنن مم ضاعهأوي مع طلتعاافي ل تنتقدى، وعلى حدة حوا

 .قيةولحقابة رلمقاالى إإلحسانية ا

 .ناتهاومكل إلعاقة بكج انتاإعملية ن مد قائية للحر وبيداتذ تخاا 2

على ل لعمو اتيجية عامة راستاإلعاقة في صياغة اراك ذوي شإ - 1

 .يمهاوتقوا ذهتنفي

س لمجالل اخداإلعاقة ذوي اا خاصة بوطكص تخصيوب جو - 1

 .محلياويا وجهونيا وطلمنتخبة ا
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من نركز نحن في حزب الديمقراطيين الجدد على موضوع إثراء الهوية 

 .سياسة ثقافية وسياسة لغوية: خالل إعتماد سياستين 

 

 : مرجعيات التقييم –أ 

ق ثائولامنها ددة، متعت تقييمها على متكئاومية ولعمت السياسااينبني تتبع 

نامج رلبم اث، 2011وز ليوفاتح يور ستدصا وألساسية خصاية ورستدلا

مة ولحكت امازالخاصة بالتاعة رلمتفق اثائولاباقي ، ومشتقاتهومي ولحكا

 :آلتيو النحاضها على رعن لتي يمكت اجعيارلماي ،وهلماليةا

ص سخ يتلخع راقتنان إالقا مطنا 2011):وز ليوفاتح ي)ور ستدلا - الأو

يحمي ، وضمانتهاوق ولحقاعلى ص ين ب أنجوالن امور ستدلأن افي 

م على تقييرة مول ألص ند قور ستدلام إن ث. طحقيقيا للسلل فصم يقيت، ويارح

، نيدلمالمجتمع ن والمارلبن ابيرك لمشتك الره ذباعتبا، مية ولعمت السياساا

 .ملتقيين ايرسة تمرعية ممارشد نستمص لتنصيهذا احي ن ومو

مة ولحكن ابيد لتعاقك الذنه ا 2012):ر يناي)ميولحكانامج رلبا - ثانيا

تها داتعهومة ولحكت امازااللتن لحاضو اه يضان، وألناخبيور اجمهولمنتخبة ا

ذ تنفيل جن أمة مولحكاصلتها وبق فر ولتي تسيق ايطرلاة رطيضا خال أيشكو

ت مشتقان فجك لذلى إباإلضافة ، مازالتو ايال زتنءا و فاومة رلمبدات التعاقا

واب صا جوعنه خصض تفيومنه زء فهي ج، مية ل أهمي ال تقولحكانامج رلبا

-III- 

 لهويةاء اثرا

 لثقافيةالسياسة ا - 0
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لمانية في مجلسي رلبت اعاولمجمرق و الفت االخدتن مة عولحكس ائير

ليه ظر إينت خالدلتوع هذه امة على مجمولحكس ائيواب رجر باعتبان، لمارلبا

مي ولحكانامج رلبل اخالن م. بهاء فاولاتقتضي دة يدجت مازالتره اباعتبا

بها ت مزلتالتي دات التعهم احجو  بالثقافةم تماهإلاقع وتمدى مس قيان من نتمك

 .نلشأهذا اي مة فولحكا

مة ولحكل احلية لعمرلمالحصيلة الى ظر إنن: حلية رلمالحصيلة ا - ثالثا

، 2014وز ليوي 8وم ين لمارلبامجلسي  مماأمة ولحكس ائيرضها ركما ع

د يدة تجظي لحهيضا م أث، حليرلمافي شقه ز لمنجم ايدة تقظا لحرهباعتبا

عالقة  –ق لسيااهذا في و. اذهتتبع تنفيرورة مما يقتضي ضت، مازاإللتا

على ما وف قولاحلية على رلمالحصيلة انا دتساع-سةدرالا /رةكذلموع اضوبم

مة ولحكر اعمن مف نصن و سنتيدة مل لثقافة خالع ااطقن بشأزه نجام إت

 (.اليةولف انصل ما يشكأي )لحالية ا

ت كانجذا ف ، 1122و1121بين سنوات لمالية ا القوانين - بعارا

ت و ياطلمعق اقيدتث حين موت ليها سابقا تتفاإ رلمشاق اثائولوص والنصا

ل يزلتناي بمثابة هية ولسنالمالية ن انيواقن فجت، لبيانال اتفصيم و قارألم ايدتق

م سنة مالية لما سيتل على كءا بنات تفصيالم يدتقدات و لتعهك اقمي لتلرلا

فة ألغلول امهمة حت ياطلمالية معن انيوالنا قدم تق. تمازااللتن ابه مء فاولا

يضعنا أن شأنه ن ما م، وهو ماتهازالتذ امية لتنفيولحكاتها دصرلتي المالية ا

 .بهدت مة بما تعهولحكء افات وممكناس مهمة لقيارات شؤمم ماأ

سالة في رلدر هذه اتص: مة ولحكس ائيرية لريطلتأاسالة رلا - خامسا

رف عن، سنةل كن مت غشر شهل خالدة عا وي،لسنالمالية ون اقانداد عق اسيا

رئ نستق -رةكذلموع اضوعالقة بم –بالتالي ومة ولحكت، اياولأوخاللها ن م

في د جونه ال ير أكذبالر يدج. تماماتهادر اهلثقافي يتصن الشأن اكاإذا ما 

ون يمي لقانظلتنون القاناصا وخص)يمية ظلتنن انيوالقاال في ور و ستدلا

ابعها طبالتالي يبقى ، ويةريطسالة تأدار رمة باصولحكس ائيزم رما يل( لماليةا

ساسا ص ألمخصا 75في فصله ور ستدلالى ودة إبالع. زم ملر غيوجيهيا وت

لى وع إجريضا بال، أيةريطلتأاسالة رلالى ر إفيه ما يشيد جوال ي، لماليةون القان

ث يدبالحث لثالاكتفى في بابه ، الماليةون القان 130.13م قريمي ظلتنون القانا
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ون لقانالى وع إجريضا بال، أعليهات يولتصو المالية ن انيواسة قن دراع

ضع ولو امة ولحكل اشغار أتسييم ويظبتنق لمتعلا 065.13مقريمي ظلتنا

ذ لبنافي واردة لامة ولحكس ائيت رختصاصاص افيما يخ، ني ألعضائهاولقانا

مة ولحكس ائيص رختصاالى رة إشاأي افيه د جوال يول، ألب البان امث لثالا

 .ية ريطلتأاسالة رلداد ابجع

نامج رلبافي ء جمة لما جارلتك اي تله: عية رلفت انيازالميا - سادسا

واردة ل، ا( Paquet) financier لماليةامة زلحا كتلت ، ومازالتن امي مولحكا

. بيانهاو قيقها دعية على ترلفت انيازالميل التي تعموي والسنالمالية ون افي قان

في دوره لن لمارلباسة رمة في مماة مهظعية لحرلفت انيازالميرض اعر يعتبو

ور ستدلن ام 70ل لفصن ام 2رة فقطوق مية تفعيال لمنولعمت السياسام اتقيي

، مةولحكل اعمب قراين، ونيوالقاعلى وت يصن لمارلبأن اعلى ص ينذي لا

 .مية ولعمت السياسام ايقيو

د لتعاقن امزب ي جه: وزارات اعية للطلقت اتيجياراإلستا - سابعا

مية وعمق فرامم تهت تيجياراإلستهذه ا رباعتبام، لتقييم اعليها يتء بناوم، لعاا

م يتدة أن لجياللحكامة ص لمخصر الثاني عشب الباافي ور ستدلرص اح

، ليهاوج إلولافي ن نيواطلمت و اناواطلمن ابيواة لمساس اساأيمها على ظتن

 ت،مادلخاداء اية في رارالستمواني وطلراب التاية طفي تغف إلنصاوا

ددة اعية محطتيجية قراستامي على وحكع اطقل كر فويتدا أن جم بالتالي مهو

 .مفصلةو

يعي يحلي رلتشطط المخا 2013):ر يناي)يعي رلتشطط المخا - ثامنا

ل إلستعماك الأو ذيعي رلتشن امزلر ابيدبت قتتعل، ميةهألاعلى مسألة بالغة 

وم لمعلن األنه م، تهامازالتامة ولحكزل افقه ستنذي ول، ا(calendrier)مني زلا

دق يصان نيوايع قرمشاق ين طرتها عداتعهوماتها زالتزل امة تنولحكأن ا

ته دعتمذي الايعي رلتشطط المخامية ون أهتكب لبان هذا امن، ولمارلباعليها 

هو مة لما ولحكر ابيديقة تم طرفي فهدا جم مه 2013ر مة في ينايولحكا

 .يعيرتش

 :ييملتقددات امح -ب 
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لحالة امية ولحكاالية ولاي طيغره باعتبام لتقييامنية م زيه:  ولألادد لمحا

 .واتبع سنر أريدعلى تقر نستقك لذب، واليتهاد وتنهي بعم لتي لا

م لتقييم، و التقييت االومشمن يقع ضمذي لل المجام ايه:  لثانيدد المحا

 .لثقافةز وزارة امنجدد هو محع اطبقل ب، ماومة عمولحكز ابمنجق نا ال يتعله

، ميةولحكت ااعاطلي للقوشمم بتقيير ألمق انا ال يتعله:  ثلثالدد المحا

ع اطلقاحها طرلتي ت اإلشكالياأهم اية ن زاوئيا مزتقييما جر ألمم ايهن لكو

سياسة ود جدى وعلى مب سينصث لبحأن ابمعنى ، ميةولحكاالية ولل اخال

، نيةوطلابية رلتا)ددة مية متعوحكت اعاطلقراق باختك لذفي عالقة ، ميةوعم

  (.ياضةرلو الشبابا ل، اإلتصام و اإلعال، العاليم التعليا

مية ولعمت السياساؤال اينا مع سطبة في تعارلمقام ايه:  بعرالدد المحا

 :يةزكرمد بعاأثالثة  (3)ل خالن م

 جيولوبرونتأ -وسيولسد البعا - 1
 يعيرلتشد البعا - 2
 .لصلة بالثقافةذات امية ولعمت السياساا - 3

 

 :ن لتاليين اليؤالسطرح اندد لجن اييراطيمقدلازب ننا في حإ

على سياسة  2011)ر نبون (25لمنتخبة امة ولحكر افوتتهل  -
 ؟لثقافين اصلة بالشأذات مية وعم

 ؟لثقافةؤال امة سولحكر ابدتف كيم ث -
-  

يج زفي مجتمع مع إلجتماو السياسة ن اعل منفصر لثقافة غيؤال اسإن 

ل، إلستقالد ابعورت ية كما تبلزكرلماة طفالسل، بيعتهث طحين مب كرمو

 1968سنة دود لى حإقابة رجعلتها خاضعة للوتها وحتالثقافة لما امية هبأت عو

ة لحيال ايمنتها على مفاصهفع رتأن لة دولاعلى ب جومما ي، ماد لى حإ

، لثقافة مجاال ملحقا ببنياتهااية حتى ال تبقى دالقتصاو االجتماعية و السياسية ا

وع لتندم امة تخدية متقوجهرار قور و إستدلن احقيقي لمضاميل يزتنر عبك لوذ

 .دلبالالثقافي في ا
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 :لثقافين الشأر ايبدتول حت اظمالح –ج 

  ع؛اطلقاصية على ولوزارة الدى الثقافة لول امية حوسياسة عمب غيا 1

على ، ميةولعمت السياساء اإللتقائية في بنال والتمفصدة اقاعب غيا 2
ل كث أن حيم، لعان الشأابها ر بدلتي يالمنهجية و امي ولحكوى امست

ره وزارة بدتزء فجر، الخع ااطلقن اعزل بمعل مي يشتغوحكع اطق
ب و لشبام دور وزارة اثل،التصال وزارة اخدتك نام هث، يارلثقافة حصا
ب، لشبادور ا)لثقافة ن اضواحهم عملها بأل لتي يتصاياضة رلا
ج هلمناالثقافة في ور احضونية وطلابية رلتوزارة ايضا ؛ وأ..(تلمخيماا

لناحية ن امل ألجيااسة في تنشئة درلماا ودورهسية درلمررات المقو ا
) يقة مستقلةطربر لتي تسيت ااعاطلقض الى بعإباإلضافة ؛ لثقافيةا
  ؛(لسينما بالثقافةاعالقة وبي رغلمالسينمائي ز اكرلما

، لصلة بالثقافةذات امية ولعمت الماني بالسياسارلبم اتماهالف اضع 3
لى إجهة ولمالشفهية و الكتابية األسئلة م احجل خالن تضح ماما وهو 

 ؛لثقافةوزارة ا
وى على مستن لمارلبائمة في مجلسي دالن اللجال اشتغارة اتيف وضع 4
 وع،ضولعالقة بالمت اذالحقيقة األسئلة اي مع طلتعاا
لمختصة بالثقافة في اللجنة و الثقافة ن وزارة امل كوب تجادم ع 5

دي و القتصاس المجلاا درهصألتي المهمة ر ايرلتقاامع ن، لمارلبامجلسي 
و لثقافة ث أن وزارة ابحي، لثقافين الصلة بالشأذات البيئي و االجتماعي ا
ن ي لمناقشة مضاميسء درالقادا أي يعقم لمختصة بالثقافة لاللجنة ا
 ورة؛كذلمر ايرلتقاا
رد جل خالن ته مذرولثقافة يبلغ ؤال الماني بسرلبم اتماهالف اضع 6

لى إجهة ولماألسئلة ت اجلسار اإطمجة في رلمباضيع والمور االئحة محا
ور ستدلن ام 100ل لفصن ام 2رة لفقل اتفعير اإطمة في ولحكس ائير
صلة وع ذي ضومأي مجة ربم تتم لث بحي؛ لعامةالمتعلقة بالسياسة ا

 ؛بالثقافة
ف على ضعس مما ينعك، لثقافةوزارة الودة صرلمانية زالميف اضع 7

معه ن يتعيذي لالشيئ ، اسنة ماليةل كم سرثة بدلمحالمالية ب المناصدد اع
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لمكلفة امية ولحكاة طلسلض احتى تنهوي لحيع ااطلقانية زامين فع مرلا
 ؛به بمهامها

د يدلعث أن ابحي، مفصلةوقيقة م دقاأرلى إمي ولحكانامج رلبر افتقاا 8
دة مفتقوردت تيجية راالستامية ولحكت ااعاطلقو اية ولحيت المجاالن ام
ت و مازالتم اتقييل مما يحع، لمفصلةت االحصائياو اقمية رلاقة دلل

ت النفالد ايرمة تولحكن اكأ، لمنهجيةالناحية ن امة صعبا مولحكدات اتعه
  ؛بهاء افولدم اتها في حالة عداعهتن م

على ل مشاكن حه مطرما ويعي رلتشطط المخدار اصإفي ر لتأخا 9
 ؛مةويعي للحكرلتشداء األوى امست

 
 :وتوصياتت حاراقتا –د 

ية راطيمقدلل ابمجاص لخاوري استدلر ااطإلطور اتن مدة إلستفاا 1
لصلة ذات ايمية ظلتنن انيوالقالتي تتيحها المهمة ت اإلمكانا، واكيةرلتشاوا
مية ولعمت السياسام اتهت حاراقتورة ابلل في مجات لملتمساوا ضئرالعم ايدبتق

 ؛لمحليوي أو الجهزي أو اكرلموى المستاعلى واء لصلة بالثقافة سذات ا
ط لتي تنشالشبابية الثقافية ت ايناميادلطور اتوغنى راء وثن مدة إلستفاا 2
ل خالثتها دحألتي الثقافية اكية رلحل اخالن مرب، لمغالثقافية في الساحة افي 

 .لماضيةالقليلة وات السنا
ول مية حوسياسة عمورة بلل جن أمي حقيقي موعمش فتح نقارورة ض 3

 ي طرف؛ألء قصاإنما دولجميع راك اشدة إعلى قاعرب، لمغالثقافة في ا

لثقافة في احالة ن يا عوسنرا يرلثقافة تقدر وزارة اتصرورة أن ض 4
 رب؛لمغا

ر فيوتل جن أافة ملثقوزارة اني لرواللكتاقع ولمن اتحييرورة ض 5
داء منها باألق صا ما يتعلوخصوزارة، لل اشتغات امجاالول كافية حت ياطمع

 وزارة؛لماني للرلبا

ذات مية ولعمت ابالسياسام ني يهتد وطصرمس لى تأسيإلحاجة ا 6
 ؛لثقافين العالقة بالشأا

تشجيع ل خالن لثقافي من ابية بالشأرلمغالجامعة ط ابرورة رض 7
م علمية تهترات مختبء نشا، و إلثقافيةت االياإلشكول اقيقة حت دتخصصا

 .وعضوبالم
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سيقى ولمرح و ابالمسم لتي تهتا)لثقافية ت ايناميادللم عدلل اكم يدتق 8
م يدتقب، ويداربالتم لقيال اجن أمامها مءات ألفضاافتح ؛ و..(صقرلوا
 .ةطألنشروض و العا

س ليد وفيما بعب ئرالضاية دمة بتأزلملاحية رلمست االولمقام اعد 9
 .عيةداإلبت الصناعاق افي خلر الستثماابتشجيع ك ل، وذحيةرلمسل الألعما
ل ستعمان االعة ضمطللمرة حصة قاص بتخصيراءة بالقوض لنها 11

 .ميةولعمت اسساؤلماعي في وألسبن امزلا
ب ية لتلعولجهروع ايخية بمشرلتاوالثقافية واية وللغد األبعاق الحاإ 11

ر لفكل اغوتم ماق أيطرلاع طقب وارهالاجهة وامهما في مدورا لثقافة ا
 .طرفلمتا

12  

 

ية دالقتصاوالسياسية ت اإلصالحان امر لمستمل المسلسر ااإطفي 

مة في هلمساابغية ، و2011ور ستذ دمنرب لمغافيها رط نخالتي االجتماعية وا

دس لساد امحمك لملاى جاللة طعذي ألايغية زسمي لألمارلاابع طلل اتفعي

ب لى جانإيغية زألمااللغة م اسيرلى تإفضى وري أستل ديدتعد القته بعطنا

 .بيةرلعاللغة ا

ل ستعمااضعية رات وشؤلحالي لماضع ولص اتشخيم تدف، لهذا الهو

د صرل، ميةولية الحيات امجاالف في مختلن يغيتيزألماالثقافة واللغة ا

مية ولية الحيااجها في م إدراماف ألتي تقاية ولتنمت االختالالت واإلشكالياا

ت حارمقتورة ا لبلدهعتمان الممكدة اعوالت االؤهلمرد اجن، ونيواطللم

ف يغية في مختلزلحقيقي لألماامج دقعية للووالية ومج شمرالبورات تصو

 .تلمجاالا

لسامي الملكي ب ااطلخد ابعور لنرأت التي زات المنجن امم غرلاعلى و

باللغة م تماهالرات اشؤقا شاسعا في مرفوتباينا ك ناأن هنه يتضح أال ر، إيدألج

 .مألقالين اما بين يغيتيزألماالثقافة وا

 للغويةالسياسة ا - 8
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جميع م يغية شأنا يهزألماون ابكدد لجن اييراطيمقدلزب احن قتناعا موا

منفتح ويته وبهد فروالدد امتعن ومتضاموثي داحرب مغء لمجتمع لبنات اناومك

لتي ينبغي ر ابيداألساسية للتور المحان اجملة مرح فجنه يقت، هطعلى محي

باللغة وة سأيغية زسمي لألمارلاابع طلس ايرتكن وتثميل جن أا مدهعتماا

س سؤتن نيواقدار صر إاظنتظل المستقبلية في امتها مع مهامها ءمالوبية رلعا

 .فعلي ل تها بشكرأألج

 واألهدافلعامة ا التوجهات -أ 

 لعامةت ااھلتوجا -ال أو

لرسمي ا لطابعالحالي لتفعيل ق السيااتها في امرتكزت لمقترحاه اذهتجد 

ل ماجها في مجادبة إلرلمغات اتنظيمي يستجيب لتطلعان يغية عبر قانوزلألما

رات لمثلى النتظااالستجابة التتأتى ، لعامةة الحيات افي مختلف مجاالولتعليم ا

لتسيير اليس بسيطا ألنه سيغير ثقافة اء إلجرا افهذ، لمجتمعت اجميع فئا

ف إلنصااتأسيس لثقافة لل، لكبيررش الوا اذهبعد تفعيل دارات ليومي لإلا

 .لمجتمعد وابالفرء تقارالص والفراتكافؤ و

فها من ادوأهلعامة اتوجهاتها ت لمقترحاه اذهتستقي ى، خرأية زاومن و

 :لتالية افد واصلة بالرت ذات مرجعيا

ذي لا 2001 ربوكتأ 17 ومير يدجب أاطالسيما خ: لملكيةا تجيهاولتا -

ر شهن لملكي للتاسع مب ااطلخر، والمعاصا يخرلتاافي ودا ما مشهويظل 

ية وللهددي لتعاابع طللوري ستدلس ايرلتكن افيه عن علذي ألا 2011رس ما

د صيرك، يغيةزألماافي صلبها ، وادهفوع روالغنية بتندة، احولمابية رلمغا

 .بيةرلعاللغة ب الى جانإسمية ربها كلغة راف العتوابة رلمغاالجميع 

في س لخامل الفصافي ويباجته دفي م حسذي لا:  1122 ورستد -

، لةدوسمية للريضا لغة أيغية زألماد اتع« نهأفيه ، وورد يغيةزألمااضعية و

ل لفصر افوي، و»ءستثنادون اب، بةرلمغااكا لجميع رمشتدا صيرا رهباعتبا

يمي ظتنون قاندار صإعلى ص لتنصيل اخالن يغية مزنية لألماوحماية قان

ل ماجها في مجات إدكيفيا، ويغيةزي لألماسمرلاابع طلل اتفعيل حرامدد يح

م لقيان امن لكي تتمكك ل، وذيةولوألذات العامة ة الحيات افي مجاالم، ولتعليا



147 
 

يغية على زحماية لألمار فوكما ، سميةربصفتها لغة ، يفتهاوظمستقبال ب

ت ني للغاس وطمجلداث حإعلى ص لتنصيل اخالن سساتي مؤلموى المستا

، يغيةزألماوابية رلعت اللغااتنمية وى حماية علل بية سيعمرلمغالثقافة وا

 .راعا معاصدابوإصيال أثا رات، بيةرلمغالثقافية رات التعبيف امختلو

ي كلّ غير قابل هلتي ، والصلةذات ان إلنساق الية لحقوولداثيق الموا -

لتي ال تنفصل الثقافية واللغوية ق اعمة للحقوالدا باألخص منها تلك، وللتجزئة

 ؛متهاكرون إلنسااعن شخصية 

، دلجدايين اطلديمقرب اعليها حزد لتي شدالصلة رات ذات االختياا -

لتنزيل او هلسياسي ابعة لبرنامجه رألا اتلمرتكزامن بين أن حيث 

دئ لمتعلق بالمباالثاني ب الباالثالثة من دة الماأن اكما ر، ي للدستواطلديمقرا

لثقافية وا للغويةاية دلتعدالسهر على تكريس ورة اتنص على ضراف دهألوا

 يغيةزلرسمي لألماالطابع اتفعيل ر ولدستواعليها في ص لمنصوا

 :األهداف -ایثان

فا نذكر من بينها ادأهضعنا ه وعالرة ألمذكوالعامة ت التوجهاابمقتضى 
 :ما يلي

تم ي لذالتنظيمي ن القانوت امقتضيال يدعلى تعل لعمامة في هلمساا -

م يدتقل خالن يغية مزرسمي لألمالافعالة للطابع أة جرف أبهدا مؤخرده عتماا

الجتماعية واقية ولحقوالثقافية واية وللغاا دهبعاف أمختلم تهت حارمقت

يغية فيما زألماوابية رلعن اللغتين الكاملة بيواة اللمساس سؤلتي ستواية ولتنموا

 ؛تقييمهاوا ذهتنفيومية ولعمت السياساورة اببلط تبري

لمتعلقة بتكريس ا ألساسيانظامه اد موب ولحزات امرتكزأة جرأ -

 3).دة لماا)يغية زألماالرسمي للغة الطابع ا

 لمقترحةابة رلمقاا -ثالثا 

ال يفي ي لذا و اخيرألمعتمد التنظيمي ن القانوالعمل عل تعديل ق افي سيا

تيجية استرإية رؤفق ويغية زلرسمي لألماالطابع اجل تفعيل أمن ت بالحاجا

لتي الطريقة و أن ايبده، عالأليها رة إإلشاالتي تمت العامة ت اتستجيب للتوجها

ن ين بالشألمعنية اعودلمتمثلة في والحكومة ائاسة ف ررطتبعت من ا
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تفي أن ال يمكن ، ني وإللكترالبريد اليها عبر إتهم الى توجيه مذكرإيغي زألماا

بالتالي ولمغربية اصلة بالهوية ذات ألمر يتعلق بقضية وأن اخاصة ض بالغر

عليه فجننا كنا نفضل تشكيل لجنة مركزية مستقلة ، وتيجيا استراابعا طتكتسي 

ت يئاهني مع مختلف طلوالصعيد اعلى ورات ير مشاطعلى تأاف لإلشر

لمجالس والسياسية اب األحزوايغي زألمان المهتمين بالشأوالمدني المجتمع ا

في  تتوصيات وبمقترحاوج لخرالخ بغية ا... لحقوقيةت الهيئاوالمنتخبة ا

لرسمي التفعيل ت اتنظيمي يستجيب لتطلعان لوضع قانوب لمطلوى المستوا

تحقيق ما نصت عليه جل ، وةبرلمغااا ملكا لجميع رهيغية باعتبازلألما

  .نلشأا اذهلملكية في ت الخطاباا

يغية زلرسمي لألماالطابع التدبير ملف تفعيل ح لمقترر التصوأة األجرو

لمتحققة ت المكتسبار استثمااعملنا ستعتمد على ت فمنطلقاة، فق حكامة جيدو

لمهتمين امع بعض ن لشأا اذها في هنجزناءات ألقاوتدخلية ث نتائج بحوو

حاملي ومنتخبة ت يئاوهلشرقي من مجتمع مدني ب ايغي بالجنوزألمان الشأبا

رش لوا اذح هنجاإمة في هلمساايغية بغية زألمات اسارالدالعليا في اد اهلشوا

 .لكبيرا

 يغيةاألمازللغة ل االستعما الراهنة الوضعية تشخيص: ب 

ب لخطاابعد ت من مكتسباة ألخيرات السنول الى ما سجل خالإبالنظر 

يس رتد، ويغيةزألماالثقافة والملكي للغة المعهد اتأسيس )لملكي ألجدير ا

ة فتح قنا، وئياالبتدالتعليم ت ايغية بشكل محتشم ببعض مستويازألماا

ف بحروية رلمعيااعمومية باللغة ت مؤسسات كتابة بعض يافطا،ويغتزتما

، يغيةزاألمه اتجاالسياسي يسجل نكوصيته المتتبع للمشهد الكن ، (لخا...غتيفينا

لتي ال تمثيلية فيها للفاعلين اية رالستشات المؤسساالك في بعض ذكما تجلى 

ر لدستوت امقتضياى لى مستوإئها أدافي ق لتي لم تر، وايغيزألمال المجاافي 

ر بالدستور و مقرهلعمومية بما ت السياساام التزم اما يعني عدا ذوه. لجديدا

ء نهاإتنظيمي من شأنه ن لقانوار صدالك من ذما يتطلبه ، ولخامسافي فصله 

ضح الواجع الترل المثاانذكر على سبيل ، وشكالهماأبجميع ء إلقصاوالتهميش ا

ر لتفكيافي ل لتعجيدم اع، ويةوبرلتامة ظولمنايغية في زألمااللغة إدراج افي 

 .لحاليةامة ولحكر اعمن مرة ألخير األشهالى غاية إيمي ظلتنون القانافي 
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 األمازيغيةسمي للغة رلاابع طلا لتفعيلت حارمقت: ج 

رأة ألجن أن ايتبيور، ستدلن امس لخامل الفصص اعميقة لنراءة قد بع

يغية في زألمااسمي للغة رلاابع طلل اعي تفعيدلسليمة له تستوالصحيحة ا

لثقافية واية وللغد األبعاف امختلل لتفعيل هذا ايشمب أن يجث بحي، ليتهوشم

ئما دايغية كانتا زالماوابية رلعن ار أستحضاامع ، يةرلحضاواياتية ولهوا

يمي ظلتنون القانم، وأن االنقساراع أو اسببا للصدا بأنا وتكن لدا، وحرا وعنص

يغية زألمااللغة ون احة بكراصرار ا لإلقداهيتعل نية بوصياغة قانرد مجس لي

في ، وفعرالتل واصوالتداول والتل اشكاف أفي مختلن يتيوبية متسارلعاللغة وا

عاتية منها وضولمالعامة ة الحيات امجاالف مختلولة دولاب ليدواجميع 

لثقافة وايمية للغة دألكاوالسياسية ت الياؤولمسل اعلى تحمدرة لقااسساتية ؤلموا

بية رلتا –لة دالعامة ظومن)ت لمجاالف ايغية في مختلزألمارة الحضاوا

، (لخا...إلسالميةؤون الشا –لصحة ا –بية رالتدارة اإلا –م إلعالا –ن يولتكوا

 .حه رما نقتل تفاصيض آلتي بعافي و

  مجال التعليم التربية والتكوينفي  1 :

ية رلمعياايغية زألمااللغة امج دلمتعلقة باية وبرلتت المكتسبان امية تثميأه -
ت لمستوياايغي بكافة زألمادب األايس رتدوميتها زابجل، وئيداالبتم ابالتعلي

أن لكافية السيما البشرية اارد لمواتوفير وي ولثانوائي داالبتن التعليمية ما
 ؛يغيةزألمات اسارالدالعليا في اد اهلشواحاملي وين زلمجاالعديد من ك اناه

سية رالدرات المقرايغيين في زألماابة رلمغاب الكتات امؤلفاإدراج   -
 ؛...(قصصت وياروا)
ية رلمعياايغية زألماالمتعلقة باللغة اكتيكية الديدت المعيناواج هلمنااتوفير   -

ت لجامعاافي مختلف ت تكوينات وتخصصاومسالك وعب شاث حدوإ
مج البرامة ءمع مال ؛لفنيةاد هلمعاامختلف ولتكوين اكز امرو تلكلياوا
لنظر في دة اخاصة منها ما يتعلق بجعار، ولدستوالتعليمية لتتماشى مع ا

 ؛موضوعيةوعلمية ة جديداءة نطالقا من قرب المغرايخ ريس تارتد

ارس لمدوالمغربية ت الجامعاايغية في جميع زاألمت اسارالداتعميم مسلك   -
 .لعلياا
قين طلنااية غير دارإلم اللمكلفين بالمهاة تكوينية مستمردورات تنظيم   -

 ؛صلهم بهاايغية لتيسير توزباألما
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ليس ولة ولرسميتين للداية باللغتين دارإلالوثائق واد اهلشواكتابة جميع  -
 ؛لفرنسيةاباللغة 

 لخا...يغيةزألماالنظامية باللغة اتربية غير لواألمية امج محو اتخصيص بر -

 
 ي لبصروالسمعي ل االتصال افي مجا  :8

لحديثة الوسائل اتوفير و 24/24اريغية للعمل على مدزألماة القناايل هتأ -

من دة الستفاالمغربي من ن اإلنسااجل تمكين أصل من التوم والإلعال
 ؛مجهاابر

لمغربية ة التلفزواعة ذالإلنية طلوالمتعلقة بالشركة ت التحمالافاتر ديل هتأ -
 د؛لرسميتين للبالاللغتين ابين واة لمساام االحتر

لسينما ت، وااهيورلسينا، وائدالجرت والمسرحيام،واألفالج انتاإتشجيع  -
على ر القتصام اعدويغي زألماوالمغربي ايخ رلمتعلقة بالتا، ايغيةزألماا

 ة؛زهجام فالأترجمة 

ت، لخدما،التعبئةابطائق )ة لعديدت االتصاالت ايغية في مجاالزألمااتفعيل  -
 ...(تيرالفوا

رة لتي لها صلة بالتعريف بالحضااصلية التووانية واللكتراقع المواعم د -
 ؛يغيةزألماا

 ء؛لكبير لألنباب المغراكالة ولى ء إلعربي لألنباب المغراكالة وسم اتغيير  -

 لخا...يغيةزألمااألنشطة لثقافية ت واللمهرجانازم لالالدعم ء اعطاإ -

 
 :لصحة ل افي مجا 3 -

صل بها مع ايغية للتوزلممرضين باألماء واباطتكوينية لألدورات تنظيم  -
 ؛لصحيةاكز المرت والمستشفيازارة والوامرتفقي 

رات سيات، ولمستوصفازارة أو الوافي اء فق سوالمرء اسماأكتابة  -
 ؛يغيةزألماوالعربية اباللغة ... ف إلسعاا

باللغتين ت لبذالدارة،واإلوا لمتعلقة بالمرضىالوثائق اين جميع وتد -
 د؛لرسميتين للبالا

ألساسي التكوين ل ايغية خالزصل تعنى باألمااللتووءات مجزادراج  -
 ؛دهلممرضين بالمعاء واباطلأل
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لى إلصحة وزارة التي تنظمها ات اللقاءرات والمنشوواألنشطة اجمة رت -
 .لخا...يغيةزألمااللغة ا

 

 :لثقافة والفن ل افي مجا 4-

 ؛يغيةزباألماب لمغراعن ث لتي تتحدت المؤلفااترجمة كامل  -
لمفكرين اتشجيع وئد الجرت،والمجالارات،واعم لإلصددتخصيص  -

 ؛يغيةزألمارة الحضاوالتعريف باللغة اجل ألباحثين من وا
 ؛لمغربيةايغية زألماايخية رلتاوابية دألت اللشخصيار العتبادة اعاإ -
م في هلتي تسات الجمعيااعم ،وديغيزألماالفن اع وائز لإلبداتخصيص جو -

 ؛فدوالرد اكبلد متعدب لتعريف بالمغرا
لجانب اجل تفعيل أمن ت شاوورعلمية وات ندوثقافية م ياأتخصيص  -

 ؛يغيزألماالثقافي ري والحضاا
 ؛لعربيةوايغية زألماالفنانين باللغة اكتابة بطائق  -
رض ريق معاطيغيين عن زألماب الكتااء والشعروالمبدعين اتشجيع  -

 لخا...خاصة
 :ة یرلتجات االدلتباواة یلمالل امجا في 5 -

 ؛لعربيةوايغية زلمالية باألماوراق األاكتابة  -
 ؛نيوإللكترابموقعها ويغية زباألمازارة ية للوورلداير رلتقااترجمة جميع  -
صل مع مرتفقيها اجية للتورلخاافقها امرزارة ولوافي ظتكوين مو -

 ؛يغيةزباألما
 ؛لنقديةوراق األاع انوأيغية في جميع زألماايخية رلتاالمآثر إدراج ا -
ت يافطارات وشاإجميع ا كذت ولملصقارات واإلشهاايغية في زألماد اعتماا -

 ؛لتابعة لهات المؤسساا
يغية زألمااباللغة زارة لمتعلقة بالوافق المرء اسماأكتابة جميع  -

 لخا...لعربيةوا

 
 :لنقل واز ھیلتجل افي مجا 6 -

 ؛يغيةزألماالسياقة باللغة اخصة ن رمتحاز اجتياوالتكوين ا -
-  
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لتابعة ت المؤسساء اسماا أكذوعها انوألتشوير بشتى ت اكتابة عالما -
 ؛يغيةزألمااباللغة زارة للو

، الفينيترات، لسيام اقا، أريةدلرماالبطائق والسياقة اخص ركتابة  -
 ؛لعربيةوايغية زباألمارة لسياق الطرن والمدواقة زألارع، الشوا
صل مع مرتفقيها اللتوجية رلخاافقها امرزارة ولوافي ظتكوين مو -

 لخا...يغيةزباألما
 

 :ألمن وا الداخليةل في مجا 7 –

ازات جو ،لرسميةة الجريدا)جوبا ويغية زلرسمية باألماالوثائق اتحرير  -
لحالة افتر ، دنيةطلوالتعريف ابطائق و ،لسكنىا دةشها د،يازدالالسفر عقد ا
 (لخا...يةدارإلص اخرل، والمدنيةا
دات لقيات والتابعة بها بالباشوياافق المرزارة والوت امؤسسات يافطاو -

 ؛يغيةزباألما
 ؛يغيةزباألمال لفعااصل اجية للتورلخاافقها امرزارة ولوافي ظتكوين مو -
 ؛لرسميتين للمملكةاللغتين اما بين واة لمتعلقة بالمسار الدستود اتفعيل بنو -
 ؛ليدالموايغية على زألماء األسماق االإطمنع م عد -
 .يغيةزألمااباللغة ية دارإلاد اهلشواتحرير  -
سل التر،اصلالتوت، الخدمااتقديم : بيةرالتت الجماعادارات واإلافي  -

 ؛يغيةزباألما

يغية زألمااباللغة ق لتحقيواة رطلشت ايارتحوألمنية ق اثائولر ايرتح -
 (لخا...راتلشاواة رطلشرات اسيا)

 

 :لتقاضي والة العدامنظومة ل في مجا 8 -

لى حين إالستعانة بمترجم ، أو ايغيةزألماالمحامين للغة ة والقضادة اجاإ -
 ؛لتكوينيةورات الداتهم من دستفاا
بيع زواج، )يغية زألماالقضائية باللغة م األحكاواية دارإلد العقواتوثيق  -

 ؛...(اءشرو
 يغيةزألماانين باللغة القواكتابة جميع  -
يغية زباألمام ألحكاو الوثائق اتحرير ، يغيةزألماالتقاضي باللغة ع وافادلا -

 ؛طنينالموامن بطلب
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 : التقليديةلصناعة وا السياحةل في مجا  - 9

لفني واثي الترروث امية للموهألء اعطا، وإلسياحيةالدالئل وائط الخراكتابة  -
 ؛يغيزألمااث الترالى إلتي ترمز ت القصباالمغربي عموما مع ترميم ا
 .لعربيةوايغية زألمااالستعانة بمترجم باللغتين ا -
 ع؛لصناوالحرفيين ابباقي ة سوأيغية زألماالتقليدية الصناعة روث اتثمين مو -
 

 :ن لمكلفة بالبرلمات العالقاوزارة ا -01

 ؛يغيةزألمااباللغة ن لبرلمااسم اكتابة  -

ل ية خالرلفوالترجمة اسائل د ويجاإيغية مع زباألماث لتحدا -
وج لتي ترالوثائق د اعتمااقين بها مع طلنااجلساته لغير 

 ؛بغرفتيهن لبرلمااخل قبة دا

 
 :لتضامن ة واألسروا الدينين لشأل امجا -00

لحماية امج ابرولتضامن ون والتعاانظمة أيغية في مختلف زألمار استحضاا -
 ؛الجتماعيةا
 ؛يغيةزألمااألسرية باللغة والحقوقية انب الجواتوضيح  -
لديني لجميع ب الخطال ايغية إليصازألماالخطابة بالمساجد باللغة اتشجيع  -

 لمجتمعائح اشر
 

 :ة یلتنمد واالقتصال امجا -08

ت لمؤسساوايغية زألمااجه باللغة رخاب ولمغراخل ت دالمنتجااكتابة جميع  -
 دي؛القتصاع الطباذات ا

 ؛يغيةزللدخل باألمارة لمذاألنشطة والبشرية التنمية امج اترجمة جميع بر -

 
ء ي قابلة لإلغنات وھحااقترابمثابة ت لمجااله اذھتبقى : مالحظة 

 :لحصر اال ل لمثاالیها على سبیل إنضیف أن يمكن و
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دارات إلايغية في جميع زألماالى إلرسمية ة الجريدواني طلوالنشيد اترجمة  -
 .تلمؤسساوا

ألساسية انينها اعلى كتابة قوت لنقابااب واألحزوالمدنية ت الجمعيار اجباإ -
 .يغيةزلتنظيمية باألماوا

 
 األمازيغيةسمي للغة رلاابع طلا تفعيلكبة وامراءات جإ: د 

لة ولدن اتنصيص يلزماار وقرإو هيغية زلرسمي لألماالطابع اتفعيل 

 ثائقهاووسالتها امرونشطتها وأللغة في جميع مؤسساتها ه اذل هباستعما

لمحلية ت الجماعاا ،لحكوميةت المجاالت والقطاعاا فا في مختلهبيراتدو

، يةدارإلالوثائق ، العموميةالوثائق ت والسجال، المحاكمدارات، اإل، الجهويةوا

لى إتتجه أو عمومية ت خدمام لتي تقدالخاصة والعمومية ت المؤسساابجميع 

 :علىرص لحامع م لعموا

داد عل إجن أمية مولحكت ااعاطلقل اقيقة لكدمنية زلة دوجد يدتح -
 ؛يغيةزسمي لألمارلاابع طلل ااتها لتفعيططمخ

بية رعلن اسميتيرلن اللغتين ابيواة ضحة للمسات واعلى مقتضياص لتنصيا -
 ؛يغيةزألماوا

سمي رلاابع طلل الة لتفعيؤهلماية رلبشوالمالية وارد المص اتخصي -
 ؛يغيةزلألما

ن نيوالقذ اتنفيطوات خم تقييوكبة وامستقلة لمن لجت وسساؤمداث حإ -
 ؛ميةولحكت ااعاطلقوزارات والف ايغية بمختلزلصلة باألماذات ايمية ظلتنا

 

ا رهعتباااليمكن ت، لوياوألاه ذر هستحضادون الة للتشريع وية محان أإ
س لخامل الفصت التفافا على مقتضياابل ، سياسيةورة مناولية اختزالة وال محاإ
لصلة ون ذي القانر اعلى نشر إلقتصاانه ال ينبغي أكما . يباجتهور ودستدلن ام

على ل لعم، هو امهألل وهذا هو اب، سمية رلدة ايرلجايغية في زألمااباللغة 
ف تها على مختلرأجدف أبهك لذلمعنية بت اسساؤلما ستعمالها بجقامةل اتفعي

 . دةألصعا
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 اخلي للحزب النظام الد

بناء على أحكام القانون التنظيمي المتعلق باألحزاب السياسية رقم 

من ذي  12في  2.22.222الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  19.22

 .منه 12، وال سيما المادة (م1122أكتوبر  11)هـ2211القعدة 

وبناء على مقتضيات النظام األساسي لحزب الديمقراطيين الجدد الذي 

 21و 21تمت المصادقة عليه في المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 

 .1122شتنبر 

 ضوابط وشكليات العضوية في الحزب: القسم األول

 العضويةشكليات :  الفصل األول

يتقدم الراغب في الحصول على عضوية الحزب بطلب كتابي  : 11المادة 

موقع و مؤرخ مرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية و صورة شمسية 

حديثة العهد، أو بملء استمارة طلب االنخراط الموضوعة بمقرات الحزب 

لب محليا و إقليميا و جهويا كل في حدود اختصاصه بحسب اختيار صاحب ط

االنخراط  على أن تحال على الجهة المختصة ترابيا استنادا لبيانات صاحب 

 .الطلب

تحال طلبات االنخراط الموضوعة بشكل مباشر لدى المقر  :12المادة 

المركزي أو عبر الموقع االلكتروني إلى التنسيقية المحلية أو اإلقليمية أو 

الترابي الذي يقطن به صاحب الجهوية المحددة في الطلب أو التابعة للمجال 

 .الطلب 

تقدم طلبات انخراط المغاربة المقيمين بالخارج مباشرة إلى  :13المادة 

 .المقر المركزي للحزب 
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ال تعتبر طلبات االنخراط الموجهة إلكترونيا تامة إال بعد : 14المادة 

و  استكمال باقي الوثائق المتطلبة و السيما نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 .صورة شمسية حديثة العهد و ما يفيد أداء واجب االنخراط 

تسلم التنسقية المعنية بطلب االنخراط المستوفي لشروطه  : 15المادة 

 .وصال بجيداع الطلب مؤشرا عليه

تودع واجبات االنخراط وجوبا في الحساب البنكي للحزب إما  : 16المادة 

جهة التي سلمت وصل اإليداع من لدن طالب االنخراط شخصيا أو من لدن ال

 .أعاله  0المنصوص عليه في المادة 

تبت التنسيقية المعنية في طلب العضوية داخل أجل ثالثين :  17المادة 

 .يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لديها مستوفيا لكافة شروطه

في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض معلال،  : 18المادة 

فيه من لدن المعني باألمر لدى الهيئة الحزبية األعلى تنظيميا  ويمكن الطعن

 .سواء على الصعيد اإلقليمي أو الجهوي أو المركزي

ستون يوما ابتداء ( 21)يتم البت في الطعن داخل أجل أقصاه :  19المادة 

 .من تاريخ إيداع الطعن

المادة تكتسب العضوية بصفة تلقائية داخل األجل المحدد في :  11المادة 

 .أعاله في حالة عدم الرد على طلب االنخراط المسلم عنه وصل اإليداع 0

تسلم بطاقة العضوية من لدن الجهة التي توصلت بطلب :  11المادة 

 .االنخراط إلى كل شخص تم قبول انخراطه في الحزب 

يسلم رئيس الحزب بطاقة العضوية الشرفية إلى األشخاص :  12 المادة

 .اربهم وخبرتهم وخدماتهم رهن إشارة الحزب بطلب منهمالذين يضعون تج
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توجه طلبات إعداد بطائق العضوية من لدن كتاب التنسيقيات :  13المادة 

 .المعنية بها مرفقة بنسخة من ملفات طلبات العضوية 

تتولى اإلدارة المركزية للحزب وحدها و دون غيرها عملية :  14المادة 

قبل إحالتها على التنسيقيات المختصة   طبع واستخراج بطاقة العضوية

 .لتسليمها ألصحابها

تقوم اإلدارة المركزية للحزب بجعداد و ضبط قاعدة معطيات  : 15المادة 

حول كافة المنخرطين في الحزب على المستوى الوطني بتنسيق مع هيئات 

الحزب و تنظيماته الموازية و تعتبر قاعدة المعطيات المركزية مرجعا يحتكم 

 .ليه عند الخالف بعد مصادقة المكتب السياسيإ

تسقط العضوية في الحزب في حالة الوفاة أو فقدان األهلية :  16المادة 

القانونية  أو االستقالة أو اإلقالة أو بكل فعل مخل بمبادئ الشرف والمروءة بعد 

استنفاذ المساطر التأديبية المنصوص عليها في النظام األساسي للحزب وهذا 

 .ظامالن

 حقوق وواجبات األعضاء: الفصل الثاني

لكافة األعضاء المنخرطين بالحزب طبقا  للشروط والشكليات : 17 المادة 

 :المنصوص عليها في نظامه األساسي، ممارسة الحقوق التالية 

التعبير وإبداء الرأي بكل حرية دون اإلخالل باالحترام الواجب  -

 لمؤسسات الحزب 

التكوين السياسي والدورات التدريبية التي ينظمها االستفادة من برامج  -

 .الحزب

 .المساهمة في انتخاب أجهزة الحزب محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا -

 .الترشح لتقلد المسؤوليات داخل هياكل الحزب -
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الحصول على تزكية الحزب للترشح لالستحقاقات االنتخابية محليا  -

التنظيمية ذات الصلة وإقليميا وجهويا ووطنيا وفق المقررات 

 .بالموضوع 

 .الترشح باسم الحزب للمهمات التمثيلية والمناصب العمومية -

االستفادة من مناصرة الحزب في حالة تعرضه العتداء أو أي حادث  -

 . أو متابعة قضائية  كيدية نتيجة قيامه بمهام حزبية أو بمناسبتها

 : االلتزام بما يليمن واجب األعضاء المنخرطين بالحزب : 18 المادة 

احترام مقتضيات النظامين األساسي والداخلي والمقررات التنظيمية  -

 .للحزب

 .التعريف بالحزب وتوجهاته والدفاع عن مبادئه وأهدافه -

االنضباط واحترام قرارات مؤسسات الحزب و تنظيماته و العمل على  -

 .تنفيذها 

ح إال في دائرة عدم اتخاذ أي موقف باسم الحزب أو اإلدالء بأي تصري -

 .ما تسمح به أنظمة الحزب ومقرراته السياسية والتنظيمية 

االلتزام بالنهوض بالمسؤوليات االنتخابية التي يتحملها العضو والسيما  -

المشاركة الفعالة في أشغال هياكل الحزب محليا و إقليميا و جهويا و 

 .وطنيا كل في حدود اختصاصه

 .أداء واجبات االنخراط -

 .ية تنظيم و وحدة الحزب وتعزيز قدراته دعم وتقو -

اعتماد كافة الوسائل المتاحة من أجل التواصل مع المواطنات  -

 .والمواطينين

 الهياكل المحلية واإلقليمية والجهوية: القسم الثاني

 أحكام عامة : الفصل األول

تحدث التنسيقيات المحلية واالقليمية والجهوية بترخيص من  : 19المادة 

يفوضه ذلك وله حق تعيين المنسقين الجهويين بعد استشارة  أومن الرئيس
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من النظام  17و 25،  52، 71المكتب السياسي تطبيقا لمقتضيات المواد 

 .للحزب  األساسي

يمنح رئيس الحزب ألي عضو في الحزب يراه مؤهال لذلك : 20 المادة 

يصبح مؤهال بموجبه تكليفا إلحداث تنسيقيات سواء محلية أو إقليمية أو جهوية 

لمخاطبة السلطات العمومية المعنية نيابة عن الحزب ولتشكيل لجنة تحضيرية 

لإلشراف على تهيئ الشروط الموضوعية والمادية لعقد المؤتمر التأسيسي 

 .للتنسيقية المعنية المحددة في التكليف 

و  تعمل اللجنة التحضيرية بعد تشكيلها على انتخاب رئيس لها :21 المادة 

على وضع برنامج عملها مع مراعاة تمثيلية النساء و األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .كلما أمكن ذلك

تعمل اللجان التحضيرية للمؤتمرات التأسيسية على التهيئ : 22 المادة  

الشفاف والنزيه لعقد المؤتمرات وتحدث لديها لجنتان على األقل هما لجنة تلقي 

 .الترشيحات واللجنة التنظيمية

يحتكم أعضاء اللجنة التحضيرية في كل مسألة عارضة تعوق : 23 المادة 

سير أعمالها أو عند كل خالف بين أعضائها يحول دون استكمال أشغالها إلى 

رئيس الحزب الذي يعمل على تذليل الصعاب أو إصدار مقررات تحكيمية بين 

  .أفرادها بعد استشارة المكتب السياسي عند االقتضاء

يسقط مفعول التكليف وتحل اللجنة التحضيرية بمجرد انتخاب : 24 المادة 

 .التنسيقية أعضاء

يعتبر كاتب التنسيقية المحلية أو اإلقليمية أو الجهوية بمجرد : 25 المادة 

 .انتخابه ممثل الحزب الوحيد أمام السلطات العمومية كل في حدود اختصاصه

 التنظيمات المحلية:  الفصل الثاني
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ب، الحز هي الوحدة التنظيمية األساسية في التنسيقية المحلية: 26 المادة 

تماشيا  لجماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة تطابق جغرافيا المجال الترابيو

 .من النظام األساسي للحزب 27مع ما تنص عليه المادة 

تحدد مدة انتداب مكتب التنسيق المحلي في أربع سنوات :  27المادة 

 .من النظام األساسي مدة انتداب الكاتب المحلي 11المادة  وتحكم مقتضيات 

يمكن لمكتب التنسيق المحلي إحداث لجان موضوعاتية تحت : 28 المادة 

إشرافه إلعداد برامج عمله ويصادق على طبيعة عملها ومهامها بأغلبية 

 .أعضاء المكتب

الموضوعي يلتزم مكتب التنسيق المحلي باإلعداد المادي و :  29المادة 

لعقد مجلس التنسيق المحلي االنتخابي بستة أشهر قبل انتهاء واليته لتجديد 

 .هياكله و مناقشة التقريرين المالي و األدبي 

يتكون مجلس التنسيق المحلي من األعضاء المنخرطين في :  30المادة 

التنسيقية المحلية و تحدد شروط اكتساب حق التصويت في الجمع العام 

ي لمجلس التنسيق المحلي بناءا على مذكرة يصدرها رئيس الحزب بعد االنتخاب

 .استشارة المكتب السياسي

اجتماعات مجلس التنسيق المحلي العادية المقررة في المادة :   31المادة 

من النظام األساسي تكون بدعوة من الكاتب المحلي بناء على قرار  29

بب من األسباب، كما يحدد المكتب أو من ينوب عنه في حال غيابه ألي س

تواريخ انعقادها ويضع جدول أعمالها بترخيص من الرئيس أو من يفوض له 

ذلك، وال يعتبر االجتماع صحيحا إال إذا حضره أكثر من نصف أعضائه في 

 .الدورة األولى وبمن حضر في الدورة الثانية

نسيق يترأس االجتماعات العادية واالستثنائية لمجلس الت : 32 المادة 

 .المحلي الكاتب اإلقليمي أو أي شخص يعينه رئيس الحزب
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تنعقد االجتماعات االستثنائية لمجلس التنسيق المحلي وفق الشروط :  33 المادة 

من النظام األساسي، بعد اطالع المكتب السياسي على جدول أعمال  29المحددة في المادة 

 .الدعوةهذه االجتماعات المعد من طرف الجهة صاحبة 

ينتخب مكتب مجلس التنسيق المحلي لمدة أربع سنوات من :   34المادة 

طرف مجلس التنسيق المحلي عن طريق االقتراع السري وتحت إشراف 

 .عضو من المكتب السياسي ينتدبه الرئيس لذلك أو أي شخص آخر

يشرف عضو من المكتب السياسي أو من ينتدبه الرئيس على :   35المادة 

لتأكد من توفر الشروط القانونية سواء لعقد مجلس التنسيق المحلي عملية ا

 .االنتخابي أو في المرشحين لعضوية مكتب مجلس التنسيق المحلي

ينجز العضو المشرف على أشغال الجمع العام االنتخابي :  36المادة 

لمجلس التنسيق المحلي تقريرا مفصال يرفع للمكتب السياسي من أجل 

  .و منح الكاتب المحلي المنتخب تزكيته المصادقة عليه 

الكاتب المحلي المنتخب ملزم بتقديم ملف المكتب بما فيها  :37 المادة 

تزكية الرئيس للسلطات العمومية المختصة داخل اآلجال القانونية، مع وجوب 

تسليم نسخة من وصل اإليداع إلى الكاتب اإلقليمي الذي يحيله بدوره إلى 

 .اإلدارة المركزية للحزب

يق المحلي تطبيقا لمقتضيات تتحدد تركيبة مكتب مجلس التنس:  38 المادة 

  .من النظام األساسي في عدد من األعضاء ال يقل عن سبعة أعضاء 12المادة 

في حالة نشوب نزاع يرتبط بالقرارات التنظيمية بين أعضاء :   39المادة 

التنسيقية المحلية، يرفع األمر في المرحلة األولى إلى الكاتب اإلقليمي وفي 

الجهوي إلبداء الرأي بكل حيادية وموضوعية، وفي  مرحلة ثانية إلى الكاتب

حالة تعذر حل الخالف، يحال األمر إلى رئيس الحزب للفصل في النزاع بعد 

 .استشارة المكتب السياسي
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إذا أخل مكتب مجلس التنسيق المحلي بالتزاماته أو انقطع عن :   40المادة 

من رئيس الحزب إلى  مزوالة مهامه أو تجاوز مدة واليته ، تتم الدعوة بطلب

 .عقد جمع عام استثنائي قصد تجديد مكتب مجلس التنسيق المحلي 

يمكن إحداث فرع واحد ألكثر من جماعة واحدة بصفة :  41المادة 

 .استثنائية بقرار من رئيس الحزب

 .التنظيمات اإلقليمية:  الفصل الثالث

عمالة أو إقليم، تحدث التنسيقيات اإلقليمية على صعيد كل : 42 المادة 

من النظام األساسي اختصاصات وتركيبة  17و 17و 12وتحدد الفصول 

    .وكيفية انعقاد مجلس التنسيق اإلقليمي

تحدد مدة انتداب مكتب التنسيق اإلقليمي في سنتين وتحكم :  43 المادة 

من النظام األساسي مدة انتداب الكاتب  11مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 .قليمياإل

يمكن لمكتب التنسيق اإلقليمي إحداث لجان موضوعاتية تحت : 44 المادة 

إشرافه إلعداد برامج عمله ويصادق على طبيعة عملها ومهامها بأغلبية 

 .أعضاء المكتب 

يلتزم مكتب التنسيق اإلقليمي باإلعداد المادي و الموضوعي : 45 المادة  

بستة أشهر قبل انتهاء واليته لتجديد لعقد مجلس التنسيق اإلقليمي االنتخابي 

 .هياكله و مناقشة التقريرين المالي و األدبي

ينتخب أعضاء مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي من طرف : 46 المادة 

مجلس التنسيق اإلقليمي االنتخابي عن طريق االقتراع السري، تحت رئاسة 

 .آخر عضو من المكتب السياسي ينتدبه رئيس الحزب لذلك أو أي شخص

تتحدد تركيبة مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي طبقا لمقتضيات :  47 المادة 

 .من النظام األساسي من عدد من األعضاء ال يقل عن سبعة أعضاء 19المادة 



165 
 

اجتماعات مجلس التنسيق اإلقليمي العادية المقررة في المادة :  48المادة 

اإلقليمي وبتعاون مع المنسق من النظام األساسي تكون بدعوة من الكاتب  17

الجهوي أو من ينوب عنهما في حال غيابهما ألي سبب من األسباب، كما تحدد 

تواريخ انعقادها و جدول أعمالها بترخيص من الرئيس أو من يفوض له ذلك 

باتفاق مع المكتب، وال يعتبر االجتماع صحيحا إال إذا حضره أكثر من نصف 

 .ن حضر في الدورة الثانيةأعضائه في الدورة األولى وبم

تنعقد االجتماعات االستثنائية لمجلس التنسيق اإلقليمي بقرار : 49 المادة 

يتخذه الكاتب اإلقليمي أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب أو بطلب من رئيس 

الحزب ، و يلزم اطالع المكتب السياسي على جدول أعمال هذه االجتماعات 

 .عوةالمعد من طرف الجهة صاحبة الد

يترأس االجتماعات العادية واالستثنائية لمجلس التنسيق  :50المادة 

 .اإلقليمي الكاتب الجهوي أو أي شخص يعينه رئيس الحزب

يعتبر الكاتب اإلقليمي المكلف بالتنسيق بين التنسيقيات المحلية :  51 المادة 

وتطبق ومع السلطات اإلقليمية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب في اإلقليم، 

أعاله عند االقتضاء سواء فيما بين  12المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

  .أعضاء مكتب التنسيق المحلي أو بينه بين التنسيقيات المحلية

يشرف عضو من المكتب السياسي أو من ينتدبه الرئيس على :  52 المادة 

سيق اإلقليمي عملية التأكد من توفر الشروط القانونية سواء لعقد مجلس التن

 .االنتخابي أو في المرشحين لعضوية مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي

ينجز العضو المشرف على أشغال الجمع العام االنتخابي : 53 المادة 

لمجلس التنسيق اإلقليمي تقريرا مفصال يرفع للمكتب السياسي من أجل 

 .المصادقة عليه ومنح الكاتب اإلقليمي المنتخب تزكيته



166 
 

الكاتب اإلقليمي المنتخب، ملزم بتقديم ملف المكتب بما فيها : 54المادة 

تزكية الرئيس للسلطات العمومية المختصة داخل اآلجال القانونية، مع وجوب 

 .تسليم نسخة من وصل اإليداع إلى اإلدارة المركزية للحزب

اجتماعات مجلس التنسيق اإلقليمي ال تكون قانونية إال :  55المادة 

من النظام األساسي  17أغلبية األعضاء المنصوص عليهم في المادة بحضور 

 .في الدورة األولى وبمن حضر في الدورة الثانية

إذا أخل مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي بالتزاماته أو انقطع عن :  56المادة 

مزوالة مهامه أو تجاوز مدة واليته، تتم الدعوة بطلب من رئيس الحزب إلى 

 .ستثنائي قصد تجديد مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي عقد جمع عام ا

 .التنظيمات الجهوية:  الرابع الفصل 

 مجلس التنسيق الجهوي، الكاتب الجهوي - أ

تحدث التنسيقيات الجهوية على صعيد كل جهة من جهات : 57 المادة 

 10و 12و 11المملكة حسب التقطيع اإلداري المعمول به، وتحدد الفصول 

األساسي اختصاصات وتركيبة وكيفية انعقاد مجلس التنسيق من النظام 

  .الجهوي

تحدد مدة انتداب مكتب التنسيق الجهوي في سنتين وتحكم :  58 المادة 

من النظام األساسي مدة انتداب الكاتب  17مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 .الجهوي

ضوعاتية تحت يمكن لمكتب التنسيق الجهوي إحداث لجان مو:  59المادة 

إشرافه إلعداد برامج عمله ويصادق على طبيعة عملها ومهامها بأغلبية 

 .أعضاء المكتب
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يجتمع أعضاء مكتب التنسيق الجهوي مرة في الشهر على : 60 المادة 

األقل، بدعوة من الكاتب الجهوي وبمبادرة منه أو بطلب ثلثي أعضاء المكتب 

 . الجهوي

التنسيق الجهوي تحت إشراف رئيس الحزب يلتزم مكتب :  61المادة 

باإلعداد المادي والموضوعي لعقد مجلس التنسيق الجهوي االنتخابي بستة 

 .أشهر قبل انتهاء واليته لتجديد هياكله ومناقشة التقريرين المالي واألدبي

ينتخب أعضاء مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي لمدة سنتين من :    62المادة 

الجهوي عن طريق االقتراع السري، تحت رئاسة رئيس  طرف مجلس التنسيق

 .الحزب أو عضو من المكتب السياسي ينتدبه رئيس الحزب لذلك

تتحدد تركيبة مكتب مجلس التنسيق الجهوي طبقا لمقتضيات :   63المادة 

  .من النظام األساسي من عدد من األعضاء ال يقل عن سبعة أعضاء 12المادة 

جتماعات العادية واالستثنائية لمجلس التنسيق يترأس اال :64 المادة 

الجهوي عضو من المكتب السياسي ينتدبه الرئيس لذلك، كما يشرف على 

التأكد من توفر الشروط القانونية المطلوبة في المرشحين لعضوية المكتب 

 .الجهوي في االجتماع الخاص بانتخاب وتجديد أعضاء المكتب

نسيق الجهوي ال تكون صحيحة إال اجتماعات مجلس الت:  65المادة 

من النظام األساسي  12بحضور أغلبية األعضاء المنصوص عليهم في المادة 

 .في الدورة األولى وبمن حضر في الدورة الثانية

يشرف عضو من المكتب السياسي أو من ينتدبه الرئيس على : 66 المادة 

التنسيق اإلقليمي  عملية التأكد من توفر الشروط القانونية سواء لعقد مجلس

 .االنتخابي أو في المرشحين لعضوية مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي
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ينجز العضو المشرف على أشغال الجمع العام االنتخابي :  67المادة 

لمجلس التنسيق الجهوي تقريرا مفصال يرفع للمكتب السياسي من أجل 

 .المصادقة عليه و منح الكاتب الجهوي المنتخب تزكيته 

الكاتب الجهوي المنتخب، ملزم بتقديم ملف المكتب بما فيها  :68 المادة 

تزكية الرئيس للسلطات العمومية المختصة داخل اآلجال القانونية، مع وجوب 

 .تسليم نسخة من وصل اإليداع إلى اإلدارة المركزية للحزب

عن إذا أخل مكتب مجلس التنسيق الجهوي بالتزاماته أو انقطع : 69 المادة 

مزوالة مهامه أو تجاوز مدة واليته ، تتم الدعوة بطلب من رئيس الحزب إلى 

 .عقد جمع عام استثنائي قصد تجديد مكتب مجلس التنسيق الجهوي 

في حالة نشوب نزاع يرتبط بالقرارات التنظيمية بين أعضاء   :70 المادة 

التنسيقية الجهوية، يرفع األمر ألعضاء المكتب السياسي إلبداء الرأي بكل 

حيادية وموضوعية، وفي حالة تعذر حل الخالف، يحال األمر إلى رئيس 

 .الحزب للفصل في النزاع

 :المنسقون الجهويون - ب

منسقا في كل جهة أو يعفيه بعد استشارة المكتب يعين الرئيس  : 71المادة  

من النظام األساسي  21السياسي، وتحدد مهامه واختصاصاته في المادة 

 .للحزب

مهام المنسق الجهوي تمتد لمدة أربع سنوات غير قابلة :  72المادة 

للتجديد، وتتنافى مهمته طيلة هذه المدة مع رئاسة أية هيئة حزبية محلية أو 

 .و وطنيةإقليمية أ

يمكن لرئيس الحزب أن يعين نواب للمنسق الجهوي بعد : 73 المادة 

 .استشارة المكتب السياسي
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مهام وطبيعة  مسؤولية  نواب المنسق الجهوي تحدد من لدن  : 74 المادة 

رئيس الحزب،  وال يمكن لهؤالء أن يباشروا مهامهم إال بعد مصادقة المكتب 

 .السياسي على اعتمادهم

يحدث مجلس للمنسقين الجهويين و يعتبر مجلسا استشاريا : 75  المادة

 .من النظام األساسي  21لرئيس الحزب طبقا لمنطوق المادة 

يتشكل مجلس المنسقين الجهويين من المنسقين الجهويين : 76 المادة 

 .ونوابهم

ينعقد مجلس المنسقين الجهويين بدعوة من الرئيس أو من :  77المادة 

 .، ويضع جدول أعمالهيفوض له ذلك

أعضاء المكتب السياسي لهم الحق في حضور اجتماعات هذا : 78 المادة 

 .المجلس

يترأس اجتماعات هذا المجلس، رئيس الحزب أو من يفوض :  79المادة 

له ذلك ، ويمكن للرئيس أن يوجه الدعوة ألي شخص يمكن  االستفادة من 

 .خبرته أو تجربته

واجتماعات مجلس المنسقين الجهويين ذات طبيعة مداوالت :  80المادة 

 .استشارية

شروط وشكليات انعقاد الهياكل المحلية واإلقليمية والجهوية والضوابط : القسم الثالث

 .التنظيمية بين تلك الهيئات

 .شروط وشكليات انعقاد اجتماعات الهياكل:   الفصل األول

الدعوة لحضور االجتماعات العادية واالستثنائية لكافة : 81 المادة 

التنظيمات المحلية واإلقليمية والجهوية تتم بواسطة البالغات العمومية 

المنشورة في الصحافة أو على الموقع اإللكتروني للحزب، أو عبر مواقع 

التواصل االجتماعي المعتمدة محليا ووطنيا، أو بواسطة اإلعالنات المعلقة في  
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المقر المركزي الحزب، أو المقرات المحلية أو اإلقليمية، أو باالستدعاء 

الشخصي عن طريق البريد العادي أو اإللكتروني، وهي موجهة  إلى كافة 

 .المنخرطين المستوفين لشروط العضوية

يشترط في اجتماعات مجالس التنسيقيات المحلية أو اإلقليمية  :82 المادة 

من  نصف أعضائه في الدورة األولى وبمن حضر  أو الجهوية  حضور أكثر

 .في الدورة الثانية

تجتمع مكاتب التنسقيات المحلية و اإلقليمية والجهوية بصفة  :83 المادة 

منتظمة مرة كل شهر على األقل ، بدعوة من الكتاب وبمبادرة منهم ، أو بناء 

 .على طلب ثلثي أعضاء المكتب

يسير ويترأس جميع اجتماعات التنسقيات الكتاب أو من  :84 المادة 

 .يفوضونه عند االقتضاء

تتخذ مكاتب التنسقيات قرارتها بأغلبية المصوتين الحاضرين،  :85 المادة 

 .وعند تساوي األصوات يكون الترجيح لصوت الكتاب 

اجتماعات مكاتب التنسيقيات سرية وال يمكن إفشاء مضامينها : 86 المادة 

 .في حدود ما جاء في بالغات هذه المكاتب  إال

المقرر يعتبر المسؤول عن إعداد محاضر اجتماعات المكاتب  : 87المادة 

 .المحلية واإلقليمية والجهوية

يعمل الكتاب بمساعدة المقررين على إعداد تقارير نصف : 88 المادة 

يعمل سنوية مرفقة بمحاضر االجتماعات ترفع للتنسيقية األعلى على أن 

 .المنسق الجهوي بعد تجميعها على إحالتها إلى المكتب السياسي 

باقتراح من كاتب التنسيقية المعنية وبموافقة نصف أعضاء : 89 المادة 

المكتب يمكن دعوة بعض األعضاء لحضور اجتماعات  المكتب، شريطة عدم 

 .المشاركة في اتخاذ القرارات والتصويت
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مقبول عن اجتماعات المكاتب المحلية  لتغيب بدون عذرا:  90المادة 

واإلقليمية والجهوية ألربعة اجتماعات متتالية يعتبر إخالال بااللتزامات 

المنصوص عليها بالنظام األساسي، مما يستدعي اإلبعاد المؤقت للمعني باألمر 

باقتراح من الكاتب وبعد مصادقة نصف أعضاء المكتب وتتم إحالة ملفه على 

للعمل على التوفيق بين األطراف و في حالة تعذر ذلك تتم  إحالة الهيئة األعلى 

 .الملف على لجنة التحكيم والتأديب التخاذ القرار التأديبي الذي تراه مناسبا

يمكن لكتاب التنسيقيات اتخاذ قرار اإلبعاد المؤقت في حق أي : 91 المادة 

أو أحد   عضو بعد موافقة نصف أعضاء المكتب عرقل سير أشغال المكاتب

األجهزة أو اللجان المرتبطة بها، وتتم إحالة ملف المعني باألمر بعد اتخاذ 

   .اإلجراء بثالثة أيام إلى لجنة التحكيم والتأديب للبت فيه 

يتم تعويض العضو الذي فقد األهلية أو الذي استقال أو الذي : 92 المادة 

 .هاصدر في حقه قرار تأديبي بنفس  المسطرة الذي انتخب ب

 .الضوابط التنظيمية بين التنسقيات المحلية واإلقليمية والجهوية: الفصل الثاني

يسهر كتاب التنسيقيات على تنفيذ التوجهات العامة والبرامج :  93المادة 

المسطرة من لدن مجالس التنسيق المحلية أو اإلقليمية أو الجهوية كل حسب 

من النظام  11-12-27المواد دائرة نفوذه، طبقا لما هو منصوص عليه في 

 .األساسي للحزب

تعتبر مجالس التنسيق المحلية واإلقليمية والجهوية أجهزة :  94المادة 

 .تقريرية واستشارية فيما  يتصل بأمور الحزب محليا وإقليميا وجهويا

يسهر الكاتب اإلقليمي على التنسيق بين الكتاب المحليين في : 95 المادة 

 .تتعلق بالحزب باإلقليمكافة األمور التي 

يسهر الكاتب الجهوي على التنسيق بين الكتاب اإلقليميين في :  96المادة 

 .كافة األمور التي تتعلق بالحزب بالجهة
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تتولى التنسيقية األعلى إدارة شؤون واختصاصات األدنى : 97  المادة

مر قصد المرحلة اإلنتقالية التي ال تتجاوز ستة أشهر لعقد مؤت المنحلة خالل

 .انتخاب مكتب التنسيقية الجديدة

في حالة حل التنسيقية الجهوية يتولى المنسق  الجهوي القيام :  98المادة 

بمهامها واختصاصاتها لمدة ال تتجاوز السنة  تنتهي بعقد مؤتمر النتخاب 

 .مكتب جهوي جديد

يمكن الطعن في قرار الحل داخل أجل عشرين يوما تبتدئ من :  99المادة 

 .تاريخ تبليغ القرار أمام اللجنة المركزية

 .الهياكل المركزية وتدبير مالية الحزب: القسم الرابع 

 الرئيس:  الفصل األول

تحدد الشروط الواجب توفرها في المترشح لمنصب الرئيس : 100 المادة 

من النظام  01و  02وكيفية انتخابه واختصاصاته ومهامه في المادتين 

 .األساسي

، تعيين المدير المركزي لمقر الحزبيختص رئيس الحزب ب: 101 المادة  

ويشرف على وضع وهيكلة اإلدارة المركزية، ويحدد مختلف أجهزتها اإلدارية 

والمالية والتنظيمية من خالل إحداث أقسام ومصالح وتعيين وتكليف أطر 

النظام من  01يات المادة وعاملين لإلشراف عليها كما تنص على ذلك مقتض

 .األساسي

يصدر الرئيس مذكرة تتضمن االختصاصات اإلدارية :  102المادة 

 .والتنسيقية لإلدارة المركزية ويصادق عليها المكتب السياسي

يفوض الرئيس بعض مهامه وصالحياته ألحد أعضاء :  103المادة 

المكتب السياسي بمقرر يوقعه ويحدد فيه تلك الصالحيات ويرفعه إلى المكتب 

 .السياسي قصد إحاطته علما بذلك
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يلتزم رئيس الحزب بالنهوض بكل المهام المسندة إليه سواء :  104المادة 

في النظام األساسي للحزب أو في هذا النظام  كما أنه يعتبر المسؤول األول 

 . على تفعيل مقتضياتهما

 .المكتب السياسي: الفصل الثاني

بصفة عادية مرة في الشهر على األقل ينعقد المكتب السياسي : 105 المادة 

من الرئيس بالمقر المركزي للحزب أو في أي مكان يحدده بحسب  بدعوة

 .الظروف

يعقد المكتب السياسي اجتماعات استثنائية كلما دعت :  106المادة 

الضرورة بدعوة من الرئيس، أو بناء على طلب من أغلبية أعضائه وفق 

 .جدول أعمال محدد مسبقا

يمكن ألعضاء المكتب السياسي بعد توصلهم بجدول األعمال : 107  المادة

 .أن يقترحوا  إدراج نقط إضافية على الرئيس قبل بداية االجتماع

يترأس اجتماعات المكتب السياسي الرئيس الذي يدير :  108المادة 

المناقشات ويشرف على اتخاذ القرارات،  وينتدب من يتولى هذه المهمة في 

 .حالة غيابه

ال يمكن مباشرة اجتماعات المكتب السياسي إال بعد توفر : 109 المادة 

 .النصاب القانوني المحدد في حضور األغلبية المطلقة ألعضائه

في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل االجتماع إلى تاريخ آخر :  110المادة 

عن يحدده الرئيس،  ينعقد والحالة هاته بمن حضر شريطة أن ال يقل الحضور 

عشرة أعضاء، وال تتخذ القرارات في هذه الحالة إال بأغلبية ثلثي األعضاء 

 .الحاضرين

في بداية االجتماع يتقدم العضو الذي طلب إدراج نقطة :  111المادة 

إضافية إلى جدول األعمال بعرض وجهة نظره بشكل مقتضب وفي حالة 
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افقة أغلبية تسجيل أي اعتراض، يتم اللجوء إلى التصويت الذي يوجب مو

 .الحاضرين

اجتماعات المكتب السياسي سرية وال يمكن إفشاء مضامينها :  112المادة  

 .إال في حدود ما جاء في بالغات هذا المكتب

بعد االنتهاء من اجتماع المكتب السياسي يعلن الرئيس عن :  113المادة 

 .القرارات المتخذة، وتعتبر ملزمة للجميع

كتب السياسي في كل اجتماع بشكل دوري مقررا يعين الم:  114المادة 

من أعضائه ، يكون مسؤوال عن تحرير محضر االجتماع يتضمن أسماء 

وتوقيعات أعضاء المكتب الحاضرين و عدد المتغيبين بعذر أو بدون عذر، 

وكذا جدول أعمال االجتماع وملخص المناقشة حول المواضيع المطروحة 

 .والقرارات المتخذة بشأنها

إذا تغيب أي عضو بدون عذر عن حضور اجتماعات :  115ادة الم

المكتب السياسي لثالث مرات متتالية، يوجه إليه الرئيس استفسارا كتابيا باسم 

المكتب، وعند تكرار هذا الغياب يتخذ الرئيس بعد استشارة أعضاء المكتب 

ة التحكيم السياسي قرارا باإلبعاد المؤقت مع إحالة ملف المعني باألمر على لجن

 .و التأديب

يوزع المكتب السياسي المهام بين أعضائه أو باقتراح من :  116المادة 

 .الرئيس

يناقش المكتب السياسي أية مشاركة للحزب في مختلف :  117المادة

المؤسسات الدستورية والسياسية ويصدر بشأنها توصيات ترفع للمجلس 

 .الوطني

سة أعضاء من المكتب السياسي بدعوة من الرئيس أو خم:  118المادة 

 .يمكن استدعاء أي شخص قد يفيد في المواضيع المدرجة بجدول األعمال
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يعين المكتب السياسي من بين أعضائه واحدا أو اثنين :  119المادة 

يشرفان على كل جهة،  ويضطلع كل مشرف بعقد اجتماعات شهرية مع 

تبع تنزيل برامج الحزب الكتاب الجهويين واإلقليميين والمحليين من أجل ت

 .وتنسيق شؤونه والسهر على تطبيق األنظمة األساسية والداخلية 

يعد المشرفون عن الجهات تقارير دورية كل ثالثة أشهر :  120المادة 

حول نشاطات الحزب والقضايا التنظيمية بالجهة، ويتم عرض هذه التقارير 

 .على أنظار المكتب السياسي

أعضاء المكتب السياسي بالمشاركة في دورات يلتزم :  121المادة 

 .المجلس الوطني واللجنة المركزية ومجلس المنسقين الجهويين

يتكلف كل عضو بالمكتب السياسي بملف أو قطاع سياسي أو :  122المادة 

اقتصادي أو اجتماعي أو دبلوماسي ويشكل لهذا الغرض لجانا يختار أعضاءها 

 .حول القطاع تسهر برفقته على إعداد تقارير

يقوم كل عضو بتقديم عرض حول المهام المسنودة إليه كل :  123المادة 

 .ثالثة أشهر

 .اللجنة المركزية: الفصل الثالث

تتحدد تركيبة اللجنة المركزية وصالحياتها وعدد دوراتها :  124المادة 

 .من النظام األساسي  09و  07و  07استنادا لمقتضيات المواد 

يمكن عقد اجتماعات استثنائية للجنة المركزية بدعوة من :  125المادة 

 .الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب السياسي بعد تحديد جدول أعمالها

يتلقى الرئيس ترشيحات العشرين عضوا كتابة بأسبوع قبل :  126المادة  

عضوا  11انعقاد دورة المجلس الوطني المخصص النتخابهم، وتتوزع تركيبة 

 .المجلس الوطني مناصفة من حيث النوع إن أمكن ذلك الذين ينتخبهم



176 
 

تقدم كتابة الترشيحات لشغل منصب منسق اللجنة إلى رئيس :  127المادة 

 .الحزب خمسة أيام قبل انعقاد أول اجتماع 

ينتخب أعضاء اللجنة المركزية في أول اجتماع لها منسقا :  128المادة 

طريق االقتراع السري، تحت إشراف لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة عن 

 .رئيس الحزب أو أي عضو من المكتب السياسي ينتدبه  لذلك 

يعين منسق اللجنة المركزية بعد انتخابه نائبا له و مقررا :  129المادة 

 .ونائبه من بين باقي أعضاء اللجنة

تنعقد اللجنة المركزية ثالث مرات في السنة خالل شهور :  130المادة 

 .وأكتوبر ويناير من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحددهما الرئيس ماي 

يترأس رئيس الحزب الدورات العادية واالستثنائية للجنة :  131المادة 

المركزية، ويمكن أن يفوض ذلك إلى منسق اللجنة أو عضو من المكتب 

 .السياسي

اللجنة يعلن الرئيس عن تاريخ وجدول أعمال اجتماعات :  132المادة 

 .المركزية قبل انعقادها بأسبوع

اجتماعات اللجنة المركزية ال تكون قانونية إال بحضور :  133المادة 

نصف أعضائها، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني، يتم الدعوة إلى 

اجتماع ثان ينعقد في أجل ال يتجاوز الشهر يحدد الرئيس تاريخه ومكان 

 .انعقاده

للرئيس أن يوجه الدعوة ألي شخص يمكن أن يفيد في  نيمك:  134المادة 

 .موضوع اجتماعات اللجنة المركزية

يمكن أن تكون االجتماعات مغلقة بطلب من الرئيس أو :  135المادة 

 .نصف أعضاء المكتب السياسي
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كل عضو تغيب عن دورتين متتاليتين للجنة المركزية بدون :  136المادة 

ق اللجنة استفسارا كتابيا باسمها، وعند تكرار هذا عذر مقبول ، يوجه إليه منس

الغياب يتخذ المنسق بعد استشارة أعضاء اللجنة قرارا باإلبعاد المؤقت مع 

 .إحالة ملف المعني باألمر على لجنة التحكيم و التأديب 

يتم تعويض العضو الذي فقد األهلية أو استقال أو  صدر في :  137المادة 

ئبه أو بنفس  المسطرة التي انتخب بها بحسب كل فئة كما قرار تأديبي بنا حقه

 .من النظام األساسي 07هو منصوص عليه في المادة 

يطلع المكتب السياسي على جدول األعمال ويصادق عليه :  138المادة 

 .قبل انعقاد دورات اللجنة المركزية 

المركزية تحال المقترحات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة :  139المادة 

بشأن إضافة بعض النقط إلى جدول األعمال إلى منسق اللجنة المركزية الذي 

يحيلها قبل تاريخ انعقاد الدورة بعشرة أيام إلى الرئيس من أجل المصادقة 

 .عليها بعد استشارة أعضاء المكتب السياسي

 .المجلس الوطني: الفصل الرابع 

وصالحياته واختصاصاته تتحدد تركيبة المجلس الوطني :  140المادة 

من النظام  02و  00و  02وعدد دوراته وكيفية انعقادها طبقا ألحكام المواد 

    .األساسي 

تنعقد الدورة األولى للمجلس الوطني في شهر مارس والثانية :  141المادة 

في أكتوبر من نفس السنة، ويمكن لرئيس الحزب بعد االتفاق مع رئيس 

 .انعقاد إحدى الدورات المجلس على تغيير موعد 

يعقد المجلس الوطني دورات استثنائية كلما دعت الضرورة  :  142المادة 

إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو ثلثي أعضائه بناء على جدول أعمال محدد 

 .مسبقا من الجهة صاحبة الدعوة
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يترأس رئيس المجلس الوطني دورات المجلس و يفوض ذلك :  143المادة 

 .مع رئيس الحزب خالل غيابهلغيره بتنسيق 

اجتماعات المجلس الوطني تكون قانونية بتوفر األغلبية  : 144المادة 

 .المطلقة

يؤجل اجتماع المجلس الوطني في حالة عدم توفر النصاب :  145المادة 

يوما بشكل قانوني بمن حضر بدعوة من  11القانوني لينعقد داخل أجل 

 .على جدول األعمال الرئيس بعد مصادقة المكتب السياسي

يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي أو التعديالت :  146المادة 

الممكن إدخالها عليه و المنجزة من قبل لجنة خاصة يعينها رئيس الحزب،  

من  00بتصويت أغلبية  أعضائه الحاضرين وفق ما تنص عليه أحكام المادة 

 .النظام األساسي

م اقتراح تعديل للنظام الداخلي بمبادرة من رئيس يمكن تقدي:  147المادة  

 . الحزب أو نصف أعضاء المكتب السياسي أو ثلث أعضاء المجلس الوطني

يتعين على رئيس الحزب تعيين لجنة خاصة لدراسة مقترح :  148المادة 

تعديل النظام الداخلي، و تعرض أعمال اللجنة وجوبا على المجلس الوطني 

 .لتعديالت المقترحة عن طريق التصويت الذي يقرر في شأن ا

بتنسيق مع المكتب السياسي و بعد استشارة رئيس المجلس  : 149المادة 

الوطني يضع رئيس الحزب جدول أعمال دورات المجلس الوطني ويعلن عنه 

 .بكافة الوسائل الممكنة

يوجه رئيس المجلس الوطني الدعوات إلى أعضاء المجلس  :  150المادة 

البالغات العمومية المنشورة في الصحافة أو على الموقع اإللكتروني بواسطة 

للحزب، أو عبر مواقع التواصل االجتماعي المعتمدة محليا ووطنيا، أو 
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بواسطة اإلعالنات المعلقة في المقر المركزي الحزب، أو باالستدعاء 

 .الشخصي عن طريق البريد العادي أو اإللكتروني 

لغير أعضاء المجلس الوطني أن يحضروا دوراته ال يحق  :  151المادة 

 .باستثناء أطر وعاملي اإلدارة المركزية

يمكن لرئيس الحزب بتنسيق مع رئيس المجلس الوطني أن :  152المادة 

يعقد الدورة بشكل مغلق ، كما يمكن للرئيس أن يستدعي بعض األشخاص من 

مالحظين وال يحق   خارج المجلس  لإلدالء بآرائهم أو لحضور أشغاله بصفة

 .لهم المشاركة في عملية التصويت

في أول دورته ( من بين أعضائه)ينتخب المجلس الوطني :  153المادة 

المشار  11بعد انتخابه من طرف المؤتمر الوطني أعضاء المكتب السياسي 

 .من النظام األساسي باالعتماد على نمط االقتراع بالالئحة 22إليهم في المادة  

يراعى في إعداد اللوائح وجوبا تمثيلية الجهات والنساء :  154المادة 

 .والشباب و األشخاص ذوي اإلعاقة

يحيل رئيس المجلس الوطني االقتراحات الواردة من طرف : 155 المادة 

عضوا من أعضاء المجلس على األقل حول إضافة نقط إلى جدول  01

اد الدورة الذي يعمل على األعمال إلى رئيس الحزب قبل أسبوع من انعق

 .إحالتها على المكتب السياسي الذي يبت فيها بالقبول أو الرفض بالتصويت

باقتراح من رئيس المجلس الوطني وبعد موافقة رئيس : 156 المادة 

الحزب ، يختار رئيس المجلس  نائبا له  وأربعة أعضاء على األقل من 

رئيس  المجلس و بنفس المجلس الوطني لتشكيل مكتب المجلس و يمكن ل

 .الطريقة اختيار أشخاص من خارج المكتب اعتبارا لكفاءتهم 

مكتب المجلس الوطني يديره ويرأسه رئيس المجلس ويضم :  157المادة 

 .نائبه ومقررا و نائبه ومكلفين بمهام
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يشرف مكتب المجلس على التنسيق واإلعداد الجيد لدورات :  158المادة 

االجتماعات وإنجاز المحاضر، والتأكد من النصاب القانوني، المجلس، وتنظيم 

ومساعدة رئيس المجلس في القيام بواجباته اإلدارية والتنظيمية خاصة فيما 

 .يتعلق بانتخاب المؤسسات والهياكل التي تنبثق عن المجلس الوطني

يصدر مكتب المجلس مذكرة تنظيمية تحدد كيفية إجراء : 159 المادة 

مليات االنتخابية وال تصبح سارية المفعول إال بعد مصادقة المكتب وتنظيم الع

 .السياسي عليها

ينتخب المجلس الوطني أعضاء المكتب السياسي الذين : 160 المادة  

 .انتهت مهامهم باإلقالة أو االستقالة أو الفصل أو الوفاة أو فقدان األهلية 

 :يتداول المجلس الوطني في : 161 المادة 

 .المشاركة في الحكومة أو االنسحاب  منھاقرار  -

 .یصادق على جداول أعمال دورات المجلس -

 .یناقش العروض المقدمة أمامه -

 .یناقش ویصادق على المیزانیة السنویة -

 .یصادق على التوصیات والبیان العام في ختام أشغال كل دورة -

ب یصادق على طلب االستقالة ویمأل المناصب الشاغرة في تركیبة المكت -

 .السیاسي واللجنة المركزیة

یضبط مالیة الحزب من خالل مصادقته على تقاریر لجنة مراقبة مالیة  -

 .الحزب

يتم ملئ المناصب الشاغرة في المؤسسات والهياكل المنتخبة :  162المادة 

من طرف المجلس الوطني بسبب اإلقالة أو االستقالة أو الفصل أو الوفاة أو 

مكتب المجلس وبمراعاة للمساطر والمعايير  فقدان األهلية تحت إشراف

 .المنصوص عليها في النظام األساسي والنظام الداخلي للحزب

يبت المجلس الوطني في طلبات االستقالة الموجهة إليه من :  163المادة 

طرف أعضاء المكتب السياسي أو أعضاء المجلس الوطني المحالة عليه 
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وتعتبر االستقالة نافدة عند رفضها بالرفض أو القبول عن طريق التصويت، 

من طرف المجلس إذا لم يتقدم المعني باألمر بطلب التراجع عنها إلى رئيس 

الحزب داخل أجل شهر من صدور قرار المجلس أما الطلبات الموجهة لرئيس 

 .الحزب فهو المختص بالبت فيها

 ال يجوز لعضو المجلس أن يتغيب عن دورات المجلس، إال: 164 المادة 

بعذر مقبول ، وإذا تغيب لثالث دورات متتالية بغير عذر مقبول يعتبر مستقيال 

 .و يعرض ملفه على دورة المجلس الموالي من أجل المصادقة على االستقالة 

في حالة شغور مقعد لعضو مقترح من قبل المكتب السياسي : 165 المادة 

من النظام  02يتم تعويضه بنفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 

 .األساسي 

في حالة شغور مقعد عضو منتخب فجنه يعوض بمن يلي :  166المادة 

آخر عضو تم انتخابه، و بصفة استثنائية يتم تعويض أعضاء المجلس الوطني 

المنتخبين في حالة عدم وجود مترشحين غيرهم بأعضاء مقترحين من طرف 

    .عاة التمثيلية الجهوية رئيس المجلس الوطني باتفاق مع رئيس الحزب مع مرا

في حالة إخالل أي عضو بالتزاماته داخل المجلس، يتخذ :  167المادة  

رئيس المجلس قرارا باإلبعاد المؤقت في حقه مع إحالة ملفه بعد استشارة 

 .مكتب المجلس إلى لجنة التحكيم والتأديب

 .مالية الحزب: الفصل الخامس

 72و 71و  29و 27و  27و  22المواد تطبيقا لمقتضيات :  168المادة 

من النظام األساسي التي تشير إلى الموارد المالية  70و  72و  71و  71و 

 .للحزب وطرق تدبيرها، تحدت لجنة لمراقبة مالية الحزب

تتكون لجنة مراقبة مالية الحزب من سبعة أعضاء  ينتخبهم :  169المادة 

تحملون مسؤولية تنفيذية خالل المجلس الوطني من بين أعضائه الذين ال ي

 .دورته العادية األولى التي تلي انعقاد المؤتمر الوطني



182 
 

تعقد اللجنة اجتماعها األول بدعوة من رئيس الحزب :  170المادة 

 .النتخاب رئيسها ونائبه ومقررها ونائبه

تجتمع اللجنة منتصف شهر شتنبر، أو بدعوة من رئيسها أو :  171المادة 

لرئيس أو ثلثي أعضائها شريطة تقديم بيان إلى المكتب السياسي بمبادرة من ا

 .من النظام األساسي 70حول أسباب الدعوة إلى االجتماع طبقا للمادة 

تقدم لجنة مراقبة مالية الحزب إلى المكتب السياسي  تقريرها :  172المادة 

ير السنوي خالل شهر شتنبر الذي يتضمن خالصاتها و مالحظاتها حول التقار

التي يعدها أمين المال الوطني، وكذا  مداخيل ومصاريف الحزب، قبل إحالته 

 .على المجلس الوطني

في حالة شغور منصب عضو من أعضاء لجنة مراقبة مالية :  173المادة  

الحزب ألي سبب من األسباب يعين رئيس الحزب عضوا من بين أعضاء 

 .في دورته الموالية المجلس الوطني ويصادق على تعيينه هذا المجلس 

توزع اللجنة المهام بين أعضائها وفق نظام داخلي يضعه :  174المادة 

  .رئيس اللجنة، ال يمكن العمل به إال بعد مصادقة المجلس الوطني عليه

يعمل رئيس الحزب على انتداب أمين مال وطني و نائبه في :  175المادة 

ى هذا النظام من أجل فتح أول اجتماع للمكتب السياسي يلي المصادقة عل

من النظام  27حساب بنكي باسم الحزب كما هو منصوص عليه في المادة 

 .األساسي 

يعمل أمين المال الوطني و رئيس الحزب على تدبير الموراد :  176المادة 

 .من النظام الداخلي  29المالية للحزب تطبيقا لمقتضيات المادة 

الوطني على وضع نظام محاسباتي فعال يعمل أمين المال :  177المادة 

تحت إشراف رئيس الحزب وله أن يستعين بخبراء في المجال تطبيقا 

 .من النظام الداخلي  71و  27لمقتضيات المادتين 
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 .اللجان الوظيفية للحزب: القسم الخامس

 اللجان المنتخبة من طرف المجلس الوطني:  الفصل األول

 .لجنة التحكيم والـتأديب: أوال 

تحدد تركيبة وكيفية اشتغال لجنة التحكيم والتأديب طبقا لما :  178المادة 

 .هو منصوص عليه في النظام األساسي للحزب

تجتمع وجوبا لجنة التحكيم والتأديب بعد إحالة كل مخالفة :  179المادة 

عليها من طرف األجهزة المختصة، وتنظر في القضايا المعروضة عليها 

 72تاريخ تبليغ المعني باألمر وفق مقتضيات المادة داخل أجل شهر من 

 .أعاله

تنتخب لجنة التحكيم من بين أعضائها رئيسا ونائبا ومقررا :   181المادة 

 .ونائبه و مستشارين

من النظام األساسي يمكن  71بناء على مقتضيات المادة :   181المادة 

والتأديب بطلب اتخاذ ألي جهاز من أجهزة الحزب أن يتقدم إلى لجنة التحكيم 

أي إجراء تأديبي في حق أي عضو من أعضاء الحزب كما هي محددة في 

المادة المذكورة، بواسطة تقرير مكتوب ومفصل شريطة تأشير رئيس الحزب 

 .على التقرير

  .تتخذ اللجنة قراراتها باألغلبية المطلقة ألعضائها الحاضرين:  182المادة 

يوما للدفاع عن  20لعضو المحال عليها مهلة تمنح اللجنة ل:  183المادة 

 .نفسه من خالل تقديم دفوعاته كتابة أو مثوله أمام اللجنة

تتنافى العضوية في لجنة التحكيم والتأديب مع تحمل أية :  184المادة 

  .مسؤولية تنفيذية داخل الحزب وطنيا أو جهويا أو إقليميا أو محليا
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على المكتب السياسي الذي يقوم  تحال طلبات التأديب:  185المادة 

 .بجحالتها على لجنة الـتأديب والتحكيم 

يختص المكتب السياسي في بعض الحاالت االستعجالية :  186المادة 

من النظام األساسي باتخاذ كافة  71تطبيقا لمقتضيات الفقرة األخيرة من المادة 

وقراراته غير قابلة اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها في ذات المادة 

 .لالستئناف

تتراوح عقوبات التأديب بين التنبيه أو اإلنذار أو التوبيخ أو :  187المادة 

التوقيف أو الطرد، وتصدر هذه العقوبات بواسطة قرار مكتوب وموقع من 

 .طرف األغلبية المطلقة لألعضاء، وتحيله على المكتب السياسي قصد تنفيذه

 20استئناف قرارات لجنة التحكيم والتأديب خالل يمكن :  188المادة 

يوما من تاريخ تبليغ المعني باألمر بواسطة ملتمس يرفع إلى رئيس الحزب 

الذي يبدي فيه رأيه قبل أن يحيله على المكتب السياسي الذي يزكي رأي 

 .الرئيس بالتوافق بين أعضائه أو التصويت

السياسي  أن يطلبوا من  يمكن للرئيس أو أعضاء المكتب:  189المادة 

اللجنة التدخل من أجل اقتراح حلول وإجراء مصالحة للنزاعات التي يمكن أن 

 .تنشأ بين أعضاء الحزب أو بين الهياكل

تعقد لجنة التحكيم والتأديب اجتماعات دورية قبل انعقاد :  191المادة 

ه على دورات المجلس الوطني لتضع تقريرا يتضمن أعمالها وقراراتها وتحيل

 .المجلس

يحق ألي عضو من أعضاء لجنة التحكيم و التـأديب طلب :  191المادة 

تجريح نفسه ألي سبب من األسباب يعتبره مخال بحياده، كما يملك أعضاء 

المكتب السياسي حق تجريح أي عضو في اللجنة بتقرير مكتوب يرفع لرئيس 

ح بتعيين عضو الحزب، ويقوم رئيس الحزب بعد موافقته على طلب التجري

 .آخر لحين ارتفاع سبب التجريح
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 لجنة  المناصفة وتكافؤ الفرص: ثانيا  

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه سبعة أعضاء :   192المادة 

لتشكيل مكتب لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، يتشكل من أربعة نساء وثالثة 

 .ذكور

رئيسا  ونائبا له ومقررا ينتخب مكتب اللجنة في أول اجتماع :  193المادة 

 .ونائبه

  :مهام واختصاصات اللجنة تتمحور حول :  194المادة  

 .دعم وتقوية قدرات الحزب في مجال المناصفة وتكافؤ الفرص -
السهر على تتبع وتحليل السياسات العمومية المتعلقة بمجال  -

 .اهتمامها

 :سطة تعمل لجنة المناصفة على القيام بمهامها بوا:  195المادة  

التعاون والتنسيق مع القطاع النسائي للحزب و كذا التنسيقيات  -

 .الجهوية واإلقليمية والمحلية   التابعة للحزب في مجال اهتمامها

 .عقد شراكات واتفاقيات مع المنظمات ذات االهتمام المشترك -

 .عقد ندوات وأيام دراسية -

 رفع تقارير تتضمن مقترحات إلى المكتب السياسي في مجال -

 .اهتمامها

تنعقد اللجنة مرة في الشهر، ويمكن أن تنعقد بطريقة : 196المادة  

  .استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها

ترفع اللجنة تقريرا سنويا كل شهر يناير إلى المكتب السياسي :  197المادة 

في مجال يتضمن كافة األنشطة وأهم الخالصات  المتعلقة بالسياسات العمومية 

 .المناصفة وتكافؤ الفرص
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تعمل اللجنة تحت إشراف المكتب السياسي، الذي يسهر على :  198المادة 

 .من النظام األساسي 92تنفيذ اقتراحاتها وتوصياتها بناء على المادة 

يتم تعويض العضو الذي فقد األهلية أو الذي استقال أو الذي :  199المادة 

 .بنفس  المسطرة الذي انتخب بهاصدر في حقه قرار تأديبي 

 .اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج: ثالثا 

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه سبعة أعضاء :   211المادة 

لتشكيل مكتب اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يضم أربعة من 

 .المغاربة الذين يقيمون بالخارج إن أمكن ذلك

ينتخب مكتب اللجنة في أول اجتماع له رئيسا  ونائبه ومقررا :  211ة الماد

 .ونائبه

  :مهام واختصاصات اللجنة تتمحور حول :   212المادة 

وضع خطط وبرامج هدفها تطوير وتقوية الروابط واألواصر بين  -

 .المهاجرين المغاربة بوطنهم األم 

تعيش في  دعم انفتاح الحزب على كافة األطر والكفاءات التي -

 .المهجر

عقد شراكات واتفاقات مع الجمعيات والمراكز التي تهتم بشؤون  -

 .المغاربة في الخارج

وضع مقترحات تخص دعم وتقوية مشاركة المغاربة المقيمين  -

بالخارج في المشاركة في الحياة السياسية والسيما العمليات 

 .االنتخابية

شهر، ويمكن أن تنعقد بطريقة تنعقد اللجنة مرة كل ثالثة أ:  213المادة   

 . استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها
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ترفع اللجنة تقرير سنوي إلى المكتب السياسي الذي تعمل :  214المادة 

تحت إشرافه ، وهو الذي يسهر على تنفيذ اقتراحاتها وتوصياتها بناء على 

 .من النظام األساسي 97المادة 

تعويض العضو الذي فقد األهلية أو استقال أو صدر في  يتم:  215المادة  

 .حقه قرار تأديبي بنفس المسطرة التي انتخب بها

 اللجان المحدثة من طرف المكتب السياسي:  الفصل الثاني 

 اللجنة الوطنية للترشيحات: أوال 

يشكل المكتب السياسي اللجنة الوطنية للترشيحات االنتخابية :   216المادة 

من النظام األساسي، ويتكون مكتب اللجنة من سبعة  71لمقتضيات المادة طبقا 

 .أعضاء

يعين رئيس الحزب ثالثة أعضاء من المكتب السياسي من  : 217المادة 

بينهم رئيس اللجنة، وبالتوافق أو التصويت يتم تعيين األربعة اآلخرين من بين 

 . أعضاء المكتب السياسي

في أول اجتماع لها نائبا باقتراح من الرئيس تنتخب اللجنة :  218المادة 

 .المعين ومقررا ونائبه، وتنعقد بدعوة من رئيس الحزب أو المكتب السياسي

تتولى اللجنة تلقي ودراسة طلبات الترشيح من المكاتب :  219المادة 

المحلية واإلقليمية والجهوية بحسب نوعية االستحقاق االنتخابي، مع مراعاة 

 .يير المنصوص عليها في النظامين األساسي والداخليالشروط والمعا

تقدم جميع الترشيحات داخل اآلجال التي تحددها اللجنة :  211المادة 

الوطنية للترشيحات إلى رئيس الحزب الذي يحيلها بدوره على اللجنة 

  .المختصة
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تضع اللجنة الوطنية للترشيحات جميع مقترحاتها في تقرير : 211المادة 

لى المكتب السياسي، ويراعى قبل البت في الترشيحات من لدن الرئيس ترفعه إ

 .تلك المقترحات

تدرس اللجنة جميع المواضيع المرتبطة بالتحضير :  212المادة 

لالنتخابات، وتتدخل لحل الخالفات التي قد تنشأ حول الترشيحات من خالل 

 .تقديم رأيها وحلول بواسطة تقرير يرفع إلى المكتب السياسي

اجتماعات ومداوالت اللجنة الوطنية للترشيحات سرية، :  213المادة 

 .ويعرض من يفشي مضمونها على لجنة التحكيم والتأديب

تسهر اللجنة على تشكيل لجان جهوية أو إقليمية أو محلية :  214المادة 

تحت إشراف المكتب  السياسي، وتضع خططا وبرامج عمل هذه اللجان، 

يق لتبادل األفكار والمقترحات قبل رفعها إلى المكتب وتقوم بعملية التنس

 .السياسي

يبت رئيس الحزب والمكتب السياسي مباشرة في ترشيحات :  215المادة 

 .بعض أعضاء اللجنة

 لجنة الدراسات والتواصل ولجنة إعداد السياسات العمومية: ثانيا

لرئيس يعين  المكتب السياسي تسعة أعضاء باقتراح من ا:  216المادة 

لعضوية سواء لجنة الدراسات والتواصل  أو لجنة إعداد السياسيات العمومية 

 .               من النظام األساسي 92و 79تطبيقا لمقتضيات المواد 

تنتخب اللجنتان في أول اجتماع لهما رئيسا ونائبه ومقررا :  217المادة 

 .ونائبه، وتنعقد مرة كل شهر

كل لجنة برنامجا سنويا يتضمن الجدولة الزمنية  يضع مكتب :  218المادة 

المتعلقة بالخطط واإلستراتيجية المقترحة لتحقيق األهداف المسطرة في المواد 

 .من النظام األساسي 91و  91
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تتكلف هذه اللجان بتقديم المعطيات والدراسات  والمقترحات :   219المادة 

ب السياسي ورئيس الفريق حول جميع المواضيع التي يطلبها الرئيس والمكت

 .البرلماني للحزب

يرفع رئيس كل لجنة تقارير دورية كل ثالثة أشهر إلى :  221المادة   

 .المكتب السياسي حول أعمالها ومبادراتها وأنشطتها

تضع كل  لجنة عند نهاية كل سنة تقريرا تركيبيا يتضمن :  221المادة 

 .الدراسات واألبحاث والمقترحات 

 نة التكوين السياسيلج: ثالثا

عضوا من أطر وكفاءات  20يعين  المكتب السياسي :   222المادة 

من النظام  91الحزب لعضوية لجنة التكوين السياسي تطبيقا لمقتضيات المادة 

 .األساسي

باقتراح من رئيس الحزب يعين  المكتب السياسي مشرفا :  223المادة 

من بين أعضائها نائبه ومقررا ونائبه، عاما يترأس اللجنة ، ويختار هذا األخير 

 .وباقي األعضاء مكلفون بمهام

تنعقد اللجنة مرة في الشهر، وتضع تصورا سنويا حول :  224المادة 

 .البرنامج التكويني الذي تعتزم تطبيقه يصادق عليه المكتب السياسي

  : مهام لجنة التكوين السياسي تتمحور حول:   225المادة  

تدریبیة وتكوینیة في مجال التواصل السیاسي برمجة دورات  -

 .والدعایة السیاسیة وتحلیل الخطاب السیاسي

 .تكوین أعضاء الحزب في مجال التسییر والتدبیر الجماعي -

تأطیر وتوسیع معارف مناضلي الحزب في مجال العمل البرلماني  -

 . والتشریعي

 .اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني: رابعا 
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يشكل المكتب السياسي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني :  226المادة 

من النظام  77قبل ستة أشهر على األقل من انعقاده تطبيقا لمقتضيات المادة 

 .األساسي

تتكون اللجنة التحضيرية من رئيس ونائبه، ومقرر عام  : 227المادة 

 .ونائب له يقترحهم المكتب السياسي ويصادق عليهم المجلس الوطني

تنبثق عن اللجنة التحضيرية لجان فرعية يراعى في تركيبتها  : 228المادة 

 .تمثيلية الجهات

تنتخب اللجان الفرعية في أول اجتماع لها رؤساءها :  229المادة 

 .ومقرريها، ويتكلف كل واحد بتعيين نائب له

يشرف رئيس اللجنة التحضيرية على عملية التنسيق بين :  231المادة 

 .فرعيةاللجان ال

تعقد اجتماعات دورية بدعوة من رئيس اللجنة التحضيرية أو :  231المادة 

نائبه، يعرض فيها للمناقشة التقارير التي  يعدها رؤساء اللجان الفرعية حول 

 .سير أشغالها

 .يعتبر رئيس اللجنة التحضيرية ناطقا رسميا  باسمها:  232المادة 

 .دوين وتحرير محاضر اجتماعاتهايسهر المقرر العام على ت: 233المادة 

أعضاء اللجنة التحضيرية لهم الحق في اختيار إحدى اللجان :  234المادة 

 .الفرعية لإلشتغال فيها وكذا  المناقشة والتصويت على مقترحاتها

جلسات اللجنة التحضيرية تكون قانونية بحضور األغلبية :  235المادة 

تمال النصاب، ترفع الجلسة، وتعتبر المطلقة ألعضائها ، وفي حالة عدم اك

 .الجلسة الموالية قانونية بمن حضر من األعضاء
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يحق لرئيس اللجنة التحضيرية أن يقرر اإلبعاد المؤقت في :  236المادة 

حق كل عضو من األعضاء تغيب ثالثة مرات متتالية بدون عذر مقبول مع 

 .إحالة ملف على رئيس الحزب للتقرير بشأنه

اللجنة التحضيرية إلى  حين انعقاد المؤتمر  لتستمر أشغا:  237المادة 

 .الوطني

تعمل اللجنة التحضيرية على إعداد مقرر تنظيمي  يتضمن :  238المادة 

طريقة تحضير وسير أعمال المؤتمر الوطني وكيفية اختيار رئيس المؤتمر 

 .من النظام األساسي 77و 27تطبيقا لمقتضيات المادة 

يصبح هذا المقرر ساري المفعول إال بعد المصادقة عليه  ال : 239دة الما

 .باألغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة 

 مقتضيات عامة: القسم السادس

يتم االستدعاء لحضور االجتماعات العادية واالستثنائية لكافة :  241المادة 

روط والوسائل تنظيمات الحزب الوطنية والجهوية واإلقليمية والمحلية طبقا للش

 .من هذا النظام 79والكيفيات المنصوص عليها في المادة 

تستمر الهياكل المنتخبة في ممارسة صالحياتها إلى حين  : 241المادة 

 .انتخاب الهياكل التي تخلفها

تعتبر القرارات المتخذة وفق الشكليات المنصوص عليها في :  242المادة 

 .للجميعالنظامين األساسي والداخلي ملزمة 

تشكل تنسيقيات محلية أو إقليمية أو جهوية خاصة ببعض :   243المادة 

سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية  المهن أو الحرف

 .وتحدث لهذا الغرض مكاتب تابعة للمكاتب المنتخبة
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يمنح رئيس الحزب ألي عضو في الحزب يراه مؤهال لذلك :  244المادة 

لمخاطبة السلطات  حداث قطاعات موازية يصبح مؤهال بموجبهتكليفا إل

لتشكيل لجنة تحضيرية لإلشراف على تهيئ لعمومية المعنية نيابة عن الحزب ا

الشروط الموضوعية والمادية لعقد المؤتمر التأسيسي للقطاع المعني المحددة 

 إلى 22في التكليف مع احترام المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 

 .من هذا النظام 11

يصدر الرئيس باقتراح من المكتب السياسي  مذكرة تحدد  : 245المادة 

واجبات انخراط األعضاء والمساهمات المالية للمنتخبين والذين يتولون 

  .مسؤوليات عمومية

تعتبر القرارات المتخذة من طرف رؤساء الهياكل المحلية :  246المادة 

إلى حين بت الهياكل الوطنية أو الهيئات المختصة والجهوية ملزمة  واإلقليمية

 .فيها سواء بالتأكيد أو المراجعة أو اإللغاء

يجب مراعاة التمثيل النسبي للفروع أثناء انتخاب المجالس :   247المادة 

الجهوية واإلقليمية، ومسطرة االنتخاب تخضع لثالثة مراحل، الترشيح 

 .والتداول والتصويت

حالة مراجعة القرارات التأديبية باإللغاء، فجن القرار في :   248المادة 

الجديد يمحو جميع اآلثار المترتبة عن القرار السابق، ويعتبر بمثابة رد  

 .لالعتبار

االستقالة من عضوية إحدى هياكل الحزب أو رئاستها تتم :  249المادة 

إلى الهيئة  بتقديم طلب مكتوب إلى رئيس الهيئة المنتخبة بالنسبة لألعضاء، أو

األعلى بالنسبة للكتاب، أو إلى رئيس الحزب بالنسبة ألعضاء المكتب السياسي 

 .أعضاء المجلس الوطنيو

كل ما لم يرد عليه التنصيص في هذا النظام يرجع أمر :  251المادة 

التقرير فيه إلى رئيس الحزب بعد استشارة المكتب السياسي في شكل مذكرات 
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الوطني الالحق لصدورها من أجل اعتمادها في  يلزم عرضها على المجلس

 .شكل تعديل مدخل على هذا النظام

يختص رئيس الحزب بعد استشارة المكتب السياسي في :  251المادة 

التنسيقيات المحلية أو اإلقليمية أو اإللحاق بالجهات تبعا للمتغيرات  األمر بدمج

 . الطارئة على النظام الترابي للمملكة 

يجري العمل بهذا النظام بعد مصادقة المجلس الوطني عليه، : 252المادة 

 .ويتعرض كل من يخالف مقتضياته إلى عقوبات تأديبية
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